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İlgililer Fabrikanın Bakıma Alındığını Söylüyor 
İşçilere Zorunlu İzin Verildi

Tîbel Otel Üç Yrtiığ 
5 Milyon Liraya

SUHİ İPEKTE ÜRETİN DURDU Kiralandı

İlçemiz n en büyük 
$anayi kuruluşlarından bi
ri elan Suni İpek Fabri
kasında işçilere zorunlu 
izin verilerek fabrikada O- 
retim tamamen durdurul
du.

Öğrenildiğine göre 
bugünden başlıyarak fab
rika, Müdüriyet tarafın
dan *‘revizyon”a alındı
ğı aşıktandı. Dün fabrika 
İlan tahtasına 120 işçi
nin “revizyon” nedeniyle 
İzinli sayıldığı belirtildi. 
Bir başka grup işçinin de 
yine izinli sayılacağı be
lirtiliyor.

Suni İpek Fabrikası
nın üretimi durdurmasın
da asıl etkenin Dalaman 
Seke Tesislarinden getiri
len ana hammadde Selü- 
lözfln yeteri kadar sağla
namamasından doğuyor.

Öğrenildiğine göre 24 
Ocak Kararlarının uygula
maya konulmasından son
ra KIT’lerde uygulanan 
politika gereği her KİT 
kendi sorununu kendisi 
çözümleyecektir. Daha ön
ce KİT’ler arasında mey
dana getirilen dayanışma 
bu politikanın uygulan
maya başlanmasıyla kal
dırılmıştır. Bu nedenle 
Suni ipek Fabrikasının en 
büyük gelir kaynağı Suni

İpek ithalinin Sümerbank'- 
tan alınarak özel sektöre 
bırakılmasıyla gelir kaybı 
başlamıştır. *

Suni İpek Fabrikası
nın Dalaman Kağıt Fabri 
kasına olan 100 milyon 
lira borcunun zamanında 
□denememesi üzerine Dala-

Reklam Fiatlarında 
Değişiklik Yapıldı

Halil ÜNAL
Gemlik Belediyesi rek 

lam tarifelerinde değişik
lik yaptı.

Gemlik belediyesinin 
yapmış olduğu bu değişik 
liğe göre : Işıklı reklamla 
rın metre karesi 3000, I 
şıksız reklamların 2000 
motorlu taşıtların içine ve 
dışına yazılan reklamların 
1000, cadde ve sokak 
lara gerilen bez reklamlar 
dan haftalık 500, Bro 
şür ve el ilanlarında tane 
hesabı 1 TL. Katalog ve 
takvimlerden tane hesabı 
2 TL. Duvarlara yapıştırı
lan ilanlardan tanesine 10 
TL. alınacağı ilgililer tara 
fından bildirildi.

Bu değişekliğe göre 
reklam sahiplerinin Mayıs 
ayı sonuna kadar vergi da 
irelerine beyanname ver
meleri gerekiyordu.

KISA KISA KISA KISA
Garanti Bankası Gemlik Şubesi 8 Haziran günü 

Ahmet Dural Meydanındaki binasında hizmete açılıyor.

♦ * ♦ *
Halk Bankasının kuruluşunun 44. yıldönümü 

sessizce kutlandı.

* # $ *
Gemlik Lisesi, Ortaokul resim, Halk Eğitim Biç

ki Dikiş sergileri geçen hafta kapatıldı.

Değil mi?

BAYAR OLAYI
Sayın Hamjarlmlı Calûl Boyar, gaçanlarda 100 yayını 

doldurdu. "Allah uzun Smürlar varili*..." Buna va buna ban
lar olaylara bir dlyocoğlml* yok. Ancak, "Boyar Olay" ma 
İlginç bir gbrOnBm aldırıldı. Garak frtanbul töranlarlnde, ga- 
rakto Burıa’dakl bir targlnln açılıftnda İlginç tlyatl tablolar 
(bildi. Dünkü Bur ta Haklmlyat Gaıatati bunun bir ürnagini 
Mrftllyar.

Uy aratın yataklandığt bir dönomda Etki Sobık Siy a tinin 
atrafmda tlyatl güttarllar yapmak bir yani propaganda aracı 
olta gtrtk.,1

Hala.. kala.. 27 Mayii 1160 gOnO devrik Boyar İktidarı 
atayhlndo Gamllk’ta a t kari araçlar iltarlnda bayrak açanları 
gdrdükço İntan "Hafııa’l boyar nltyûn İla malûldür" damak
tan kandlnl alamıyor.

V‘ ..!

man Tesislerinden gönde 
rilen ham madde "selü
loz’' un şevki de azalmış 
tır. Bu borcun 80 milyon 
liraya yakın bir bölümü 
ödenmiş ancak Dalaman* 
dan gönderilen ham mad 
de fabrikanın üretimine 
yeterli olmamıştır. Öte yan

dan günlük 25-30 ton ka 
pasltesi olan tesislerde 
ham madde sıkıntısı elma 
dığından üretim % 80 i 
geçtiğinde gerekli enerji
nin yetmediği de öğrenil
miştir.

Bir yetkiliden edindi
ğimiz bilgilere göre Sü-

Anadolu Lisesi 1. Basamak
Sınavlarını Kazananlar Belli Oldu

İlçemiz ilkokullarından 
Anadolu Lisesi 1. bcaa- 
mak sınavlarına katılan öğ 
rencilerden başarılı »lan
lar belli sldu.

İlköğretim Müdürlüğü 
den aldığımız bilgilere gö 
re sinavlara katılarak başa 
rı gösteren öğrenciler o- 
kullarına göre şöyledlr:

ŞEHİTCEMAL İLKOKULU
Tolga Özpamut, Sibel önür, Cumhur Semerciler, Ali 

Uslu, Aylin Özlem, Fatma Faraş, Ülvi Yılmaz, Arzu Şen, Me 
ilke Uslu, Hale Akıt, Aykut I. Ereneğlu. Ufuk Silahtaroğlu 
Harun Sümer Feyza Gemlş, Bayram Yazıcı,

27 MAYIS İLKOKULU

R. Murat Gürhan, Ertan Güven, Ebru Gelmedi 
Bilgehen Usanmaz, Erol Memiş, Merih Demircioğlu, Eftal 
Doğru, İpek Kara, Ceyhan Acar, A. Altuğ Şahin, Ercüment 
Akşahin, Enver Güneş, Ömer Işbuğa, Murat Ömürlü, Elif 
Angüneş, Gülçin Günebakan, Hande Karsaktı, 

NAMİKKEMAL İLKOKULU
Fahri Aydın, Nejla Akçakan, Semra Işık, 

UMURBEY İLKOKULU
Mehmet Pehlivan, Murat Ediz Demirer, Murat Güngör 

Ebru Zehra Ercan, Sevim Geyik, Halil Bayır
11 EYLÜL İLKOKULU B. Zehra Aydın 

ATATÜRK İLKOKULU
Z. Yusuf Umud, Murat Şendaldal, Dilek Kalafatlar. Ha 

kan Mehmet Çıtak
ŞÜKRÜŞENOL İLKOKULU Yeşim Esen, Er»l Bakış 

ADLİYE Kö. İLKOKULU Ertuğrul Paksoy

DPY Okulların Birinci Basamak
Sınavları Sonuçlandı
Devlet Parasız Yatılı Ortaokul sınavlarına katılan ilk

okul son sınıf öğrencilerinin 1. basamak sınavlarını sonuç 
tandı.

İlgililerden aldığımız bilgilere göre 1. basamak sınavları 
kazanan öğrenciler okullarına göre şunlardır.

27 MAYIS İLKOKULU
Nurcan Aydın, Ercüment Akşahin, Kerem Fatih Satıcı, 

Altuğ A. Şahin, Ersi Memiş. Enver S. Güneş, Selamı öz 
bek. Bayram Yazıcı, Figan Poyraz, Muzaffer Erdur. Reyhan 
Murat, Ömer Işbuğa, Bilgehan Uslanmaz, Nezan Aydınlı, 
Emin Bayram, Merih Demircioğlu, Elif Angüneş, Levent 
Boıylğit, Tuba Oıkerkmsz, Abdurrahim Dalsal. Murat Çı
nar, İpek Kara, Serap Kuş, Hamda Karsaktı, Ayşegül Ertunç 
Gülçin Günebakan, Ebru Gelmedi

ATATÜRK İLKOKULU
Serpil Sal, Ümit Koyunoğlu, Engin Akay, Menekşe Se 

zer, Dilek Kalafatlar. Osman Kaya, Murat Şendaldal, Şeh
naz Hanım Bıyıklı, Mehmet Hakan Çıkak.

Devamı Haftaya

merbenk Genel Müdürlü
ğü sürekli zararda olan 
Gemlik Suni İpek Tesisle 
rini gözden çıka m*.şt r Za 
rer.n büyümemesi için de 
işçilere zorunla izin varil 
meğe başlanmıştır.

Sağlık 
Ocağı
Yeni
Binasına
Taşındı

Gemlik Sağlık Ocağı 
tamamlanarak yeni binası 
na taşındı.

Geçen hafta içinde te 
mizienerek Sağlık Araştır
ma Grup Başkanlığına Tes 
lim edilen Gemlik Sağlık 
Ocağı, İskele Meydanında 
ki eski yarinden İstik
lal Caddesi SSK Sigorta 
Dispanseri yanındaki yeni 
binasına taşındı.

Dün ilk hasta muaye 
nesine başlayan 
Sağlık Ocağının ba 
kim, pansuman ve labra 
tuvar incelemeleri bir ara 
da yürütülecek

ma ortak malı otan Terle 
tik Tl BEL OsaÜR, Mae ota • 
ı eşmeei aon» ermesi ne
deniyle 6ç y t Ihğı toplam 
B milyon i İraya aynı *a*o* 
çilere kiralandı

İlgililerden öğrenildi
ğine göre; kire sözleşme- 
si sona eren Tibet Otel, 
kira yasası gereği öncelik 
le işleticisi durumunda bu 
lunan Recep Yüzûc&gll e 
teklif edilmiştir Taraflar 
araaında yapılan yani ki
re sözleşmesine göre bi
rinci yıl 1 milyon 500 bin 
Hra, ikinci yıl 1 milyon 
500 bin lira üçüncü yıl 
2 milyon Hra kire bedelin 
0e anlaşmaya varılmıştır. 
Üçüncü yıl senanda otel 
boşaltılacaktır

Tİbel Otelin kire ete 
(eşmesinin uzatılması ha- 
autunda İlçede yapılan çe 
şitli söylentiler üzerine ko 
nuştuğumuz Belediye Baş 
kanı Sahabettin Camay, 
şunları söyledi :

"—Bu kiraların üze
rinde kira teklifleri bulun 
maktadır. Ancak, kira ya
tası elimizi kolumuzu bağ 
lamaktadır Daha ence ö- 
zel sözleşmelerin yapılma 
mış olması da kiranın en 
cak Yargıtty kararlan o- 
ranında yükseltilmesini so 
runlu kılmıştır.”

Suni îpek'te Üretim Dururken
KAMd ÇİLE»

1980 yılında yürürlüğe konan "24 Ocak Karede 
I n”nı teplumumuz ikibuçuk yıldır sırımda bir yük ölerek ta 

şıyor. Bu kararların sanuçlermı artık yavaş vwas al- 
maktayız. Asıl sonuçlar önümüzdeki yiterde daha a~ 
çıkça ortaya »«kacak. O zaman şimdi toce^okac'' 
olarak gösterilen kararların kimlere yaradığını, kameri 
ortadan kaldırdığını göreceğiz..

Kuruluşunda Atatürk'ün domgaı atan Sun İpek 
Fabrikasının geçen hafta üretimi dmdunaum, işçilere 
zorunlu izin vermesi önem e üzerinde durulması ge
reken bir olaydır.

Öğrendiğimize göre fstıriksom üretimi dundurme- 
sına neden ham madde olan "’Selûtes- un Soka da 
laman Testsier jtdsn zamonmde goNderibuemaaMü. Su 
ni Ipek'in üretilmeainde en önemli ham madde ota» 
Setülaz Dalaman tesisleri kunrimadan önce yun dışm 
dsn satın ahnmrictsydı DPT SEKA ve Sftmatbvnk bu 
konunun çözümü Içüa DALAMAN Tesâaierlnin kurul
masında emek hsrcantş vo kaMet Selüloz berimi sağ 
lenmışe. Bu teûsler sayatinde her yd mGycolorea W- 
r» dağarındaki dövizin da ülkelere akması ön İşemiş 
ti. Şimdi 24 Ocak Ksrsrlenmn yörûrtüğa girmssi, GİT

o. s. a d»
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KÖLEMDEN

Yılmaz AKKILIÇ

Baki Kalan Bu Kubbede
Türk-tş’in genel burkanlarından Halil Tunç’u 

sevmeyenlerimiz olabilir» Onun, bir zamanlar de 
mokraıi ve özgürlükler konusundaki sınırlayıcı tu 
tamun», ''partiler üstü sendikacılık (ne demekse)” 
anlayışına karşı çıkanlarımız bulunabilir.

Bunlar geçmişte kalmış şeylerdir.
Oysa günümüzde, Türk-Iş Kongrcsiınden arda 

kalan tek şey» sanırım kabul edcceksinizdir, sizler 
de, Halil Tunç’un tüm açık yürekliliği ile söyledik 
teridir.

O diyor ki:
’Türk-lş Genel Kurulu bugün önemli kararlar 

almak durumundadır. Elbette asgari ücreti ve 
YHK çalışmalarını eleştireceksiniz. Ancak, tartışıl 
ması gereken konu uygulanan ekonomik, sosyal, 
kültürel ve hattaa siyasal tercihlerin toplandığı 
24 Ocak kararlarıdır. Asgari ücret, YHK. çalışma 
lan 24 ocak kararlarının halkalarıdır, sonuçlandır. 
24 Ocak kararları, felsefesi kaldıkça, bu sorunlar 
devam edecektir. 24 Ocak kararlarının uygulanma 
sı sosyal içerikli yasaların çıkmasını geriye bıraka 
kacaktır. Hatırlarsınız. 24 Ocak kararları bu yöne 
timin kararlan değildir. Ancak, bu dönemde daha 
rahat uygulama olanağı bulan kararlardır.”

Evet dostlarım, altım çizerek biı kez daha yi 
melemekte yarar var: ”24 Ocak Kararları, bu yö
netimin kararlan değildir. Ancak bu dönemde, da 
ha rahat uygulanma olanağı bulabilmektedir.*’ Bu 
gerçeği, günümüzden iki kusur yıl önce Millet Mec 
lisi’nde yapılan bütçe görüşmeleri sırasında, o za
manın ana muhalefet lideri açıkça söylemişti; bu 
kararların uygulanabilir olabilmesi için, rejim deği 
şikliğinin kaçınılmazlığım vurgulamıştı..

Hahza'i beşer nisyân ile malûl değildir...
Gazetelerde, Türk-îş Genel Kurulu kulislerinin 

"Güniz Sokak" tan yönlendirildiğine değğin dedi
kodular yer aldı zaman zaman.. Sonuçta bu dedi
koduların haklılığı çıkmıştır ortaya. Genel Kurulda 
ilkeler tartışılmamıştır, siyasal pazarlıklar yapılmış 
Ur. Ama Türk-lş'in deyimiyle ”Türk İşçi Hareke- 
ti”ae çağdaş boyutlarım kazandıran 27 Mayıs'ın a- 
dı, Türk-îş Tüzüğü*nün 1. maddesinden usulca kal 
dirilirken, ilginçtir ki işçi delegelerin sesi soluğu 
çıkmamıştır hiç..

Genel Kurul bitti. Şevket Yılmaz Genel Baş- 
kan’lığa, Sadık Şide de tek aday olmasına karşın 
ikinci turda da olsa Genel Sekreterliğe getirildiler; 
fidanlar filan yerlere, filanlanlar falan yerlere seçil 
diler.. Şimdi sormak gerekli genel kurul delegeleri 
ne ve demokratik bir seçimle iş başına getirilen 
saygı değer yöneticilere: ”Türk işçisinin hangi öz
leminin, hangi gereksinmesinin savaşımına koşulma 
kararı alınmıştır kongrenizde?..”

Eğer bu sorunun bir yanıtı verilemiyorsa, bo
şuna toplanıp toz duman içinde günlerini harcamış 
tır genel kurul delegeleri. Örneğin Halil Tunç’un 
şu söyledikleriyle ilgili bir karar üretilebilmiş mi
dir Türk-îş Kongresi'nde:

"Konu asgari ücret, Yüksek Hakem Kurulu 
ve seçim soranları değildir. İşçi, hak ve özgürlük
lerine sahip çıkmalıdır. 24 Ocak Kararları yürür
lükte kaldığı sürece, toplu iş sözleşmeleriyle sizle- 
re hür iradenizle ücret tesbit ettirmezler.»

Eğer Halil Tunç’un kuşkuları gerçek İse, eğer İp 
varan Sendikası Genel Başkanı Turgut özal’ın ekono 
ml-politlkası doğrultusunda yeni düzenlemelere gidil
mesi kaçınılmaz Ira, eğer Türk İş Genel Kurulu’nda 
bu gelinmeleri demokratik yollarla etkileyebilecek ka
rarlar üretilmeyecek idiyse; ne gereği vardı kongre 
toplamanın?..

Toplu sözleşme ve grev haklarının alabildiğine sı 
nırh tutulduğu, hatta askıya alınmak istendiği bir İl
ginç demokratik düzen özleminin işverenlere® açıktan 
açığa savunulduğu bir ortamda, Türk-lj Genel Kurulu 

nun gündemini İbrahim Denlzaler - Şevket Yılmaz veya 
Sadık Şlde - İCFTU gibi sunmaya kalkışmak, salt bun 
farla sınırlandırmaya kalkışmak sendikacılık mıdır bile 
mam?..

Evet, evet!,. Uğur Mumcu'nun dediği gibi: ''Türk 
İş v» TISK'in birer olağanüstü kongreden sonra birleş 
melerini önerir, her iki kuruluşa saygılar sunarız.”

Haiti Tunç mu?,.
"Beki kafan bu kubbede bir hoş seda İmiş.,/’

İLAN
Gemlik Belediyesi Başkanlığından

T- Hisar mahallesi Sunğipek fabrikası üst kısmın
daki Belediyemize ait 3260 m2 miktarındaki piknik ye 
ri (Kır gazinosu) 2490 sayılı yasa hükümleri dahilin 
de şartnamesi gereğince üç yıl müddetle açık artırma 
sureti İle kiraya verilecektir.

2- 'Muhammen yıllık kira bedeli 50,000.- lira o- 
lup, geçici teminatı 1500.- liradır.

3- İhalesi 2.Haziran.1982 Çarşamba günü saat 
15. de belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

Keyfiyet ilan olunur. 12.5 1982

İNŞAAT SAHİPLERİNE

İSMET VE EMİN DAĞ KARDEŞLER
BİÇKİ ATELYESİNDE

HER İSTENİLEN BOY VE ÖLÇÜDE 
ÇAM KERESTESİ BULUNMAKTADIR

Fiatlarımız çok uygundur.

Uğramanız Menfaatiniz icabıdır.
Adres : Orhangazi Cad. No. 30 Tlf. 1205 Gemlik

KONGRE İLAHİ
ARMUTLU CAMİ YAPTIRMA VE 

YAŞATMA DERNEĞİ

Derneğimizin yıllık genel kurul toplantısı 25 
Haziran 1982 Cuma günü aaat 15.oo de Armutlu 
Belediyesi Nikah salonunda yapılacaktır.

Sayın Üyelerimize duyurulur
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
I - Açılış 2 - Saygı duruşu 3 - Faaliyet raporunun 
okunması 4 - Denetim raporunun okunması 
5 - Yönetim Kurulunun ibrası 6 - Yeni yönetim 
ve denetim kurulu seçimi 7 - Dilekler ve kapanış 

ı t

KAYIP
1 6 DK 453 Plâkalı kamyonumun ruhsat

namesini kaybettim. Hükümsüzdür.
Mustafa Erenoğlu

ZAYİ
Bursa Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım 

5069 nolu amatör ehliyetimi kaybettim.
Hükümsüzdür.

Mehmet Uçar

İLÂN
GEMLİK BELEDİYESİ BŞK.LIĞINDAN

Belediyemize ait Gemlik tapusunun Hamidiye 
mahallesi, Eski Orhangazi Caddesinde 6785 sayılı 
yasanın 42 nci maddesi hükümleri içinde yapılan 
şuy ulandır ma işleminde önce, pafta; 33, Ada: 131, 
Parsel: 43-44, Şuyulandırınadan sonra pafta: 33/4, 
Ada: 593, Parsel: 255 sırasında kayıtlı 2402 m2 
miktarındaki taşınmaz (Bahçe) 2490 aayılı yasa hü 
kümleri dahilinde şartnamesine istinaden (Toplu ko 
nut yapımı amacı ile) kapalı zarf artırma sureti ile 
satışa çıkarılmıştır.

2« Muhammen bedeli 1,801,500.- lira olup geçi 
ci teminat 54,045.- liradır.

3- İhalesi 9.Haziran.1982 çarşamba günü saat 
15.- da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4- Satılacak taşınmazın ihalesine iştirak edecek 
lar, mesai saatleri dahilinde yazı işleri kaleminde 
dosyasında mevcut şartnameye göre hazırlayacakları 
tekliflerini istenen belgeleri ile birlikte I saat evve 
linden Başkanlığa vereceklerdir.

5- Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Kay 
fiyat illa olunur. 24.5.1982

Net : Bir Bneakl hafta Yayınlanan ilanımızdaki partal yanlışlık 
la 264 yazılmıştır

186 olarak dlialtlllr.

