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DÜĞÜN YAPACAKLAR 
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave

tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü 1 
Gezin Görün Bizde daha 

Ucuz
1 Saatle Davetiyeniz Hazır.

Gemlik KÖRFEZ Basımevi 
Ali Şirin Pasajı Tlf. 1797 GEMLİK

Belediye Meclisi Ekim Toplantısını Yaptı

Şehir İmar Planı
ENİŞTESİNİ YARALAYAN 
BEKÇİ KENDİNİ 
OTOMOBİLİN ALTINA 
ATARAK İNTİHAR ETTİ

İhale Edildi
Belediye Meclisi E- 

R kim ayının ilk toplantısını 
h hafta içinde yaptı.
B Belediye Başkanı Şa

hadettin Cantay’dan aldı* 
ğımız bilgilere göre uzun

* zamandan beri binlerce 
kişinin merakla beklediği

— şehir imar planı İller Ban 
kasınca ihale edilmiş ve 
ihaleyi Fahri Yetman şe-

_ hireilik ve planlama büro
su kazanmıştır. Konu ile 
ilgili olarak yapılan açık- 

iiı lamada ihaleyi alan firma 
nın kurban bayramından 

- sonra ilçede çalışmalara 
। başlıyacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Can 
tay, plan çalışmalarında

0 öncelikle Cumhuriyet Ma- 
hailesiyle Hasanağa kam
pı bölümünün ele almaca 
ğı belirterek şöyle konuş* 
tu s

”— 14 ayda bitirilme 
si planlanan Şehir planı 
çalışmalarına bayram son 

** rası başlıyacağını sevine* 
rok öğrendik. Eğer planla 
maçı planları 14 aydan 

u Önce bitirirse kendisi pl- 
| timle ödüllendirilecektir.

Uzun zamandır plan olma 
dığı İçin konutlarını yaptıi
Küçük Kumla
Gemlik Minibüs

> Ücretleri 10 Lira 
Ucuzladı

|r Küçük Kumla Beledi 
ye Encümeni aldığı blrka 
rarie Bolodlyo'yo mini 

[ böe ücretlerini 10 lira u 
p cozlattı.

Belediye encümeni 
/ aldığı kararda yaz ayında 

40 liraya yolcu taşıyan 
minibüslerin 40 liradan 30 

F Hreye indirildiğini söyledi, 
öle yandan Küçük Kumla 

n ya dolmuş yapan minibüs 
J İtrin Matlarında bir değl 

< İlklik yapılmadı,

/

ramayan Yapı Kooperatifi 
ortaklarının mağduriyetini 
uzatmamak için kooperati 
ler yöresinde planın önce 
likle yapılmasını sağlaya
cağız. Plan ilçenin bütü
nünü ele alacaktır.”

Belediye Meclisi çalış 
maları hakkında da bilgi 
veren Belediye Başkanı 
Can tay, 1982 yılında iki

sa°idı°n Kömür Halk Eğitim Merkezi Kurs
Belediye Öğretmenleri Sivaslı ve Sönmez
Orhanelin den Yüksek Okula Gidiyorlar
de Kömür
Getirtiyor

Gemlik Belediyesince 
Keleş’ten getirtilen ucuz 
kömürden sonra kalori de 
ğeri daha yüksek Orhan 
eli kömüründen de getirt! 
leceği açıklandı.

Belediye Başkanlığın 
pan yapılan açıklamada 
bugüne kadar 127 kişi ve 
kuruluşun toplam 220 ton 
kömür almak için beledi 
yeye başvurarak bedelleri 
ni yatırdığı belirtildi Açık 
lamada Orhaneli Kömür 
işletmelerinden kalori de 
ğeri Keleş kömüründen 
daha yüksek olan kömür 
den 300 ton sipariş 
verildiği ve İsteklilerin sı 
raya alındığı söylendi.

Tehlike Yaratıyor

Terme Köprüsüne Korkuluk Yapılıyor

Yıllardır İhmal edilen 
ve her an bir kazaya no 
den olabilecek durumda 
bulunan Terme Köprüsü 
ne nihayet korkuluk yap 
tınlıyor.

Ben zamanlarda kftp 
tünün korkuluğunun bu 
lunmamaaı üzerine mahal 

adet daha otobüs satın 
alınacağını bunun yanın
da yol, Rıhtım ve Nacaklı 
suyunun arıtılması çalışma 
larına ön planda tutulaca 
ğını belirterek şunları söy 
ledi:

”— Meclis çalışması 
nın ilkinde genel hatlar e 
le alındı. 1982 yılında Ti 
bel Otel önünden başla*

İlçemiz Halk Eğitimi 
Merkezi Kurs öğretmenle 
rinden Gülderen SivaslI 
ve Aysel Sönmez girdik
leri sınavlarda başarı sağ 
iayarak Ankara Kız Sanat 
Yüksek Öğretmen Okulu
na gidiyorlar.

İlçemizdeki başarılı 

çalışmalarıyla sevilen iki 
bayan öğretmen, bir süre 
önce Ankara Kız Sanat 
Yüksek Öğretmen okulu 
sınavlarına katılmışlar ve 
başarı sağlayarak okula 
girmeğe hak etmişlerdir. 
İki yıl süreyle Yüksek Kız 

lelller tarafından yakınma 
lar artmış ve belediyeye 
yapılan başvurudan sonra 
köprüye korkuluk çevril 
meal kararlaştırılmıştır. Be 
ladlyo fon dairesince yapı 
lan projeye göre korku 
luklar profil demirden ya 
pılacnktır.

yan ve limana doğru uza 
nan rıhtımın dolkusu be- 
tonlanacak, Nacaklı Suyu 
için arıtma tesisleri yapıla 
cak, çöplerin kaldırılması 
için iki adet çöp kamyo
nu alınacak, yol ve kaldı 
rım yapımlarına hız verile
cek, Tibet Otel yanı dere 
üstü doldurulacaktır."

Sanaat Okulunda öğrenim 
görecek elan kurs öğret
menleri Akşam Kız Sana
at Okullarında branş öğ
retmeni olacaklardır.

Borusan Libya'ya 
Boru Satıyor

Borusan Gemlik Boru 
Tesislerince imal edilen 
15 bin ton çeşitli boyut
larda su borusu limanımız 
dan Libya’ya dış satımı 
yapılıyor

ilgililerden aldığımız 
bilgilere göre birinci parti 
bir süre önce 2 bin ton 
olarak gönderilen borula
rın ikinci partisi 1500 ton 
limanımızda bulunan Sele 
hattin Kalkavan adlı gemi 
ile Libya'ya gönderilecek
tir. Dış satımı yapılacak 
boruların yükleme çalışma 
lan devam etmektedir.

Okurlarımızın
Kurban Bayramını Kutlar, 

"Mutluluklar Dileriz.
Ş GEMLİK KÖRFEZ
ft.ıo ma<maıwaıı İliç'ini» iHıif eıje arım —

Umurbey’de Mehmet 
Yeleser adlı bekçi geçirdi 
ği ruhi bunalım sonucu 
birlikte görev yaptığı eni* 
tesi Ünal Maldan adlı bek 
çiyi tabancayla vurduktan 
sonra kendini Yalova ya 
lova yolunda bir otomabil 
in altına atarak intihar et 
ti,

30 Eylül gece saat 
23.00 sıralarında Umurbey 
Cumhuriyet Alanında mey 
dana gelen olayda Celal 
Bayar Kütüphanesinde ko 
ruma görevi yapan Emni-

Çöp Bidonları
Yetersiz Kalıyor

Mahalle aralarına ko 
nan çöp bidonlarının ye
tersiz ve yıpranmış olma
sı çöplerin sokaklara dö
külmesine neden oluyor

Daha çok blok apart 
onanların bulunduğu semt 
lerde belediyece çöplerin 
konması için bırakılan bi
donların yetersiz olması 
ve çöplerin geç kaldırılma 
sı çevreye pis kokular ya 
yılmasına ve sineklerin art 
masına neden oluyor.

Belediyenin bidon sa 
yılarını çoğaltması isteni
yor.

Avukat Yaşar
Ersöz Öldü

Gemlik Barosu Avu
katlarından Yaşar Ersöz, 
yakalandığı amansız hasta 

Irktan kurtarılamayarak öldü
İki ay önce Akciğer 

kanseri olduğu anlaşılan 
Yaşar Ersöz, Istabui'da te 
davi altına alındı. Ancak 
gösterilen tüm çabalara 
karşın hastalığa yenik dü 
şen Av. Ersöz geçtiğimiz 
hafta sonlarında öldü. Ce 
nszesi Gemlik'te toprağa 
verilen Ersöz daha çok iş 
davaları ile ilgilenmektey
di.

yet Bekçisi evli 3 çocuk 
babası Mehmet Yeleser, 
çarşıda görevli eniştesi ev 
li üç çocuk babası Ünal 
Maldan'a beylik tabanca
sıyla yakın Mesafeden 3 
el ateş etti, sırtından yara 
ianan Ünal Maldan da 
tabancasını çekerek kendi 
ni korumak amacıyla hava 
ya ateşledi Eniştesini vur 
an mehmet Yeleser’in olay 
yerinden kaçerken bir kaç 
kez daha tabancasıyla ateş 
ettiği duyuldu.

Çılgınlar gibi koşarak 
Umurbey Yolundan Yalova 
asfaltına inen Mehmet Yel 
eser burada Meysan Fab 
rikası önünde suç aleti 
tabancasını şapkasıyla bir 
likte yol kenarına bıraktı. 
Ruhi bunalımın etkisiyle 
kendini yoldan geçen bir 
otomobilin altına atan bok 
çi, feci şekilde ezilerek 
öldü. Otomobilin kırmızı 
bir Mercedes olduğu ve 
şoförünün olaydan sonra 
kaçtığı belirle di.

Yeleser’in vurduğu e 
niştesi Ünal Maldan Bur 
sa Tıp Fakültesi Hastane 
sinde ağır olarak tedavi 
altına alındı.

Mehmet Yeleser

Ünal Maldan
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KÖLEMDEN

BAYKAM SÖYLEŞİSİ

Yılmaz AKKILIÇ

Yarın arife, Obürgün bayram I
Har geçen yıl, eekl coşkusunu biraz deha yitirse 

de, bir yeni Kurban Bayramı'nı birlikte yaşayacağız. 
Yaşlılar, yine çocuklarının torunlarının karşılarına dizi
lip ellerini öpmesini bekleyecekler. Çocuklar en yeni 
giysileriyle sokakları dolduracaklar..

Ama dedim ya, şimdilerde o eski bayramların tadı 
yokl Ya da belli bir yaş sınırını aşanlarda, geçmişe 
özlem bir tutku halini alıyor. Yaşanmışı, bir kez daha 
yaşayabilme İstemi ağır basıyor; sar*»i olanaklıymış 
gibi,,, /

Sanıyorum salt bu özlem, bu olmayacak istem do
layısıyla değil yıllar önce&inln bayramlarının bir başka
lığı. loptum değiştikçe, toprağa bağlılıktan fabrikalara 
yöneldikçe; değer yargılarında da başkalaşmalar olu
yor, Çok değil, otuz yıl önce Burse’do biziz caddede 
oturanların hemen hepe) birbirlerini tanırlardı. Şimdi 
öyle mİ ye?., B|r ellenin oturduğu evin orsası üstün
de dikilen altı katlı apartmanda, bugün en azından on 
İki aile oturmakta. Sanki sokakların boyutları daraltı
lıp bir parsele sıkıştırılmış.. Ben, hatta kimi zaman, 
aynı apartmanda birlikte oturduğumuz kişileri bile ta
nıyamıyorum.,

Hem bilir misiniz, bayramları da artık «24 Ocakçı» 
bir görüşle kutlamak zorundayız, öyle eskiden olduğu 
gibi, komşunun oğlu İle kızı elinizi öptüğünde cüzda
nınıza davranamıyorsunuz şimdilerde. Parayı, daha 
verimli yatırımlara yöneltmek zorundasınız; örneğin 
oğlunuzun, kızınızın veya torununuzun bir zorunlu ge
reksinmesine.. Kemerinizi arife gününe değin sıkma
nız gerekiyor, bayram sabahı bir delik gevşetebllme- 
nlz İçin.. Eğer bakkala, kasaba, manava taktığınız 
borç sınırı aşmamışsa her zamankinden değişik bir 
haytam sofrası düzebllme olanağınız var demektir. 
Yanına bir da, tek duble yerine çift duble rakı kattı
nız mı?,.. Ama eğer bakkala, manava, kasaba taktı
ğınız borç sınırını aşmışsa; bakkalın İMF’don, ma
navın Dünya Bdnkası'ndan, kasabın da AET’den hiç 
mİ hiç farklı olmadığını bir güzel anlayacaksınız de
mektir.. Üçü de hafiften kaşlarını çatarak, ya keme
rinizi sıkmanızı, ya da yaşamınızı devalüe etmenizi is
teyeceklerdir sizden. Hoş onlar bunu açıktan deme
seler de siz öyle yapmak zorundasınızdır; çünkü kre
di kapıları kapanmıştır artık yüzünüze..

8lz de o zaman dönersiniz evinize; çoluk çocu
ğunuzu çevrenize toplar, oturduğunuz koltukta şöyle 
bir kaykılarak ve de —varsa— gerdanınızı sarkıtarak: 
«Bakın çocuklar, dersiniz. İşler tıkırında) Ama kemer
leri sıkmamız gerekil; bütçemizin bakkal amca, ma
nav dayı ve kasap enişte İndindeki saygınlığını ko
rumamız İçin hep birlikte özveriye katlanmalıyız. Bu 
eabah onlarla konuştum, ev ekonomimizin İyiye git
tiğini söylediler. Eğer böyle devam edersek, gelecek 
bayramda bize daha çok kredi açacaklarını vaat et
tiler!..»

