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HAFTALIK SİYASİ GAZETE
▼II. l 10 »AYI » 49T 8 MAYI» 1888 10 LİRA

ESKİ MCI USUNUM SİYASETE DEVAM DİYOR
Erenoğlu :
“Siyaseti Demokrasinin

Aksoy : 
“Sosyal Demokrat”

Gereği Kabul Ediyoruz** Siyasete Varız...
12 Eylül 1980 öncesi 

kapatılan siyesi partilerin 
eaki İlçe yöneticileriyle 
yaptığımız görüşmelerde 
yeni demokrasi dönemine 
giriş konusunda dBşünce- 
lerlnl serduk.

Önce Eski AP İlçe 
Başkanı Bayın Av. Aydın 
Irenefilu'nu bürosunda zl- 
zarot ettik ve yeni dö
nemde siyasi çalışmalara 
katılıp katılmayacağını 
sorduk.

Sayın Erenoğlu'nun 
görüşleri şöyle :

*•—Politikayı bir has
talık değil, demokrasinin 
bir gereği olarak kabul 
ediyor ve yonl dönemde 
politikaya devam diyorum.

Halihazırda yukarıda 
parti kurma çalışmaları 
var. Bunları dikkatle İzli
yorum. Kurulacak partile
rin blzo yakın yapıda o- 
lanlanyla kaynaşmaya gi
receğiz, gelişmelere göre

Bir Haftalık Bebeği

Boğarak Toprağa Gömdüler
İzzet ORAK

Umurbey'de bir tar

la içinde bir haftalık ço

cuk oosodl bulundu.

Hisartepe Güney mov 

kllndo Halil Irmak'a ait 

tarlayı sürmekte olan İs

mail Turhan, tarla kona

rında bir çocuk mezarı 

buldu. Mezar İçinde ya

pılan araştırmada bir haf

talık olduğu sanılan bir 

kız cesedi İle karşılaşıldı.

Olayın ilgililere duyu 

rulmasından sonra yapılan 

otopside bebek cesedinin 

41 cm. boyunda yaklaşık 

3 kg. ağırlığında olduğu 

vo boğularak öldürüldü

ğü saptandı.

İlgililer son gönlerde 

tavır alacağız. Ama ölçü
müz milleti herşeyln üs
tünde sayan, Türk devle
tinin varlığını ve her türlü 
manevi değerlerini ön 
planda tutan, bu amaç 
İçin çalışan, liberal eko
nomi İlkelerine sahip, sos
yal adaleti toossür edici 
sistemlerden yanayız. Ay
nı fikir ve düşünceye sa
hip olanların bölünmesin
de yarar olacağını sanma
makla, çek parti kurulma
sında da sakınca görmü
yorum. Bu demokrasinin 
gereğidir.

Kurulacak siyasi or
tamda milletin, on büyük 
rolün sahibi olduğunun 
bilincinde olarak, demok
rasiye sahip çıkması, gö
rev vereceği kişileri seç
mekle büyük İtina gös
termesi yanında, bu kişi
lere do sahip çıkması ge
rekmektedir.’*

Sağ kanatta bir bö- 

kİ doğum olaylarını ince
lemeye başladı. Soruştur
manın dorinloştlrorok be
bek katilinin bulunmasına 

çalışıldığı bildirdi*

Sümerspor O Km. 
Otomobil Veriyor

Gemlik Sümerspor 
Gençlik Kulübü, düzenle 
diğl piyangoları daha da 
zenginleştirdi.

Kulüp yetkililerinden 
edinilen bilgiye göre, 9 
Haziran tarihinde yapıla
cak MIHI piyango çekili
şine bağıntılı olarak yapı
lan piyangoda, en büyik 
ikramiyeyi kazanan numa
ranın son döri rakomını 
taşıyan bilet O km. oto
mobil kazanacak. İkinci 
büyik ikramiye olarak da

D. S. 4 te

löhme olabilir mİ? Soru
muzu Sayın Erenoğlu şöy
le cevaplıyor :

"— Şu ana kadarkl 
durumu gözden geçirdi
ğimizde milletin bölünme
den, eski partilerin deva
mı mahiyetinde değil, ye
ni kurulacak partilerin güç
lü olması için bölünmeden 
hareket edilmesi temaülü 
vardır. Milletin bu tema
ülü karşısında ısrarlılığı 
devam ettiğinde bölücü 
niyetinde olanların başarılı 
olacağını sanmıyorum ”

AP Eski Başkanı Dillioğlu :
“KISITLILIĞI ARAŞTIRIYORUM”
Eski AP nln boş yıl 

ard arda İlçe başkanlığı 
görevini sürdüren Haşan 
Dillioğlu, yeni dönemde 
"kısıtlılığın sürüp sürmedi
ğini araştırıyorum" dedi.

Eski Belediye Başkanı Akıt
“BEN TOKUM”
11 Eylül öncesi Gem

lik Belediye Başkanlığını 
yapan İbrahim Akıt, yonl 
dönemde siyasi yaşamdo 
"ben yokum" dedi.

Belediye Başkanlığı

Sağ Kesimdi İlk Ses Recep Yüzûcûgil
PARTİ KURMAĞA HAZIR
Kapatılan AP nln es- 

kl üyelerinden Tlbel Otel 
işleticisi Rocop Yüzücûgil 
sağ kesimde liberal bir 
partinin ilçede İlk kurucu 
(arından olacağını açıkla
dı.

Rocop Yözücûgil, ga
zetemize yaptığı açıklama 
da 1944'den beri siyase
tin İçinde eme ön plana

Eski CHP İlçe Başkanı 
Av. Ali Aksoy, gazetemize 
yaptığı açıklamada ‘Sosyal 
Demokrat* siyaset doğrul 
tusenda görov yapmaktan 
kaçınmayacağını açıkladı.