Suni îpek’te Üretim Dururken 
KADHİ GüLEB 

ferde "herkes başının çaresine baksın,, politikasının 
uygulanması ile Devlet Kuruluyu olan iki KIT ten bi- j 
ri, bîr öbürünün üretiminin durmasına va 500 işçinia 
zorunlu izne ayrılmasına neden olabiliyor. Kanunun 
daha değişik yönleri olabilir. Ancak, günlük 25-30 
bin ton '’Viskon" kapasitesi olan Sunî ipek tu gûn 
üretimi tamamen kapatmıştır. Çünki. Dalamandan ge
len selüloz yeterli değildir, çünki fabrikaya gerekli o i 
lan enerji bulunamamaktadır. Bîr görevlinin belirttiği
ne göre "Sûmerbank Genel Müdürlüğü Gemi k Sunî 
Ipek'i gözden çıkarmış"tır.

İşçilerin grevde olmadığı, petrol sıkmtisır.n olma 
dığı. iş barışının tam olduğu bir dönemde Suni İpek 
in üretimi durdurması nasıl açıklanır. Her halce Sayın 
Turgut Bey buna da bir çare bulur. Ama bili ten şu 
ki "bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler,, poliûkası iş 
çiyi ezmekte, elan Suni İpek işçilerine olmaktadır.

AÇIK TEFEKKÜR

31 Mayıs 1982 günü hizmete açılan 
Sağlık Ocağına ihtiyacı olan perdeleri ar
mağan eden Gemlik Küçük Esnaf ve Sa- , I 
natkârlar Derneği yöneticilerine teşekkürü 
borç biliriz.

Gemlik Sağlık Ocağı 
Tabibleri

SATILIK ÇADIR
SAHİBİ ELİYLE 3 KİŞİLİK 

AVRUPA ÇADIR. ŞİŞİRME 2 YATAK

Müracaat : Tlf .- 1 243 Gemlik

SATILIK TELEFON
ACELE SATILIK TELEFON

Müracaat : Gemlik Körfez Basımevi 
Tlf : 1 797 - 3233

Osmaniye Mah. Pazar Cad. No. 63 de 
3 Tarafı Yol, 327 m2 lik 

Resmi Parselli Arsa, İçinde 2 Daire 
1 Ahşap Ev Acele Satılıktır.

TLF : 1092 AHMET SENGÜL

i BARBAROS »*
$ CIPA PAZARI «
# *
* Nefis Meze Çeşitleriyle
* Yakında Sayın Gemliklilerin
* Hizmetine Gireceğini Müjdeler

Saygılarımızla 3
Semerciler Yokuşu No. 1 GEMLİK

i

Kayıp
Gazetemize Ait Fotoğraf Makinası 

flaş şarj adaptörü kaybolmuştur. Bu
lanların matbaamıza getirmeleri rica 
olunur.

Gemlik Körfez
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Evde birikmiş olan «Cumhuriyeti! 
sayılarının birinci sayfa başlıklarına bakar 
kan; bana göre bazıları çok ilginçti; san 
ki; bir toplumun yapısı yansıyordu 
bu başlıklarda. Önce bir yangın duyurusu 
yapan başlık şöyleydi: «Haliç her an ya 
nabilir.» Ardından da yangını tam sön 
düremedik özdeyişi yer alıyor. Bu yangın 
lana ardından» Anayasa Komisyonu Baş 
kanı Aldıkaçn içini döktü başlığı geliyor. 
Ortalığı yangınlar sarınca, yangının üstüne 
ıu sıkılarak gidileceğine yangına bakarak 
iç dökmek daha şiirsel gelmiş olmalı. Ço 
cılklara «Ateşle oynama.» deriz de, biz 
büyükler hergün ateşle oynarı». Ateşli söz 
ler ederiz. «Batı'nın hudut bekçiyiz.» 
demek de epey akıllıca, okkalıca laf de
ğil mi? Ha «hudut bekçisi, «ha» ileri ka 
rakolu ikisi de aynı kapı. Tüm bunların 
ardından yabancının bir sözü ki, epeyce 
okkalı. Adam: «Kalkınma çabanızı tarıma 
ve turizme dayandırın» dememiş mi? Eh, 
bis ulus olarak Avrupa denilen Batıdan 
daha geriyiz ki; adam bu öneriyi yapar 
ken satır arasında « neye gerek sizin endüst 
•deşmeye yönelmeniz.» demek istiyor ol
mak. Endüstrileşmek, uygar olmak, yal 
mz onların hakkı olmalı ki, ellerinde sü 
tekli pazarları olsun.

Tüm bunların yanılıra bir flaş başlık: 
■ «Orkestra Şefimiz Özaldır.» Bugünedeğin, 
Özal Ağabeyimizin çok enstürman çaldı
ğını gördük de, bu şeflik de nereden çık 
ti? Hemen o sözün ardından,» Ortadoğu 
nun ekmek sepeti,, olmayı hedefledik öz 
deyişi her şeyi aydınlatıverdi. Dışarının 
dediği yolda mı yürünecek? Dünya, özel 
likle Ortadoğu bize ekmek sepeti gözüyle 
bakarken, endüstlileşmesini mi sürdürecek 
gözlerimizin içine bakarak? Küçük bir 
beşlik da ekmek sepeti üreticiliğine «imam 
lar üretici olacak.» diye sepeti genişleti
yordu. Bu sepet genişlerken bir başlık 
daha «Uçaktan, önce Goriller indiler.» 
Yetmiyor mu? bir de Gorilleri mi doyura 
cağız. Goril dediğin Afrika'nın sık orman

*1

\nAiefydvx
larıuda yaşar. Ne işleri var. siyasete bu- 
bulsşmışlar? Doğrusu onların atalarından 
gelen öagür yaşamlarına yakıştıramadım. 
Gitsinler ormanlara, «Ekmek elden su göl 
den» Vur patlasın çal oynasın. Bu tüm
ceyi yazdıktan sonra, gelen tiimee herşeyi 
ters yüs etti. Goriller Ormana gidemezler. 
Bir başlık dolayı yoldan ormanların yakı 
lacağıni duyuruyor ; « İran-Irak savaşı 
denize sıçradı.» Bir de, Lübnan kaynıyor 
başlığı, yangına körükle gitmez mi? Oldu 
olacak Dünya ulusları bir olsalarda, ber 
tarafı ateşe verseler ya. Bu yangın sonra 
sı yeni Ademlerin, Havva’ların çocukları, 
dünyada yeni bir düzen kurarlar; bizden 
sonrakilerde rahat etmiş olurlar.

— Telemen dosyası orta yok
— Flektiriğe zam
— Kandıra'ya gönderilen mektup Kana- 
da’ya gitti
— Brecht’iu bir kitabı toplatıldı
— Kaçakçılar panik içinde derken hemen 
ardından : « Devlet sor
durumdaki işletmeleri kurtarmalı; başlıklı 
bir haber, İşletmeler döviz yokluğundan 
üretim yapamıyor. «Yapsa da malını sata 
mıyor olmalı ki » DEVLET ANA'ya iş 
düşüyor. Zarar mı ediyorsun? Al sana pa 
ra; Malını mı satamıyorsun? Pazar bula
lım, iç tüketimi özendirmeye yönelik giri 
şimler yapalım. Elde, on düğüm altında 
tutulan paraların düğümlerini çözelim. 
Derken bir başka başlık; insanın karam 
sarlığını kaldınveriyor. Ne mi diyor? 
'«Mahvolduk, bittik şikâyetleri tutarlı de 
ğil» diyor, ne diyecek. Bu başlığı okuyun 
ca yüreğimize sular serpiliyor, bir serin 
liyoruz, bir serinliyoruz, sormayın. Bu ara 
da, Osmanlı Bankası'nın yabancı denetimin 
den çıkarılacağını da sevindirici bir,olay 
sayıyor; böylece memlekette ekonominin 
iyice rayına oturacağına aklımız yatar 
oluyor.

Sen sözümüz ne mi ola? Şu ola: No 
Haliç yansın; ne de, yangın sürsün.

Geçtiğimiz hafta pazar günü Gemlik 
sahasında yapılan Borusan Güveaspor. İpek 
spor karplaçması, Borusan Gûvenspor'un 
5-2 lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Açık ve güneşli bir havada oynanan 
karşılaşmada güzel bir futbol vardı. Soru
şan Güvenıpor 90 dakika boyunca rakip ka 
lede sık sık gol tehlikeleri yarattı. Buna 
karşın Ipckspcr da tüm ağırlığını koyunca 
oyun daha da güzelleşti.

Karşılaşmada golleri, 7. dakikada Ku- 
bîlay, 30 ve 32. dakikada İsmail, 41 ve 
42. dakikada Şenol attı. Ipekspor'ua golle

Gayrimenkulün Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No : 982/49

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu sicilinin 23.12.1972 tarih ve pafta : 4, sahife : 7076, parsel: 7101 

de kayıtlı Gemlik Umurbey köyü Bayırbahçeleri ve köy içi mevkiinde kâin 580.50 
M2. miktarlı ve bahçesinde mermerden yapılmış ufak bir havuz ile muhtelif meyve ve 
zeytin ağaçlan bulunan ve bilirkişi tarafından 2.000.000.- lira kıymet takdir adilen 
bahçeli ev açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI ;

1 — Satış 6/7/1982 Sah günü saat 11.00 dan 11.20 • kadar Ganilik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhaalı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale elunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çek artırtma taahhüde 
baki kalmak şartiyle 16/7/ 1982 Cuma günü aynı yerde ve aynı saatlerde dc ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu art.rmada da rtçhanlı alacaklıların alacağını ve satış «as 
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale elunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbstinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri (İsimdir Ba
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil vsrilsbilir. Bel 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergile» satış 
bedelinden ödenir.

3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-)-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile enbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sisili ile sabit al
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lera ve iflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alisi ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme haset kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren helkesin görebilmesi için dairede açık elup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündsracatını kabul etmiş sayı 
laeakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 982/49 sayılı dosya numara 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

te. îf. K. 126 )

(İlgililer ti biri ne irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

rini ise 35, dakikada Selahattin penaltıdan 
ve 72, dakikada Abdurrahman attı.

Uğur Akman, Mustafa Çamsak ve O- 
ğuz Arınan hakem üçlüsünün yönettiği kar 
şıtaşma ya takımlar şu kadroları ile çıktılar

&ORUSAN eGVEKSPOR : Cemal, Os 
man, Mehmet, Soner, Ahmet, İsmail, Ne
cati, Hüseyin (Şenol), Mustafa, KubiisyfAh 
met), H. ÇMmt

IPEKSPOF. : Edip, Ayhan, Mustafa, Ab 
dumhman. Hüseyin, İbrahim, Turgay, Se- 
iahatt.tr, Bayram, Çetin, Erol
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KEBAP SALONU MÜJDE

AÇILIMINDA GÖSTERİLEN İLGİYE 

SONSUZ TEŞEKKÜR EDER

GALERİ ANKARA
e

ırak Kebap — Evlere Servis 

İsmail Usta’nm Elinden

BAKIR —

i y 1 e Hizmetinize

Defa Görmeniz

KORDON BOYU GEMLİK
KORDON BOYU GEMLİK
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GARANTİ BANKASI
Sayın Gemlik Halkına Duyuru 

GARANTİ BANKASI 8.6.1982 TARİHİNDEN İTİBAREN 

GEMLİK HALKININ HİZMETİNE AÇILACAKTIR

AflLIJIMIZA TÜM GEMLİK HALKI DAVETLİDİR

ADRES : AHMEL DURAL MEYDANI TLF : 3413 GEMLİK
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FIÇI BİRA

PEK YAKINDA GEMLİK’LİLERİN 

HİZMETİNE GİRİYOR

TUBORG BİRA KRAL BİRA
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Gemlik Kumla Yol
Yapımı 
Yavaş
İstimlâk edilen Yeni 

mahalle yolunun kanali
zasyon ve parke taşı dö
şenmesine Karayolları ta
rafından başlandı.

25 gün önce başla
yan Yenimahalle yolunun 
yapımı çok yavaş sürüyor. 
Yaz sezonunun başlaması 
nedeniyle yolun çok İşlek

Gemlik Kumla yolunun Yeni Mahalle kesimindeki yol yapım çalışmaları 
aralıklı çalışmalarla devam ediyor.

72 Nolu Gemlik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifinin Kongresi 
Pazar Günü Yapılıyor

72 Nolu Gemlik Zey
tin Tarım Satış Koopera
tifinin Genel Kurul Top
lantım 13 Haziran 1982 
Pazar günü Yeni Düğün 
Salonunda yapılacaktır.

Öğrenildiğine göre 
aaçlmlera Ikl listenin gi
receğini belirtiliyor, Kcng- 
rrda Yönet m Kuruluna 
2 etil Üye seçilecek, da
ha sonra kongrede tesis 
fonunun kiloda 30 kuruş 
kesilmesine devam hak
kında karar İttihazı ve bir
lik talimatları gereğince 
1081-1982 kampanyasın
da ortaklardan ‘'Silahlı 
Kuvvetler Güçlendirme 
Vakfı” İçin kesilen, kilo
da 1 lira Genel Kurul o* 
yuna sunulacak.

Kongrede oy kulla
nacak ortaklar 1980-1981 
kampanyasında rekolte bo
yan namesi İle taahhüt ü*

Çok
Sürüyor

olmasından dolayı 
minibüs şoförleri çok dert 
li. Yolun çok yavaş işlen
diğini söyleyen şoförler 

2-3 kişinin çalışma
sıyla bu yolun yapımı bu 
yaz sezonunun sonuna 
kadar sürer, bizler, özel 
otolar ve yazlığa gelen 
büyük otobüsler ile Yeni

rünün en az % 60 ını 
teslim etmiş ve 30.6.1981 
tarihine kadar ortak ol
muş olanlar İle toplantı 
tarihi itibariyle koopretife 
vadesi geçmiş borcu öl
meyen ortaklar toplantıya 
katılabileceklerdir.

Garanti Bankası
Bugün
Hizmete Girdi

Garanti Bankası Gem
lik Şubesi bugün Ahmet 
Dural Meydanındaki kendi 
binasında hizmete girmiş
tir.

Garanti Bankasınında 
hizmete girmesiyle Gemlik’ 
ta faaliyet gösteren ban
kaların sayısı 10 o ulaştı. 

mahalle yolunun halini bir 
düşünün, Bütün korku
muz bu yolda bir kaza- 
olması. Dileğimiz bu yo
lun bu ay içinde çift şe
rit haline açılması, bir de 
Gemlik K Kumla yolunun 
bozulan kısımlarının tami
rinin bir an evvel yapıl
masıdır/’ diyorlar.

İLKOKULU DIŞARIDAN 
BİTİRME SINAVLARI 
BAŞLIYOR

İlkokulu dışarıdan bi
tirme sınavları ilçemiz, 
merkez Atatürk ilkokulun
da 21-22-23-24 Haziran 
1982 tarihlerinde yapıla
cak.

Yetkililerden alınan 
bilgilere göre, kayıt ve 
kabuller 1 Haziran 1982 
tarihinde başlamıştır. Sı
navlara girmek isteyenle
rin 18 Haziran 1982 Cu

ma günü mesai saati bitimine 
kadar Kaymakamlık maka 
mına müracaat etmeleri 
gerekmektedir.

MURATO3A KÖYÜ 2. KİRAZ GÜNÜ 
PAZAR GÜNÜ KUTLANACAK

Geleneksel hs'e ge
tirilen, Muretobe Köyü 
Kiraz Bayramının İkincisi 
13 Haziran 1982 gönü 
yapılacak.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre bayramın 
tüm hazırlıklarım tamam
ladıklarım, bütün dileği

Zeytin Üreticisi 
Uyarıldı
HEMEN 
İLAÇLAMAYA 
BAŞLAMAYIN!

Gemlik Zirai Müca
dele Grup Şefliğinden ya
pılan açıklamada havaların 
iyi gitmesi sonucu çiftçi
lerin hemen mücadeleye 
başlamamasını'istediler.

Gemlik Zirai Müca
dele Grup Şefi Dunun 
Özbey, havaların bîrden 
ısınması ile müstahsillerin 
hemen ilaçlamaya başla
mamasını çünkü Zirai Mü
cadele Grup Şefliğinde gö 
revli elemanların İlçemiz
ve köylerindeki zeytinlik
lerde hergün sürekli ola 
rak güve kontrollerine de
vam etmeleri, bugüne ka
dar yapılan teshirlerde 
mücadeleyi gerektirecek 
sayıda güveye rastlanılma
dığı, bu bakımdan müs
tahsillerin boşuna ilaç a- 
tarak masrafa girmemele
ri, eğer önümüzdeki gün
lerde mücadeleyi gerekti
recek sayıda çıkış olduğu 
tardirde merkezde Bele
diye Aporlerl ve köylerde 
de muhtarlıklar kanalı ile 
durumun müstahsillere du
yurulacağını ve Zirai Mü
cadelemden ilişki kurma
dan gereksiz yere müca
delenin yapılmamasını, 
kendi bahçelerinde de tır
tıla rastladıkları takdirde
hemen Zirai Mücadeleye 
haber verip kontrollü bir 
şekilde ilaçlama yapılması
nı söylediler.

KÜÇÜK KUMLA 
SAĞLIK OCAĞINA 
YENİ DOKTOR 
ATANDI

Küçük Kumla Sağlık 
Ocağında görevli iken An 
kara’ye atanan Dr. Erkai 
Sözen'in boş bulunan kad 
rasuna Gemlik Vetcrrer 
Araştırma Enstitüsünde Ye 
dek Subay görevini b ti
ren Dr. Se'ehattin Gönen 
atanarak yeni e5-«. ne baş 
IsmışPr,

mizin köyûmSze gelecek 
olan koeuktarasuzı ir bd 
gön geçirtmek oidvğ.na 
söylediler, Kiraz bayramın 
da en M kiraz şişen en 
ûrehcBem 6dMlar verile
rek \e zengin folklor gös

(sarileri yapılacak.

DP Y Okullarının Birinci Basamak
Sınavları Sonuçlandı
Geçen hafta temamın: ysymıeyamasığırruz: De* tv Rm- 

az YaaA 1- basamak mnavtanm Mesanen bğrenaâar «sssslasOsı
NAMIK CEMAL İLKOKULU

Fahri Aydın, Harun Ksnaloğta. Maçta Asçsaa Semra 
lş±, Perihan Denerini Çiğdem Kalyoncu.

ŞEHİT Ct UAL İLKOKULU
Ne**" Yaşar Arası Aydın, Cemal Akça* Hüseyin Can 

Sa't Halit Tunah, Teiga Ozpamuk. İsmail Aykut Erenoftiv, 
hîe'tka Uslu. Serdi! Banu Kızılan

ŞÜKRÜ ŞENOL İLKOKULU
Yeşim Esen, Erol Bakış, Levent Ballı

11 EYLÜL İLKOKULU
Nayra Doster, Aysel Aklaş Emme Aktan, Kamer Ge

yik, Nadim Nadir Bayer, Kadir Bilgici, ftd Gecedeğen Ak 
Ünlü. Zehra Berna Aydtn, 

UMl'RBEY KA İLKOKULU
Murat Güngör, Zehra Ebru Ercan, Sevil Geyik 

ARMUTLU BUC İLKOKULU
Elif Tümör

K. KUMLA KA. İLKOKULU
Çiğdem Özkan, Emel Tasa'. Şühe Dur, Şükran Bıyık, 

Candan Erittik, Şerife Acar, Asiye Yaşlı, E'gin Apak, Aelı 
Ünal, Hacer Keşkek, Nurhan Yılmaz, Z'kriye Acar

ENGÜRUCOK Kö. ILKOKULU
İlknur Tenlik Emine Tarhan, İsmail Aydın, Hatice Bay 

ram, Sibel özdamar, Haşan Bayat
KURTUL Kö. İLKOKULU

İsmail Gançar
ADLİYE Kö İLKOKULU

Ertuğrul Paksov
MURATOBA Kö İLKOKULU

Mehmet Türkan
Devlet Parasız Yatılı 2. basamak sınavının 23 Haziran 

1982 günü Bursa'da yapılacağı, Anadolu Liseleri 2. bete- 
mak sınavlarının da 17 Haziran 1982 günü saat BOO da 
Bursa Atatürk Lisesinde yapılacağı öğrenilmiştir.

MALTA’YA 300 TON 
ELMA İHRAÇ EDİLDİ

Denizcilik Ticaret A- 
nonim Şirketi tarafından 
Malta ile bağlantısı yapı
lan 300 ton elmanm ilk 
partisi Gemlik liman odan 
gönderirdi.

Yetkililerden aldığı 
ma bilgilere göre Ma ta 
daha önce e ma ihtiyec - 
nı Arjantin'den kaış emek 
taydı. Ancak A' arti- ve

UmaaİTtafs Meha'yd Oadç eddan «fenalar yBJsmiıkan

Ingiltere abasında davam 
eden savaş nedeniyle el
ma ihtiyacını Türkiye ya 
kaydırdı, ilk oe'- olarak 
Yunan bandra!1 Avtoes» 
adi e<»r • 372 ter elma 
i1” ar aaiınw> gırcekîeslıği. 
ni söyleyen yedtflRar, 
kâyamn bv w sezan;*mm 
samme Lada? aSmcağde 
beliriri*
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KÖŞEMDEN
SAĞLIK OCAKLARIMIZIN ÎŞLEYİŞİ

UMUR GÜ«»ÖY

Merkez Sağlık Ocağı vs Ana Çocuk 
Sağlığı ve Aile Planlamacı Hekimi

Yılmaz AKKILIÇ

Toplumun Yönelişi

Olağanüstü dönemlerin kendilerine özgü ortam 
ve koşulları vardır Bu ortam vo koşullarda çok 
ilginç, hatta bir bakıma egzantrik düşünce ve öne
rilerin ortaya çıktığına; kişiliklerini ve yetenekle
rini toplumiietü sananların, bu tür doyumsuzlukla- I 
ruıı giderme fırsatı yakalamışcasına saçmaladıkla
rına tamk olursunuz. Bu 27 Mayıs’ta da 12 Mart’ta 
da böyleydi; şimdi de böyle..