Ama bu konuşmanızın yeterince etkili olabilmesi 
İçin, çizin haşmetlû bir göbeğinizin bulunması gerek
lidir. üstelik ev halkından herhangi biri yanılıp yakı
lıp da, tam «kemerleri sıkalım» dediğiniz sırada haş
metlû ve tahametlû göbeğinizi göstererek önerinize 
karşı çıkmasın diye, önceden onlann ellerini, aycık
larını vs do ağızlarını sıkı sıkıya bağlamaksınız..

Anlaşıldı mı etendim?..
Eskilerden bir ozan, sanki bugünleri çok önce

sinden görerek şöyle demiş :
«Taşlar yedirdi nan (ekmek) yerine bir zamanfeiek.* 
«Nan verdi şimdi alı ki, dendane (diş) kalmadı »

Dişleri sıkmanın da bir raconu vardır sevgili dost
larım. Öyleyse kararında davranacaksınız ki. hem ağ
zınız açılmasın gereksiz yete, hem de dişleriniz kı
rılmasını.. Yine eskiler ne demişler t «Sen seni b*. sen 
senli / Sen seni bitmez isen. Patlatırlar enseni » 
Benden söylemesi; yoksa nneme gerek dış de şirin 
ense de.

Geçenlerde duvarların ötesl'bden bir bayram korb 
aldım. Ne denli anlamlı geldi bana, bilir misiniz’ 
«Mektubuna cevap yardım. Mr daha sesin edrmadr. 
Nasılsın? Mutlu bayramlar düekledmle.» diyor hba" 
Soysal. Cok genlere gittim bir ora Cetm Alton. Hhon 
Solcuk. Ilhaml Soysal üçhrtnmün b»e kte >$Vx üstten 
dikleri süreci anımsadım Nosd da geehre* v»*or 
dilenle onlardan bin ocığdaş sMimkmıeınn k>re$*i 
kökenlerini araşhnyor. biri yine yonvor gunMt köşe 
ynzılaıım bin ds duvortann ötesi'k*

Sız, trmoklann tereme aktığım göntuma mü b<'
Akmaz değil mit.. Akmaz olbr ite* Her gecen gün. 

bir öncekinde ndaha guzeMır; her gelecek gun de. 
bugünden daha mutlu

Nico gürel bayram guıderme sevpık dostlar m ra
ca mutluluklara’

Kim Ne ödedi
Ali ömürle 29 656
Ceegîz Andıl 13.750
Emir Ösd • 24 580
Ah m* t Ceftes 292.565
İhsan Yıl: tas 21.473
Mamdah Atay 13.®J0
Cem alet ıh Ahtürk 23.215
Ahmet Yfce 20.080
Sadık üs» ieol 22.885
Alî Ufuk* ya ^IS
H&aametti • Arca 44.355
Yaşar Dil 50.475
Ali Şentürk 23.230
Osman K raa 18 850
İbrahim Atlamaz 11.155
Nizamettir. Bıyık 3.240
Necati K* lebeli 3.410
Mustafa (üne* 24 805
Nihat Bayraktar 3 500
Mesut Vaiz 8.600
M. Turgut Bayer 20 185
O. Halden Ateş 940.341
Leyla Sarıar 238-175
Hüseyin lycan 110.385
Bekir özden 123.375
Ekrem Unutmaz 11.855
Ömer Subaşı 7.690
Ali Uzunlar 5 ^4 ■
Nuri Nocn ü 675
Hikmet Çetin 35 140
A. Kemab-ttin Özel 27.715
Kadri Can 33.805
Ahmet Can 33.780
Mustafa Margılıç 14.585
İhsan Ateşli 145.950
Halil Malatya 36 955
Yahya Başaran 8.075
Haluk Kaner 345.665
Hüseyin Özer 22 110
Muharrem Deliçam
Nurettin Semis 48.300
Haaan Gençay W 147.655
Haaip Girik 21.100
Erdoner Doğan 530.
Hüseyin Çakıcı 14.060

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

testleri ile
İSTİKLÂL CADDESİ GÜRÇAY İŞ HANİ KAT 
2 DE HASTA KABUL ETMEĞE BANLADIĞIMI 

SAYIN GEMLİK LİLERE DUYURURUM.

Dahiliye Mat th asm m 
Dr. Cahit Yamlmsa

NOT : Saat 15.00 den sonra muayene kahmi edshr.

EMRE
Aygaz Tamir Atelyesi

HER ÇEŞİT BÜTANGAZI 
EV OCAKLARI VE FIRINLARI 
KAHVECİ OCAKLARI TAMİRİ 
DEMİR DÖKÜM - AUER 
KOR - SİLVER - KUZİNE
RRW SOBALARHA TUİLA 

DÖŞENİR
Sayın dost ve nyûştenlerirsân 

Beyramlsnnı Kütler.
Necati Emre
Dsmlrwhep Msh. ŞuMt CusnaS ScA. Mn 11 
Eski Smuılu Yetene GEMLİK

SPOR
Lmurspor Genç 4 O. Hürspor Genç 0

ihsan BÖLÜK

Sab’^ zda bu hafta yıpdan futbol karşuaşrasianade 
Urnufs^or Genç tar..nu Orhangazi Hürspor Genç takımını 
4-0 y&noî.

Kerpleımanın pederim 25. dakdada Ahmet, 47. d lâ-
52. dakikada Fatih, 60 dairinde Osman peaotadm 

s0dar
Lmuraçanm 80 datdka boyunca üsten oyunu Hûrapsıs 

matup etmeye yare
Ismad Sursa, E ifnaz* ı sme. Şerefenin Ktrço hıiat 

üçlüsünün ■ öneniğ< maça takımlar şu kadroyla çıktılar;

UMUR SPOR GENÇ : Held İsmail Nail. Ahmet üş
men Fetih. Süleyman, Mehmet, Adnan Mustafa. Ali

O. HÜRSPOR GENÇ : HaW. Oktay. Satih, IsmaA İs- 
met, Tartım. Mesut. Faruk, Zeki, Haşan. M ıhan'

BORUSAN GÜVEN GENÇ 3
SÜMER GENÇ 3

E u hat amn ikinci meçi Sümarspor île borucan Güven 
spor arasında oynandı ve 80 dakikalık mücadele 3-3 te- 
nuçlandı.

Birinci yarı Sümerspoun üstün oyunu ile 22 daküa 
da Celâl, 24 dakikada Turgut ve 49. dakikada ^^cvt'ıın 
güzel golleri ile Sümerspor durumu 3 0 yaptı.

İkinci yarı oyuna hızlı başlayan Borusun Güvemuk 
51 ve 53. dakikada Şenol ve ikinci yarı oyuna giren Hk 
ret’in 81. dakikadaki golü ile durum 3-3 oldu.

Ramazan Kale, İsmail Bursa, Şerefenin Kırça h«imr 
uçlusunun yönettiği kaışıîaşmaya takımlar saheva şu kad
royla çıktılar.

SÜMERSPOR : MuMefe. H. Ömer, Dursun. Adnan, 
Ferhat, Ümit, Hayrettin, Aykut, T Celâl, Abdullah, Turgut 

PORUSAN GÜVENSPOR : İbrahim, Mehmet. Böleıu 
Şenol, Osman, Cemelettin, Selçuk, Haşan, Nazım. Haluk 
Mehmet

KAYIP
Kars İlinin Posof Kazasından almış olduğum Hûfuı 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Kurban AYDEMİR

İNGİLİZCE
DERSİ VERİLİR.

Her seviye için İngilizce dersi verilir.

Müracaat s Çiğdem Kohli
Tel : 1324 «MI*

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gaaata

Resmi İllrlar tek sütun santim! 120 TL 
kra ve Mahkeme İlânları santim' 6D TL 
Kayış llânlan 250 TL
Teşekkir ve Değum ilanları cm. 30 TL
Kongre (Molan 1008 7L
«ooş Kongre kanlan ıpOO TL
SSrekfl öze! İMalor pazarlıUa Moaı.

A 8 0 N~E
6 Ayi* 150 Tl
Yrflrk 300 TL

G azete»e veriier yaaösr yaymİBtsm 
veya yay*hamMam çer' veriknez 
Gazetemiz haaa dHM yaaacea uyar

Matbaamızda Her Çeşi
Cilt İşleri Temiz, Seri ve Kshtck 

Olarak Devam Etmektedir-

İSİM TASHİH
GasuMk ZtaMya Hskuk NMdMMeaUrtn 6 1® 19E1 

9S1/3S9 E. 981 *®46 harar sayılı ilâmı He Strkaa Bete**- 
in ismim fdtea olarak tıka ^önaâftâr. Mm

câtmsr.
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Konuk Yazarlar

Bit ve Bitlenme Sorunu
Uz- Dr. Burhan İLERİYE

Bit çeşitli hayvanlar üzerinde barı
nan, onlann ir anım emerek beslenen ve 
yaşayan bir parazittir. Üzerinde barındı 
ğı özel bitlerden bahsedilebilir, bizim bit 
ve bitlenme sorunundan anlatmak iste
diğimiz insanlardaki bit ve bitlenmedir.

Ülkemizdeki 25 yaş altındaki kişile 
rin büyük çoğunluğu bit görmemiş, ta
nımamışlardır. Ancak ailedeki büyükle
rin bit baklandaki anılarım dinlemişler
dir. Bit gerçekten 1950 li yıllardan ön
ce ve özellikle savaş yıllan dönemlerin
de tüm dünya ülkeleri için sorun olmuş 
bit aracılığıyla bulaşan tifüs hastalığı ne 
deniyle bir çok kişi hayatım kaybetmiş
tir. Hatta Balkan savaşlarında Osmanh 
ordusunun düşmana değil bitlere (Tifüs 
nedeniyle) yenildiği çeşitli kaynaklarda 
belirtilmektedir.

Günümüzde ve sonbir kaçyıldan be 
ri, yaygın olmasada tekrar bit ve bitlen 
me görülmeye başlanmıştır. Geçtiğimiz 
yıl Gemlik ilçesine bağlı bir köyde hem 

tüm köy halkım kapsayan bitlenme 
görülmüştü, bir hafta önce ise ilçe mer 
kezindeki bir İlkokulda bit görüldüğünü 
öğrendik

insanlarda bannan bitin (Pediculus 
humanus) üç türü vardır, bunlar baş 
biti, vücut biti ve genital bölge bitidir. 
Bit ısırma ve tiikrük salgısı nedeniyle 
kişide şiddetli kaşıntıyla neden olduğu 
gibi, ruhsal olarak da oldukça rahatsız 
eden bir parazittir. Bit bireylerin toplu 

olanak bulunduğu okuL kışla, sinema gi 
bi yerlerde yakın temas sonucu 
kolavlıkla vavılır. Ekonomik olanakları 
sınırlı. eğitim ve kültür düzeyi düşük 
topluluklarda sık görülür.

Ülkemizde özellikle son yıllardaki 
hırlı ve sağlıksız kentleşim sonucunda 
alt yapı tesisleri olmayan belediye hiz
metlerinden uzak gecekondu bölgelerin
de bit sorunu tekrar gündeme gelmiştir 
ve köklü önlemler alınmadığı sürece da
ha büyük boyutlarda kendini gösterecek 
tir.

Bitlenme tedavisinde etkili ilaçlar 
hemen tüm eczanelerden kolavlıkla sağla 
nabilmektedir, ilaçla birlikte kişinin el
biselerin kaynatılması ve ütülenmesi ay
rıca barınakların da dezenfekte edilmesi 
gereklidir.

Bitten korunmada tek çıkar vol te
mizlik kurallarına uymadır. Ancak bele
diye yerleşim sahası dışında kurulmuş 
bir çok konutta yaşayan aileler içme ve 
kullanma sularını 500 - 700 metre uzak 
tan taşımak durumundadırlar. Bu duru 
miradadırlar. Bu durumdaki bir ailenin 
yeterince temizlenmesi kuşkusuz bekle
nemez. Soruna gerçekçi açıdan yaklaşır
sak, öncelikle bu konutların belediye yer 
leşim sahası kapsamına alınması ve bele 
diye hizmetlerinden yararlandırılmasıyla 
bit ve benzeri sorunların üstesinden geli 
nebilecektir.

FAİZ ÜSTÜNE FAİZ 
EMLAK KREDİDE 

KAZANILIR.

İLAN
1- Gemlik Ticaret ve Sanayii seçimleri 1 Kasım 1981 pazar günü Gemlik Tl 

caret ve Sanayi Odası Meclis Salonunda bulunan sandığa oy atılma sureti ile ya
pılacaktır.

2- Seçim listeleri şu mahallere asılmıştır.
a) Gemlik Ticaret ve sanayi Odası ilan tahtasına
b) Bahkpazarmda bulunan Hikmet Bayer'in dükkanının önüne
c) Orhangazi yolu dönemecinde bulunan Selçuk Tangün’ün dükkanın önüne
d) Zeytin hali kahvesine
e) Orhangazi Belediyesine
f) İznik Belediyesine asılmıştır.

3- Listeler yukarıda belirtilen mahallere 5 Ekim 1981 tarihinde asılacak 11 
Ekim 1981 tarihinde indirilecektir.

4- Listelere isimleri yazılmamış veya yanlış yazılmış olan müntesiplerimlzin 
gerekli teshihatı yaptırabilmek için vaki itirazlarının listelerin inmesini takip eden 
üç gün zarfında saat 18 e kadar yazılı olarak ve ikâmet göstermek şartı ile yapıl 
ması lâzımdır.

5- Usulüne uygun olarak yapılan itirazları seçim kurulu 7 gün zarfında kara 
ra bağlamak ve netice itiraz edeni haberdar etmekle mükelleftir.