3 Haziran günlü Gl'NEŞ’te, usta gazeteci Cü
neyt Arcayiirek, giderek ağırlık kazanan bir ”fikri 
eğilim” den de söz ederek şöyle diyor :

"Bazılarına göre, madem ki tabanda iki bü
yük siyasal gücün birbirinden ayrı eylemlere, eği
limlere sahip olmadığı bir gerçektir, öyleyse bu i- 
ki kuvvetin bir araya gelerek memleketi esenliğe 
kavuşturması daha uygun olmayacak mıdır?..”

"Söylenenlere bakılırsa, dürüstlüğü kuşku gö
türmez ‘yeni bir kadro’ bu birleşimi pekâlâ sağla
yabilir. Bu savı öae sürenler bir örnek de veri
yorlar, görüşlerini bu örnekle pekiştirmek istiyorlar:” 

"İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işgal kuvvet
lerinin başı olan General Mac Arthur, Japonya’nın 
iki büyük siyasal partisi olan liberallerle demok
ratlan bir çatı altında toplamıştı. Bu birleşimden 
doğan siyasal iktidar, o günden bu yana yönetimi 
elinde tutmuştu.”

Günümüzde bu tür ilginç ve hatta egzantrik 
önerilere tanık olmanın mutsuzluğunu yaşadığımız 
bir gerçek. Toplumu hiç tanımayan, toplumun ge
lişimini ve yönelişlerini hiç mi hiç angılayamamış 
"bazıları”, gerçekte bize kalırsa, kendi siyasal ik
balleri uğruna koskoca bir toplumun geleceğine i- 
potek koyma özlemi içindeler.. Başka açıklaması 
olahilemez bu tür saçmalıkların..

Bir kez Türkiye işgal altında değildir ki, “Kim
idir bizim Mac Arthur’umuz” arayışına girelim..

Sonra Türkiye’de iki büyük siyasal partinin 
tabanlarının “'birbirinden ayrı eylemlere, eğilimlere’’ 
sahip bulunduğu da bir gerçektir. Son otuz iki 

> yıllık demokrasi deneyimimiz, bize bunun en be- 
i lirgin kanıtlarım vermekte; bir takım zorlamalara 
ı karşın, Türkiye toplumu “siyasallaşma süreci”nde 

kararlı adımlarla ilerlemektedir.
Örneğin 27 Mayıs, Demokrat Parti’yi yok e- 

i dememiştir. 1961 Seçimi’nde Demokrat Parti, (AP, 
j CKMP, YTP) bölüntülerine uğramış da olsa, top- 
I lam 6.334.759 oy alarak parlamentoda çoğunluğu 
' sağlamıştır. CHP ise 1957 Seçimi’nde aldığı oydan 
da düşük bir düzeyde kalmıştır.

Örneğin 12 Mart, “toplumsal uyanış, ekonomik 
I büyümeyi aşmıştır” görüşünden yola çıkarak özgür 

bir “istikrar” arayışına yönelmişti. Oysa Türkiye 
h toplumuna kazandırdığı ivme tümüyle tersine ol- 
| muştur. 1973 te seçime katılma oranı yükselmiş, 
I göreli sağ oylar AP, MSP, CGP, DP ve MHP’de 
I dağılarak da olsa 1.134.587 lik bir artışla 6.728.098’c 
H yükselirken; göreli sol oylar 707.010 artışla CHP’dc 

kümelenerek toplam 3.692.342’ye ulaşmıştır (CHP 
ve TBP bir arada).. Görüldüğü gibi 1973’te 1.841 597 

| yeni seçmen, yüzde 61,6’sı ile siyasal yelpazenin 
I sağ kanadında yer almışlardır.

Oysa 1977 Seçimi’nde belirgin bir değişim söz 
konusudur. Önceki 1973 Seçimi’nc oranla katılma 
oranı daha da yükselmiş, yeni seçmenlerle birlikte 
4.103,514 kişi ilk kez oy kullanmışlardır. Genel bir 
yaklaşımla da olsa, bu 4.103.514 seçmenden 
2.522.934’ü siyasal yelpazenin solunda (CHP, TBP 
ve TİP); 1.513 763’ü ise sağında (AP, MSP, DP, 
MHP, COP) tercihlerini belirlemişlerdir. Eşdcyişle, 
yeni seçmenlerin % 61.5’i göreli sol’u desteklemişlerdir.

1979 Cumhuriyet Senatosu Üçtebir Yenileme 
Seçitni'nin özellikleri daha değişiktir. Bu seçimde 
göreli aol'u destekleyen oyların, göreli sağ'a gitme
si değil, tercihsiz kalmaları söz konusudur. Nite- 
kim CHP seçimin yapıldığı 25 ilde 1.017,400 oy 
yitirirken, AP’nin kazancı yalnızca 152.000 olmuştur.

Evet, Türkiye toplumunun gelişimini ve siya
sal yönelişlerini dikkatle çözümlemek gereklidir. 
Öyle her önüne gelen “kerameti kendinden men- 
kol şeyh” edasıyla giysi biçmeye kalkışırsa Tttrki-

D. S. 4 de

Yaklaşık iki buçuk yıldan beri 
Gemlik ve çevresi sağlık ocaklarında çalışma zevkini ta 
dan ve bu nedenle yöre halkı ile her konuda olduğu gi 
bi özellikle sağlık konusunda da fikir alış verişi yapan 
bir yetkili olarak; »ağlık ocakları çalışması ve hizmetin 
verilişi konusunda, edindiğim deneyimler ve sözel yakın
malarınız ışığında; sağlık ocaklarında verilen hizmet ve 
çalışma düzenine Gemliklilerin henüz alışamadıkları, da
ha doğrusu Hükümet Tabipliği-Sağhk Ocağı değişimini 
tam anlamı ile kavrayamadıkları söylenebilir.

Bu nedenle, Gemlik Merkez Sağlık Ocağının Yapı
mı yeni biten binasına taşındığı bu günlerde sağlık ocak 
lan sisteminin çalışma düzenini ana hatları ile anlatmak 
yararlı olacaktır.

1- 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi 
bakkındaki yasaya uygun olarak. Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı ve Bursa Üniversitesi Tıp Fakültesi ara
sında imzalanan bir protokola bağlı kalınmak üzere Ba
kanlar Kurulu kararı ile 1979 yılı ocak ayından itiba
ren Gemlik’te Hükümet Tabipliği kaldırılmış ve Gem
lik ilçesi sağlık hizmetleri yönünden beş sağlık ocağına 
bölünerek sosyalleştirilme kapsamı içine alınmıştır. (Gem 
lik Merkez, Umurbey, K. Kumla, Engürücük ve Armut 
lu Sağlık Ocakları)

2- Bu sağlık ocaklarının her biri kendi nüfuslarının 
tüm sağlık hizmetlerini (Ana ve çocuk sağlığı, çevre sağ 
lığı, aile planlaması, koruyucu aşılama, normal ve acil 
hasta muayenesi, adli tabiblik, okul sağlığı ve sağlık e 
ğitimi istatistik ve labaratuvar hizmetleri vb.) yürütmek- 
tedir.

3- Sağlık ocaklarında hekim, sağlık memuru, hemşi
re, ebe, tıbbi sekreter, hizmetli ve şoför: nüfusa orantı
lı olarak görevlendirilirler. Merkez sağlık ocağında dört 

Gayrimenkulün Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. 981/382 T.
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün oinsi, kıymeti, adedi, evsafı :

Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen Gemlik Taptı sicilinin 14.3. 
1980 tarih ve pafta : 40, ada : 166, sahife : 2723 ve parsel 11 de kayıtlı Gemlik Hamidiye 
Mahallesi İstiklâl caddesi mevkiinde kâin 381.57 metrekare miktarlı arsa üzerine inşa e- 
dilen meskenlerden 16/388 arsa paylı ve bilirkişi tarafından 3.000.000.- lira kıymet takdir 
edilen dördüncü kattaki bağımsız bölüm 13 nslu mesken açık artırma suretiyle satışa çı
karılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 “ Satış 30/7/1982 Cuma günü saat 11.00 dan 11.20 e kadar Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çek artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 9/8/ 1982 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu art.rmada da rüçhanlı alacaklıların alacağın! ve satış mas 
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del- 
lâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.

3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin \+) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz vo masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, tki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.

5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münder a çatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 981/382 T. sayılı dosya numara 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

te. îf. K. 126 )
( llgllilar ti birino irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Matbaamızda Her Çeşit Cilt İşleri Temiz, Seri ve
Kaliteli Olarak Devam Etmektedir.

hekim, iki sağlık memuru, üç hemşire, on ebe, bir tıb
bi sekreter ve bir hizmetli fiilen çalışmaktadır. Bir he
kim, iki hemşire, ve beş ebe geçici olarak Bursa Tıp Fa 
kültesi Toplum (Halk) Sağlığı Bilim Dalı tarafından 
Dünya Sağlık Örgütü iş birliği ile yürütülen bir araştır 
ma tamamlanıncaya kadar. Ana çocuk sağlığı ve Aile 
Planlaması ünitesinde çalışmaktadırlar.

4- Beş sağlık ocağı: Gemlik Eğitim ve Araştırma 
Sağlık Grubu Başkanlığına bağlıdır. Başkan Bursa Tıp 
Fakültesi tarafından atanır. Sağlık ocakları Sosyalleştir
me yasası ve özel protokolü gereğince idari yönden 
Grup Başkanlığı kanalı ile Bursa Tıp fakültesi 
Dekanlığına ve Sağlık Müdürlüğüne bağlıdır.

5- Sağlık ocaklarında verilen her türlü sağlık hizme 
ti ücretsizdir. Ancak gereken durumlarda Tıp Fakültesi 
döner sermayesi makbuz karşılığı para alınabilir. Bu a- 
rada dikkat edilmesi gereken nokta, tüm sağlık ocağı 
personeli devlet mamuru olduğuna ve yaptıkları iş kar
lığı maaş aldıklarına göre özellikle çalışma saatleri dı
şında hiçbir hekim, sağlık memuru, hemşire ve ebenin 
herhangi bir şekilde para almaması gereğidir,

6- Ancak; »izlerin sağlık düzeylerinizin yükseltil
mesinden başka bir amacı olmayan sağlık personelini
zin işini sîzlerden iyi bildiği gerçeği unutulmamalı, ba
zı hizmetleri almanızın bir hak olduğu, ancak bazı hiz
metlerin de her durum ve ortamda verilmesinin bir 
mecburiyet olmadığı bilinmelidir.

Hükümet Tabipliği sistemine göre nüfus başına 
çok daha fazla sağlık personeli ve sağlık hizmeti geti
ren sağlık ocaklarımızdan alacağımız hizmeti, gizlerin 
iyi niyetli denetim ve uyarılarınızla çok daha üst dü
zeylere çıkarmak dileği ile.

SATILIK ÇADIR
SAHİBİ ELİYLE 

3 KİŞİLİK AVRUPA 
ÇADIR. ŞİŞİRME

2 YATAK

Mür : Tlf : 1243 Gemlik

ACELE
SATILIK TELEFON

Mür. Körfez Basımevi 
Tlf : 1797 - 3233 Gemlik

DERS VERİLİR

Orta ve Lise öğ 
fencilerine Matama 
tik dersi verilir.

Tlf : 1797 Gemlik

ACELE SATILIK

Kuru Soğutucu Meşru 
bat Dolabı acele satılıktır

Mür. Tlf ; 1086 GEMLİK

GEMLİK 
KÖRFEZİ 

OKUYUNUZ. 
OKUTUNUZ

ABONE 
OLUNUZ
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Ötedenberi süregelen bir kavga var: 
dil kavgası Dilimizin yenileşmesine karşı 
çıkanların gerçek amaçları var. Kursakla* 
tından çıkaramadıkları, tümünü ortaya 
dökemedi klor i bu amaç, Türk dilini , ,ya 
bancı diller boyunduruğu., altına tokmak 
Osmanlı İmparatorluğunun yıkıntıları al 
tında kalan «rap - fart karması dilin 
kullanma alanı genişlerse Atatürk'ün dil 
politikası. Türk Dil Kurumu'da kendili
ğinden çöker. Gerçekte istenilen budur.

Giderek yoğunlaşan tutucu güçlerin, 
başka amaçları da Kurtuluş Savaşını 
yoksaymak. Bunlara göre hilâfet olsaydı 
Osmanlı Arap Dünyasıyle birleşecek ke
fereleri de yerle bir ederek Dünyaya o 
gemen olmak. Sonrada yeryüzünde îslâ- 
mtn egemenliğinde yaşanır bir dünya 
kurmak Bir zamanlar Doğudan-Batıya 
egemen olan Osmanlı ne oldu? Tarih 
sayfalarından bunları ok tı
rnak da yarar var. Yarar var; orada Os 
manh'nm içindeki düşmanları da tanı
mak yerinde olur. Öte yandan dünya 
İmparatorluğuna yürümekle, dış güçleri 
yanma almak isteyen egemenler yurdu 
düşmana elleriyle vermediler mi? İşte 
bunların kalıtçıları, bugün de aynı düş
ler içindeler. Bunun için de, Atatürk'e 
düşmanlar. Atatürk olmasaydı yenilikler 
olmayacak; dil sorunu çoktan çözüme u- 
laşmış olacaktı!

Şimdi hem soralım, hem de örnek
ler verelim: Bugünkü dilde kafatasına 
kıhf diyebilir misiniz? Satın alma varken 
luuid mi dersiniz? Türkçe ..vurulmuş,, 
sözcüğü yerine ..zahmhorde,, mi dersiniz 
Bir ışık tutalım karanlıklara. ,,Zübale„ 
haydi çıkın işin içinden? Muma „zübale,, 
demeyi yeğleyen kafa, bu çağın kafası o 
lamayacağı gibi, geleceğin hiç olmaz. Ne 
denli direnilirıe dilenilsin, Türk Dili’nin 
ışığı, tutucuları boğacaktır.

Bir de ,.Dil Akademisi,, kurmayı yeğ 
tutarlar. Diyelim boyla bir akademi ku

ruldu. Acaba Dil Akademisi’nin türettiği 
sözcükler tutacak mı? Dil toplantıları, 
akademiler, birer paravan Atatürk’e O 
ııun kalıtlarına karşı birer paravan. Ata 
türk'ten kalan ne varsa, hepsine kendi
lerine uygun birer kılıf bulma çabası i- 
çindeler. Dilimizde Arapça, farsça sözcük 
ler bollaşır, dil ağdalaşırsa, şakır şakır 
oynayacaklar.

Türkiye'de bir dil özleşmesi var. Hem 
halk da bunu güzelce anlıyor. Çünkü, 
konuşulan dil çoğu kez beğenmedikleri 
,,HALKIN DİLt„ dir. Dilimizin, daha 
da halkça olması için içindeki yabancı 
kökenli sözcüklerin silinmesi gerekirken; 
içine, yabancı sözcüklerin girmesine göz 
yummak, dilin özleşmesine ters düşerken 
Türk Dil Kurutnu’na bu konuda da iş 
düşüyor kuşkusuz. Türk Dil Kurumu tu 
tucuların, karşısında savaşımını sürdü
rürken, yalnız da kalıyor kanısındayım. 
Atatürk için alayımsı söz edenler Türkiye 
Cumhuriyeti nin varoluşunda O'nun etkin 
ligini görmeyenler, nerede yaşıyor, çağdı 
şı düşünlerini kimin getirdiği özgürlük or 
tamında sergiliyorlar?

12 Eylül’ü getirenler konuşmalarında 
özellikle öztürkçe konuşmaya özen göste
rirlerken, tutucu basın bunda direnecek. 
Dahası her konuda olduğu gibi dil konu 
sunda da yol gösterici olacak. Korkma- 
salar 12 Eylülcülere de dil konusunda 
açıktan saldıracaklar. Türkiye, Türk halkı 
geriye çekilemez. Böyle düşler içinde o- 
lanlar ancak kendilerini kandırırlar. Ne 
denli beyin yıkasalar, ne denli ATATÜRK 
'ü yermeye halkın gözünden düşürmeye 
kalkışsalar boş.

Türk Halkı sağduyusuyla iyinin ya
nında olmuştur. Kendine hizmet verenleri 
unutmamıştır, unutmayacaktır.

Unutanlar, ya da unutmuş oyunu i- 
çindc olanlar utansın’ Halkımız, dilimiz 
yenilikler yolundadır.

■M»

Gayrimenkulun Açık Artırma İlâm 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. 981 473

Satılmasına karar verilen gıyrimrufruibn cinsî, kıymeti, adedi, uvaafı S
Bir borçtan dolayı hacizli elup aatıimei-ne karar verilen Gemlik Tapu Sicilinin 

17. 6. 1981 tarih ve pafta : 45, sakifa : 2494 vc panel 2*02 de kayıtlı C rmlik Kü
çük Kumla Köyü Blyükkurudere mevkiinde kâin 200* metrekare miktarlı ve bilir
kişi tarafından 300.000.— lira kiyaset takdir adilen zeytinlik açık artırma aarttiyia 
satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 26/7/1982 Pazartesi gbai saat 10.M dan 10.20 a kadar Getnlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmıa edilea kıymetin % 7İ 
ni ve rüçhaalı alacaklılar varsa alacakları macmnuau va satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çık—«»^a ve çak artıranın taabbAdl 
baki kalmak şartıyla 5/8/ 1982 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu art-rmada da rtçhanh alacaklıların alacağım ve satış ma» 
raflarını geçmesi şartiyle en çok anırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbatinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubuna vermeleri iluımdu. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek taere mehil reriiebüir. >al 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler auttş 
bedelinden ödenir.
3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (4-) bu gayrimenkul üaerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ila onbeş gtn 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ut
madık ca paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde kdcnmoaae İcra ve iflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık eluu 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündcracatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 981/473 sayılı dosya numara 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.
îo. İf. K, 126 )
( İlgililer ti biri ne irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Çeşitleriyle Hizmetinize Açıldı
s Bir Defa Görmeniz Yeteri s
| KORDON BOYU GEMLİK■SİHİR « - t "• OVII" ır-lHMIII—llllllIIBUBIIİlil

İPEK - KOZA - TİCARET

DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

Ayrıca Fatura, Bonö, İrsaliye, Makbuz, Senet 

Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

ZÜMRÜT
CİLT VE LÂSTİK MÜHÜR ATÖLYESİ 

RB>AT DİKERKOL 

SAYIN GEMLİK’LİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR 
24 Saatte Lâstik Mühür 10 Sene Garantili 

Kimlik ve Pasolar Polyester Kaplama Yapılır 
Cilt İşlerinde Garantimiz 1 6 Senedir 

İstiklâl Cad. Gürçsy Pasajı No, 5 GEMLİK - Şubatı

Gemlik Körfez Basımevi

Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK
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SORUMLU MÜDÜR 

KADRİ GÜLER
SAHİBİ

HÜSEYİN - KADRİ BÖLER

gemUk

8 Haziran 1982 Sah

fig

S GARANTİ BARKASI
s

GARANTİ BANKASI BUGÜNDEN İTİBAREN

GEMLİK HALKININ HİZMETİNE GİRDİĞİNİ MÜJDELER s
3M

ADRES: AHMET DURAL MEYDANI TLF : 3413 GEMLİK

Toplumun Yönelişi

ye toplamana, Japon Mucizesi derken Mac Art- 
hur'culuğa soyunmaya yeltenirse, ya da “Atatük’çü 
Liberaller” adıyla bilim dışı saptırmalara yönelirse, 
sağlıklı bir sonuca ulaşabilme olanağı bulunamaz.

Türkiye toplumunun gelişimini ve yönelişlerini 
algılayabilmek için, bil i m-kurgu türünden çeşitle
melere, fantezilere hiç gerek yok!.. Toplumumuzun 
son otuz iki yıllık siyasallaşması, demokratikleşme 
doğrultusundadır. Ama toplu mumuz serüvenciliğe 
de, terörizme de arka çıkmamaktadır; karşı çık* 
maktadır..

Bir nokta daha var : Türkiye toplumu bölün
melere de karşıdır, bölünmelerin doğasında güç
süzlüğün bulunduğunun bilincindedir. Bu konuda 
ödünsüzdür, bağışlayıcı değildir..

Onun için Türkiye toplumunun geleceğine giy 
sı biçmekle görevli bulunanlar, onun tarihsel geli
şimini, evrimini ve demokratikleşme isterlerini çok 
iyi değerlendirmek zorundadırlar. Türkiye toplu
munun gelecekteki siyasal yönelişlerinin hangi doğ* 
rnltuda gerçekleşeceğini, çok iyi algılamakla yü
kümlü ve sorumludurlar.

Bunu algılayabilmek için, öyle uzun boylu 
‘’kâhia" falan olmaya da gerek yok!..

KAYIP
G«mhk Belediyesinden almış oldu

ğum 1978 yılı Sağlık Cüzdanımı kay* 
bettim.

Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur.

Yusuf Gürhan

İNŞAAT SAHİPLERİNE

İSMET VE EMİN DAĞ KARDEŞLER 
BIÇKI ATELYESİNDE

HER İSTENİLEN BOY VE ÖLÇÜDE 
ÇAM KERESTESİ BULUNMAKTADIR

Fiatlarımız çok uygundur.

Uğramanız Menfaatiniz icabıdır.