6- Seçim kurulunun kararma kanaat getirmeyenlerin kararın kendilerine teb 
liğ tarihinden itibaren üç gün zarfında mahalli ilçe seçim kurulu başkanı. Hakime 
itiraz hakları vardır.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası
Seçim Kurulu Başkanı

BABA BİSİKLET
Sayın Dost ve Müşterilerinin 

Kurban Bayramını en içten duygularıyla kutlar, 
Sağlıklı Günler Diler.

BİSİKLET ALIM SATIM VE TAMİKİ

TÜRKİYE 
EMLAK KREDİ 

BANKASI
" size avantaj saçılar *

NOT : Satılık bisikletlerimiz az kullanılmış olup her marka ve boyda bisikletle 
takas olunur.

MEHMET YOLDAŞ
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KÖRFEZ

10. YIL 
GÜNEYSİN 

Ticaret ve Sanayii

On Yıllık Tecrübesi ile 
Termosifon İmalatçılı 
ğım Sürdürmekteyiz

EN UYGUN HATLARLA 
EMRİNİZDEYİZ

Onblrinci Kuruluş 
Yılımızda

Sayın Dost ve
Kurban

Müşterilerimizin Mübarek
Bayramını Kutlar,

Mutluluklar Dileriz.

* NOT : Gemlik’te Termosifon Satışımız Yalnız Kendi Satış Yerimizdedir.

» Satış Yeri: İstiklâl Cad. No. 33 Tlf: 2122
: Fabrika: Hisar Mah. Terme Otel Arkası Tel: 2826
r GEMLİK
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DÜĞÜN YAPACAKLAR
Zer.: n Kaliteli ve Ucuz Dave-

’ * JI

üye Çeşitlerimizi Gördünüz mü ?j ■
Gezin Görün Bizde daha

Ucuz

HAFTALIK SİYASI GAZETE

YIL : 9 «AYI t 496 600 KUR(JI> 13 EKİM 1931 HALI

1 S*M* DŞMgÇteME MflBT.

2. Dönem Okuma
Yazma Seferberliği
Başladı
İkinci dönem okuma 

yazma seferberliğinin 5 E 
kim günü başladığı bildi* 
rlldl.

Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğünden yapılan 
açıklamada, İkinci dönem 
okuma yazma seferberliği 
nln başlaması nedeniyle 
bayram öncesi İlçe Kayma 
kamı Fahrettin Olmez’ln 
başkanlığında İlçe MIHI E 
ğltlm Müdürü, Halk Eği
tim Başkan^ Belediye Baş 
kanları, Köy Muhtarları, 
öğretmenler ve köy imam 
Itrinin hazır bulunduğu 
bir toplantı yapıldı.

Toplantıda konuşan 
İlçe Kaymakamı Fahrettin 
Olmaz, ikinci dönem oku 
ma yazma kuralarının mut 
laka açılacağım, önceliğin 
açılmamış köylerden baş
latılacağını ve köylünün II 
gidinin çekileceğini söyle 
dİ. Daha sonra konuşan 
İlçe MIHI Eğitim Müdürü 

Yıldız Şiretoğlu da Halk 
Eğitim çalışmaları hakkında 
bilgi verdi.

Toplantıda Belediye
Başkamlar, muhtarlar, köy öğ

Orhaniye Mahallesi 
istimlâki Nedeniyle
Kendi Evini Kendi

Karayolları 14. Bölge 
Müdürlüğü tarafından istim 
lak edilen Küçük Kumla 
yolu üzerinde bulunan ev 
leri halk kendisi yıkıyor.

Gemlik Armutlu il yo 
lunun Gemlik içi bölümü
nü oluşturan Orhaniye Ma 
hailesi bölömüno rastlayan 
yel güzergâhındaki evler 
üçer metre İçeri çekiliyor. 
Karayolları ilgilileri istimlâ 

ratman ve imamlarının kam 
panyayı yaygınlaştırmaları 
ve okuma yazma bilmiyen 
leri kurslara almaları isten
di.

Halk
Yıkıyor

kı yapılan ve ilan edilen 
bedelleri alan konut sahip 
terinin evlerini biray için
de yıkmalarım, yıkmadık
ları durumda kendilerinin 
yıkacağını bildirmesi üze
rine mahalleli kendi otur
duğu evi kendi yıkmağa 
başladı. Evlerini yıkan ma 
haildiler enkazı alabiliyor
lar.

Gemiç
Köyündeki

Yangında İki

Ev Tamamen

Yandı

Önceki gece Orhanga 
zi Gemiç Köyünde çıkan 
yangında iki ev ihmalcilik 
nedeniyle tamamen yandı

İtfaiye yetkililerinden 
aldığımız bilgilere göre Ge 
miç Köyü merkezinde adı 
nı öğrenemediğimlz bir ai 
le evlerindeki ütüyü fişten 
çekmeden bayramlaşmak 
üzere komşularına gittiği 
sırada çıkan yangın, kısa 
sürede ahşap evi tama
men sarmış ve ev kısasü 
rede yanarak yanındaki 
başka bir evi de yakmıştır. 
Yangını söndürmek için 
Bursa, Orhangazi, Gemlik 
İznik, Yenişehir va Asil 
Çelik Fabrikasının itfaiye
si olay yerine giderek yan 
gının yayılmasını önlemiş 
lerdir.

Yangında ailenin 2 
milyon lira civarında ziy
net eşyalarıyla, yeni aldık 
lan mobilyalar tamamen 
yanmıştır. Yangın zararının 
5 milyon lira civarında ol 
duğu sanılıyor.

KURBAN DERİLERİNİ 
İMAM HATİP KORUMA 
DERNEĞİNE VERİLMESİNİ 
İSTEYEN ÇARŞI CAMİ 
İMAMI TUTUKLANDI

Milli Güvenlik Konse 
yi kar atlarına uymayarak 
Kurban derilerini İmam Ha 
tip Lisesi Koruma Deme
ğine bağışlanmasını iste
yen Çarşı Camii imamı 
Haşan Özdin, Güvenlik Kuv 
vetlerince tutuklandı.

Bayram namazında kur 
ban derilerinin İmam Ha
tip Lisesine bağışlanması
nı istemesinden sonra 40

BAYRAM
OLAYSIZ GEÇTİ

Dört gün süren Kur
ban Bayramı ilçemizde o- 
laysız geçti

İslam dünyasının ö- 
nemli günlerinden olan 
Kurban Bayramı süresince 
ilçemizde havaların açık 

adetten fazîa derinin «tet 
bahçecine auldığ saptan 
mış ve yapılan soruştur
madan tonra Çarşı Camii 
imamı Mîllî Güvenlik Km 
şeyi Kararlarına kar* gel
mekten gözaltına etinmiş 
ta.

Bu yıl butun Türkiye 
de kurban derilerini topla 
ma hakkı yalnız Türk He- 
va Kurumun# verilmişti 

gitmesi nedeniyle iç tu
rizm hızlanmış ve sahiller 
yabıncılarJa dolmuştur

İlgililerden aidığunır 
bilgilere göre bayram su
resince ilçemizde hiçbir e 
lay olmamıştır.

ek

ünlü 
Yankesiciler 
Sanatlarını 
icra
Edemeden 
Yakalandılar

Gemlik’c tepelerden bakacaktım*. Tepelerden 
bıkacaksınız dedim. Uzaklıklar, yüksakaekler hoşa 
gitmeyecek; göze çirkin gelenleri taklar. Bir de ay 
ışığı. Ayın donuk hafif mavimsi aşığı. Çirkin olan 
ne varsa siler süpürür, isterseniz ay ışığında, gün
düz hoşuauna gitmeyen çirkinliklere bir bakın, Şu 
şacak, düş gördüğünüzü taşacaktım* Sabah güneşi 
uyandırdığında sizi, düşler gerçeklere dönüştüğün 
de, ilçenin bakımeınlığına üşüleceksiniz: o kadar!

Ozan Orhan Veli, HAY-KAY başlıklı bir şiir
inde; ‘yoann kokusu/ ve bir tabak karides/ Sandık 
Burnunda,, demiş. Ardından aynı başlık altında: 
Caoalike doğru/ Denişi göreceksin/ Sakın şaşırma,, 
darken. Gemlik Denişi nin bugünkü durumunu 
gÖTtnüş olsaydı aynı dinçleri nasıl söylerdi?
Kokmuş Gemlik Körfati, canlılarına yaşam hakkı 
tınlatıyor. Sanki Körfezden kokular kasabamızın 
da içini sarmış, usun değil, ıııak değil onbeş-yiraai 
yıl öncesinde Denişimi* böyle miydi? Temi* sular

D. S. 2 de

BursalI ünlü sabıkalı 
yankesiciler arife günü ka 
labalık arasında sanatları
nı icra etmeden polis tara 
tından yakalandılar.

Polisten alınan bilgi
lere göre Bursa lı yankesi 
çiler Nigâr Özmut, Mûıey 
yen Kemendi, Böldalı Ata 
binen bayram arifesinden 
yararlanarak ilçemize gel
mişler ve pszar yerinde 
kalabalık arasında çarpa
caktan kişileri ararken po 
tiz tarafından yakalanarak 
gözaltına shnni'jlsriır.

Sanatlarını icra ede
meden yakalanan \ anketi 
çiler geceyi karakolds ge- 
çlrd kten sonra ilçe d<sma 
göndan İm İşlerdi»

FECİ KAZADA

KARİ KOCA GÜRÇAYLAR ÖLDÜ

Kurban Bayramının 
sen günü Orhangazi yelu 
üzerinde meydana gelen 
trafik kazasında kendi kul 
(andığı özel oto ile karşı 
yönden gelen kamyonun 
altına giren Mustafa Gûr- 
çay ve eşi Hüşniye Gür- 
çay feci şekilde öldüler

Orhangazi'ye bayram 
ziyaretine giden Gûrçay 
silesi saat 20.30 s raıa'-n 
da Gemlîk'e dönmek üze-

ÖZÜR : Etimizde ol —t »e* 
nedenlerle bu hafta gazete 
mîrî 2 sayfa çıkarmak zo- 
n eca kaldık. Okartarvma- 
dan özür dizeriz.

re özel otolarıyla yola çık 
tılar. Kav K’brit Fabrikası 
yakın annda yanks solla
ma redeniy'e karşı yön
den gelen kamyonun a tı 
na giren Mustafa Gü-'çay 
yönetimindeki otoda erac7

Dip Zeytin 15 Lira 
Yağlık Zevtin Mımiarı 
Başladı

beştadto

ilce me"*ezwrea ve 
köytedı yağlık zeyön 
ehrten beyeam sonra» 
hatatd». Yaofc^Knaz *bs 
ermede Bcemtate yoM* 
acytMiann Mağrararara 

kullanan Mustafa Gurçay 
ve es> Hüsmye Gürcay • 
«ay yerinde atdûte» Araç
ta bulunan Aecec Alton 
ve küçük bâr te çocu
ğa hafif va-a' «toek te- 
Hiöuşar

15 ftadan e »»tehD 800 
W*ıd.

Kurban Bayav» ân- 
cae Atobote Tütad 
▼Maae'a a* mİ Mbdto 

s sezonun * yagm> •* 
a öte yandan öbür fab 

-âkav'da «te caymalara 
baştana tefe sen hazır 
■ktean MMMbree üza 

re etddH gârâlûyer.
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i ^ görüş
ÖĞRENELİM

da deniz anilerinin dansedercesine yüzüşleri imren 
dirmez miydi bizleri? Günün her saatinde, .yılın 
her mevsiminde, insanı sahroş eden güzelliklerine 
ne demeli körfezin?.Balıkçının oltası, ağı boş olmaz 
dı. Körfezin Güney kısmına dizilmiş fabrikalar yok 
tu. Endüstri dendi, fabrika dendi, kuruldular sıra 
sıra, dizi, dizi. Bu fabrika denilen zehir saçan dev 
lere karşı savaşım oldu mu? önlemler alınsın isten 
dİ ati? isteniyor mu? ,,Baş edemedik, yapmıyorlar. 
,.demekle çözüme ulaşmış bir sorun var mı?
Bir yanda çöp Kokusu bu kokuyu ciğerlerimize çek 
en binler. Bir yanda çıkarlar uğruna çağdışı şehir
cilik anlayışı (.) 'Sorarım; Denizden içerilere uza
nan caddeler boşuna mı açılmış? süs olsu diye mi 
açılmış? O caddeler ilçemizin akciğerleri değilmidir? 
Öyle nedendir, çarpık çurpuk yerleşime izin verme 
lor? Şunu söyliyelim: Gemlik’e Gemlik'ti sahip ol
mazsa' kim olur, kim! Sorumluları kim uyarır? Bu 
görevimizi yapamıyorsak, denetimi elimizde tutamı
yorsak dert yanmaya hakkımız olmamalı.

Yöneticileriyle, halkıyla, can çekişmeye yüz tu
tan Gemlik'in sorunlarına neden eğilinmesin? Neden 
ilçemiz, gazinolarıyla, kahveleriyle, sokaklarıyla, es
nafıyla temiz, yüzüne bakılır olmasın? Sorunlar a- 
ğtr, olanaklar yetmiyor, güçlüklerle karşılanıyorsa 
bizde öğrenelim.

Başsağlığı Başsağlığı
Mahallemizin örnek insanı, 

herkesin sevgi ve saygısını ka» 
zanmış; sevgili komşumuz

MUSTAFÂ DALKILIÇ!

kaybetmenin acısı içindeyiz. 
Kederli ailesine ve yakınları
na başsağlığı diler, merhuma 
Allah’tan rahmet dileriz.

Hüsamettin Arca ve 
Ailesi

Mahallemizin örnek insanı, 
herkesin sevgi ve saygısını ka
zanmış: sevgili komşumuz

MUSTAFA DALKILIÇ I

kaybetmenin acısı içindeyiz. 
Kederli ailesine ve yakınları
na başsağlığı diler, merhuma 
Allah’tan rahmet dileriz.

Selahattfn Arca ve
Ailesi

EMRE
Aygaz Tamir Atelyesi

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

DÖŞENİR

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.

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

KAYIP
Bursa Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım 

16 DL 156 plakalı tankerimin ruhsatnamesini 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Meliha Zorlu

KAYIP
Tunceli ilinden almış olduğum nüfus cüzda

nımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Hıdır Kıllı

Kim Ne Ödedi KÖŞEMDEN Yılmaz AKK1LIÇ

ATATÜRK’ÜN DEVRİM ANLAYIŞI

Sabiha Müjdelen Kurtul 63.775
M. Ayhan Söyler 28.960
Haşan Aksoy 9.615
Ali Altın 320.410
Mustafa Sertkaya 5.228.392
Ahmet Acar 31.540
İbrahim Tavan 36.835
İsmail Bozan 39.985
Haşan Konca 237.390
Orhan Tutucu 237.550
Faruk Güzel 107.910
Sayıl Saitoğlu 13.710

» ». 19.390
Şaban Tamer 6.360
Abdullah Malyemcz 7.860
Mustafa Ünal 7.130
Şükrü Acar 59.130
Mehmet Akoğlu 4.460
Hikmet Karakaş 70.405
Erguran Poyraz 67.825
Fethi Güzel 72 235
Oktay Duran 865
Osman Biibür 21.085

Soyadı Düzelmesi
Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinin 981/364 esası 981/ 
448 karar, 13/10/981 tarihli ilamı ile nüfusta kayıtlı 
bulunan ÖZBOY soyadımı n iptali ile ÖZBEY olarak dii 
çekilmesine karar verilmiştir.

Metin özbeyKAYIP
Burıa Vilayeteindcn aldığım TRC 415727 nolu pasa 

portumu kaybettim Hükümsüzdür.
Dursun Aydın

Son yirmi küsur yıldır, Türkiye ne zaman bunalı
ma sürüklense, «Atatürkçülük» adına bir takım giri
şimlerde bulunulduğunu görüyoruz. Bu girişimler, özel
likle 1970'li yıllardan sonra sık sık tanık olduğumuz 
gibi, çoğu kez türbinleriyle çelişen ekonomik - toplum
sal içerikli yasal ve siyasal düzenlemeler biçiminde 
ortaya çıkıyor; kimi zaman da ordunun müdahalesinin 
kaçınılmaz öldüğü bir kargaşa ortamını doğuruyor.

Ne var ki, kargaşa ortamının doğmasında en 
önemli etken, «Atatürkçülük» adı verilen ve dokunul
maz kilınmak istenen düşünce dizgesinin, çelişkili bi
çimde yorumlanmasından kaynaklanıyor.

Kimilerine göre «Atatürkçülük», değişmez bir kav
ramdır. Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın başarıyla ger
çekleştirilmesi ve ardından Atatürk'ün ölümüne değin 
geçen süre içinde yer alan devrimci düzenlemelerle, 
«Atatürkçülük»; dünya ve Türkiye açısından işlevini 
tamamlamış, Türkiye toplumunun gelişme sürecinde
ki özel yerine oturtulması gereken bir tarihsel nitelik 
kazanmıştır, bu gibileri için TÜRK DEVRİMİ diye bir- 
şey söz konusu değildir; ATATÜRK DEVRİMLERİ var
dır..

Kimilerine göre ise «Atatürkçülük», Ulusal Bağım
sızlık Savaşı'mız ve TÜRK DEVRİMİ henüz gerekli so
nuçlarıyla başarılmamış, bitirilmemiş olduğu için, ge
çerliliğini bugün de sürdürmekte olan bir dünya gö
rüşü, bir ekonomik - toplumsal öğretidir..

Son zamanlarda bir başka yöneliş daha ortaya 
çıktı. ARAYIŞ’ta Zeynep Aruoba, «Mustafa Kemal mi, 
Kemalizm mi?» sorusunun yanıtını: «Mustafa Kemal’in 
görüşlerinde felsefi bir temel arandığında, bu görüş
lerden bir ideoloji çıkarmaya çahşanlann da, onlan bir 
*—izm' in kapılarına dökmeye çahşanlann da yanıldık
ları görülür.» biçiminde veriyor..

Bize göre, bu kavram kargaşasından, birinci gö
rüşü öne sürenler üstün çıkacağa benzerler. Hiç de
ğilse şimdilik.. Çünkü onlar, «Atatürkçülük» adı veri
len dünya görüşü veya öğretiyi, bu kargaşa ortamın
da. kendi ideolojilerinin savunma aracı durumuna ge
tirme olanaklarına sahip görünüyorlar..

Günümüzden hemen hemen elli yıl önce. Şevket 
Süreyya Aydemir,.şöyle yazmış : «Şimdi her alanda 
gördüğümüz fikir karışıklıkları, bu fikir kanştkhklann- 
dan gelen ruh düşkünlükleri ve bozgunculuklar, inkıla
bın herkes için üstünde fikir birliğine varılması gerekli 
olan prensiplerinin, bir ideoloji sistemi halinde işlen
memiş olmasından doğuyor.»

Bir bakıma doğru!..
Şu sıralarda çevrenize bakınız, herkes Atatürkçü!. 

Hatta bir zamanlar Atatürk’e karşıtlığı oy goygoyculu
ğu saymış olanlar bile, onları destekleyenler bile.. As
lında onların soyundukları, «Atatürkçü düşün» ü dev
rimci içeriğinden soyutlayarak kendi ideolojilerinin pa
ravanı durumuna getirmek..

Bir köşeyazısının sınırları içinde, bu tehlikeli gidi
şe karşı savaşım verebilmek elbette olanaksız. Ama 
bıkmadan - usanmadan, yılmadan - yorulmadan, «Ata
türkçü düşün» ü, kendiortodoks mantıklarına uydur
maya çalışanların açmazlarını sergilemeye çabalamak 
gerekli. Örneğin ne demiş Atatürk, «devrimcilik» ter 
neyi anladığını belirtirken :

«Bu koyduğumuz prensipler, bugünün icaplara» 
göre milletimizin medeniyet yolunda gelişmesi için fay
dalı bulduklanmızdır. Ancak, sosyal bünye daima ge
lişen ve tekâmüle yönelmesi zaruri olan bir durumda
dır. İlim ve teknik ise her an yeniliklere, icatlara açık
tır. İşte bu durum karşısında insanların istek ve ihti
yaçları hem maddi hem manevi sahada daima çoğalan 
bir şekilde gelişir. / Tarihin seyri içinde hiçbir prenste 
dogmatik bünyesini muhafaza edemez. Onun için Tut 
milleti yaşadığı çağın medeniyet seviyesinin icaplar» 
yerine getirmek mecburiyetindedir, / İşte'bu inkılapçı
lık prensipine bağlı oldukça Türk topluluğu medeni
yet âleminde geri kalmama yolunu bulacaktır. Ana* 
bunda da daima gözönünde tutulacak nokta, milli bü
tünlüğümüzü ve milli menfaatimizi en titiz bir itina Be 
muhafazadır. (Prof. A. Afet İnan’ın ATATÜRK TEN 
YAZDIKLARIM adlı kitabından) »

Görülüyor ki «Atatürkçülük» durağan değildir, dog
matik hiç değildir. Sürekli bir gelişimi ön-görmektetfir. 
Çağın gereklerini yerine getirmeyi ve sürekli bir dev
rimi zorunlu bulmaktadır. «Atatürkçü düşün» ü. kenti 
Ortodoks mantıklarına uydurmaya çobolavontonn te
lâşı ve saldırganlığı bu yüzdendir işte! Bir soyuttCNO 
bilseler, onu, devrimci içeriğinden.....

Ama bilim adına, bilim yapıyoruz diye: «Mustafa 
Kemal'in yaptıklarının felsefi değeri, dolaysız olarak, 
eylemlerinde, devrimlerinde, kurduğu devlette görûte- 
bilir; bunu görmek için -ne bir ideoloji ne de bir MR 
gereklidir.» yargısına, varma kolaylığını yeğlemek, h6b 
halde en azından, onun evrensel yanını yeterince algi; 
layamamak sayılmalıdır.

Ve sanırım, asıl yanlış olan da budurt.
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GEMLİK
IZGARA VE ÇORBA SALONU

Hizmete Girdi
Izgara Köfv- - Şit - Tavuksuyu - İşkembe 

ÇuA» - Şıra - Piyaz - Salata Çeşitleri

NOT : İşyerjeri ve evlere servis yapılır.

İetiklal Cad. Halk Bankacı Karşı a 
GEMLİK

Binlik Telefon
İlavesi Hizmete
Girdi

ZEYTİN ALIM 
KAMPANYASI KASIM 
AYINDA AÇILIYOR...

Gemlik PTT otomatik 
santaralının binlik ilavesi 
yapılan törenle hizmete 
«okuldu.

Geçen hafta içinde 
PTT ’de yapılan törene İl 
çe Kaymakamı Fahrettin 
Ölmez, Askeri Veteriner 
Araştırma Enstitüsü Komu 
tanı Tuğgeneral Orhan Ön 
cül. Belediye Başkanı Şa- 
habettin Cantay, PTT Baş 
müdürlüğü yetkilileri ile 
Gemlik PTT tenik perso
neli hazır bulundular.

Açılışta santral ve 
ilaveler hakkında bilgi ve 
ren ilgililer, ilave santrala 
40 milyon, şebekeye ise 
25 milyon lira harcandığını 
be inerek söyle konuştular:

1977 yılında tam ote 
matiğe geçen Gemlik san 
taralı 1500 abone İle hiz
mete açılmıştı. 1979 yılın 
da 500 yeni İlave ile 2 

İlçe Kaymakamı Fahrettin ölmez, açılışta santral 
mamurelerinden (örOşmler hakkında bilgi aldı.

bine yükseltilen abone sa
yısı 1981 yılında bin ilave 
ile 3 bine çıkartılmış oldu. 
”CROSSBAR’’ sistemi ile 
tam otomatik çalışan san 
taral, önümüzdeki aylarda 
Uluslararası tam otomatik 
görüşmelere de başlayacak 
tır Bunun için gerekli ek 
ler yapılmış olup Bursa’nın 
uluslararası tam otomatik 
konuşmalara açılmasıyla 

Gımlik'te bu sisteme bağ
(anacaktır/*

RADYOLİNĞ
Tesisin gezildiğ. açı

lışta binlik ilave ilçe Kay 
makamı Fahrettin ölmez 
ile Tuğgeneral Orhan ön 
cül açtılar. Günde 20 ile 
30 abonenin açılıştan son 
ra santrala bağlanacağını 
söyleyen ilgililer, sırası 
gelen abonelere davetiye 
çıkarıldığını ve sözleşme
leri tamamlanmasıyla bağ* 

lantının başladığını bildir
diler. Öte yandan Küçük 
Kumla* da 1500 metre ka 
relik bir alan satın alınarak 
radyo linğ tesislerinin ku

Binlik telefon ilavesi törenle hizmete girdi.
(Foto Gemlik Körfez)

Abonmanlar Telefon Paralarını
Cumartesi Pazar Günü de
Yatırabilecekler

Telefon aboneleri ay
lık kullanılan telefon ücret 
lerini bundan böyle tatil 
günleri de PTT gişelerine 
yatırabilecekler.

Gemlik PTT yetkilile 
tinden aldığımız bilgilere 
göre, PTT ye telefon a- 
bone borcu olan abonele1

Martaş Libya’ya Elma Dışsalımı
Yapıyor

Butsanın tanınmış ıh- 
racaat firmalarından M AR 
TAŞ, Libya'ya 2500 ton 
•İme dışsatımını limanı
mızdan yapıyor.

rulacağını belirten yetkil- 
ler töm Gemlik Körfezinin 
telefon konuşmalarının rad 
yo linğ ile sağlanacağını 
bildirdiler 

rin çalışma günleri içinde 
borçlarını PTT gişelerine 
ödeyebiliyorlardı. Bundan 
böyle aboneler cumartesi 
ve pazar günleri bile borç 
lerını ödeyebilecekler ve 
kapalı telefonlarım hemen 
açtırabilecekler.

Martaş yetkililerinden 
aldığımız bilgilere göre, ilk 
partisi AKKO adlı Fittendi 
ya bandıralı gemi ile Lib

D. S. 4’de

Marmara Zeytin Ta
rım Satış Kooperatifleri 
Birliği'nin 1981 yılı zey
tin alım kampanyasını Ka 
sim ayı içinde açacağı bil 
dirildi.

Marmara Birlik Genel 
Müdürü Mustafa Çan'ın 
verdiği bilgiye göre, alım 
kampanyasının Kasım ayı
nın ilk haftası içinde baş 
laması bekleniyor* Kam
panyayla birlikte zeytin ta 
ban fiyatları açıklanacak. 
Kasım ayından itibaren Bir 
liğe ortak yaklaşık 27 bin 
üreticiden Gemlik'e bağlı 
24. İznik’e bağlı 22, Mu 
danya'ye bağlı 29. Orhan 
gazi’ye bağlı 29, Edincik 
ve Erdek Kooparaliflerin 
den olmak üzere toplam 
106 merkezden zeytin alı 
mı yapılacak.

REKOLTE DÜŞÜK

Marmara Bölgesinde 
geçen yıla oranla bu yıl 
zeytin Rekoltesinin düşök 
gerçeklemesi bekleniyor. 
Birliğe bağlı merkezlerde 
rekoltenin resmi rakamle 
ra göre 50 bin ten dola 
yında olması tahmin edi

Virajı Alamayan 
Kamyon Uçuruma 
Yuvarlandı 1 Kişi 

Öldü
Gemlik’ten Armuttu 

Bucağına gitmekte olan 
Ergun Ergen yönetiminde 
ki kamyon Kapaklı Fıstıklı 
arasında keskin virajı ala 
mayarak uçuruma yuvar 
landu Aracı kullanan Er 
gun Ergen öldü.