Adres : Orhangazi Cad. No. 30 Tlf, 1205 Gemlik

GEMLİK KÖRFEZİNİN EN GÜZEL. 
KONFORLU. RAHAT

MOTEL ve LOKANTASI

KARACA
TURİSTİK TESİSLERİ
Bu Yıl’da 1 Haziran’dan İtibaren 

Hizmetinizdedir
Rezervasyonlar Devam Etmektedir

Haziran Temmuz Ağustos
Tam Pansiyon 1 KİŞİ « 1575.- 2100- 1960.-

MÜRACAAT :
Ankara Tlf: 188177 Atatürk Bul. No, 105/311 ANKARA
Gemlik Tlf: 1167
Karacaall Köyü Tlf : 40

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek sütun santimi 200 TL
İcra ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL-
Kayıp ilânları 350 TL.

Teşekkür ve Doğum İlanları cm. 30 TL
Kongre İlânları 1250 TL.
Koop. Kongre İlanları 1500 TL-
Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
6 Aylık 150 TL.
Yıllık 300 TL.

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

Gemlik Kız Meslek Lisesi Yıl Sonu 
Veda Gecesi Düzenledi

Gemlik Kıı Meslek 
Lisesinin, lise 2 ve orta 
2 nel sınıflarının düzenle
diği yıl sonu gecesi 6 Ha 
zlran 1982 Pazar gecesi 
Kız Meslek Lisesi salo
nunda yapıldı.

Öğretmenleri Idrls A- 
ka başkanlığında düzen
lenen gecede Abdülkadlr 
Ünlü'nün "Göcekler Gö* 
ğerlnce" ve Baha Dürdor'

İzzet ÜNAL 

in "Bize Bir Pantalon 
zım" adlı oyunlarını V 
dılar.

Gecede daha so 
öğrencilerin hatırlamış 
dukları Manölog ve 
ler okundu, davetliler 
sında yapılan çekilişte 
yitil hediyeler verllerel 
vam eden veda g» 
geç vakitlere kadar sü
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KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASI GAZETE
TIf» I 9 «AYI : 400 13 HAZİRAN 198» 300 KURUŞ

DÜĞÜN YAPACAKLA* 
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dava

lıyı Çeşitlerimizi Gördünüz mü?

Gezin Görün Bizde daha 

Ucuz
1 1—cm Dovonyofûz Hazır

G-enJik KÖRFEZ Easınn-' ı 
AliŞîrin Paaaft TİL179Î GEMLİK

* Konuklar Kiraza Doydular

* Biçki Dikiş Sergisi Açıldı

* Kiraz Özendirme Yarışması Yapıldı

2 Nolu Caddenin

Bir Bölümü

Muratoba Köyü 2. Kiraz Muratoba Köyü 2. Kiraz 
Bayramında Kiraz Güzeli seçi
len Sevil Koşacal (18) görülüyor

Bayramı Kullandı
Muratoba Köyü 2. 

Kiraz Bayramı folklör gös 
teriler! ve kiraz Özendir 
me Yarışması ile görkem 
|| bir şekilde kutlandı.

Danışma Meclisi üye 
il Recai Dinçer, Buraa İl 
Jan. Komutanı, Gemlik 
Kaymakamı Fahrettin Ol 
mez, Belediye Başkanı Şa 
habettin Camay, Bölge 
Jandarma Alay Komutanı, 
Gemlik Askeri Garnizon 
Kam. Yard. Gemlik Sıkı 
Yönetim Tali Komutanı, aa 
kari ve sivil erkan ile ko 
nukların hazır bulunduğu 
Kiraz bayramı saat 12.oo 
de başladı.

Muratoba Köyü Kal 
kındırma ve Güzelleştirme 
Derneği Başkanı Ziya Sö 
zer, konuklara yaptığı ko 
nuşmada, Muratoba Köy 
lüaü adına Bayramlarına 
katıldıkları İçin teşekkür 
etti. Daha sonra söz alan 
Gemlik Kaymakamı Fahret

tin Ölmez, çevremizdeki köy 
lere götürülen hizmetleri anla 
tırken ''Muratoba Köy Ko 
nağının ikinci katı bitmiş 
tir, üçüncü kat yapımına 
başlanmıştır. Muratoba Kö 
yü çevremizin kalkınmasın 
da öncü köylerden biridir. 
Çalışkan Muratobalılar sa 
yesinde köyleri kısa za 
manda daha da gelişecek, 
güzelleşecek ve köylünün 
emek vererek ürettiği ürün 
leri en güzel şekilde de 
ğer bulacaktır.” dedi.

Bursa Kılıç Kalkan e 
kibinin arada yaptığı gös 
terilerden sonra Kiraz Ö 
zendirme Yarışması sonuç 
lan açıklandı. İlçe Ziraat 
Mühendisi Sezer Okçugil, 
yaptığı konuşmada "ilçede 
yetiştirilen kiraz toplamı 
nın yarısının Muratoba Kö 
yünde yetiştirildiği için bu 
rada bu bayram kutlan 
maktadır/’ dedi. Daha 
sonra yarışmada derece

alan üreticiler açıklandı. 
Birincilik ödülünü İbrahim 

Kaya ve Emin Akçay pay 
(aştılar. Öbür dereceye gi

ren üreticiler şunlar:
2. Ömer Akça, 3. Ca 

bir Çavuş, 4. A. Rıza Ak 
ça 0. Mehmet Fırat 6.

Haşan Yıldırım 7. AH A 
teş 8. Süleyman Vural 9.
Ahmet Fındık 10. Halil Ateş.

D. 8. 4 de

Kamulaş tınlıyor
Yıllar önce kamulaş

tırılmasına karar verildiği 
halde Belediye Meclisince 
kamulaştırılmasından vaz
geçilmiş elen şehk içi K. 
Kumla gidişi elan 2 nelu 
caddede bulunan 17 ta
şınmazın kamulaştırılması
na karar verildi.

Belediye Meclisince 
geçen hafta alınan bir ke 
rarla Gemlik Eczanesi kar
şısından bağlıyarak Muhar
rem Atasay'a ve kardeş
lerine ait binaya kadar 
lan yerin hazırlanan plan 
gereği kamulaştırılması ka
rarlaştırılmış ve gazetemiz
de İlanı yapılarak durum 
ilgililere iletilmiştir.

Kamulaştırma Küçük 
Kumla yolunun genişletil
mesini amaçlıyor.

Muratoba Köyü 2. Kiraz Bayramında, Kiraz yetiştirmeyi Özendirme Yarışmasın 
da dereceye giren köylülere Başarı Belgesi ve ödüller verildi. (Foto Gemlik Körfez)

Kısa.. Kısa.. Belediye Halka 20 Ton

Belediye Şehir
ici Taşımacılık / d
için Yeni Bir /
Otobüs Satın
Alıyor

Gemlik Belediyesi şe
hir içi toplu taşımacılık 
İçin yeni bir otobüs alma
ğa karar verdi.

Geçen hafta yapılan 
Belediye Meclisi toplantı
sında alınan karar He 6.5 
milyon liraya şehir işinde 
taşımacılık yapacak 302 
tipi 24 kişilik Mercedes 
marka otomobilin siparişi* 
nln verildiği öğrenildi.

Sayıları 10 Oldu

İki Eczane

Daha Açıldı

İlçemizde biri Pazar 
Caddesi olmak üzere, öbü 
rÛ de İstiklal Caddesinde 
İki yeni eczane daha hlz 
mete açıldı.

Gemlik, Ceylan, Z.Na 
mık, Bıçak, Demiriz, Mor 
koz, Sevinç Serel, Çağlar, 
eczanelerinden sonra go 
çan hafta İçinde SSK Dia 
panteri karşısında Vozlroğ 
İu, pazar caddesinde İn 
gln eczaneleri hizmete a 
çilde BÖyfeca İlçemizde oc 
zane sayısı on oldu.

YOL AÇARKEN 
SU BORUSUNU 
PATLATTILAR

İki Gün
Susuz Kaldık

Umurbey Belediyesin
ce açtırıl makta olan bir 
yol sırasında dozerin su 
borusunu parçalaması ü- 
zerlno Hamldlye ve Hisar 
tepe mahalleleri susuz kal 
diler.

Belediye Başkanı Şe
babettin Cantay’dan aldı
ğımız bilgilere göre Haml
dlye ve Hlaartepo Mahal
lesinin su deposuna giden

D. S. 4 to

* Çarşı deresine akan 
lağım kanallarının çevre 
sağlığını bozmağa başla
ması Üzerine Dil İle Be
lediye ilişki kurdu. Dere
ye su verilmeğe başlandı.

* İstiklâl Caddesinde 
yapılmakta olan kaldırım
lar bitti. Şimdi üzerlerine 
ihalesi yapılan karoların 
döşenmesine başlandı. 
Dörtyol köprü arası Kara
yollarında yükseltilecek.

• Yapı kullanma izin 
belgesi almayan resmi ve 
•zal kuruluş ve konutla
rın kontrollerine başlandı.

* Bursa Işıklar Aske
ri Lisesi öğrencileri Aske
ri Harada İlk koz kampa 
başladılar.

Ucuz Pirinç Dağıttı
İlçe Belediyesince 

Toprak Mahsulleri Ofisin
den getirtilen 20 ton pi
rinç halka dağıtıldı.

Ramazanın yaklaşma
sı üzerine her yıl olduğu 
gibi bu yıl da DTMOden 
pirinç getirtmek için baş
vuran belediyenin İhtiyaç 
gösterdiği oranda pirinç 
geldi. Halkın ramazan sof 
rasına piyasa değerinden 
bir parça da olsa ucuz pl 
ring sağlamayı amaçladık- 
lannı söyleyen Belediye 
Başkanı Şebabettin Can- 
tay şöyle konuştu :

"—Getirttiğimiz pi
rinçleri 4 er kiloluk torba 
lorda 350 liradan satışa

Devamı S. 3 do
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KÖSEMDEN

Floran Tcvfik’in “NOT”u..

Yılmaz AKKILIÇ

1 Ocak 1980’de Burea’da, 750 gram ekmek 750 
kuruştan satılıyormuş; yani ekmeğin kilosu 10 lira 
imiş- 29 Ocak 1980’den itibaren "ekmeğe zam" ar- 
darda gelmeğe başlamış. İlkin 29 Ocak'ta 720 gram 
ekmeğe 750 kuruş fiyat verilmiş: sonra 4 Şubat’ta 
620 gram ve 29 Şubat’ta da 570 gram ekmek 750 
kuruştan satılmaya başlanmış

Burea’da ekmeğin 580 gramının 10 liraya sa-
I tıldığı ilk gün 26 Mart 1980.. Ardından hızlı bir 
I zamlar dönemi geliyor. O günden bu güne, ekme- 

' ğimize tam 16 kez zam yapılmış ve şimdilerde
Bursa’lıhır geçici bir süre için 470 gram ekmeği 20 

' liradan, eşdeyişle 1 kilogram ekmeği 42 lira 55 
kuruştan yiyorlar.

Buğday avans fiyatlarının açıklanışından sonra 
BBKUNSA (kısaca Fırın İşverenleri Sendikası), be- 

I lediye’ye başvurarak 420 gram ekmeğin 25 liradan 
veya 335 gram ekmeğin 20 liradan satılmasını iste-

I di. Eşdeyişle ekmeğin kilogramının 59 lira 52 ku
ruşa yükseltilmesini önerdi.

Bu satırların yazıldığı sırada BEKUNSA ile 
: Bursa Belediyesi arasında bir anlaşmaya varılmış 

değil. Duyduğumuz kadarıyla belediyece öngörülen 
I 430 gram ekmeğin 20 liradan satılması kararını 

BEKUNSA kabul etmemiş; eski satış fiyatını uy
gulamakta..

Kısaca bir sendika direniyor..
BEKUNŞA’nın başkanı Mecit Kasaroğlu hoş 

sohbet kişidir, konusunu da iyi bilir. O diyor' ki: 
” Fırıncılar, işledikleri her çuval un başına 500 li- 

I ra zarar etmektedirler. Şimdi istediğimiz fiyat, ek
meklik buğdayın kilosu 23 lira kaldığı sürece geçer
li olabilir. Eğer buğday fiyatı artarsa, yeniden zam 

| isteriz..”
Ama Kasaroğlu, asıl başka bir konuda dikkat

ini çekmek istiyor ilgililerin ve de yetkililerin; "Top
rak Mahsulleri Ofisi’nin serbest satışa yönelmesi, 
piyasada buğday karaborsasına neden olacaktır. Çün
kü Ofia’in 23 liradan değirmenlere satacağı buğdayı 
değirmencilerin işlemeksizin daha yüksek fiyatla pi 
yasaya sürmelerini engelleyici bir kontrol makaniz- 
ması kalmamıştır..” diyor,

Hayırlısı olsun! Bakalım âyine-i devran ne gös
terecek?..

Geçenlerde torunum Zeynep'i gezdireyim 
dedim. Kamil'in kahvesine uğradım Baktım Floran 
Tevfik de orada. Çevresine arkadaşları toplamış, 
Başbakan Yardımcısı Turgut Özal,ın MİLLİYET 
gazetesinde yayımlanan açıklamalarını okuyor yüksek 
sesle. Yavaşça yaklaştım, kulak kabarttım;

Emin Çölaşan şöyle demiş; "Tarafsız bir gözle 
bakarak kendinize bugüne kadar yaptıklarınız ve 
yapamadıklarınız için kaç not verirsiniz?”

Başbakan Yardımcısı şöyle yanıtlıyor soruyu; 
"Buna ben not vermem. Başkaları versin. Kendi 
kendime not vermem. Hiç ısrar etme. Bende ken
dini beğenme huyu yoktur.”

“Bravvo!” diye bağırdı Fanti Hulusi.
İngiliz Kemal dudak bükerek : “Bir dc biz 

not versek./’ diye mırıldandı.
Floran Tevfik, o inci gibi dişlerini göstere 

göstere güldü : “Verdik ya be, dedi. NOT verdik yal..
Ben atıldım : “Kaç not verdin Floran Tevfik?"
“Te be, anlamıyorsunuz siz. Ben ona fransızca 

not vermedim, İngilizce NOT verdim...”
Biz birbirimize bakıştık. Zeynep sıkılmış ola

cak, başladı kıçını kıvırarak Barış Manço'nun son 
günlerde ünlenen şarkısını söylemeye :

“Arkadaşım eş / Arkadaşım şek / Arkadaşım 
eşşeeee!..''

Ben kızdım. Bastıbacak cni konu alay ediyor 
koca koca adamlarla. Flora Tevfik : “Bırak, dedi. 
Dokunma çocuğa, haksız mı yani?..”

ÇOCUK EĞİTİMİ ve SOSYAL ÇEVRE

Çocuğun dünyaya gelişinde ilk sosyal çevresi aile or 
tamıdır. Ana baba ve diğer üyelerin çocuğa ve birbirle
rine karşı davranışları çocuğun kişiliğini olumlu ya da 
olumsuz yönde etkiler.

Birey tüm yaşam boyunca içinde bulunduğu çevre
ye uyum yapmaya çalışır. Çocuğun kişiliğini doğuştan 
getirdiği kimi özellikler ve sosyal çevresi belirler. Özel
likle çevresindeki olayları algdar, özümler her benimse
diği davranışı kendi kişilik yapı taşma benzeştirir. Böy- 
lece çocuğun kişiliği sürekli oluşum içindedir.

Çocuk aldığını tekrar yansıtır. Başka bir deyişle ço
cuk büyüklerin tutum ve davranışlarını gözlemler, onu 
inceler ve taklit eder. Örneğin çocuk oynarken ya oyun
cağını anne ve baba veya çevresindeki diğer özdeştirdi- 
ği kişiye benzetir. Eğer arkadaş gruplarıyla oynuyorsa 
bu oyunda kendi ana baba veya özdeşliği kişinin rolünü 
oynamayı benimser. Oyunun senaryosunun buna uygun 
olmasını ister.

Günümüzde çocuğun yetiştirilmesinde anne ve baba
lar üç türlü davranış gdiştirmekteler : Bunlardan birin
ci gruba girenler aydın ana ve babalar çocukların yetiş
tirilmesinde daha bilinçli bir özen gösteriyorlar. Beden 
sağlıklarına olduğu gibi ruh sağlıklarınada özen gösteri
yorlar, "Nasıl daha iyi ana ya da baba olabilirim” so
rusunu kendilerine soruyorlar. Tutumları gözden geçir
meye varsa yanlışlarım düzeltmeye çalışıyorlar. Çünkü 
dengeli kişilik oluşumunda kendi katkılarım kavramış du- 
rumdalar. (1) Bu olumlu davranış yanında diğer bir grup 
ana ve baba çocuk eğitimi konusunda yanlış yaparım 
korkusuyla güvensiz ve tedirgin görünüyorlar. Kendi a-

Eıenoğlu
Ticaret

PINAR SÜTÜN GEMLİK BAŞ BAYİİ
OLARAK BÜTÜN ÇEŞİTLERİYLE

MÜŞTERİLERİMİZE
HİZMET ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

AYRICAee!
Nefis Koyun ve tnek Yoğurdunu, Tereyağını, Ayranını 
Bakkalınızdan Israrla Arayınız.

Şenkaya ÖREN
Gemlik Eğitim va Ar af tır ma iağlA 

Grup Başkanlığı 
Soıyal Hizmet Uzmanı

na ve babalarından gördükleri eğitimi rocııHny, 
na uygulamaya kalkışan ana ve babalarda bıdnnıa^. 
dır. Son üçüncü gruba giren ana ve babalar ise çocuğun 
eğitimi konusunda tam bir vurdumduymazlık içimdedir- 
ler. Çocuk gözden uzuk ne yaparsa yapsın ilgdeantd* 
ancak işlerine gelmediği davranışlarda cezalandırırlar, Ûr 
neğin çahşamıyacak yaştaki çocuktan görev bekleme. Bc 
son iki olumsuz tutum çocuğun psikososyal gelişiariai».
lumsuz yönde etkiler.

Özet olarak şunları vurgulamak ister». Aile yaşama 
da çocuk sahibi olmak genellikle önemli bir elaydır.An
cak eşlerin ve ailenin durumunun bana hazır olması ge
rek. Buna hazırlanmamış ailelerde çocuk bir sevinç kay. 
nağı olmaktan çok bir huzursuzluk kaynağı halise gel. 
inekte. Bu huzursuzluk çoğu zaman cocuğa yansıtılanı 
veya çocuk istenmedik bir varlık gibi görülerek çocuğun 
bedensel ve ruhsal gelişiminde ters bir etkinin doğuşum 
neden olabilmektedir. Doğmak kendi suçuymuş gibi om 
gereken özeni göstermemek, ilgisiz davranmak anne «e 
babanın yükünü hafifletmez gitgide ağırlaştırır.

İnsan doğumundan ölümüne kadar sürekli bir deği
şim ve gelişim içindedir. Bunun için öğrenmenin ve eği
timin yaşı olmayacağı gibi her anne ve baba hangi yaş
larda olurlarsa olsunlar "Çocuğumu daha sağlıklı olanı 
nasıl yetiştirebilirim" sorusunu kendilerine sormalı. Bu 
konuda kendilerini sorumlu tutup eğitme yoluna gitmeli 
dirler.

KAYNAKÇA ; (l) Prof Dr. Atalay YörükoğlnÇo- 
cuk Ruh Sağlığı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlan.

Teşekkürler

MATBAAMIZDA
CİLT İŞLERİ TEMİL VE SERİ OLARAK 

YAPILMAKTADIR.
KURULUŞ : 1904
TLF: DÜK : 1167 - 1227 GEMLİK

Ttf ; 1797 GEMLİK
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. Tüfektir.

. Toptur.
, Tüydür.
. Eldeki uçurtmadır.
. Demokrasi kuşbazların güvercinidir.
. Muzdur Demokrasi 
. îmanca yaşama bi çimidir.
. Demokrasi, uğruna can verilecek yöne 
tim şeklidir.
. Demokrasi TV de beklenen programlar 
m kaldırılmasıdır.
. Kolondur demokrasi 
. Özgürlük ağacıdır 
. Eşitlik merdivenidir demokrasi 
. Demokrasi, hakların hakça dağıtılması
dır.
. Dikensiz gül bahçesi değildir, de demok
rasi
. Demokrasi kötü siyasilerin elinde o- 
yuncaktir

Demokrasi Yedi kocalı Hürmüzle 
„def-i gam,, etmektir dediğimde; ekran 
Hürmüz’leniverdi. Neyse, biz yine Demok
rasi sıralamasına geçelim, derken elekti- 
rik kesilmesinin hışmına uğramıyalım mı? 
*’ yak bakalım gaz Lmbasını da bakder- 
dine,, demekten başka ne yapılır.? O,nu 
yapak biz de Eylenmeyle birlikte çıkar 
dolaplarının, nasıl döndürüldüğünde gör
me isteğimiz, (Kursağımızda kaldı) İşte, 
bu da demokrasi ama, karadık yanlısı.

Şimdi de yakardaki sıralamaya bir 
göz atalım: Neymiş demokrasi? Boom! 
Tüfek miş top muş. Evet iyi kullanıl
mazsa; tüfek - top gibi patlar, toplam
larda sarsıntılara neden olur. Açmazlar 
içinde uzun süre çırpınır toplam bu kar 
gaşada ölü soyucular, vurguncalar çıkar 
ki. ülkeyi allak-bullak ederler; kulu köle kö 
leyi kul yaparlar. Bir de top - tüfek pat
larsa vay demokrasinin haline ortalık zi 
firi karanlıktır. Tüm çıkarcılar, tutucular 
iyice ortadırlar. Toplumda, alışıla gelmiş 
gelenek - görenekler, töreler yoktur artık 
Demokrasi niteleminde eldeki tüyle, uç
urtmayı ayn tutmalıdır. Tüy havalan
dığında geri gelmez. Uçurtmanın ipi eli
nizdedir; istediğinizce oynar aşağı indire
bilirsiniz Demokrasiyle kuşbazlar da oy
nar. Ellerindeki güvercinleri, istenilen yö
ne yöneltmekte ustadırlar, kuşbazların 
çevresi de toplumun acılarına acı katar; 
bele ezilene, sürünene iki tekme de atar
lar. Payı dilimlerken do, on büyük dilim
leri ayırırlar kendilerine Derler ya! Muz 
ne niyete yenirse, usdan geçen meyvenin 
tadını verir miş. Eh muz denen oturak
lı meyvayı manavlarda görerek doyuma 
ulaşıyor, keseleri yetmiyenler.