Geçen hafta içinde 
meydana gelen kez» ilçe 
de üzüntü yarattı. 16 DC 
652 plakalı damperli ka 
myon ile Armuttu ya git
mekte olan Ergun Ergen 
çok cik elan Kepekli Fıs 
tikli virajlarından birine 
hızlı girmiş ve Ji reji olama 
yarak 150 metrîlA ucuru 
ma yuvarlanmıştır.

Kazada ym alenen Er
gde Ergen kaldırıldığı O» 
te» M »sta hanesinde kurt* 
ntmeyerak ölmistûr.

liyor. Geçen yılkı rekolte 
80 bin ton olarak gerçek 

leşmişti. Genel Müdür 
Çan’ın verdiğ iye göre, 
Marmara Birlik'çe bu yıl 
üreticiden 10 bin ton do 
Iayında zeytin alınacak. 
Birlik geçen kampanyg 
döneminde 22 tonluk alım 
yapmıştı.

Ote yandan Marmara 
Birlik'in olağan Genel Ku 
tulu 28 E kim’de yapılacak.

Emniyet Amiri 
Haşan Özdemir 
Birinci Şube 
Müdürü Oldu

Gemlik Emniyet Amiri 
Haşan özdemir Bursa 1. 
Şube Müdürü görevin» ve
kaleten atandı.

1979 yılında Narkotik 
şube Müdürlüğünden Gem 
lik Emniyet Amirliği gö
revin» getirilen Haşan Öz 
demir, iki yıldır bu görevi 
ni yürütmekteydi.

Bursa 1. Şube Müdür 
lüğü görevini yürüten Or
han Çankaya bu görevin
den alınarak yerin» vak» 
leten Gemlik Emniyet And 
ri Haşan Özdemir atandı

Öte yandan Gemi* 
Emniyet Amirliği görevine 
Bursa Trafik Şube Müdür 
lüğünden Aydın E-o* tav 
atanarak ilçemizde görevi 
ne bds -dü

İlçemiz Emniyet Atni 
ri Haşan Özdemir, Buna 
1. şube Müdürlüğüne atan 
di.
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KÖŞEMDEN

Yılmaz AKKILIÇ

YENİ BİR DÖNEME DOĞRU
Sanırım asıl şimdiden sonra Türkiye'de yeni bir 

dönem başlayacak. Milli Güvenlik Konseyi'nin, siyasal 
partilerin feshedilmesine ve mal varlıklarının hâzineye 
devredilmesine İlişkin yasayı kabul etmesiyle; otuz ku
sur yıldır içinde bocalayıp durduğumuz ve adına «çok 
partili demokrasi» dediğimiz sistem sona eriyor, siya
sal yeniden oluşum sürecine giriliyor..

İleride toplum - bilimciler ve tarihçiler, 1946-1980 
arasının siyasal partilerini ve olaylarını gerektiğince in
celeyeceklerdir. Örneğin siyasal partilerin bir takım 
«asgari müşterek» lerde birleşmelerinin kaçınılmazlığı
nı 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül nirengileriyle kanıtla
maya çalışacaklardır. Gerçi bugünden konuşmak er
ken, ama «uzlaşmaklıktan» kimlerin çıkarları bulundu
ğunu; hangi toplumsal güçlerin demokratik harmoni 
yerine zıtlaşmalardan yararlanmayı yeğlediğini çözüm
leyeceklerdir.

Gelecek kuşaklar, bu otuz kusur yıllık serüveni ib
retle okuyacaklardır kuşkusuz..

Sayın Devlet Başkanı, yasanın gerekçesini açıkla
yan konuşmasında şöyle diyor : «Türkiye’de siyasi par 
tilere dayalı demokratik parlamenter sistem mutlaka 
kurulacaktır. Ama mevcut bu partilerle değil. Yıkılan bir 
binanın enkazını kullanarak yapılan bir bina nasıl çö
kerse, yurdu 1 2Eylül öncesine getiren partilerle kuru
lacak bir demokrasi de yeniden yıkılmaya mahkûm ola
caktır. Sağlam olması için yeni malzeme ile yapılan 
binada olduğu gibi, biz de hür demokratik parlamen
ter sistemimizin ancak yeni anayasa ve partiler kanu
nuna uygun olarak kurulacak yeni siyasi partilerle inşa 
etmenin mümkün olacağına inandık ve milletin de is
teği doğrultusunda mevcut partileri feshetme kararı 
aldık.»

Anlaşılıyor ki, yasanın çıkarılmasını etkileyen ö- 
nemli nedenlerden biri de, milletin bu doğrultudaki is- 
teği'ne. değgin kesin kanıtlar elde edilmiş olması. Bu 
kesin kanıtları değerlendirmekle görevli ve yetkili tek 
organ da Milli Güvenlik Konseyi..

Yasanın çıkarılmasını güdüleyen önemli gerçek
lerden biri de, MGK üyesi Org. Sedat Celasun’un su
nuş yazısında yer alıyor : Siyasi partiler, devletin gü
cünü azaltan veya parçalayan vatandaşları birbirleri
ne düşmen cepheler haline getiren kuruluşlar olamaz. 
Siyasi partiler, anayasa ve kanunlar çerçevesinde dev 
let işlerinin ve bütün kamu faaliyetlerinin daha iyi yü
rütülmesi, bütün vatandaşların huzur ve refaha kavuş
ması İçin programları istikametinde, ancak meşru bir 
rekabet yapabilirler. ...Bu itibarla, yeni anayasa İle ye
ni partiler kanununun kabulünden sonra memleketin 
ihtiyacına uygun yeni seçim ve partiler rejimine göre, 
yeni partilerin kurulup, faaliyette bulunmalarına im
kân vermek, geçmişin çekişmelerine değil, geleceğe 
dönük bir siyasi hayata elverişli ortam yaratmak ve 
Kurucu Meclis çalışmalarım milli hedefler istikametin
de ve hiçbir surette gölgelenmeden sürdürebilmek için 
12 Eylül 1980 tarihinde mevcut olup da faaliyetleri esa
sen durdurulmuş olan siyasi partilerin bütün teşkilatı, 
yardımcı teşkilâtı ile birlikte feshi zaruri görülmüş ve 
bu nedenle kanun teklifi hazırlanmıştır.»

Yeni anayasa ve ardından siyasi partiler ve seçim 
yasalarının kabulü ile, Türkiye'de, Atatürk ilkeleri’nin 
yorumu üstüne bir tartışmanın başlayacağı kuşkusuz
dur. Günkü yeni kurulacak partiler, bu ilkeler doğrul
tusunda sınırlandırılacaklardır. Böyle olunca da, yıllar 
dan beri süregeldiği gibi, Atatürkçülük’ten ne anlaşıl
ması gerektiği üstüne yorumlar birbirini izleyecektir. 
Kimileri Atatürkçülüğü «batılılaşmak - çağdaşlaşmak» 
biçiminde, salt bu biçimde algılayacaklar; onun ekono
mik . toplumsal Özünü gözlerden saklamaya uğraşa
caklardır. Kimileri de Atatürkçülüğün «ulusal bağım
sızlıkçı - antlemperyalist» içeriğini vurgulayarak; bu
güne değin olduğu gibi şimdiden sonra da, O’nun ev
rensel öğretisi «kemallzm» i bir bayrak olarak yücelt
me savaşımına koşulacaklardır. Partileşecek bu iki 
yorum, geniş halk yığınlarından kendilerine taban ara
maya yöneleceklerdir. Geniş halk yığınları yaşam bi
çimlerine, inançlarına, kişilere ve kadrolara duydukları 
yakınlıklara, küçük çıkarlarına ve geleneksel eğilimle
rine uygun bulacakları yorum’un destekleyicisi olacak 
lordır.

Eşdeyişle partileşeceklerdir..
Ne var kİ geçmişin acı deneyimleri, zaman ilerle

dikçe etkinliğini yitiriyor. Gerçi Mehmet Akif: «Tarihi 
tekerrür diye tarif ediyorlar / Hiç İbret alınsaydı teker
rür mü ederdi» demiş.. Ama bu, yeterince olumlu bir 
yaklaşım değil. Daha önceki bir yazımızda da değin
miştik: Abdülhak Hamid'ln EŞBER'lnde, Büyük İsken
der'in Batlomyut'a bir «Müverrlh-I şerl» deyişi vardır.. 
Tarihe, dilediği gibi yön voromeylşinin burukluğu için- 
de.

Evet, tarihi yazan Batlamyue’tur ama, yapan İs
kender değili»

Kim Ne Ödedi
Fevzi ye Ateş 237.997
Hanife Ateş 237.99/1
Hatice Cihan 1.440
Fatma Bakır 7.130
Haşan Konak '26.815
Adem Akbulut 20.940
Yusuf Altın 11.855
Zeki Danış 171.760
Kahraman Erdem 206.950
Nacip Bıyık 4.375
Nazım Bıyık 3.500
Mustafa Türkmen 22.375
Zihni Danış 89.825

1 Mustafa Taraklı 76.010
Güral Tunaboylu 9.572
Selahattin Karabiber 38.965
Ali Avcıoğlu 40.222
Makbule Bulut 5,197
Hüseyin Gündü 15.640
Bekir Denktaş 7.200
Meriç Büyükarman 30.430
Şükriye Arat 747
Yunus Peker 131.755
Şükrü Meral 15.215.
Ahmet Acarlı | 23.785
Ahmet Topçu 10.385
Sadullah Uçan 10.610
Yusuf Başaran 19.975
Nurettin Başaran 20.080
Y* Ziya Tonguç 79.100
Haşan Soyer 70.575
Güray Onur 146.455
Osman Urlu 21.100
İbrahim Kaya 62 875
Cemal Özkan 25.810
H. Avni Başaran 12.415
Şaban Hazer 13.500
Mesut Soydan 915
Hüseyin Şanlı 335
Ali Karaduman 6.640
Süleyman Yiğit 800
İbrahim özgü 24.910
Mustafa Camgöz 13.150
Sadettin Civan 7.340
Y. Nuri Kaptan 24.685
Mehmet Ali Ozgönül 143.455
Reştan Çavdar 61.055
Aşkı Başkal 83.330
Ali Girgin 31.660
Fehmi Yarda 21.085
Sabri Yıldırım 101.480
Abdullah Başaran 26.485
Ömer Hoca 25.705
Orhan Cengiz 15.005
Ayfer Uzunlar 5.547
Osman Ateş 33.565
Mustafa Yıldız 41.785
Fikri Başak 13.675
Ahmet Şavaşşenol 7 472
Servet Gümüş 10.447
E. Nermin Çelebi 6.075
Kadriye Rodoplu 22.330
İsmet Güney 81.510
Feyzullah Güney 81.300
Fatma Eron 11.085
Halil Taner 3.947
Miirüvet Beken 14.865

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 GEMLİKLİLERİ DUYURURUM.

Dahiliye Mütehassısı 
Dr. Cahit Yorulmaz

NOT : Saat 15.00 den sonra muayene kabul edilir.

İLAN
GEMLİK BELEDİYE BŞK.ĞINDAN

I- İlçemiz Osmaniye Mahallesi Ilıçaksu ve II 
Eylül arası Kanal zarf usulü eksiltme şartnamesi 
ne göre ihaleye çıkarılmıştır.

2- Keşif bedeli 1.998.162.30 lira olup geçici te 
minatı (59 944.87) liradır.

3- İhalesi 28 Ekim 198İ Çarşamba günü saat 
10.00 da Belediye ihale komisyonu huzurunda ya 
pılacaktır.

4- İhalesine iştirak edeceklerin ihale tarihin 
den ewe[ (En az 3 gün) yapı yapı tesis ve onarım 
işlerine katılma yönetmeliği hükümleri içinde hazır 
lanacak belgeler dilekçeye eklenerek yeterlilik bel 
geleri almaları gereklidir.

5- İhale dosyası belediyemizde mesai saatleri 
içinde görülebilir.

6- İhaleye iştirak edeceklerin 2490 sayılı k* 
nunun hükümleri içinde belirtilen belgeleri ile bîr 
iikte htzırlıyacaklan teklif mektularmı ihale saatin 
den bir saat evvel Belediye Başkanlığına vermeleri 
gereklidir.

7- Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz.

İLÂN
ELEMAN ARANIYOR

Gemlik’te Hafriyat ve inşaat işleri iştikal eden 
şirketimizin muhasebe işlerinde çalışacak bir eleme 
na ihtiyaç vardır.

Muhasebe işinde en az üç yıl çalışmış, yüksel 
okul mezunu isteklilerin aşağıdaki adrese müraca
at etmeleri duyurulur.

UZUNKAYA KOM. ŞTİ.
ALA ATTIN UZUNKAYA ve Ort.

istiklal Cad. 39/A GEMLÎK

EMRE
Aygaz Tamir Atölyesi

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

DÖŞENİR

Necati Emre
Demirsubaşı Mah, Şehit Cemal Sok. No. 11 
Eski Semerciler Yokuşu GEMLİK

İSİM DÜZELTMESİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 610.1981 

981/445 karar, 981/305 nolu esaslarıyla Nüfusta Kay» O| I 

lem Özder olan adım, ÖZLEM olarak düzeltilmiştir.
ÖZLEM ÖZDER

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 İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
6 Aylık ISO TL
Yıllık 300 TL.

Gazeteye verilen yanlar yayınlansın 
‘veya yayınlanmasın geri verilmez 
Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar
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SFOR SFOR SFOR SPOR
Umur spor : 3
O. Adaletspor : 2

Ihsan BÖLÜK

Geçmişle öğünmek, geçmişe, geçmişte 
ypılan iyilere, doğrulara güzellere öykün 
□nsk, insanın doğasında varolagelmiştir. 
Çevremiadeki tanıdıklar, dostlar, masa 
başı söleşilerde tanıya geldiklerimiz, ço- 
ğuclukta geçmiş zamanla konuşa gelmiş* 
terdir. Bu, cayılamaz bir olgu diyelim. 
Diyelim demesine de, aeaba geriye bak 
m ak neye yarar? Tarihin derinliklerine 
daldığımızda; çeşitli devirlerde yaşamış 
olan insanların, yaptıkları karşısında du 
taklarız. Duraksamak taşkınlığımızdan, 
çağların zor koşu Harındandır diyelim. 
Diyelim de yine o zamanki ustalara öy
künmek t en alabilir miyiz kendimizi? 
Bir örnekleme yaparsak; usumuza önce 
Çin Şeddi gelir diyelim. Ardında da Mı 
sır Piramitleri de var bunların yanında 
mozaik, resim- heykel dalları da ortaya 
konan, insanı şaşırtacak’ çıldırtacak denli 
yapıtlara saatlerce baksak da doyamayız.

Tarihin her devrinde insanlar doğa 
koşullarıyla boğuşurlarken aynı anda, 
kendilerinden bir şeylerin kalması için 
çamur, taş, madenden heykelciler* tekel
ler yapagelmişlerdir.Bu yapıtlara da, bu
gün eski insanın tarihin karanlıklarında 
kaybolmasına olanak tanımamış; incele- 
me-tanıma fırsatı vermişlerdir. Isa dan 
önce-laadan sonraki devirler, gün ışığı
na kavuşurken, aynı anda o zamanda
ki insanların, kendilerini dondurmadıkla 
nnı da algılamış olmaz mıyız? ,,Neden 
böyle deniyor?,. Derseniz, şundan: Eski 
insanlar diye anılagelenler, gerçekte yap 
tıklarıyla ileriye bakmış, ileriye dönük 
tasarımda bulunmuş oluyorlardı. Kısaca 
onları ilersı ilgilendiriyordu. Her tarihi 
olguyu, kayalara-taşlara kazıdıkları yazıt 
lasında dile getirirlerken, yine ileriye ba 
kıyorlardı.

Adım başında geçmişi söyleşmek, 

içimizdeki geçmiş özleminden kaynaklan
mıyor mu? Ama bu demek değildir ki, 
geçmişle bağlarımızı koparalım. Elbette 
hayır! Zaman zaman geçmiş ders almak 
örneklenmek olacaktır; kuşkusuz Ama, bu 
bizi ileriye bakmayı gelecek yıllarda ileri 
atılmalarımızı engelleme anlamına da gel
mez Hani her şöyleşide olmasa da, bazı 
kareler ”Fitaıihi„ deriz.Aslında, konuş
ulan dilde bu deyim' çok uzakları da si 
mgelemez. yakın için kullanılan bir dey
im. olmalı Ters gelen yanı, bizi geriye bak 
turnasına. Geçmişine- gerinin’ ilkel tek- 
nolijisi çok şeyler yapmış olabilir, yeneli 
iyelim; o çok güzel şeyler, tizleri’ hızlı, 
dev adımlarla ileriyi yöneltmeli ki, yap
ıda olacak değişiklerle çağımıza uyarken, 
ulusumuza' topluma bireylere yararlı ol
mayı da ilkeleştirelim. Bunu söylerken, 
şunu da Vurgulayalım: Okumak, evet o- 
kumak

Okuma uğraşı bize, ileriye nasıl bakı- 
lacğını, toplumun ilerisi için kendini ha

zırlayabilmesi gereksinimlerin yönünü- yön 
temini öğretecektir. Çağdaş Kültür, ile 
ri, uluslararası dayanışmayı, yardımlaş
mayı getirir. Bugün ulusumuzun sorun la- 
rı Varsa* ulusa öncülük etmek için yola 
çıkanların öncülüğü siyasal sömürüye] da 
yandırmalarindandır, Çevremiz duvarlarla 
aynı çıkarlar doğrultusunda örülmüş; Cum
huriyetin ilk yıllarıuda yakılan İlerici 
ışıklar da siyasal sömürü çarklarında eri 
lilmiştir.

Kurucu Meclis'in toplandığı şu günler 
de tüm umudumuz ulusumuzun doğasında 
Varolan ulusçuluk yönünde dütünleşme 
yönünde atılacak adımlar çok önemli ol
malıdır. Bundan böyle geriye değil ileri
ye bakmamız pÇİn yaratılacak ortam 
Türk insanını durağanlıktan devinime 
itecek bir ortana olmalıdır.

Gençler liginin iki iddialı ekibinin mü 
cadolesi Orhangazi sahasında oynandı. Bu 
mücadele Umursporun 3-2 lik galibiyetiy
le son buldu.

Karşılaşmanın gollerini 3. dakikada A. 
Osman, 17. dakikada Zekâi, 37. dakikada 
yine Zekâi, 26. dakikada Mehmet, 45. da 
kikada İbrahim attılar.

UMURSPOR : Halil, İsmail, Nail, Ah

BORUSAN GÜVENSPOR : 5
HÜRSPOR : 2

Borusan Güven spor bu hafta deplas
manda da rakibini yenmeyi başardı.

5. dakikada Fikret, 39, 41 ve 56. da 
kikada Mehmet, 37. dakikada Şenol, 17. 
dakikada Tamer (penaltıdan) ve 76: daki
kada Şadık'ın golleri skorunu belli etti.

Nusret Aydın, Yusuf Bıyıklı, Metin Yıl 
dirim hakem üçlüsünün yönettiği maça ta

Sümerspor : 3
O. Gençlerbirliği: o

Gençler liginde bu hafta Sümerspor 
ile O. Geuçlerbirliği karşı karşıya geldi.

80 dakika boyunca Sümersper’un üs
tün oyununa engel olamayan O.Gençlerbir
liği maçı 3-0 kaypetti.

Karşılaşmanın gollerini 24. dakikada 
Turgut, 75. dakikada Ferhat, 76. dakika
da ise Ümit penaltıdan attı

18, dakikada Recep, 59. dakikada Be 
kir 61. dakikada Abdullah, 65. dakikada 
Şükrü 75. dakikada Ferhat sarıkart gördü

met, Osman, Fatih, Süleyman, Yaşar, Moh 
met, Adnan, Mustafa, A. Osman

O. ADALET j Erhan, Bayram, Turgut 
Zekâi, Cumhur, Mustafa, İbrahim, Orhan, 
Recep, Fevzi 
düzeniyle çıktıkları karşılaşmayı Yusuf Bı
yıklı, Metin Yıldırım, Selim Evren hakem 
üçlüsü yönetti.

kımlar şu kadroları ile çıktılar.
O. HÜRSPOR : Halil, Metin, Orhan, 

İsmail, Oktay, Mehmet, Sadık, Faruk. Ms 
sut, Tamer, Ilhan

BORUSAN GÜVENSPOR ; İbrahim, 
Selçuk, Mehmet, A. Can, Osman, Hüseyin 
Fikret, Bülent, Şenel, Cemaletlin, Mehmet 

ler.
İsmail Bursa, Mümin Canbaz, hakem 

kem İkilisinin yönettiği karşılaşmaya takım 
lar şu kadroyla çıktılar.

SÜMERSPOR : Haşan, Celal, Abdul
lah, Şükrü, Aykut, Can, Ümit, Adnan, Fer 
hat, Serdar Turgut

O. GENÇLERBİRLİĞİ : İsmail, Nail, 
Haşan, Bekir, Salim, Zeki, Nurettin, Yük
sel, Tuncay, Recep, Ali

Martaş Libya'ya 
Elma Dışsatımı 

t

Yapıyor
yaya 420 ton elmanın gön 
derildiğni, ikinci parti ola 
rak 640 ton elmanın da 
yükleme çanşmalaraına baş 
landığını söylediler. İlgi 
liler, 2600 tonluk dışsan 
mın dört parti halinde ger 
çekleştirileceğini ve ton 
dış satımın Katım eyı so 
nüne kadar bitfrsleceğlnl 
belirttiler

Bış satımı yapılan el 
malar Libya'nın Tlrlpoll II 
manine gönderilmek üzere 
Torsa aldı gemiye yüklen 
•yor.

Kütüphane 
Onarılıyor

Uzun yıllardan bari 
bollrgon onarım görmeyen 
Halk Kütüphanesi onarıl
mağa başlandı.

•nerımeızlık nodonly 
İO kış aylarında işitme güç 
IflğO çekilen vo içerisine 
su akıtan Halk Kütüphane 
si içinde boşlatılan onarım 
ilçede memnunluk yarat
mıştır.

Ekmeklerin Gramajı Arttı 
Fiatı 20 Lira Oldu

Gemlik Belediyesi en 
cümeni ekmek garamaj ve 
fiatlarını yeniden ayarladı.

Belediye yetkililerin
den aldığımız bilgilere gö 
re daha önce 420 gramı 
15 liradan satılmakta olan 
okmoklor bundan böyle 
530 gramı 20 liradan sat 
ilecektir.

Yeni gramaj ve fiatarla sa 
tışlara başlandı.

BURSA İL YOLU ÇİFT ŞERİT 
OLARAK HİZMETE BAŞLADI

Uzun yıllardan beri ya 
pim çalışmaları devam od 
On Gemlik Bursa karayolu 
şifi şerit olarak hlımete 
başladı.

Seasiıce hizmete açı 
lan Gemlik Bursa karayolu 
başton araç sahipleri tara 
finden memnunlukla karşı 
landı.

KONGRE İLANI
MURATOBA KÖYÜ KAL. VE GÜZ. DER. BŞK.

Derneğimizin yıllık elağan gelen kurult toplantısı 15 Kasım 1981 günü Mu- 
ratoba Köyü Kahvehanesinde 20 de yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur. YÖNETİM KURULU

Gündem
1- Açılış yoklama ve divan oluşumu

. 2- Saygı duruşu
3- Yönetim Kurulu ve denetleme kurulu çalışma raporlarının okunması
4- Raporlar üzerinde konuşmalar ve raporlarının okunması
5- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimleri
6- İstekler dilekler ve kapanış

SATILIK AHŞAP EV

Kavlıan Mahallesi Yeşil Sokak No. 40 ta bulu

nan iki katlı ahşap ev- satılıktır.

Müracaat ; Küfeci Üç Kardeşler

Matbaamızda Her Çeşit 
Cilt îşleri Temiz, Seri ve Kaliteli 

Olarak Devam Etmektedir.

KAYIP

Gemlik Nüfus memur 
luğudan almış olduğum 
•ûfus cüzdanımı ve Istan 
bul Liman başkanhğ«ne m 
aldığım Liman cüzdac *u 
kaybettim. Hûkâmsûza - 

Alı Gavas

GEMLİK 
KÖRFEZE 
Okuvunuı. 
Okutunuz
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DÜĞÜN YAPACAKLA» 
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave

tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü?

Gezin Görün Bizde daha 

Ucuz

GAZETE

BUO KUBUÇ 27 EKİM 1981 HALI

İnci Yıl Bönümü
Kutlonryor

Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Seçimleri
i Kasım Günü 
Y apılıyor

Cumhuriyetimizin ku
rulsunun 58. ncl Yıldönü 
mû yarın saat 13. de kut 
lanmıfla baylanacak.

İlçe kutlama komitesin 
ce hazırlanan pıoğrama 
göre Bayram süresince 
Resmi, Özel daire ve ku 
ruluşlarla; evler, dükkanlar 
ve İş yerleri bayrak ve 
yeşilliklerle donatılacak, 
gece de ilçede ışıklandır 
ma yapılacaktır.

BAYRAM TÖRENİ

Cumhuriyet Bayram* 
inin 58.cl Yıldönümü tören 
lerl yarın saat 13.de üç pa 
re top atışı ve Sunğipek, 
Kafofllu, Alemdar fabrika 
(arının İki dakika süren 
siren çalmacıyla bavlıyacak 
Bu anda Resmi ve Özel 
dalrelar ile kuruluşlar ve 
okullar Atatürk anıtına çe

İlk Parti Tuz

Önümüzdeki

Günlerde

Geliyor

Zeytin toplama mev
siminin yaklaşmasıyla ilçe 
mizln İhtiyacı olan tuz so 
runu da çözümlendi ve 
llkparıl tuzun önümüzdeki 
günlerde limanımıza gole 
ctği açıktandı.

Ticaret ve Sanayi O 
dası Başkam Tovflk Solak 
subaşı gazetemize yaptığı 
açıklamada İlk parti ola
rak S bin ton tuzun çamal 
tından yola çıktığım söyle 
dİ Solak şubeyi, İkinci par 
ti bin tonluk tuzun İlk 
partinin ardından geleceği 
ni do sözlerine ekledi, Tlca 
rot Odacı Başkanı, tuz ao 
tununun odaca titizlikle 
takip edildiğini bildirdi.

lenk koyacaklar daha sen 
ra İstiklâl marşı ila Türk 
bayrağı göndere çekilecek 
tir.

29 Ekim 1981 Per 
şembe günü saat 9,30-10 
arasında Kaymakamlık ma 
kamında kutlamalar kabul 
edilecektir.

Saat 10,15 de İlçe

6 e® Kasım
Ayından Bu yana 
86 Milyon
Dolarlık
Zeytinyağı
İhracatı
Yapıldı

ANKARA (BASIN-YA 
YlN)- Geçen Kasım ayın
dan bu yana 13 ülkeye 
61.851 *555 kilo zeytinyağı 
satıldığı ve bu ihracat kar 
yılığında 86,427.133 dolar 
lık döviz sağlandığı bildir 
İtmiştir.