Gelelim, insanca yaşama biçimine de
mokrasinin. Nasıl insanca yaşanır? içer
deki üretimden, yoğaltıma, üretim birim- 
lerinin kullanılışına üretimde ortak olmak

sonra da ulusal gelirden aşağıdan yukarı
ya pay olmak. Bu dağıtım çoğu koz, yu
kardan aşağıya çalışıyor. Böylece üretim
den gelen gelir dağılımının büyük dilim
leri yukarlarda birikiyor. Bu da insanca 
yaşama oluyor.

Kim demiş, demokrasi özgürlük ağa
cıdır; diye? Ulusların başlarına geçen dik
tatörler, yaşamları, tahtları uğruna halk
larına kan - gözyaşı içirmiyorlar mı? Bir 
düşünelim II. Dünya Savaşı'nın diktatör 
terini Demokrasi uğruna nice canlar yit
miş evler - barklar söndürülmüştür De 
mokarsi adına adamlar tutulmuş, siyasi, 
ideolojik terör havası estirilmiştir. Halk 
oyuyla

Gelenler toplumu parçalara bölmüş
ler; halk cezalandırılmıştır. Evet, demok 
rasi , özgürlük ağacının gölgesine sığınan
lar, özgürlüklerini sürdürebildiler mi? 
özgürlük merdivenlerinden çıkarak, eşit
lik ararken paat diye merdiveninin son 
basamağından yere çivilenirsiniz. Merdi
ven basamaklarını tırmanırken hakların, 
hakça dağıtılması geçer usunuzdan. Oysa 
bu tırmanma eyleminde demokrasinin, kö
tü siyasilerin elinde oynayacak olacağını 
da görmemiş olmak; bir yanılgı değil mi
dir? Bu bakımdan, sıralamada demokrasi
nin dikensiz gül bahçesi olmadığını vur
guladık iktidar uğruna girişilen yıkıcı 
eylemler karmaşasında özgürlük merdi
veninden çıkarak eşitlik ararken, apansız 
paat diye merdivenin son basamağından 
yere çivilenirsiniz. Merdiven basamakları
nı tırmanırken, hakların hakça dağılımı 
geçer usunuzdan. Oysa tırmanma girişi
minde demokrasinin, özgürlüklerin, kötü, 
çıkarıcı siyasilerin ellerinde oyuncak ola
cağı geçmez usunuzdan Bu bakımdan sı
ralamamızda, Demokrasinin dikensiz gül 
bahçesi olmadığını da vurguladık iktidar 
kavgalarında, yaşamanın düşünmenin öğ 
renmenin de özgürlüğü alınmıştır elinizden 
Diktatörler için bu yöntem geçerlidir Hal
kın bilgisiz, dünyadan habersiz olması; 
iletişim araçlarının kontrollü olması da 
gereklidir; egemen olanın halk adına, ez
me erkini kullanabilmek için gereklidir.

II Dünya Savaşında, diktatörlerin baş 
lattığı kavga; Dünya egemenliğine doğru 
gidilirken, demokrasilere de paydos de
me girişimiydi. Hitler, Musalini, tek yö
netim biçiminin temellerini atarken’ kitle 
kıyımlarını, böylesi yönetime ulaşmanın 
yöntemi görüyordulaı. Silah geri tepti; 
Dünyaya egemen olmak isteyen lor, Dün
ya ’yı ateş çemberi içinde yanar izlerken 
Naron’dan farklı değildiler.

Evet, demokrasi kötü siyasilerin elin
de «insanca yaşama biçimi» değildir, oyun 
çaktır.

ZÜMRÜT
CİLT VE LÂSTİK MÜHÜR ATÖLYESİ

RE|AT DİKERKOL

SAYIN GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR
24 Saatte Lâstik Mühür 10 Sene Garantili 

Kimlik ve Pasolar Polyester Kaplama Yapılır 
Cilt İşlerinde Garantimiz 1 5 Senedir

İstiklâl Cad. Gürçay Pasajı No, 5 GEMLİK - Şubesi

Sayfa 3

Sürnerspor Gençlik Kulübü Derneği Başkanlığından
Kulübümüzün olzğan Genel Kurul toplantısı S.Temmuz«19M Pazartea 

günü saat 17-oo de Sümerbaak Gemlik Sunğîpek Fabrikam yemek salon unda 
yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde 12.Temm.uz.19S2 Paıarteei günü 
aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin Genel Kurul Toplantı sura teşrif etmeleri rica olunur.

GÜNDEM : İDARE HEYETİ

1- Açılış
2- Divan heyetinin seçimi
3- Saygı duruşu
4- Faaliyet raporunun okunuşu ve tenkâdler
5- Yönetim Kurulanan ibrası
6- Yeni Yönetim Kurulunun seçimi
7- Dilekler ve kapanış

DÜĞÜN, NİŞAN VE NİKÂH

YAPACAKLAR

İPEK - KOZA - TİCARET
DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet

Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

Bakalım ilkönce kimi

Gemlik Körfez Basımevi

Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK

KAYIP
BILEDİYE UCUZ PİRİNÇ DAĞITTI

Bağ-Kur kimlik kartımı kay 
bettim.

Hükümsüzdür.

Devril ÖZKAN

sunduk. Sürekli anenalar- 
la dağıtımın beşlediğini 
halka duyurduk. Kısa za
manda bu duyurumu» o- 
lumiu karşılık aldık. Frin- 
cln büyük bit bölümünü

Belediye Başkanı Can 
tay, gerektiğinde yeniden 
pirinç getirtileceğini eöy-
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Gemlik Belediyesi Başkanlığından
/• Gemlik Belediyesinin dört yıllık İmâr Programında bulunan aşağıda malikleri, tapu kayıtları ve miktarları yazılı bulunan gayrimenkuller 

tasdikli İmâr plânımızda kamu yararına yol genişletilmesi için istimlâke tabi bulunmaktadırlar.
a- Bu yerlerin Gemlik Belediye Encümeninin 7 Haziran 1982 gün ve 982/M-2Z7 sayılı Kaymakamlıkça onaylı karan gereğince 6830 sayılı 

yasanın 5. nel maddesi hükümleri dahilinde imâr plânı tatbikakı nedeni ile kamu yararına yol genişletilmesi amacı ile istimlâkine karar verilmiştir.
b- Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumetin Gemlik Belediyesine tevcih edileceği.
C- Kamulaştırmaya tabi gayrimenkullarla sahiplerinin bir kısmının adreslerinin tesbit edilemediğinden istimlâk işlemine 

lak mahallinde ve Belediyemiz İlân tahtasında asılı bulunduğu,
2- Kamulaştırmaya tabi tutulan yerlerin kıymet takdirlerinin 30 Haziran 1982 Çarşamba günü saat 14.— de seçilerek 

mlş İlçe takdiri kıymet komisyonunca yapılacağından maliklerinin tapuları ile birlikte mahallinde hazır bulunmaları,
3- 6830 sayılı yasanın 13 ve 14 ncü maedelerl gereğince 

14 Haziran 1982
tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur.

15 Haziran 1>82 Salı

ve Bask* KBrfaa Besımevl

Kutlandı

yeminleri icra ettiril-

röoetim Yeri ; flrla Pe»e)ı 
TWL>. : İTST — GBMLİK

ait evrakların istim-

Muratoba Köyü
2. Kiraz Günü

CANTAY
Gemlik Belediye Başkanı

Şahabettin

Mahallesi Mevkii Cinsi Miktarı İstimlâke Tabi Mlk. Ada Pafta Parsel Malikleri
Demlrsubaşı Şehit Cemal Sok. ve 

Semerciler Y. Kârglr Ev 38,19 m2 28,76 m2 210 5 7 Vahdettin Varol, Hüseyin oğlu

Demlrsubaşı Şehit Cemal Sokak Ahşap Ev 42,80 m2 18,75 m2 210 5 8
Alî Karayılan 1/2, Mehmet oğlu
Naime Karayılan 1/2, Abdurrahim kızı

Demlrsubaşı Şehit Cemal Sokak Ahşap Ev 27,41 m2 12,50 mî 210 5 9 Fatma Saykal, İbrahim kızı
Demlrsubaşı Şehit Cemal Sokak Ahşap Ev 23,44 m2 12,37 m2 210 5 10 Halit Kınay, Mehmet oğlu
Demlrsubaşı 1 Nolu Cadde Ahşap Ev 18,11 -m2 18,11 m2 210 5 12 Samiye Toksöz, Halil Hızı

(Ahmet Kantar'dan intikal)

Demlrsubaşı 1 Nolu Cadde Ahşap Ev ve 
Dükkan 24,14 m 2 21,87 m2 210 5 13

Aynur Kantar, Ali kızı 
Gürken Kantar, Ahmet oğlu
Yeşim Kantar, Ahmet kızı
(Ali Şirin’den intikal) 
Yaşar Şirin 8/32, Halil kızı 
İsmail Şirin 3/32, Ali oğlu 
İbrahim Şirin 3/32, Ali oğlu

Demlrsubaşı 1 Nolu Cadde Ahşap Ev ve 
Bahçe 47,60 m2 33,76 m2 210 6 14

Fatma Demirel 3/32, Ali kızı 
Ülker Ayatav 3/32, Ali kızı 
Suzan Gözlükoğlu 3/32, Ali kızı 
Bengül Ercoşkun 3/32, Ali kızı 
Birgül Soyer 3/32, Ali kızı
Muâlla Bük 3/32, Ali kızı

Demlrsubaşı

Demlrsubaşı

1 Nolu Cadde Kârglr Ahşap
Ev, Avlu 36,57 m2 20,62 m2 210 5 15 Mehmet Erçek, İbrahim oğlu

Hük. Cd. 1 Nolu Cd. Ahşap Ev 52,82 mî 17,50 m2 210 5 1 İsmet Erçek, Halil kızı
Kayhan Hük. Cd. Ahşap Ev 55,15 mİ 4,16 m2 264 1 25 Hüseyin Şentürk, Halil oğlu

Kayhan Hük. Cd. 1 Nolu Cd. Ahşap Ev, Dk 35,20 mî 33,31 m2 264 1 26
Fatma Perhizoğlu 1/2, Mustafa kızı
İbrahim Gülserer 1/2, Ali oğlu

Kayhan 1 Nolu Cd. Ahşap Dük. 34,40 mî 22,00 m2 264 1 27
Nadire Öğel 1/2, Sefahattin kızı
Türkan Tuğtepe 1/2, Halil kızı

Kayhan 1 Nolu Cd. Kârglr Dük. 44,92 mİ 23,00 m2 264 1 28 Selâmi Atar, Behçet oğlu
İrfan Eren 8/24, Cevdet kızı
Behlye Engin 8/24, Cevdet kızı

Kayhan Vefa Cd. 1 Nolu Cd. Ahşap Ev, Dk. 55,12 mî 33,43 m2 264 1 İ Raziye Engin 2/24; Hüsnü kızı

Kâr. Ev, Dk.

Filiz Oktay 3/2, Şebabettin kızı
Cevdet Engin 3/24, Sebahattin oğlu

Kayhan İ Nolu Cd. 39,12 mİ 20,40 mî 265 1 8 Melek Dündar, Haşan kızı

Kayhan Yeşil Sokak Ahşap Ev 68,61 mî 5,75 m2 265 1 1
Münüp Atasoy 1/2, Ali oğlu
Muharrem Atasoy 1/2, Ali oğlu

Ödül dağıtım to 
den sonra Murstobalı 
kızların el emeği göz 
ru dökerek hazırladı 
biçki dikiş kurşu 
Daha sonra İsa okul 
lığında konuklara I 
köy lokumu, peynir, 
tin ve ayran ikramı 
dı Konuklar eeyasıyedn 
kiraz yediler, Muraltta 
Köylüsünün konukMMNİ 
ği ile güzel bir gün gsçr 
diler.

Bu arada programdı 
olmamasına karşın gazan 
miz aslen Muratobalı Sı 
vil Koşaca Bursa Nara! 
bey Kız Meslek Lisesi Sfl 
rencisini Muratoba Kim 
güzeli seçti.

İki Gün
Susuz Kaldık

ana borunun UmurboyBs 
tediyesine® açılmakla •* 
lan bir yol sırasında pal* 
ladığı ve onanmına ha* 
men başlandığı bildirildi 
Belediye Başkanı yenil» 
runun bugün yerin® mofl 
te edileceğini bildirdi.

Hatice ve Namık 
Al bayrak

13 Haziran 19B2 
pünü Devrek’te evlen
diler.

Mutluluklarmış 
sürekli olmasını içten
likle diliyoruz.

Arkadaştan

DERS VERİLİR

Orta ve Lise oj 
fencilerine Matemi) 
tik dersi verilir.

Tlf : 1797 Geatt

İNŞAAT SAHİPLERİNE

İSMET VE EMİN DAĞ KARDEŞLER 
BİÇKİ ATELYESİNDE

HER İSTENİLEN BOY VE ÖLÇÜDE 
(AM KERESTESİ BULUNMAKTADIR 

F(atlarımız çok uygundur.

Uğramanız Menfaatiniz icabıdır.

Adres J Orhangaai Cad. No. 30 Tlf. 1205 Gemlik

GEMLİK KÖRFEZİNİN EN GÜZEL* 
KONFORLU* RAHAT

MOTEL ve LOKANTASI

KARACA
TURİSTİK TESİSLERİ
Bu Yıl’da 1 Hazlran'dan İtibaren 

Hizmetinizdedir
Rezervasyonlar Devam Etmektedir

Haziran Temmuz Ajuttoı
Tam Pansiyon 1 Kişi 1 1575.- 1200.- 196Ü.-

MÜRACAAT t
Ankara Tlf: 188177 Atatürk Bul, No, 105/311 ANKARA
Gemlik Tlf s 1167
Karacaall Köyü Tlf î 40

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

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

ABONE
6 Aylık 150 TL*
Yıllık 300 TL

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



_ SernCik
KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

YIL I 9 «AYI t 460 *2 HAZİRAN 1983 500 KUHVŞ

DÜĞÜN YAPACAKLA*
Zengm Ka iteli ve Ucuz Deve- 

tiye ÇeşrtIerimizi Gördünüz mü?
Gezin Görün Bizde daha 

Ucuz
1 Saatta Davetiyeniz Hacr.

Genlik KÖRFEZ Baaarn 
Alişirî» Pamji Tıl.1797 GEMLİK

Zeylin Kooperatifinin Yönetimi Değişti
* Genel Müdür Minareci Ambalaj sanayini * Yılda 10-12 milyon kg. zeytin iç piyasada 

mutlaka kuracağız. satılıyor.
, , nn * Ziraat Bankası olur verirse bu yıl da

Depolarda 33 milyon kilo zeytin var. kar dağltl|acak.

! HAFTANIN 
| YORUMU

Kongre 
izlenimleri

Xadri QtUtr

72 notu Marmara Bir 
İlk Zeytin Kooperatifinin 
yıllık olağan ganel kurul 
toplantısında yapılan se
çimlerde eski yönetim kad 
ro halinde değiştirildi.

Yani Düğün Salonun 
da yapılan Genel Kurul 
toplantısına bu yıl ilgi faz 
laydı. "Eskiler* ve "Genç 
ler" diye adlandırılan liste 
Itrin günler önce başlat
tıkları yönetim mücadele
si sonuçları kongre salo
nundaki ortakların tepkisin 
dan baştan belliydi. Mar
mara Birlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi Genel 
Müdür Vekili İsmail Mina 
reci ve kalabalık ortak top 
luluğunun hazır olduğu 
genel kurulda, açılış ko
nuşmasını ve çalışma ra
porunu Ahmet Çeterez o- 
kudu. Bir yıllık çalışmala
rın anlatıldığı raporda ko
operatif ortaklarının 6185 
kişiye yükseldiği, 1977-78 
ürünü zeytin satışından 
kg, başına 10 lira kârın 
ortaklara dağıtıldığı, ayrıca 
33 milyon 515 bin lira 
güçlendirme kredisi dağı
tıldığı belirtildi. Kooperati 
fîn 14 bin ton zeytini a- 
lecak depolarının bulun
duğu belirtildi. Daha son 
ra bilânço okundu. Bağ
rış ve gürültüler arasında 
yapılan açık oylama İle 
eski yönetim aklandı. Ba

zı ortakların eski yönetim 
eleştiren konuşmalarından 
sonra Birlik Genel Müdür 
Vekili İsmail Minareci söz 
aldı. Minareci’nin konuş
maya başlamasıyla ortak
lar da seçim havasına gir
diler. Sokak kapısı çevre
sinde "Gençler"'grubunun 
oy pusulaları elden ele 
dağıtılmağa başlandı. Bu 
arada konuşmasını sürdü
ren Genel Müdür vekilini 
dinleyen olmadığı için ko 
nuşma üç kez kesilerek 
oy pusulalarının dağıtımı
nın durdurulması istendi. 
Divan Başkanının sürekli 
uyarıları sonucu dağıtım 
durdu. Ancak salonun ya 
nsına kadar pusulalar da 
dağıtılmıştı.

Genel Müdür Vekili 
Minareci, yaptığı konuşma 
da dünyanın her yanında 
savaş olduğunu, en büyük 
sorunlarının ekonomiden 

kaynaklandığını belirtti. Dün

Yeni Belediye 
Otobüsü Geldi.

Belediyede 5,5 mil
yon liraya satın alınan 
yeni otobüs geldi.

İlçe İçinde taşımacı
lıkta kullanılacak olan kü
çük tip Mercedes otobüs 
plakaları takıldıktan sonra 
hizmete sokulacak.

ya açlıkla karşı karşıya, aç 
lıktan insanlar ölüyor, dün 
yanın her yanı savaşıyor. 
Türkiye’nin ekonomik yön 
den güçlenmesi gereklidir, 
mallarımızın pazarlamasını 
iyi yapmalıyız. Aç dünya
da aç olmayan 7 ülkeden 
biriyiz. Anarşinin her yere

Bu yıl ki kooperatif kongresine çok sayıda ortak katıl
dı. Kongreyi ayakta izleyenler oldu.

Yarın Ramazan
Başlıyor.

Müslümanlığın en kut
sal ayı olan Ramazan tüm 
İslâm aleminde bu gece
den itibaren başlayacak 

Bu gece ramazan a- 
yının başladığını belirle
yen ay’ın hilâl durumuna 
girmesi gözlenebilecek. 

ulaştığı bir ortamda köy
lülere ve çiftçilere bulaşa- 
mamıştır. Ayakta kalabil
mek İçin üretimi arttırma- 
lıyız. Ekilmeyen araziler 
mutlaka ekilmelidir.’’ dedi.

Türkiye’de 82 milyon 
zeytin ağacının olduğunu 
kişi başına 2 ağacın ve

İlce Jandarma /
Komutanı
Yüzbaşı Celikbilek / /
Erzincan'a Atandı

İlçemizde dört yıldır 
görev yapan Jandarma 
Komutanı Yzb Cengiz Çe- 
likbilek Erzincan’a atandı.

2.8 kg. zeytinin düştüğü
nü söyleyen Minareci, 
"kongrede birlik olduğu
nuzu, omuz omuza oldu
ğunuzu görüyorum. Ge
çen yıl kooperatife zeytin 
veremeyen ortaklar bu gün 
ürünlerini satamamaktadır
lar. Kooperatif olmazsa 
sîzlerin hali na olur?" de 
dİ. Daha sonra Güneş Ga 
zetesinde "Zeytin Skan
dali” diye ortaya atılan 
iddiaları yanıtlayan Genel 
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Genel Md V. Minareci
Kongrede Konuşurken

Kız Meslek Lisesi Biçki Dikiş Sergisi

Açıldı.

71 Notu Mffromerc B#- 
Wk Tarım Sony Kooperatifi 
kongrelerinden OM daha pe- 
?ondı. 1979 yılında yapılan 
konreden sonra önemli re İlgi 
gören bir kongre oldu. Yalnız 
bir farkla, 1979 fi iteleri e 
günkü siyosi yafamın, siyesi 
mücadelelerinin Ur yancıma- 
sıydı belki. Ama bugün siyasi 
mücadelelere İrin verilmiyor. 
Peki bu İlgi, bu mücadele niye? 
Yoksa görev aşkı mı?

Küçük Kumla'nm tamamı 
Umurbey'in büyük bir bölümü 
Armutlu'lu Kongredeydi 
Kongreye gidenler bu kadar 
İlgi beklemiyorlardı rulonu 
küçük tutmuşlar.

Salonun havan baytan 
belliydi. Tek amaç eeçlmdl. 
Kongreye getirilenler etki yö
neticilerin yerine, yeni listeyi 
seçeceklerdi. Bu konuda çalış
malar uzun zamandır sürdü
rülüyor, gruplar kendi taban
larını oluşturuyordu. Salondaki 
hava çok gergindi. Belki kong
re "Tepki” kongreyiydi. Tepki 
oma neye tepki, İfte »orun 
burada yatıyor. Kooperatif or
takları belki bu yıl Tik kez pa
ralarını zamanında alamadılar. 
Bunun kabahatini yöneticiler 
de arıyorlar. Gübreleme ve 
budama mevsiminde köylü pa
rasız kaldı. Her gün kooporo 
tifln kapısını eşindirdi, "Sıkı 
Para Politika»!” nedeniyle pa
rasızlıktan sıkım sıkım sıkıldı 
üreticiler. K O n £ ® bif

D. f. 1 <•

Yardımsevenler Derneğinin örnek hizmeti.

55 YOKSUL ÇOCUK SÜNNET 
ETTİRİLDİ.

Yardım Sevenler Derneği yöneticileri, sünnet olan 
yoksul çocuklarla. (Gemlik Körfez)

Gemlik Yardımseven- 
ler Derneği bu yıl da 
yoksul çocukları sünnet 
ettirdi.

Pazar günü yapılan 
sünnet töreninde 65 yok
sul çocuk önce hazırlatı
lan motorla Körfezde ge
zi yaptırıldı. Daha sonra 
sünnet düğününün yapıl- ı 
dığı 27 Mayıs İlkokulu 
bahçesinde hazırlatılan dü
zenlemeye göre yoksul ço
cukların kesimleri yapıldı.

Sünnet Düğünü ile 
İlgili bilgi veren Dernek

D. S. 4 to

Yüzbaşı Çellkbilek’in 
atanması üzerine geçtiği
miz hafta içinde kendisine 
Milt'on Restaurant’ta ve
da yemeği verildi.

İlçe Jandarma Ko
mutanlığına yeni bir ata
manın yapıldığı öğrenildi.

Ramazan Pidesi
20 Lira

Yarın başlayacak ra 
masan ayı nedeniyle pide 
fiatları belediye encümenin 
ce yeniden saptandı.

öğrendiğimize göre 
80 randuman undan yapı 
lan 400 gram 5 gram su 
sam vo bol çörek otlu pî 
do 20 liradan satılacak

Gemlik Kız Meslek 
Lisesi Biçki-Dikiş Sergisi 
Cuma günü törenle açıldı.

Okul öğrencilerinin 
göznuru ve el emeği ile 
yıl içinde meydana getir
dikleri çalışmaları ckul sa
lonunda sergilendi.

ilgiyle izlenen sergi bir 
hafta açık kalacak.

Yaz sezonunun bsş'ar 
ması üzerine Eğitim Araş
tırma Sağlık Grup Başkan
lığı ve Bursa Sağlık Mü-

D, Sa0a 4 de

Denetleniyor

Sergiden bir koşa

Yazlıklar Sağlık
Yönünden
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Galtieri, Nicolaidea, Maradona..

M • . 1 •.şiir köşesi g —.—-- —-------
ig YUNUS EMRE Pir Sultan Abdal

Yılmaz AKKILIÇ

Arjantin'in tınlı şunlı cunta lideri General Leo* 
poldo Galtieri devrildi gitti. Yok artık yeryüzüne 
Leopoldo Galtieri adında bir diktatör. Ama adam 
iyi dayandı doğrusu Ülkesindeki ekonomik ve top
lumsal bunalımlar, kuru edebiyatla bastırılamayacak 
boyutlaka ulaşınca, efendilerine bile kafa tutmaya 
kalkıştı. Sandı ki ıstakasını Falklond Takımadaları' 
na doğru çevirip, bilardo topunu karşı banttan fal- 
solayacak olursa, kırmızı topu, ağzı açık iktidar tor
basının içine cuppadanak düşürüverecek..

Yanıldı kuşkusuz.. 19 yüzyıl İngiliz İmparator- 
luğu'nun mirasına konma düşleri, 20. yüzyıl emper
yalizminin şamarıyla dağıldı; General Galtieri titre
yip kendine döndü ve bastı istifayı..

Ne demişler efendim: "Sen seni bil, sen seni/ 
Sen seni bilmez isen/Patlatırlar enseni.”

Dansı tüm öteki Galtieri'lerin başına!.

Şimdi Arjantin'de yeni bir dönem açılıyor. Gal- 
tieri'nin yerine aday gösterilenler, ülkede demokra
siye dönüş koşullanın gerçekleştirmeyi öngörüyor- 
larmış, En güçlü aday sayılan General Cristino Ni- 
colaides, aşın sinirliliği ile tanınıyormuş; ve de üs 
tüne üstlük, Arjantin'deki bunalımın sorumluluğu
nu solcularda arama hastalığına müptela imiş..

Öyleyse nasıl bir demokrasi olacak Arjantin'de
ki?..

Cuntanın yeni liderleri' iktidar topunun Falk- 
land bandından yanlış falsolanmasının nedenini Ge
neral Galtieri’ye bağlayıp, ’biz iyisini yaparız” yar
gısıyla mı yapışacaklar koltuklarına?..

Ki, onların halkı olduklarına inanmaları için 
yeter nedenleri dc var: Menotti’nin çocukları ve 
Maradona, Galtieri Yönetiminde Belçika önünde 
bozguna uğradılar; ama kötü adam Galtieri gider 
gitmez, Macaristan karşısında şahlandılar..

Ne dersiniz? .

Evet, evet! Arjantin’de demokrasiye geçilecektir 
artık.Ama bu demokrasi, sinirli general Nicolai- 
des’in sınırlarını çizeceği bir demokrasi olacaktır Bir 
anayasa siyasal partiler ve seçim yasaları çıkarıla
caktır. Hatta bu anayasa referanduma sunularak, 
Arjantin halkının onayını da almış olacaktır. Dü
şüncenin bir bölümü yasaklanacak, açık tutulan a- 
landa, birbirinden farksız politikaların ''al gülümü 
-ver gülüm ' ’ çağı başlatılacaktır. Ne zamana de
ğin?..

Arjantin'de halk, Arjantin emekçileri, gerçek 
demokrasinin kendilerine sağlanan hakların geniş
liğiyle orantılı olarak güçleneceğinin bilincine ere
ceklerdir elbette, O günlere değin, daha çok Vida- 
la’lar, Viola’lar Galtieri’ler Nicolaidcs’lcr görecek 
İcrdir Arjantin emekçileri. 1950’li yılların başların
da ”anıt-Mczar”ı önünde üstlerini başlarını parçalı* 
yarak ağladıkları Evita Peron'un kocası ünlü dikta
tör Pcron’un önce ülkesinden kovulmasına; ardından 
yine getirtilip baş tacı edilmesine, hatta bir başka 
karısının cumhurbaşkanı seçilmesine izleyici kala 
çatlardır..

Arjantin halkı, emekçileri, önce demokrasi sa
vaşımı vermek üzere ülkenin tüm demokrasi güç
leriyle işbirliğini gerçekleştiremedikçe; batılı anla
mıyla özğürlükçii, çağıilcu ve katılımcı bir demok
rasiyi kurmayı başaramadıkça bu kısır döngüyü 
kıramıyacaklardır anlaşılan.,

Azgelmiş ülkenin politikacısı da kendine özgü 
oluyor. Kendi yaşam standardı ve politik geleceğiy
le, geniş halk yığınlarının ittor (erinin çıkıştığını 
sanıyor. Onun için de demokrasi savaşımı yerine, 
özgürlükçü çoğulcu ve katılımcı bir demokrasi sa
vaşımının ortak platformunda ödevini yapmak ye
rine, kariyer tutkusuyla bölüntülerden medet u 
muyor. Oysa bu ne ona, ne da içinde yaşadığı toplu
ma bir yarar sağlayacaktır.» D. S. 4 te

Bu dünyadan gider olduk 
Kalanlara selâm olsun 
Bizim için hayır dua 
Kılanlara selâm olsun

Ecel büke belimizi 
Söyletmeye dilimizi 
Hasta İken halimizi 
Soranlara selâm olsun

Tenim ortaya açıla
Yakasız gömlek blçile 
Bizi bir âsan veçh-ile 
Yuyanlara selam olsun

Azrail alsa canımız 
Kurur damarda kanımız 
Yuyacağın kefenimiz 
Saranlara selâm olsun

Sala verile kasdımıza 
Gider olduk dostumuza 
Namaz İçin üstümüze 
Duranlara selâm olsun

Dünyaya gelenler gider 
Herkes gelmez yola gider 
Bizim halimizden haber 
Soranlara selâm olsun

Miskin YUNUS söyler sözün 
Yaş doldurmuş İki gözün 
Bizi bilmeyen ne bilsin 
Bilenlere selâm olsun

Uyur idik uyardılar
Diriye saydılar bizi 
Koyun olduk ses anladık 
Sürüye saydılar bizi

Sürülüp kasaba gittik 
Kanarayı mesken ettik 
Canı Hakka teslim ettik 
Ölüye saydılar bizi

Pir defterine yazıldık 
Hak duvarına dizildik 
Bal olduk, şerbet ezildik 
Doluya saydılar bizi

Halimizi hâl eyledik 
Yolumuzu yol eyledik 
Her çiçekten bal eyledik 
Arıya saydılar bizi

PİR SULTAN’ın eydür, şunda 
Çok keramet var insanda 
O cihanda bu cihanda 
Ali'ye saydılar bizi

Haziran Ayında Yaşamlarını 
Birleştiren Çiftler

ilçemizde, Haziran ayı evlenme trafiğinin en 
yoğun olduğu bir ay oldu. Genç evlilere mutluluk
lar diliyoruz.

Emine Oruçoğlu - Doğan Alkaya, Nilhan Ak- 
soy - Faruk Uzunlar, İnci Erol - Ziya Çavdar, 
Mezika Dedcoğlu - Mehmet Süren, Süreyya Demir - 
Salih Demir, Belgin Tezel - M. Ali Rıfka, Filiz 
Yaşar - Atillâ Akgün, Binniye tnoe - Ekrem Çav
dar, Bircan Üney - Yılmaz Gece, Fatma Hepiniz- 
lı - Rasim Yıldırım, Belgin Balaban - Ahmet Şe
nol, Gülueven Sertdemir - Adnan Çakıcı, Ender 
Uslu - Ahmet Hatırlı, Beyhan Alca - Çetin Ursa- 
vaş, Zühal Şinik • Kenan Egemen, Kezibau Tüfek
çi - Ahmet Sarı, Zübayde Suçi • Haşan Tez, Hay 
rünise Yıldırım - Erdal Eşşarman, İpek Sahur - İs
mail Akçay, Yonca Elibol - M. Lütfü Aydemir, Di 
lek Aydın - Abdullah Tunçkal, Cemile Gül - Cev
det Yıldız, Şermin Çetin • Ahmet Ceylan, Meral 
Aydın * İsmet Naloı, Hülya Yıkılmaz - Adnan Ça-

I HASTA KABULÜ DEVAM EDİYOR I 
S Labratuvarda Kan ve İdrar Tahlilleri | 
| Gebelik Testi ve Elekrto Kardiogram I 
| Testleri İle
V İSTİKLÂL CADDESİ GÜRÇAY İJ HANİ KAT |
I 2 DE HASTA KABUL ETMEĞE ğ 

DEVAM ETTİĞİMİ
SAYIN GEMLİKLİLERE MÜJDELERİM S

Dahiliye Mütehassısı
Dr. CAHİT YORULMAZ 1

» Not ı Saat 15.oo ten sonra muayene kabul edilir.

Şaşkın gezme gafil, bir gün ölürsün 

Dünya fermanında olsa ne fayda 

Söylemez dillerin, dilsiz kalırsın 

Bülbül gibi dilin olsa ne fayda

Söylersin de sen sözünden şaşmazsın

Haramını helalini seçmezsin

Tükenir kepeğin, su da içmezsin 

Akar çaylar senin olsa ne fayda

Sen söylersin, söz içinde sözün 

Şöhretin va, kelâmın var, nazın

Şu dünyada üç beş arşın bezin

var

Karun gibi malın olsa ne fayd

HAFTANIN YORUMU

- KONGRE İZLENİMLERİ -

şuydu. Sanki parayı kooperati

fin yöneniminde bulunanlar da

ğıtıyor. Ziraat Bankasına ipo

tekli olan depolardaki zeytin

lere karşılık Merkez Bankasın

dan para verildiğinde koopera

tif ortakları parayı alabilir. I- 

şin bu yönü hükümetlerin ta

rım politikalarıdır. Ancak “Sı

kı Para Politikası" nedeniyle 

bu her zamandan geç verildi. 

Tütün, Antep fıstığı, fındık, 

pancar üreticileri de zeytin ü- 

reticisinden farklı değildi bu 

yıl. Tepki Sıkı Para Politikası

na, yani 24 Ocak Kararlarına 

mı diye baktım değil, Tepki 

eski yöneticilere. Taban yön- 

dirilmesi öyle..

Kongre salonu kadar 

cadde de kalabalıktı. 

Ve grup grup kutsiler yapılıyor; 

eskiler yeriliyor, yenilerin dü

rüstlüğünden söz ediliyordu. 

Kooperatifi aile şirketi yaptık

ları, memurlara iki gün önce 

ne olduğu bilinmiyen bir para

nın dağıtıldığından eöz edili

yordu.

Zarflara konacak Beyaz 

liste kongre başladıktan sonra 

dağıtılmağa başlanmıştı bile. 

Genel Müdür Vekili Minareci 

bu yüzden üç kez konuşmasını

kesti. Ve şunu söyledi :

Beni dinleyiniz. Koope

ratifin başındaki Ahmet’in ye

rine Mehmet'in gelmesi bir şe

yi değiştirmez. Üretimi arttır- 

malıyız, kaliteli zeytin yetiş

tirmeliyiz. Birliğin elinde 31 

milyon kg. zeytin var. Bu yıl 

yaklaşık 30 milyon kg. daha 

zeytin alırsak depolarımızda R 

milyon kg. zeytinimiz olacak. 

Bu zeytinin 10-12 milyon kg. iç 

piyasada satılacak, 50 milyon 

kg. zeytin öteki yıla kala

caktır.”

işte tehlike burada. Zey

tin Kooperatifinin başında aynı 

görüşteki Ahmet veya Meh

met'in gelmesi değil, önemli 

olan zeytin üreticisinin gelece

ğidir. Bize göre Kooperatifte 

yapılan yönetim mücadelesi ge

lecek siyasi yaşama bir hazır

lıktır. Zeytin Kooperatifi gibi 

önemli bir ekonomik kuruluşun 

yönetiminde bulunan grup ge

leceğin siyasi yaşamına ilçede 

damgasını vuraacaktır. Bunu 

eski siyasilerin "Gençler" liste

sini hazırlamasında açıkça gür

dük. Yapılan kavga 11 EylOI ön

cesinin parti İçin slynıl çekip 

melerine benziyordu birazdı.
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— Yoo! Bu başlıkla başlanan bir yazı 
okunmaz kardeşim. Bana havadan, sudan 
arada bir do paranın değer kazanacağın
dan tös açıvor. Her ne denli inandırıcı 
olmasa da hoşuma gider. Hole birde, pa
ralı söyleşiye kadını da katarsan; deme 
gitsin. Bilirsin; ne demiş eloğlu hınzırı, 
»Hoşa giden üç şeyden hoşlanabi ,, Ney
miş? »para sesi, kadın sesi, su sesi,» 
Annadın mı? Abicim?,, »Hadi bana ey
vallah. “

Gerçekten de halktan Voli’nin dedik
leri doğru, O üç ses de gerekli insana. 
Bu üçünden biri var ki adım atılmaz ol
mazsa; para faiklan Savaşı nı başlatan 
her iki devletten biri İngiltere. Varsıl, 
Geçelim; Yaser Arafat Filistin Kurtuluş 
örgütü lideri ya! Neden Lübnan’ı terk- 
etme pazarlığına tutuşur? Çıkış yolu yok
tur. Yoktur; çünkü İsrail’in arkasında, 
Dünya patronu Amerika vardır. Son ye
nilikleriyle Amerikan silâhlan vardır' Bu 
dorumda »Filistinler etrafında İsrail çem
beri,, daralacak kuşkusuz. İsrail, kısa za
manda edindiği gücünü dünya kamuoyu
na gösterecektir. Beyrut’a dek gelen Bo- 
gin Ordusu, Orta doğu da başka sıçra
ma taşlan arıyacaktır. Bunu da Ameri
ka adına vapacaktır. Belki de, Türkiye 
sınırlarını zorlama gücünü de arayacaktır 
Begin.,

Patron Amerika, Yaser Arafat’a kar
şı İsrail’i kışkırtırken; silah depolarının 
erimesini de istemektedir. Silâh depoları

nın erimesini de istemektedir' Silâh sa
tımcısı patron ülkeler, birikeni eritebil
mek için çeşitli oyunlar içindeler. Bizim 
le Yunanistan anlaşmazlığı yok Yunan 
Hava Alanına girilmiş; zart eder miş, zort 
eder miş. Bir edeceği yok ya Bölgenin 
dcvinimli olması gerekli Al uçak, top-tü- 
fek yeni gemiler; borçlandığının bir o ka
darı daha borçlan.

Bireysel, ya da toplumsal yaşamda 
tıpkısı olmaz mı? Varsıl paralı birine gi
dersiniz; sıkışmışsınızdır, para istersiniz 
Güvenirsiniz de. Çünkü öncelerden tanış 
tığınız, merhabalaştığınız bir dost. İş pa
raya gelince; tapu, kapı senet yan - ya
na gelirler. İşe senetle haşlar, tapuyla 
bitirirsiniz, Eskiden miş öz dostluklar. 
Tapusuz-Kapısiz ödünç para vermeler, 
Adam, bankadan alacağı faizi denk getir
meli ki; borç para versin'

Dostumuz Amerika, bir zamanlar dost 
yüzlü görünümde yerleşti Türkiye'ye. Ko
re’de Türk Gücünü överek; arkamızı sı
vazlayarak, atlama tahtası yaptı Türkiye
’yi, Bir noktada da, Türkiyeınin, başka- 
siyle dost olması gelmiyordu işine. Sam 
Amca’nın. Ne olursa olsun, Türkiye ya
kın dostlar bulacak, (buluyor da) bu dost 
lukları güçlendirecektir. Bulundu, yer bu
nu gerektirir.

Düuyamız hasta. Yaşlı hasta dünya
mız çeşitli dertleriyle nereye de dayaza- 
bilecek? İnsanlar saniye başı öldürülürken 
saynlıların iyileştirilmesine gerek var mı?

10 GÜNLÜK
BİRİNCİ
YAVRUKURT KAMPI
SONA ERDİ

Gençlik ve Spor Ba
kanlığına ait Gemlik Ha- 
sanığa Kampında on gün

dür devam eden Yavrukurt 
Kampı sona erdi.

Pazar günü 
yakılan “Kamp Ateşi” 
ve "Veda Valsi” ile sen 
bulan Yavrukurt Kampı
na 181 öğrenci, 23 izci 
lideri katıldılar.

İzcilerin öbür okul
lardaki il kardeşliğini ge
liştirmek, üniteler arası 
yakınlaşmayı sağlamak, 
okullar arası izcilik ima
jım kuvvetlendirmek, yıl 
içinde teorik çalışmaları

nygalunaya dökmek, ha
zırlanan öğretim progra
mının amaç ve konula
rını işlemek olduğunu 
söyleyen İl izci Kurulu 
Başkanı E emel Güney, 
günlük kamp çalışmasa 
hakkında ş n bilgileri 
verdi.

rr- Saat 7.oo de kal
kan yavrukurtlar 8.00 e 
kadar sabah sporu 9.00 
a kadar kahvaltı, 10. oo a 
kadar teftiş ve bayrak 
töreni 11.30 a kadar 
çevre temizliği, 12.30 • 
kadar da deniz sporları 
yapmaktadırlar. Öğle ye

meğinden sonra saat 
15 00 e dek zorunlu din
lenme 16.30 a dek ruraa 
çalışma saatinden sonra 
yeniden deniz e; 1 arlan 
ikindi kahvaltısı spor * ti f 
çalışmalar ile saat 19.30 
da akşam yemeğini ye
mektedirler. Bir saatlik 
gece eğlencelerinden son
ra saat 22.oo de uyku 
saati başlamaktadır.

On gün süren Yav- 
rukut kampında öğren
ciler izcilikle ilgili temel 
bilgiler yanında el bece
rilerini de geliştiriyorlar.

DÜĞÜN. NİŞAN VE NİKÂH

YAPACAKLAR

İPEK - KOZA - TİCARET
DAVETİYELERİNİN ZENCİN ÇEŞİTLERİNİ

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

Ayrıca Fatura, Bonö, İrsaliye, Makbuz, Senet

Kartvizit, Kartadrss ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

Gemlik Körfez Basımevi

Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK
I

Hasanağa Gençlik Kampında, Birinci Yavrukurt Kampına katılan 181 izci 
öğretici 10 gün süreyle doyasıya eğlenip denizin tadını çıkardılar.

YEREL BASINDAN HABERLER

ORHANGAZİ — Hedef Gazetesinin haberine göre ilçede ekmek fıatlan 20 
liradan 25 liraya çıkarılmıştır. Belediye Eacümeni aldığı bir kararla 470 gramı 20 
liradan satılmakta olan ekmeğin gramajı 530 grama yükseltilerek 25 liradan satılacak 
Ramazan pidesi 500 gramının 25 lira olarak satışı kabul edildi.

KARACABEY — Karacabey’de yayınlanan Meltem Gazetesinin bir haberine 
göre bu yıl ilçede havaların yağışlı gitmesi nedeniyle pancar ürününün bol olacağı 
sanıldığı bildiriliyor.

Karacabey'de 11500 dönümlük alana pancar ekildiği, dönüm başına 1© ton 
ürün alınmasının beklendiği, bu oranda geçen yıla göre dönüm başına 2—3 ton 
artış gösterdiği belirtiliyor.

DEVREK — Devrek Postası Galetasının verdiği h,ıhr. ide «ilçeye boynk 
katkıları olacak olan Süt Fabrikası törenle hizmete girmiştir.» deniyor.

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumansa malı olan fabrikanın bir m ete açılış 
töreninde yapılan konuşmalarda fabrikama yıllık üretiminin 75.000 ten çiğ sut 
işlenecek, bundan 450 ton beyaz beynir, 400 tm kaşar, 10* tan tereyağı çıkarılacaktır.