İzmir İhracatçı Birlik
lerinden yapılan açıklama 
ya göre, Türkiye’den zoy 
tinyağı alan ülkelerin ba
şında Libya gelmekte ve 
ülkeyi İtalya Sovyotlor Bir 
liğl izlemektedir. Bu arada 
Romanya. Batı Almanya. 
Kıbrıs Hollanda, Ingiltere, 

Kuveyt, İsrail ve, Avustur 
yo vo Foransa'yo <!• ihraç 

yapılmıştır, Türkiye'den zoy 
tin ithal odon ülkelerin 

başında İse Romanya 
gelmektedir.

Kaymakamı, Garnizon Ku 

mandanı, Belediye Başka 

nı ile birlikte tören alanın 

da öğrencilerin ve halkın 

bayramı kutlanacaktır. Is 
tiklâl marşının söylenme 
sinden sonra günün anla 
mini belirten konuşma ya 
pılacak, daha sonra öğren 
çiler tarafından şiirler oku

Çöpler Düzgün Alınmıyor

Çöp Varilleri
Yetersiz 
Kalıyor

İlçemizdeki çöp varil 
lerinin yetersiz ve çok es
ki olması çöplerin çevrele 
re yayılmasına neden e 
luyor.

Daha çok yoğun epart 
mantarın bulunduğu ma
hallelerde az sayıda çöp 
varili bulunması ve çöple 
rin geç kaldırılması nede 

niyle dolu varillerin çevre 

sine çöp dökülmesine ne 

den oluyor. Haveların sıcak

Ana Caddelerde Yapılmayan

Kaldırımların

İsteniyor
ilçemizin en işlek cad 

delerindeki yaya kaldırım 
lan olmaması vatandaşların 
yakınmalarına neden olu 
yon

Daha önceki yıllar 
belediye encümenlerince 
alınan kararlarla mülk sah 
İpleri tarafından yapbnl- 
masına karar verilen ancak 

nacaktır, tören Oku), As
keri birlikler, malülgazi ve 

kuruluşların resmi geçiti i- 
le son bulacaktır.

Alandaki törenden son 

ra saat 14 oo de Beledi
ye bandosu tarafından Şe 

hir parkında Ulusal marşlar 
çalınacak, gece ise fener 
alayı düzenlenecektir.

gitmesi nedeniyle çöp ko 

kulan çevreye yayılıyor. 
Belediye yetkililerinden 

çöp varillerinin sayısının 

arttırılması ve temizlik kod 

rötarının çoğaltılması iste 
niyor. öte yandan Haml- 

diye ve Osmaniye Mahal 
(elerinde bazı sokaklardan 

çöplerin çok geç kaldırıl
ması yakınmalara neden 

oluyor.

bir türlü uygulamaya geç 
ilmeyen yaya kedınmlann 
parke döşenme işlerinin 
yapamaması yüzünden ya 
ğtçh havalarda vatondalşar 
yaya kaldırımlar üz* rinde 
vunjyo.rıiyoHet.

Belediye yeridINorMn 
konuya eğilmeleri ssenl- 
yo».

Gemlik Ticaret ve Sa 

nayi Odasının yıllık ola
ğan genel kurul toplantı
sı 1 Kasım günü yapıla
cak.

Oda seçimlerinin yak 
taşmasına karşılık, yeni 
bir listenin adaylığı söz 
konusu olmadı. Muhteme 
len bu tecimlerde de Ti
caret ve Sanayi Odası 
Başkanlığına tek adeyTev 
fik Solaksubaşı, yönetim 
kurulu listesine de aynı s 
kip katılacak.

Gemlik Ticaret ve sa 
nayl Odasına İznik ve Or 
hangszl ilçeleri tüccar ve

BURSA’DAN DIŞ ÜLKELERİ
EYLÜL AYI İÇİNDE 43 
MİLYON LİRALIK MASA
VE KARYOLA ÖRTÜSÜ
İHRACATI GERÇEKLEŞTİ
ANKARA (BASIN-YAYlN)

Bursa ’dan dış ülkelere 
geçtiğimiz Eylül ey'nda 
toplam 43 milyon 359 bin 
liralık masa ve karyola ör 
tösü ihracatının gerçekleş 
tinldiği bildirilmiştir.

Yetkililer, dış ûi«»»e 
gönderilen Sıraç maddeleri 
arasında enjektör mames 
’nin de one-nii bk ye- Tut 
tuğunu söylemişlerdir. Ve 
riten bilgiye göre. Eyöf 
ayı içinde drs ülkelere 53 
bin ede: en joktör r- ■■esi 
göndonhMs. >ğ -xJ? 
ise 20 milyon 788 bir- 
liralık döviz grdts saltası

Bu arada yine Eytol 
ayı döneminde Btnaa'don 

dış ülkelere Bfoç edilen 
1*0 leoosH» kemese kor 
s«Vğı 9 m itvo* 35® bin 
Iko. bm 171 ede; dori 
konfeksiyon kemrttğ «ta
rak vadi milyon 686 Ho 

sanayicileri oe üye otoMI 
mektedir

laksubaşı

lira, 13 bm 171 edet t 
mutlu ■ • sentul * konN 
siyen i^catından ds 
mi'ytri 653 bin lire gd 
sağiandığ acrktoronodkl

ORHANGAZİ 3 
ZEYTİN KAYRAMI 
2 KASIMDA 
KUTLANACAK

13.de
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KÖŞEMDEN

58. YILDA

Yılmaz AKKILIÇ

Dört gün önce Danışma Meclisi ilk toplantısını 
yaptı. İki gün sonra da, cumhuriyetin 58. yıldönümünü 
kutlayacağız.. Danışma Meclisi üyeleri, ondiçme tö
reni sırasında, onbir yıl önce Cemal Gürsel'in Tem
silciler Meclisi’ni acarken yaptığı konuşmayı anımsa
mışlar mıdır acaba? Nasıl içtenlikle inanmak iste
mişti, yeni TBMM binasında artık kısır çekişmelere, 
sen-ben kavgalarına, küfürleşmelere yer olmayacağı
na.. Kısa sürede boşa çıktı inancı..

Olaylar, insanların gönüllerine göre gelişmiyor. 
Cemal Gürsel gibi bir idealist ve 27 Mayıscılar, toplu
mun tüm katmanlarının katılımını ön-gören bir anaya
sa ile, sorunlarımızın çözümlenebileceğine yürekten 
inanmış olmalılar. Şevket Süreyya Aydemirin soruş
turmasından anlaşıldığına göre, 27 Mayıscılar'ın ço
ğunluğu, Finlandiya’nın kalkınmasına değğin «Beyaz 
Zambaklar Ülkesinde» dalı yapıtla. Eflatun (Platon) 
un «Devlet» ini okumuş olmakla kıvranıyorlardı. Ne 
var ki olabildiğince demokratik davranma kararın- 
doydılar; ve de, ülkenin önde gelen bilim ve siyasa 
adamları, Türkiye'nin daha ileri kurumlara kavuştu
rulması gerektiğine inanmaktaydılar. Bunun kaçınıl
maz bir zorunluluk olduğunun bilincindeydiler..

Anayasa, 9 Temmuz 1961 günü halk oyuna su-' 
nuldu. Anımsayanlar olacaktır sanırım, bazı illerimiz
de- «Hayır!» diyenler çoğunluktaydı, örneğin Bursa- 
da.. Kimi politikacılar, «Hayır'da hayır vardır! » biçi
minde bir propaganda yürütmüşlerdi; aralarında, «Gözü 
me bakın, ne demek istediğimi anlarsınız!» diyenler 
çıkmıştı. Ve eğer halkın çoğunluğu, anayasa'ya «hayır» 
oyu verecek olsaydı, 29 Ekim 1961 tarihine değin se
çimler yapılacak ve iktidar seçimle gelenlere teslim 
edilecekti. Çünkü Milli Birlik Komitesi’nin, Aralık 1960 
ta (157) sayı ile kabul ettiği «Kurucu Meclis Yasası» 
bunu ön-görmekteydi..

Oysa bugün durum değişik. Milli Güvenlik Kon
seyi, siyasal partiler arası uzlaşmazlığın ve çatışma
ların, ülkeyi getirdiği kargaşa ortamına bir daha dö- 
nülmemesinin arayışı içinde görünüyor. Bu bakımdan 
geniş çapta katılımdan yana değil! Demokratik katı
lımın, yeni anayasa, yeni siyasal partiler ve yeni seçim 
yasalarından sonra gerçekleşmesinden yana.. Böyle
likle belli sınırlar içinde «yarışma» ilkesi, siyasal yaşa
mın temelini oluşturmuş olacak.. Sayın Devlet Başka- 
nı’nın belirttiği gibi, siyasal partilerin savaşımı, iki fut
bol takımının dostça yarışması biçiminde yapılacak. 
Yenenle yenilen el sıkışacak, birbirlerini alkışlayacak..

Tüm çabalar, bu ortamı hazırlayabilmeye yönelik..
Cumhuriyetin 58. yılını, henüz yeterince durulma

mış ve yapılarını gerektiğince oturtamamış bir top
lum olarak aşmakta oluşumuzun, kimi çevrelece üzün
tü kaynağı sayılması doğal. Özellikle demokrasiyi, bir 
uzlaşma ve geniş katılım yerine, bir zorlama ve yalı
tım rejimi gibi gören siyasal kadroların yarattıkları düş 
kırıklığı yadsınamaz. Ancak zorlukların ve tıkanıklıkla
rın da, uzlaşma ve geniş katılım sağlanarak aşılma
sında büyük yararlar var..

Mustafa Kemal, bunu başarabilen ender insanlar
dan biriydi. O, Sakarya Savaşı’nın en bunalımlı gün
lerinde bile, Meclis’teki muhaliflerine karşı sabır ve 
hoşgörüyle dovranabilmiştir. Onları zorla susturmayı 
veya etkisizleştirmeyi düşünmemiştir hiç. Hatta sorum
luluğu paylaşmıştır onlarla..

O, 1 Aralık 1921 günü Meclis kürsüsünden yap
tığı uzun konuşmasının bir yerinde şunları söylemiştir: 
«Ve ben eminim ki arkadaşlar, cihanda mevcut olan 
hükümet biçimlerinden bir adını daha ileriye çıkmak 
İnsanlık İçin nasip olursa, emin olunuz ki efendiler, 
bulacakları şekil Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
metinin şekil olacaktır (alkışlar). Efendiler, bu tarz da 
insanlık tarihinde yeni görülmüş bir şekil değildir. 
... Tabii, incelemeler yapmış arkadaşlarınızı pekala bi
lirler ki Romada, İşportada, Atlnada, Kartacada mev
cut olmuş olan genel meclisler gerçekte bizim yaptı
ğımız şeyleri yapıyorlardı efendiler! Kanun yaparlardı, 
memur seçerlerdi, yargılama yaparlardı, cezalandırır
lardı. Ve her şey yaparlardı. Ve Romada dört milyon 
halk vardı efendileri Bu dört milyon halk hayret edi
lecek bir surette toplanırlar ve boş on kişilik bir kabi
neden daha seri ve bilhassa daha makul ve doğru bir 
surette; yürütme ve adalet ve yasama görevlerini ya
parlardı. ... Binaenaleyh, hükümeti avam (halk hükü
meti) denilen, bu İzah ettiğim nokta, bugün İçin ancak 
ve yalnız bizim şeklimizde görünebilir ve uygulanabilir. 
Bundan başkası doğru değildir. (*)»

Mustafa Kemal, sanırım türk halkını en iyi tanı
yan Önderdi. Bağımsızlık savaşının on bunalımlı gün
lerinde bile, çoğulcu demokrasi ilkelerinden aynlma- 
ması, kendisini kıyasıya eleştirenlere karşı anlayışlı 
ve hoşgörülü davranması; onun bu niteliğinin en be
lirgin yanı olmalıdır.

Cumhuriyetin 58. yıldönümünde, Mustafa Kemal 
Atatürk, geleceği aydınlatan bir umut ışığı yine..
(•) ATATÜRK'ÜN SÖYUV VB DBMBÇLSRİ, Cilt : 1, S. 209-310 <Un 

bugünün dlllyl*.

Kim Ne Ödedi >

Emire Öder 5.725
Ayşe Cin oğlu 5.725
Ersen Elpen 21.085
Halil Toplu 196.855
Ömer Toplu * 198.160
Macide Çelikiz 29.422
Ömer Şenışık 765
Mehmet Ancan 17.140
S.Sırn Dündar 30.205
Cemal Çam 5.590
İbrahim Günay 8.215
H.özden Dede 13.950
Zeynep Genç 9.047
Hüseyin Esen 8.705
Adem Baştürk 29.755
Fevzi Bozyiğit 22.885
Şemsettin Sevinç 18.160
Nuri Seyhan 4.065
Haşan Sevim 67.760
Abdulah Tekin 18.835
Ünal Sanşen 44.555
Kadir Sal 5.100
Zakir Bektaş 7.410
Yunus Bektaş 7.305
Saadet Kantarcı 27.265
Mehmet öskan 25.915
Ferruh Erçek 278.265
Şirin Bıyık 16.690
Haşan Işık 10.140
Alaattin Uzunkaya 696.000
Kadir Aydın / 15.475
Nazmi özer 9.125
Hikmet Ünay 6.072
Necati Baldil 18.280
Nizamettin Özdemir 2.900
Haşan Başaran 61.055

' Engin Kökçam 63.700
Mehmet Akın 19.165
Halit Akman 34.465
Emin Doğru 14.585
Ahmet Arı 244)25
Ergun Uçar 18.730
Fahrettin Altıntaş 35.365
A. ismet Aydın 52.265
Abdullah Yılmaz 69.460
Giiray Gençiinal 50.265
K. Turhan Türe 12.765
Ahmet Kaynatma 3.205
Haşan Kınık 24.697
A. Refik Yılman 76.625
Cemil Altın 60.950
Arif Ruşen 14.655
îdris Durdu 3.515
Hamza Atçı 148.465
Mehmet Ay 47.410
İsmail Özkan 28.165
Abdullah Sözer 57 310
İsmail Küçükşahin 62.260
Mustafa Ceylan 5.450
Mehmet Balcı 44 110
Kadri Güler 62.915
Nedim Atlı 34.240
Abdullah Ceylan 88.935

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

testleri ile
İSTİKLÂL CADDESİ GÜRÇAY İJ HANI KAT 

2 DE HASTA KABUL ETMEĞE BANLADIĞIMI 
SAYIN GEMLİK’LİLIRI DUYURURUM.

Dahiliye Mütehassısı 
Dr. Cahit Yorulma ı

NOT : Saat 15.00 den sonra muayene kabul edilir.