BARTIN — Tnrkîyenin en eski yerel gazetelerinden biri olan Bartm Gazete
sinin son sayısında ilçede çimentonun karaborsada 500 liraya yükseldiği belirtiliyor.

«Bartın Çimento Fabrikasında uygulamaya konan Şantiye Teslimi ile torba 
fiatlan 320 liradan 353 liraya yükseltilmiş ve bu nedenle ortay* çıkan bürokratik 
engeller ilçede çimento zenginleri yaratmıştır.» deniyor.
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zeytin Kooperatifinin 
Yönetimi Değişti

/--------------------------
MUTLU GÜNÜNÜZDE

ÜSTÜN KALİTELİ
TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 

DAVETİYELERİ

Müdür Vekili "bozulmuş 
bir kilegram zeytinimiz 
yoktur. Konuyu müfettiş
ler araştırıyor. Ban de a- 
raştırdım bazı yumuşama
lar mevcuttur, ancak bu
har zaman olağandır." da 
dİ Marmara Blr'ik’in de
polarında 33 milyon kg. 
zeytinin bulunduğunu vo 
İhracat bağlantıların bulun 
madiğini söyleyen Mina
reci, ”if piyasada yılda 
10*12 milyon kg. zeytin 
satabilmekteyiz. Bu yeter 
II değildir. Satış politika
mızı yeniden çizmek zo
rundayız. Marmara bölge
si zeytinine rakip olarak 
Eğenin yağlık zeytini kar 
şımıza çıkarılmıştır. Ege 
zeytini ucuz olduğu için 
satılıyor. Bu yıl alacağı
mız yaklaşık 30 milyon 
kg. zeytin ile depolarımız 

da 50 milyon kg. ürün 
kalacaktır. Eğenin yağlık 
zeytinlerinin sofralık yapıl 
ması önlenmelidir/’ dedi. 
Marmara Birliğin dış ülke 
lere ürün satabilmesi için 
ambalaja gerekli önem ve 
rilememiş olduğunu da 
belirten Minareci sözlerini 
şöyle tamamladı

"Birliğimiz ambalaj sa 
nayiine mutlaka yönele
cektir. Gerekli inceleme
ler başlamıştır. Gaz tene
kesiyle mal ihraç edile-

55 Yoksul Çocuk Sünnet Ettirildi. /
Başkanı Dr. Nimet Ata- 
oğuz şunları söyledi :

Bu yıl da yoksul 
öğrencileri sünnet ettirmek 
için aldığımız kararı uy
guladık ve 55 yoksul ço
cuk tesbit edilerek 27 

mez. AET deki rakipleri
mizle bu kafayla rakip o- 
lamayız. Aynı zamanda 
dünyanın neresinde fuar 
varsa mutlaka katılacağız, 
dış pazara mutlaka açıl
mak zorundayız."
SEÇİMLER YAPILIYOR

Genel Müdür Vekili
nin konuşmasından son
ra seçimlere geçildi. De
ğişikliği yapılacak iki yö
netici için şeçlmler baş- 
lıyacağı sırada verilen bir 
önerge oylandı ve dört

Mayıs İlkokulunda ailele
rinin yanında bu görevi 
yerine getirdik. Gemlikli
lerin Derneğimize yapa
cakları maddi ve manevi 
yardımlarla daha çok hiz
met verebiliriz.” 

yöneticinin seçimi için 
oylamaya geçildi. Geç sa 
etlerde sonuçlanan seçim 
terde "Gençler” listesi te 
çimleri açık farkla kazan
dı.

72 nolu Marmara 
Birlik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifinin yeni yöne
ticileri şunlardır :

Pars Dönmez (ümur- 
bey Eski B«|. Bşk.), Ya 
şar Aydıner (Armutlu Es
ki Bel. Bşk), Eşref Güre 
(K. Kumla), Mehmet Ak
ça (Engürücük)

Birlik Delegeliklerine 
de Şevket Taşkın, Hakkı 
Çakır, Pars Dönmez, İb
rahim Okay, Hayrettin Yıl 
dıran, Mehmet Ali Gül, 
Hüseyin Erdoğan, Kemal 
Aslan, İbrahim Sayan, Ib 
rahim Turgut Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Galtieri, Nicolaides, Maradono...
Arjantin emekçileri ve tüm Arjantin halkı, az

gelişmiş ülke politikacısının çıkar hesaplarını ve 
hizipçi tavınnı aşamadığı sürece, daha çooook ba
ğırır durur; "Galtieri öldü, yaşasın Nicolaides!" 
diye..

Bakalım, göreceğiz..
Bu yazının başlığı ilginç geldi belki de okur

larıma. Şunu demek istiyordum aslında: Top yu
varlaktır, doğru; ama her zaman Galtieri’lerle Nico 
laideslera tasında gidip gelmez. Bazan da Mara- 
dona’lann önüne düşüverir.. Maradona, Marcaristan 
kalesine iki nefis gol çaktı, soluklarımızı tutarak 
izledik o golleri..

Kimbilir başka MaradonaTar, Arjantin cuntası
nın kalesine golleri sıralamaya başladıklarında ne 
sevineceğiz, no mutlu olacağız.;.

ERİM TİCARET
MUSTAFA ERİM

BİLUMUM HURDACILIK 
HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR

Hurda Kağıt, Demir, Aliminyum, 
Bakır, Şişe, Teneke, Naylon, Plastik 

v@ Eski oto lastikleri alınır.

Yeni Mah. Çukurbahçs sk. No. 34 
(Kafoğlu Camii Karşısı) GEMLİK

ZÜMRÜT
CİLT VE LÂSTİK MÜHÜR ATÖLYESİ

REŞAT DİKERKOL

SAYIN GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR
24 Saatte Lâstik Mühür 10 Sene Garantili 

Kimlik ve Pasolar Polyester Kaplama Yapılır 
Cilt İşlerinde.Garantimiz 15 Senedir

İstiklâl Cad. Gürçay Pasajı No. 5 GEMLİK - Şubesi

GEMLİK
KÖRFEZİ 

OKUYUNUZ, 
OKUTUNUZ

ABONE
OLUNUZ

Gemlik KÖRFEZ

Basımevine Uğrayınız

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

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

ABONE
«Aylık 150 TL.
Yıllık 300 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 
veya yayınlanmasın geri verilmez 
Gazetemiz basın ah'lk yasasına uyar

Yazlıklar Sağlık 
Denetleniyor

lüğü Çevre Sağlığı ilgili 
lerınce ilçemizdeki yazlık
larda denetimler sürdûrülü-
yer.

Denetimlerin sürekII 
yapılmasına devam edile
ceklerini söyleyen ilgililer 
çeşitli yerlerden su örnek

Yönünden

lerl alarak İncelemelerde 
bulunmaktadırlar. Ayrıca 
ailelerin teptik çukurlarının 
denize verilip verilmediği 
kontrol edilmektedir Bu 
arada çevre sağlığı dene
timleri arttırılmaktadır.

MATBAAMIZDA

CİLT İŞLERİ TEMİZ VE SERİ OLARAK 

YAPILMAKTADIR.

Tlf : 1797 GEMLİK

| EVLENDİLER

ARKADAŞIMIZ DOĞAN ALKAYA i 

JeMİNE ORUÇOĞLU İLE EVLENDİLER

MUTLULUKLAR DİLERİZ:

(Gemlik Körfez)



gemlik

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
YIL l 9 «AYI : 461 99 HAZİRAN 1982 500 KUUUŞ

ÖÜğÜN YAPACAKLAR
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave

tiye Çeşit.erimizi Gördünüz mü?
Gezin Görün Bizde daha 

Ucuz
1 SmcM D avetiyeraz Kacr

Geaiık KÖRFEZ Baaae*i

Ali^irtı. P-frjî TML1797 G-EMLİK

leylin Üreticileri Fırıncılar Fi ati an Az Buluyor

Ramazan Pidesiz Geçiriliyor

Sap 
için

Dibi Mücadelesi
Uyarıldı

Gemlik Zirai Mficade 
la Karantina Grup Başkan 
lifinden yapılan açıklama 
da zeytin üreticilerinin sap 
dibi zararlısına karşı uya

ra girdiği yerden çıkarak 
yaprakta psp haline ge
çeceği, Ağustos ve Eylül 
aylarında ise zay.flayan ta

nelerin rüzgarlarla döküle 
ceği belirtildi.

Zirayi Karantina Grup 
Başkanlığı ilgilileri '"zarar

lılar yumurtadan çıkmadan 
ilaçlama başlamalı, gere
kirse Grup Başkanlığı ile 
ilişki kurulmalı" dediler.

Ba tediyece ftr.ncıl ıra 
verilen pds fiatiannM az 
bulunma® üzerine ilçemiz
de ramazan ayı cdasia 
geçiyor

Beled ye başkanı Şe
babettin Cent»y bir fırn 
ile bir simit fınnı dışında 
büyük fırınların Hatlarını 
yeterli bulmadıkları için 
P'de çıkarmadıklarını belir
terek şunları söyledi :

80 randumenlı 
unla yapılan pidenin bir 
çuvalı 2330 liradır. Biz

pide ftrtlennı tesbh eder
ken 2400 fireden e'.e al
dık, beyi kân dahil nor
mal kâr hedierryîe 450 
gram pidenin 20 liradan 
set;lebi eceğini hesep!ya
rak bu fiatı verdik Ancak 
fınncıler bu flatm kendi
lerini »urt erme yacağ tnı 
söyliyerek pide çıkarmı
yorlar. Bu kutsal ayde 
halkımız geleneksel pide
lerini İki küçük fırından 
sağlamaya çalışıyor.0

nık olması istendi.
Yapılan açıklamada 

nytin tanelerinin 5 nu
mara saçma veya merci
mek büyüklüğüne geldi
ğinde mücadeleye başla
mak gerektiği belirtildi. 
Kelebelekierin uçmağa 
başladığını belirten ilgili
ler, zararlının yumurtaları
nı eap diplerine bıraktığı
nı, bir hafta sonra yumur 
tadan çıkacak tırtılın sa
pın yanından tanenin içi
ne gireceğinden aapın ze

Benzin Zammı Etkisini Gösteriyor

MİNİBÜSTÜLER GEMLİK - BURSA ARASINA
100 LİRA İSTİYOR

Benzin Hatlarına bir 
süre önce yapılan zam
dan sonra minibüsçüler 
de Gemiik-Burşa arası 
yolcu ücretlerine zam is
tediler.

Gemlik Şoför ve 0- 

tomobilciler Derneği Baş
kanı Emir Doğru’dan al
dığımız bilgilere göre Bur
sa Valiliğine yapılan mü
racaatta Gemlik-Bursa a- 
rası otobüs ücretleri 70, 
minibüs ücretleri 100 lira 

olması istendi.
Öte yandan Şehir içi 

ve köyler arasındaki taşı
macılık Hatlarının önü
müzdeki günlerde İlçede 
toplanacak bir komisyon

ca saptanacak.
Belediye Başkanı Şa

hadettin Camay, belediye 
otobüsü tarifelerinde şim
dilik bir değişiklik yapıl
mayacağını belirtti.

Yeni Otobüs
Yarın
Sefere Konuyor

Belediyece 5.5 mil
yon liraya satmalının ye
ni otobüs yarin halkın 
h’zmetine sokulacak.

Belediye Başkanı Şa
ha bettin Cantay, ilçe I- 
çinde taşımacılık yapan 
otobüslerin eskimesi üze-

D. S. 2 de

delendi ğin i söylediler. İl
gililerce yapılan açıklama 
da, taneye giren tırtılın 4 
hafta süreyle zeytin çekir 
defi ve eti ile beslendiği, 
devrini tamamladıktan eon

İlkokulu 
Dışarıdan 
Bitirme 
Sınavlarında 
Başaran 
Olmadı

İlkokulu dışarıdan bi

tirme sınavına katılan 20 

adaydan diploma alan ol

madı

Atatürk İlkokulunda 

21-22-23-24 Haziran gön

leri yapılan dışarıdan bi

tirme sınavına bu yıl ilk 

kes bir müfettiş katılınca 

adayf ardan hiç kimse dip

loma alamadı. Adayların 

tftmö Ekim ayında yapı

lacak bütünleme sınavına

Ceza Yargıcı 
İsmet Akdağ 
Tekirdağ’a Atandı

İlçemizde sekiz yıldır 
Ceza Yargıçlığı yapan İs
met Akdağ, Tekirdağ Ce
za Yargıçlığına atandı.

Atamayla ilgili karar
nameyi dün alan Ceza 
Yargıcı Akdağ, yeni göre
vine gidiş hazırlıklarına 
başladı.

Sekiz yıldır yaptığı 
görevinde babacan tavrı 
ve davaları çabuk sonuç 
(andırmasıyla tanınan Yar
gıç İsmet Akdağ’ın yerine 
Silifke Hukuk Yargıcı Hu- 
lisl Coşkun otandı.

Vur Abalıyal..
— Yılmaz Akkılıç — 

yazdı,
2. SAYFADA

Ne Diyelim!
Mehmet Sevinç 

yazdı,

2. SAYFADA

Anayasanın

Halk

Oylaması îçin 

Çalışmalarına

Başlandı

Anayasa Komisyonu 
tarafından hasırlanmakta 
olan yeni Anayasanın halk 
oylamasına sunulması için 
İlçe Seçim Kurulunca 
hazırlıklara haşlandı.

öğrenildiğine göre 
lige seçim kurulunun 
oluşturulması için İlçe 
Seçim Kurulu Başkanı 
tarafından tüm memur
ların adlarını belirten 
cetvel Valilik onayına 
sunulmuştur. Onaydan 
sonra memurlar arasından 
seçilecek 8 kişilik İlçe 
Seçim Kurulu, en yaşlı 
yargıç Başkanlığında ça
lışmalarına başlayacak ve 
halk oylamasının öncesi 
yapılması gerekli işleri 
yürütecek,

Deniz Mevsimi Başladı 

Serinlemek îçin 
Denize Giren
Genç Boğuldu

Havaların birden ısın
mağa başlaması üzerine 
boğulma olaylarında de 
atış başladı.

Geçen hafta İzmit’ten 
ilçemize hurda demir al
mağa gelen Mustafa Ak- 
soy (17) adındaki genç 
serinlemek İçin girdiği 
denizde yüzme bilmediği 
için boğuldu.

Mustafa Aksey yemek 
yedikten sonra sıcağın 
etkisiyle Kafoğlui Sabun 
Fabrikası önünde soyuna
rak -denize girdi. Denizin 
derin olmasından suler 
arasında kayboldu. Savcı
lıkça yapılan araştırmada 
Mustafa Akaoy’un elbise
lerinden 90 bin lira para 
bulundu.

Deha önce yılın ilk 
boğulma olayı Askeri Ha- 
ra'da meydana gelmişti.

Sıcaklar 
Karşısında 
Doktorunuz 
Ne Diyor...

2. Sayfada

İLGİLİLERİ UYARIYORUZ!..

Açılan Çukur Tehlike Yaratıyor
Kış aylarında yağan 

yağışlarla sürekli su altın 
da kalan Hemidiye ma
hallesi 27 Mayıs ilkokulu 
sokağım sel sularından 
kurtarmak için açılan ka
nala yapılacak bağlantı 
çukuru, mahalle için tehü 
ke kaynağı oldu.

İki-üç metre derinli
ğindeki çukur, Marmara

Kabotaj Bayramının
57. Yıldönümü 1 Temmuzda
Kutlanacak

Kabotaj hakkının Türk 
gemicilerine geçişinin 57. 
yıl dönümü törenlerle kut 
lanacsk

Öbür adiyle Deniz 
Bayramı diye edlandrnlan

Kabotaj Bayramı Kutlama 

Komitesince hazırlanan 

programa göre, bayram 1 

Temmuz günü saet 8.00 

de başlayacak, saat 17.oe 

do Ata nın anıtına çelenk 

konacak, saygı duruşun

Birlik Zeytin Kooperatifi 
deposundan sızan atık su 
lan ve pisliklerle bir taraf 
tan çevre sağlığını etkiler 
ken, küçük çocukların her 
an düşüp boğulacağı açık 
bir havuzu andırıyor.

Hiçbir korumanın ya
pılmadığı çukur çevresinin 
bir an önce korumaya e- 
lınması isteniyor.

dan sonra sehtlarin snıs? 

na saygı olmak üzere de

nize çelenk abiacak Li

man Beşken? Özkan Akın 

ci nin kem uçmasından son 

ra günün anlamını belir

ten yarışmalar yapılacak.

Öğrenildiğine göre bu 

yıl kabotaj bayramının 

tüm giderleri Balıkçılar 

Derneği tarafından karşı

lanacak.
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KÖLEMDEN

VUR ABALIYA!..

Yılmaz AKKILIÇ

Uzunca bir süreden beri, zorunlu olmadıkça 
TV izlediğim yok Onun için ben görmedim, ama 
hala TV izleme alışkanlığını sürdürecek ölçüde si
nirleri sağlam bir arkadaşımdan öğrendiğime göre 
Banker Kastalli’nin son reklam spotunda, bir za
manların ünlü aktörü Orhan Günşiray balık avlar
ken görünmekteymiş Doğrusu ”üstad-ı bankeran” 
Cevher özden Bey, gider ayak mesajını vermektey 
imiş anlaşılan : ”Yahuuu, dermiş hazret Haberi
niz ola, ben tüyüyorum. Bu reklam spotu, zokayı 
yuttuğunuzun resmidir!..'*

Ne derseniz deyin, kızamıyorum Banker Kas
telli’ye Benim kızdıklarım, sistemin özündeki çar
pıklığı sergilemek yerine, Banker Kastelli’ye sal
dırmayı marifet sayanlar asıl.. Daha düne değin 
tam sayfa ilanlarını yayınladıkları gazetelerinde. 
Banker Kastelli’ye ağız dolusu küfredeneler dürüst 
değillerdir Geçen yıl, Atatürk'ün 100. doğum yıl
dönümü kutlama komitesine 10 milyon lira bağışta 
bulunurken, Kastelli Sanat Vakfı’nı kurarken ada
mı göklere çıkaracaksın; ''Çocuklarıma bırakacağım 
en önemli mirasım Allah korkusu ve Atatürk sev
gisidir*', derken onu alkışlayacaksın; TV’deki rek
lamlarda 2 sırayı tutmasına izleyici kalacaksın; 
“Ben paranın lüks Nermin’iyim gibilerden özdeyiş
lerine göbeğini hoplata hoplata güleceksin...

Sonra...
Sonra da Cevher Özden, nâm-ı diğer Banker 

Kastelli tu kaka olacak, küçük tasarruf sahiplerini 
doladınmş olacak, halka karşı suç işlemiş olacak 
vur abalıya olacak! ..

Bence küçük tasarruf sahiplerini dolandıranların 
halka karşı suç işleyenlerin, asıl kimler oldukları
ma çok iyi saptanması gereklidir. Banker Kastelli 
olayı gündemde tutularak, Cevhercik sürekli kötü
lenerek ve de aşağılanarak bir yere varılmaz. Daha 
doğrusu varılır da, yanlış yere varılır. Sistemin 
özündeki çarpıklık halkın gözlerinden saklanır, bü
tün suç Kastelli gibilerin namuslarına yüklenir.

Oysa öyle değildir, Kastelli’ye bu sistem içinde 
namusuz denilemez!..

Bir araştırın bakalım, Banker Kastelli halktan 
topladığı paraların kaçta kaçını uçurtmuştur önce 
İsviçre’ye, ardından da Monaco’ya?.. öyleyse kalan 
paracıklar, kimlerin kasalarında, kimlerin bir türlü 
üretimi artı itilam ayan fabrikalarının finansmanında, 
kimlerin otomobillerinde yatlarında lüks dairelerin
de takılıp kalmış, geriye dönememiştir?..

Haydi daha açık söyleyelim, hangi sermaye 
gruplan arasındaki amansız çatışmanın bir görün
tüsüdür Banker Kastelli olayı?..

Biliyorum sevgili okurlarım, kimileriniz ekmek 
parası bulmakta bile zorluk çekiyorsunuz. Ama şu 
•ıralarda her türlü sıkıntıya katlanın, Bab-ı Ali’nin 
beş büyük gazetesini bir arada alarak izleyen Ban
ker Kastelli olayını Ya da beş arkadaş ortaklaşa 
alın bu beş büyük gazeteyi. Her birinin Kastelli 
olayını yorumlayış biçimine bakın dikkatle; hangi 
açılardan, hangi kısır çıkar hesapları doğrultusunda 
propaganda yaptıklarını çözümlemeye çalışın ne 
olur!..

Belki sizin, belki de çevrenizdeki dar gelirli 
insanların paracıkları gitti Banker Kastclli’dc, tüm 
öteki bankerlerde. Peki, o paracıklarınızın kredi 
adı altında kullanımlarına sunulduğu çevrelerin 
yitirdikleri ne var?,.

Tersine, kazançları var değil mi?,.
Ulusal onurumuz ünlü işadamı Sakıp Sabancı, 

geçenlerde diyordu ki: “Devletin zor duruma düşen 
Özel sektör işletmelerini kurtarmak için ortak ol
masını memnuniyetle karşılarız.’’

Yani demek istiyor ki Sayın Sabancı: “Devlet 
kurtarsın!’’

Şimdilerde, paraları Ksstelll'dc ve öteki banker
lerde batan yurttaşlarımıza devletli el uzatmasını, 
hiç değilse ana paralarını garanti etmesini, "enflatyon 
körükler*’ dlya eleştirmeye kalkıyorlar bazı çevreler.

Yani demek istiyorlar kİ: "Allah kurtarsın"

D. Sayfa 4 do

BİR BİLENE SORDUK

Sıcaklar Karsısında/

Doktorunuz Ne Diyor
Son günlerde hava ısısının birden yükselmesi ve 

İnsanlarda ölüme dek varan kötü sonuçların alınma
sı üzerine, sıcaklara karş* ne yapmalıyız diye ilçemi
zin tanınmış Dahil.ys Mütehassısı Dr. Cahit Yorul 
maz’a sorduk.

D'ktor Yorulmaz, sorumuzu şöyle yanıtladı :
“— Sıcak ve güneş, sıcak bunaltısı ve sıcak 

çarpması olarak kendini Fazla ve rutubetli sıcak vü 
cut hararetinden fazladır. Bu zamanlarda terleme ol
maz ve hararet vücudu terkedemez. Vücutta su ve 
tuz azlığı sıcaklığın etkisini arttırır Bu gibi hastalar
da şidetli başağrısı ve dönmesi, bunaltı, kusma ve 
hazım ağrıları ile su kaybı görülür. Hastayı soğuk 
veya serin bir yere almak, bol miktarda tuzlu ve so
ğuk su içirilmek gereklidir. Güneş çarpması birden 
bire, ani olarak görüldüğünden yukarıdaki uyanlara 
dikkat etmek gerekir. Hastayı soyup ıslak çarşafa 
sarmak, vücudu ılık olarak soğutmak en iyi yoldur.

Bunaltıl) havalarda deniz banyoları programlı ve 
yeterli yapılmalıdır. Güneş ısısının yoğun oldpğu öğ
le saatlerinde 12.00 — 16.00 arasında denize giril- 
memeli ve güneşte en çok 20 dakika kalmalıdır. 
Yüksek tansiyonlu hastalar, kalpliler, bronseiitlila şe
ker hastaları ve yaşlılar sıcaklardan ve güneş çarp 
masında bilhassa korunmalıdırlar.

Sıcaklarda vücut bol miktarda terlediğinden, tuz 
ve mineral (vitaminler ve vücudun gereksinmesi olan 
madeni bileşikler) ve çokça su kaybı olduğundan 
her zamandan çok bol tuzlu içecekler ve su İle sulu 
gıdalar almakta yarar vardır. Bu arada oruç tutanla
rın da güneş ve- deniz banyolarından sakınmaları ge
rekir.”

Yeni Otobüs Yarın 
Sefere Konuyor

rine yenisinin alındığını 
şimdilik salı günleri dışın
da çalışmaya yarınd 
başlıyacağını söyledi. Be
lediye Başkanı önümüzde 
bir yeni otobüsün daha

alınacağını, eski iki oto
büsün satılmasından son
ra da üçüncü yeni otobüs 
almayı kararlaştırdıklarını 
belirtti.

Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğünden 
Gayrimenkul Satış ilâmı

1— Bursa İli Gemlik İlçesi Küçük Kumla Köyü Kiremit Ocağı Mevkiinde (Altay Sitesi) kat irtifak halinde 
a) A. 1. Blok 117 nolu bağımsız bölüm sıra nolu 16/11355 arsa paylı dükkan rayiç bedeli 500000 — 

teminatı 37.500.—
b) A. 1. Blok 118 nolu bağımsız bölüm sıra nolu 16/11355 arsa paylı dükkan rayiç bedeli 500.000 — 

umlnaıı 37.500.—
c) A. 1. Blok 119 nolu bağımsız bölüm sıra nolu 32/11355 arsa paylı dükkan rayiç bedeli 700.000.— 

teminatı 52.500,—
d) A. 1. Blok 120 nolu bağımsız bölüm sıra nolu 32/11355 arsa paylı dükkan rayiç bedeli 700.000 — 

teminatı 52 500.—
e) A. 1. Blok 123 nolu bağımsız bölüm sıra nolu 16/11355 arsa paylı dükkan rayiç bedeli 500.000.— 

teminatı 37.500.—
f) B. 2. Blok 251 nolu bağımsız bölüm sıra nolu 40/11355 arsa paylı dükkan rayiç bedeli 900.000.— 

teminatı 67.500.—
g) B. 2. Blok 253 nolu bağımsız bölüm sıra nolu 40/11355 arsa peylı mesken rayiç bedeli 850.000 — 

teminatı 63.750.—
h) B. 2. Blok 274 nolu bağımsız bölüm sıra nolu 40/11355 arsa paylı mesken rayiç bedeli 850.000.— 

teminatı 63.750.—
ı) B 2. Blok 281 nolu bağımsız bölüm sıra nolu 40/11355 arsa paylı mesken rayiç bedeli 850.000 — 

teminatı 63.750 —
j) B. 2. Blok 302 nolu bağımsız bölüm sıra nolu 40,11355 arsa paylı mesken rayiç bedeli 850.000.— 

teminatı 63 760.—
2- Satışa çıkarılan gayrimenkulların durumu ile vasıfları her gün mesai saatleri içinde Vergi Dairesi Mü 

dürlüğünden öğrenilebilir.
3- Gayrimenkullerln artırılmasına esas olacak rayiç bedeller yukarıda belirtilmiştir.
4- Gayrimenkulların rayiç bedelleri üzerinden % 7.5 teminatla alınır.
5- Gayrimenkcıllerin satışı 4.8.1982 gün ve saat 15oote yapılacaktır.
6- Satışı yapılacak gayrimenkuİlere alt şartname hergûn mesai saatlarl içinde Vergi Dairesi Müdürlüğün

den görülebilir.
7- latekllleıln yatıracakları teminatları gösterir makbuz ihalenin yapıldığı 4.8.1982 gün satışın bavlıyacağı 

saatten bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına verilecektir.
8- Gayrlmenkulûn satışında varllen bsdel rayiç bedelin % 75 ini bulmadığı ve artırılan bedel amme •• 

lacaflına rüçhan olan alacakların tutarından fazla çıkmadığı ve yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7 gün sonra aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıka
rılacaktır.

(--------------------------
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Gemlik KnymnkMidapu'U düaadnuna, 
9 takansan 2 grupta Mücadele ndrnrp 
"Kaymakamlık Kupam" karşdaşznahua 
başladı.

insanoğ'ı*. dünyaya geldiğinden bu- 
güııcık’c "HIRSIN” tutsaklığından kur** 
(Uİan>ainiştir. Bu sonu gelmeyen, gelme* 
yecek olan tutkuya kapıldığında, kişi az
la yetinmeyecek; KARUN olmanın yol* 
lanoı arayacaktır. Oysa, görünmeyen ka
zılırı da hesaplamak, en ualusca davran

•izin öde;güçlüğü için» girer? Cumba* ‘ 
riystin bir haber başlığında, Kastelli'nio t 

Libya’da 218 milyon dolarlık ön anla)* l 
ma yapmatıda anlaşılır gibi değil Adam ■ 
kaçarken anlaşmalar yapıyor 8u yazının 
kaleme alındığı 24 Haziran 1982 günü i 
gazetelerde, "Kaatelli'nin ANKARA Bü- I

an yollarını açar; bizi yanlışlara düşmek 
tau uzak tutar. Bugün, gündemde gün
celliğini sürdüren "BANKERLİK,, o,ı*yı 
yanlışlara düşme örneğinin, en taze ör- 
nsğidir. ,

Bu olayın kahramanları, öylesine bir 
biri dünyasında yaşıyorlardı ki; ellerinde 
neleri varsa, "yükte hafif pahada ağır. , 
Sattılar savdılar bankerlerin yolunu tut
tular. Sanki banker; DEVLET’ti. iyiydi
ler, parasına göre, ayda epey kabarık 
„aylık„ alanlar vardı Günün birinde, 
bu gidişe dur denileceği kimsenin de u- 
sandan geçmedi. Bu olay Türkiye'de 
BANKERZEDE topluluğu oluşturdu. El 
lirindeki binleri, milyonları bankerlere 
yatıranlar, ne olacağını paralarını nasıl 
kurtaracaklarının düşüncelindeler. Eko- 
■emimizin baş yapımcısı Turgut Ozal, 
'Bankalar da batabilir.,, Dememiş miy
di? Bu aöz yoruma o denli açıktı ki, i- 
içariğini anlamamak olanaksızdı. Bu sö
zün, özünde yatan giz, yorumlanarak göz 
ler açılamadı Cevher Özden Bay, çoktan 
Avrupa yollarını tutmuş; şimdilik paçayı 
kurtarmış gibi görünüyor.

Bir şey var ki, güvencesi, devlet 
desteği olmayan bir özel kuruluşa güven 
duyarak; kaypak para piyasasında olan - 
biten parayı pamuk ellerine teslim et
mek Nereye uğranılma kiminle konuşul 
ra, söz dönüyor dolaşıyor, BANKERZE
DE İcre geliyor. Kimine göre falanca o- 
tus milyon, filânca bir milyon üç mil
yon.., Bu el koyma olayı, bize ilçemiz
deki, Türkiye genelindeki parayla, para 
kaşanma şanslarını deneyenlerin, bir gün 
bu gidişe dur denileceğini görmemiş o- 
lanların acınası, ya da gülünesi halleri
ni de sergiledi. "Benim yaptığım, verdi
ğim garanti bankalardan daha sağlamdır.,, 
Diyen Bay KASTELLÎ nasıl olurda nn-

ROSU.ndan, on milyar nakit para çıktı,, I 
başlıklı haber de yer alıyordu. Bu yalnız £ 
Arkara'da olan. Obur illerde olan pay * 
senetleri, tahviller, paralar ..

24 Ocak Kararları, özellikle para I 
birikimini yükseklerde tutma amacını £ 
taşıyordu. Yapılan hesaplara göre para | 
birikimi artınca tüketimde azalacak ;böy- I 
lece birikime kayan paraya, kullanma S 
alanları ı.rj acak; birikim de değerlendi- ■ 
rilmişolu a .aktı. 1 Temmuz 1982 kararları ■ 
da aynı doğrultuda serbest bırakmıştı 
faizleri. Böyle olunca, piyasaya gereğinden 
çok paranın sürülmesi, ederlerim yüksel
mesine neden olurken, dar gelirlinin keyfi 
pek yerinde değildi. —Ne zaman oldu ki? — 
piyasayı ellerinde tutanlar; para alış-veriş- 
lerinde, yüksek faiz politikasını öngörü
yor; gelen parayı bloke ediyorlardı Para 
banka-bankor kasalarına girdiğinde def- I 
lasyon ağırlığını duyuruyordu. Bu du- I 
zumda bankalar kredileri kesme, ya da j 
azaltma yoluna giderken, iskonto faizle- i 
rini de yükseltiyordu.

Türkiye uzun süredir, zik-zaklı para | 
arzı içinde olan bir ülke olunca; geçim 9 
endekslerinde de dalgalanmalara neden ra 
olacağı bilinmeyen şey değildi. Bü du- 3 
rumda cebinde parası olanın yapacağı S 
t»k şey vardı. Paraya yer değiştirmek s 
Daha çok faize götürmek; yani bankerin S 
kasasına yerleştirmek. Böylece her alınan S 
faizle yaşamın rahatça sürdürülmesi de H 
sağlanmış olacaktı. Emeklisi böyle yaptı, g 
emeksizi böyle yaptı. Kimse mekanizma- ■ 
nın, bir gün işlemeyeceğini; geri tepece- h 
ğini göremedi. Böylece ekonomi [tarihine 
(BANKERZEDE) ler olayı da geçmiş ol
du.

Ne diyelim? İyi olur; demekle yeti
nelim.

Gemlik Belediye Başkanlığından
İl Trafik Komisyonunca belirlenerek karara bağ 

lanan kamyon, kamyonet ve özel otolara mahsus 
yarler oto park yeri olarak 2490 sayılı Yasa hü 
k&nılarince açık artırma süratiyle 1 yıl müddetle 
8 Temmuz 1982 Perşembe günü saat 15,16,16.30 
Ve 17 da belediye encümeni huzurunda kiraya ve
rilecektir.

1* Kamyon park veri ; Kafoğlu febrikaıınm ar 
ka kısmındaki deniz dolgu sahası olup muhammen 
badeli 300 000.00 lira geçici teminatı 9 ooo.oo Tl.dır.

2* Kamyonet park yeri : Dr. Aziz beyin bina
sı ile kafoğlu fabrikasının hizasına kndnr olan do
nla dolgu sahası olup muhammen bedeli İno.ooo oo 
lira geçici teminatı 3ooo.oo liradır.

3- öael oto park yeri ; Mlltoo restaurant ile 
bacanak rsataorant arası olup muhammen bedeli 
loo 000,00 lira geçici teminatı Sooo.oo liradır.

4- Özel oto park ya«i bacanak reatsorant ila au 
sporlarına kadar rıhtım sahası boyu olup muham
men bedeli ISÛ.ooooo lira olup geçici teminatı 
4500.oo liradır.

Kira şartnameleri belediyemizde mesai saatleri 
içinde görülebilir.
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Geçtiğimiz hafta enMaztam gönü, 
Gemlik Kaymakamı Fahrettin Ûlnsez'ıa. 
açılışını yaptığı tunsranaa ilk karçjlaş- 
masım Yıldızspor, l^mirrpm takınılan 
yaptılar. Bu karşılaşmadan Yıldızapor 
9-2 galip ayrıldı. Aynı gön yapılan Ba-

hApnanm Gücü 51/3 GesçIİopar kaurşs- 
ta|Ma. 51/S GeuçÜkapor"un sahadan «y 
rdananryâa. Baukpaaar. tec». »ua t utucs 
jadluiyBtiyle «od İnaMn.

P mm pfm» yapems. kaxyda$maludn 
ine Kaatalapna. Gnmiikapor’u 2-1 vc Kur 
ferspnr. AJtuıuaşakapur «ı 1-0 yendi.

K ajrşüaşmadara önümüzdeki haftalar
da drvazn ndüecek.

Gayrimenkullenn açık artırma ilâm 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No : 981 621

Bir borçtan dolıyı hacizli olup satılmasına karar verilen :
1- Gemlik Tapu sicilinin 24. 5. 1977 tarih vs pafta 23, eabıfe : 2296 parsel 2291 

de kayıtlı 170 metrekare miktarlı Gemlik Armutlu nahiyesi Azmak mevkiinde kâin 
denize cephesi bulunan ve bilirkişi tarafından 1.500.000 lira kıymet takdir olunun 
bahçe

2- Gemlik Tapu sicilinin 24. 5. 1977 tarih ve pafta: 16, nahife 758. parsel: 738 
de kayıtlı 975 metrekare miktarlı Gemlik Armutlu nahiyesi Ayazma mevkiinde kdie 
ve bilirkişi tarafından 400.000 lira kıymet takdir edilen zeytinlik.

3- Gemlik Tapu sicilinin 13. 4. 979 tarih ve pafta: 23, sabife : 2291 ve parsel 
2286 da kayıtlı Gemlik Armutlu nahiyesi Asmak mevkiinde kâin 500 metrekare mik 
tarh arsa üzerine inşa edilen meskenlerden t

(a) 6/16 arsa paylı zemin kattaki ve bilirkişi tarafından 500,000 lira kıymet 
takdir edilen bağımsız bölüm 1 nolu mesken.

(b) 5/16 arsa paylı zemin kattaki ve bilirkişi tarafından 500.000 lira kıvm-9 
takdir edilen bağımsız bölüm 2 nolu mesken.

(c) 5/16 arsa paylı zemin kattaki ve bilirkişi tarafından 500.000 lira kıymet 
takdir edilen bağımsız bölüm 3 nolu mesken ki cem’sn 5 parça gayrimenkul açık ar
tırma suretiyle şatışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI ;

Satış 30. 7. 1982 tarihinde Cuma günü yukarıda yazılı »ıra gereğince :
I nolu sırada yazılı 2291 parsel sayılı gayrimenkul saat 15.30 ilâ 15.50 arasında.
2 nolu sırada yazılı 738 parsel sayılı gayrimenkul saat 16.00 ilâ 16.20 arasında 
3 nolu sırada yazılı :
a) harfi ile belirtilen mesken saat 16.30 ilâ 16.50 arasında.
b) harfi ile belirtilen mesken saat 17.00 ilâ 17.20 arasında.
c) harfi ile belirtilen mesken saat 17.30 ilâ 17 50 arasında Gemlik İcra Dairesin

de açık artırma surtiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetlerin % 75 
ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklıları mecmuunu ve satış masraflannıuı geçmek şar
tı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın tashhüdü bakî 
kalmak şartiyle 9. 8. 1982 tarihinde pazartesi günü aynı yarde ve aynı saatlerde ı 
kinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağın ve satış 
masraflarını geçmesi şartiyls en çok artırana ibsle olunur.
2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nısbetınde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâmmdss. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 2© günü geçmemek üzere mehil varilaMUr. Fe 
lâliys resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir Birikmiş vergim enmş 
bedelinden ödenir.
3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-}-) bu gayrimenkul ezerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile enknş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde haklan tapu sicili fls sabit al
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödeaımezae İcra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arazindeki farktan ve % 10 
fsiaden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve kıç bîr hükme hacet kalmadan sendııe- 
tinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren har kesin gürebılmmı için dairede aşık n*np 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bîr 6naği göaderilebnir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi şimSı vc münderncotmı kabul ermiş nays- 
laaaklan, başkaca bilgi almak isti yani erin 981 521 ssyıf dnsya numen 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilâ* ulunur.
îe. îf. K. 126 )

llgilîltr ti ki rint irtifak katkı uk'fiar, at kahl^r

g Matbaamızda Her Çeşit Cilt İşleri Temiz, Seri ve j

Kaliteli Olarak Devam Etmektedir.
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VUR ABALIYA..

Hani insanını "Allah hop bizi kurtarıyor be bira
der. biraz da sizi kurtarsın" diyeceği geliyor.

Şaka bir yana, Adalet Bakanlığı'nca Banker Kas- 
tclll'nln yakalanarak yurda geri verilmesi İçin hazır 
lanan 'kırmızı bülten" de, işlediği suç "basın, radyo 
ve televizyon yoluyla halkı saflyane duygularından İs
tifade ederek dolandırmak** diye yazılımı.

öyleyse Devlet Baha'dan bir küçük dileğimiz var 
bizim. Diyoruz kİ: Ne olur Devlet Babal Banker Kas- 
telll gibilerin, saflyane duygularımızdan İstifade ederek 
blzlerl dolandırmalarına fırsat hazırlayanları da bul, 
kamuoyuna açıkla ve yargıla!.. Hem blzler yumuşak 
yürekli İnsanlarız Devlet Baba! Sen onları bir kez 
bul, kamuoyuna açıkla ve yargılamaya başla; biz yine 
köşeciğimlzden ve de cân ü gönülden “Allah kurtar
ırsın’* diye duacı oluruz onlara da .

8 KARDEŞLER
ÖZ URF A ALTIN 

AİLE KEBAP ve LAHMACUN
SALONU

Pide ve Lahmacun Çeşitlerine Ek Olarak Yaprak Döner ve 
Yemek Çeşitleriyle de Ramazanınızda Hizmetinizdedir.

Salonumuz Sahura Kadar Açıktır.
Not : Öz Urfa Kadayıfı Sipariş Alınır 

Evlere Sipariş Kabul Edilir. Hazır İç ile Pide Yapılır. 
Ramazan Pidesi Bulunur.

Hükümet Kerş>sı Tlf : 2582 GEMLİK

Kayıp
Giresun Dereli Kazasından 

almış olduğum Nüfus Hüviyet 
Cüzdanımı kaybettim.

Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur.

D urmuş Şener

I TEMİZ VE SERİ

| OLARAK

| CİLT İSLERİ YAPIMI

| KÖRFEZ
| BAKIMEVİNDE

«««e* *****

Satılık Kıymetli Mülk
27 Mayıs İlkokulu karşısında toplam 
885 m2 kıymetli mülk sahibi eliyle 

ayrı ayrı veya toptan satılıktır.
Ayrıca İskele Karşısında Satılık Daire ve Dükkân

DÜĞÜN, NİSAN VE NİKÂH

Müracaat : Tlf : 2904 — 1496 Gemlik
YAPACAKLAR

Han Arkası

Krom Sokak

İPEK-KOZA - TİCARET
DAVETİYELERİNİN ZENCİN ÇEŞİTLERİNİ

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet

Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

ZÜMRÜT
CİLT VE LÂSTİK MÜHÜR ATÖLYESİ

REŞAT DİKERKOL
SAYIN GEMÜK’LİLERİN HİZMETİNE GİRMİŞTİR

24 Saatte Lâstik Mühür 10 Sene Garantili 
Kimlik ve Pasolar Polyester Kaplama Yapılır 

Cilt İşlerinde Garantimiz 1 5 Senedir

Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK
İstiklâl Cad. Gürçay Pasajı No. 5 GEMLİK - Şubesi

Gemlik Körfez 
Haftalık Siyasi Gazete 

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

abone
6 Aylık 150 TL.
Yıllık 300 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 
veya yayınlanmasın geri verilme» 
Gazetemiz basın ahllk yasasına uyar

ERİM TİCARET
MUSTAFA ERİM

BİLUMUM HURDACILIK 
HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR

Hurda Kağıt, Demir, Aliminyum, 
Bakır, Şişe, Teneke, Naylon, Plastik 

ve Eski oto lastikleri alınır.

Yeni Mah. Çukurbahça ak. No. 34 
(Kafoğlu Camii Karşısı) GEMLİK

HASTA KABULÜ DEVAM EDİYOR

Labratuvarda Kan ve İdrar Tahlilleri
Gebelik Testi ve Elekrto 

Testleri ile
İSTİKLÂL CADDESİ GÜRÇAY İ$ HANI KJ 

2 DE HASTA KAEUL ETMEĞE
DEVAM ETTİĞİMİ

SAYIN GEMLİKLİLERE MÜJDELERİM

Dahiliye Mütehassısı 
Dr. CAHİT YORULMAZ

Not : Saat 15.oo ten sonra muayene kabul
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