İLAN
GEMLİK BELEDİYE BŞK.ĞINDAN

I- İlçemiz Osmaniye Mahallesi Ilıcaksa ve (J 
Eylül arası Kanal zarf usulü eksiltme jartnamtıi 
ne göre ihaleye çıkarılmıştır. »

2- Keşif bedeli I.998.I62.30 lira olup geçici u 
minatı (59.944.87} liradır,

3- İhalesi 28 Ekim 1981 Çarşamba günü saat 
10.00 da Belediye ihale komisyonu huzurunda ya 
pılacaktır.

4- İhalesine iştirak edeceklerin ihale tarihîn 
den evve[ (En at 3 gün) yapı yapı tesis ve onarım 
işlerine katılma yönetmeliği hükümleri içinde hazır 
lanacak belgeler dilekçeye eklenerek yeterlilik bel 
geleri almaları gereklidir.

5- İhale dosyası belediyemizde mesaî saatleri I 
içinde görülebilir.

6- İhaleye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kı I 
nunun hükümleri içinde belirtile-, belgeleri ile bîr I 
likte hazırlıyacaklan teklif mektularını ihale saatin 
den bir saat evvel Belediye Başkanlığına vermeleri 
gereklidir.

7- Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz.

S.S. Günaydın İşçi Yapı Koop. Bşk.
İLÂN I

Kooperatifimizin sahibi bulunduğu 
Gemlik Orhaniye mahallesi Kumla ba i 
yır yolu mevkii 14 pafta 359 ad©60- 
61 parsel arazisi içinde mevcut tak
ribi 260 ağaç zeytinin 1 981 yılı mah 
sülü 6. Kasım. 1981 Cuma günü saat 
15 .-te Ahmet Dural meydanı Akman 
lar pasajı 1 24 Nolu Günaydın Yapı I 
Kooperatifimiz bürosunda açık artır I 
ma ve peşin para ile satılacaktır.

Kooperatif satışı yapıp yapmamak 
ta serbestir.

Taliplilere duyurulur.

Kooperatif Başkanlığı

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
Demirsubaşı Mah. Şehit Cemal Sok. No. 11 
Eski Semerciler Yokuşu GEMLİK

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi ilânlar tek sütun santimi 120 Ti
leri ve Mahkeme İlânları santimi 60 TL- 
Kayıp İlânları 250 TL*
Teşekkür ve Doğum ilanları cm. 30 T* 
Kongre İlânları 1009 TL
Koop Kongre İlanları 1009 TL
Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE 
6 Aylık 150 T1
Yıllık 300 Tb

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



•EMLİK körfez 27 Ekim 1®8l Sayfa 3

SPOR SPOR SPOR SFOR
Ihsan BÖLÜK

BORUSAN GÜVEN O
0. ADALET 2

Atatürk Devrimleriaio elli ikinci 
yaşında biz neredeyiz? Bu soruya Yanıt 
aramadan önce 25/5/1958 yılıda Sayın 
Nadir Nadi’nia Atatürk İLKELERİ 
IŞIĞINDA UYARLAMALAR adlı kita
bına göz gezdirelim bir Atatürk Devrim 
•tuzn»cn yılını doldurduğuna değinen 
Nad S idi 1958 yılında bizim dışımız 
daki devrimci gelişmeleri şöyle sıralıyor:

"Müslüman uluslardan çoğu sömür
ge yaşamından kurtulmuşlardır. Albay 
Nâeır'ın yönetimindeki Mısır da Nil 
Kızları peçesiz dolaşmakta, askerlik hiz 

* met i görmekte, üniversite öğrenimi yap- 
B makta memleket yönetiminde görev al- 
B makta.., Mısır da birden fazla kadınla 
B evlenmek yasak edlmiştir Ekselans Bur 
B gika’nın yönetimindeki Tunusta Batılaş 
B ma gayretleri belki daha da hızlı bir 
■ tempoyla yürütülmektedir. Harem yaşa

mı orada da yasak edilmiştir. Kara çarşaf 
günden güne azalmakta kadın toplum 
içinde layık olduğu şeref yerine yüksel 
inektedir Medeni kanunu bir an önce 
yürürlüğe koymak için vakit kaybetmek 
sizin çalışılmaktadır... (Döner Nadir Na 
di) Birde biae bakalım: Paragraf başlığıy 
la şöyle sürdürür yazısını;

"Atatürk'ün önderliği altında devrim 
lerimizi başaralı otuz yıl olmuştur,, Der, 
şöyle yansıtır gördüklerini 1958 yılında: 
devrim prensiplerine bağlılığımız tehlike 
li bir şekilde gevşemiştir. Kara 
çarşaf kalabalığı büyük şehirlere kadar 
yayılmıştır. Torba sakalı yobazlar, vicdan 
hürriyetine karşı sinsiçe açtıkları savaşı 
yavaş yavaş açığa vurmaktan çekinmez 
olmuşlardır, Bütün çocuklarınıza ABC- 
mizi okutamadığımız yetmiyormuş gibi 
bu olanağı eliaden tutan ana babalardan 

bir kısmı da, körpe yavrularına yarı gizli 
yarı açık .mahalle mekteplerinde eski ku 
rai üzere nasara yansuru ezberletmeyi 
uygun bulmaktadırlar.

Devrimlerden otuz yıl sonra Atatürk 
ün büyük adı nurlu bir bayrak gibi 
Endonczyadan Fas’a kadar uzak yakın 
bütün müslüman ülkelerinde dalgalanır
ken O’nun eserine karşı bizim kayıtsız 
davranmanız pek acı olur."

1950 lili yıllarda Atatürk ilkeleri, 
Devrinden oldukça, bilinçlice yıpratılır 
ken, Atatürk’ün tinsel kişiliği de saldırıla 
ra hedef oluyor; Atatürk yerine kendileri 
ni koymayı deneyenler çıkıyor Atatürk 
gerçekte çıkarcı yönetimlerce zaten baş 
încı edilemezdi, Ama görülmeyen bir 
şey vardı. Atatürk güneşi’nin yakıcılı bu 
nu zamanın aşındırmasına bırakmayı 
yeğlemeyi uygun görüyorlardı çirkin po- 
litakacılar. Ödün üstüne ödün verilerek; 
Türk Ulusu'nun gerilemesi uğruna poli
tikacının karşısında, uysal, işinde gücün 
de insanlar topluluğu olsun isteniyordu, 
Ama olmadı. Atatürk Güneş’inin yakıcı 
sıcaklığı karşısında eridiler. 1980 Eylül 
ayının 12. gününde, ulusundan kopmuş 
ortamı anarşi töröre bırakmış; Türk Ulu 
su'nun kamplara bölünmüşlüğünü gözar- 
dı eden ödüncü bir politikaya "DUR!,, 
diyen bir "harekatla” kendimize geldik.

Atatürk-Cumhuriyet Türk Ulusu bi
leşkesinin gücü geriye döndürülmek iste 
neu çarkları parçalayacak denli dimdik 
ayaktadır. Dilerizki, Sayın Nadir Nadi 
nin söylediklernin bugünkü kalıntıları 
da, silinebilinsin; gericilik çıkarcılığa din 
sömürüsü için kişileri tutsak edenler is 
tenilen yönde kullanma ortamı bulama 
smlar.

Cumartesi gönü sahamızda oynanan 
Berusan Güvenspor, O. Adaietspor karşı
laşmasının galibi Adaietspor oldu.

Karşılaşmanın gollerini 47. dakikada 
Zekâi, 48. dakikada Orhan attılar. Adalet 
spordan Turgut, Borusan Gövenspsrdan 
Şenol ve Fikret sarıkart gördüler.

İki haftadır yân hâkemlerin birinin gel 
memesi nedeniyle, Cemal Göktaş ve Sab

Sümerspor
Hürsporu Doyurdu I5-I

Cumartesi gününün ikinci karşılaşma* 
sı Sümerspor ile Hürspor arasında oynan 
dı. Şümerşpor bu karşılaşmadan 15-1 ga
lip ayrıldı.

Gemlik'in sporseverleri bu yılın en çok 
gollü maçını senettiler. Sümersporun ba
şarılı elemanları sporseverlerden bol bol 
alkış topladılar.

Karşılaşmanın golleri 11 ve 39. daki
kada Turgut, 13, 21, 23, 54 ve 64. daki 
kada Ferhat, 16. 35 ve 41. dakikada Ümit 
26 ve 31. dakikada Burmuş, 60. dakika

Umurspor 2 Orhangazi Gençler bir ligi 3

Bu hafta Orhangazi sahasında oyna
nan karşılaşmada, Umurspor O. Gençlerdir 
liğine 3-2 malup eldu

Bu karşılaşmaya takımlar şu kadroları 
ile çıktılar.

ri Buğa hakem İkilisinin yönettiği karşılaş 
maya takımlar şu kadroları ile çıktılar.

O. ADALET ; Erhan, Hüsamettin, Turgut 
Zekaî, Hatay, Mustafa, İbrahim, Orhan, Re 
cep, Fevzi, Sadettin

BORUSAN GÜVENSPOR : İbrahim, 
Selçuk, Bülent, A. Can, Osman, Şenel. Hû 
şeyin Cemalettin, Fikret, Mehmet, Mehmet

Orhangazi

da Can, 74. dakikada Adnan, 52. dakika
da Zeki kendi kalesine attı. Hörsporun tak 
golünü ise 72. dakikada Mesut attı.

SÜMERSPOR : Mustafa, Adnan, Can 
giz Şükrü, Aykut, Can, Durmuş, Ümit. Far 
hat, Adnan, Turgut

O. HÜRSPOR : Zeki, Metin, İsmet, 
İsmail, Oktay, Faruk, Mesut, Sadık, Şanol, 
Halil, Mehmet

UMURSPOR : Halil, İsmail, Mail, Ah 
met, Osman, Fatih, Süleyman, Yaşar, Mah 
met, Adnan, Mustafa, A. Osman

Ö. GENÇLERBİRLİĞI : İsmail, Nail, 
Haşan, Bekir, Salim, Zeki, Nurettin, Yük
sel, Tuncay, Recep, Ali

İLAN
Gemlik Belediye Başkanlığından

1- Belediyemiz memur ve işçilerine aşağıda cins ve miktarları yazılı melbu- 
satlar şartnamesi gereğince alınacak ve diktirllecektir.

2- İşin ihalesi 4 Maşım 1981 Çarşamba günü saat 15.oo de belediye encü-
meni huzurunda yapılacaktır.

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat Teminat

Memur elbiseleri 46 Takım 46X3500=161.000 4830------TL.
İşçi elbiseleri 79 » 79X3000=232.000 6960.— »
Pardösû 8 adet 8X4000=32.000 960— »
Meşin Ceket 10 » 10x5000=50,000 1500-----------
Tulum 17 » 17x1250=21.250 638.— »
Yağmurluk • 99 » 99x1500=148.500 4455.— »
(iıme (uzun boy astarlı) 104 Çift 104x1050=109.200 3276.— »

Duyurıı

Şirketimizde satış elamanı olarak çalışmakta olan 
Engin Gürül'ün 1 Eylül 1981 tarihinden İtibaren şirke 
timizle hiçbir İlişkisi kalmamıştır.

Üçüncü şahıslara duyurulur,

Uludağ ve Sultan Suyu Başbayll
Deniz Meşrubat Dağıtım Pazarlama

LİM. ŞTİ.

Düzeltme
Geçen hafta yayınladığımız 

Muratoba Köyü Kalkındırma ve 
Güzellendirme Derneğinin 4. cü 
maddesindeki raporların aklan 
ması yerine okunması olarak 
yazılmıştır düzeltiriz.

Kayıp
Gemlik Nufüs Memurluğun 

dan almış olduğum Nufüs cüz 
danımı kaybettim Hükümsüzdür

Fatma Demirci

KÖRFEZ I

BASIMEVİ

Davetiye Basımında İddialı

ZENGİN ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRÜNÜZ 
KARARINIZI SONRA VERİNİZ,

Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet

Kartvizit lartadres ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

Imrinizdedir.

Telefon : 1797
Gemlik Körfez Basımevi Ali Şirin Pasajı GEMLİK
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1982 Yılı Yaklaşıyor

SORUMLU MUDUR 
KADRİ GÜLER

SAHİBİ
HÜSEYİN - KADRİ GÜLER

gomUik

KPRFi
27 Ekim 1981 Salı

:

Türkiyenin En Zengin Takvim Çeşitleri ile
Yine Sezonu Açıyoruz r 1

DM

Yılların Tecrübesi
»ta 
(ata 
t* Ti

Renkli ve Kuşe Baskı
2

S
* Uygun Fiat
* Zamanında Teslim

8 Çeşitlerimizi Görünüz

KÖRFEZ BASIMEVİ
TLF : 1797 
İSTİKLÂL CAD. ŞİRİN PASAJI GEMLİK
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