Gazetemiz Sorumlu 
Müdürü Kadri Güler'ln 
konuyla İlgili sorularını 
yanıtlayan Aksoy, yeni 
dönemdeki görüşlerini şöy 
le açıkladı.

“Bugün gelinen nok 
tada siyaset, “sağ* ve “sol" 
ayrımı yapmadan konuşu 
lur olmaktan çıkmıştır. Bu

12 Eylül den bir aü- 
re önce görevinden istifa 
eden Dillioğlu, yonl dön
emde siyasi görüşlerini a- 
çıklamadı. 5. yıl arka ar
kaya İlçe başkanlığı yap

görevinde yaptığı çalışma
ları vatandaş iarın takdi
rine bıraktığını söyleyen 
İbrahim Akıt, şöyle konuş
tu :

"-Zer imkanlarla yap

çıkmadan çalıştığını, şim
di ise gönç ve yeni İsim
lerin yöneteceği bir parti 
kurulması İçin çalışacak- 
lannı söyledi.

Yüzûcügil şöyle ko
nuştu ;

<—Aradığım yerel yö
netimleri gençleştirmektir. 
Kalıplaşmış isimlerin dı
şında genç, kültürü, na

gerçeği sessizce kabulle 
nen ortak bir anlayışa 
ulusça gelmemiz, demek 
rasl açısından sevinilecek 
bir olaydır, öyle ki artık 
kimse çıkıp da, Fransız 
Parlamentosunda milletve 
killerinin oturma yönü İle 
yandaş Oldukları toplum 
kesimleri ilişkisi örneğini 
anlatmıyor^

Yonl partilerin kurula 
cağı bu günlordo hiçbir 
yurttaşımız "merkez sağ" 
İle "sosyal demokrat" 
tanımlarım İçeriğini merak 

tığı İçin yasak kapsamına 
girip girmediğini araştırdı
ğını, bunun açıklığa ka« 
vuşmasından sonra görüş
lerini belirteceğini söyledi 

tıklarımız ortadadır. Yonl 
dönemde siyasetin dışın
da kalacağım, ilçemiz için 
gerektiğinde ilgililere yar 
dımcı olmağa çalışacağ
ım." 

muslu çalışkan kişilere 
bira ra ya getirmek için çe 

biliyorum. Bunun için 
kendi siyasi görüşümüze 

yakın siyasi partinin ilçe
mizde kuratması için ge- 
Hşmolori bekliyoruz. Kad
romuzda genç vo yeni k 
simler alacaktır. İlçeye 
renk katacaklardır.»

etmiyor. Kurulacak partilo 
rin "ekonomik vo siyasal" 
programları genel hatleny 
la şimdiden bellidir. Asri 
sorun “nasıl kuru laca klan* 
dır.

Biz kurulacak "Sosyal 
Demokrat” partinin taban 
dan yukarıya doğru kurul 
ması gerektiğine inanıyo 
ruz. Ancak böyle oluşacak 
bir partide toplumun bok 
lontllorl daha gerçekçi aap 
tanacaktır kanısındayız. 
Bu dlşüncenln İller dftzo 
ylndokl temalloHarinin An 
kara'da geçen gün yaptık 
lan toplantı sonunda ya 
yınladıklan ortak bildiriyi 
aşama olarak görüyoruz. 
Diğer guruplar izorinde 
do "belirleyici tavır” olma 
aını vo bölünmelere mey
dan verilmemesini istiyo 
ruz.

Partiler kurulduğunda, 
soayal demokrat siyasal 
düşünce yönünde ilçe ö 
zellndo görev yapmaktan 
kaçınmayacağız. Gemlik'te 
bu doğrultuda düşünen 
arkadaşlarımızla on geniş 
katılma içinde ölecek ve 
parti çalışmalarını yaşama 
geçireceğiz.

3. MURATOBA 

KÖYÜ
KİRAZ BAYRAMI 
HAZIRLIKLARI 

BAŞLADI

Muratoba Köyü 

tenekeci Kiraz Bayrummm 

3. sü İçin hazKİıklana baş 

lodpı oçddondu

Mureoobe Köyü Kol- 

Mmm Pereeö yePcUt- 

i erinden akhğmnz bilgi lo

ru göm bu yıl 3. gelenek 

cet kiraz boylamı 8 Huni 

ren gönS yopdocok. Bu 

nun için çalışmalar başla 

tıldı.
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Gemlik 
Yazıları

Av .Ali AKSOY

Şairin (yolun yarısı eder) dediği 35 yaş, niha
yet bilim de başımıza geldi. Eh, hoş geldi, safa 
geldi...

Bu yaşa ulaşmanın “anlam ve önemi” nede
niyle bu hafta, kişisel yanı ağır basan bir yazı 
yazmak istiyorum.

Belki tuhaf gelecek sizlere ama, 35 yaş kolu
nu boynuma attığında, ilk duyduğum : Bu yaşa 
gelemeden ölen (veya öldürülen) arkadaşların anıla
rı medeniyle iç ezikliğidir... Bu yaşa onlarla bir
likte geleme as ek üzüntüsüdür.

Ve böyle bir şeyi “duymak”, bence, (yeni 
partiler acaba nasıl kurulacak?) sorusunun “dirili
ğinden” yok daha önemlidir.

♦ ♦ ♦
Anadolu'ya Vodina (Selanik) köylüğünden ge

len, çocukluğuma Rumeli türkülerini seren ve tam 
da çiçekleri bembeyazken evimizin önündeki akas
ya, bir sabah apansız ölen ninemin sözüdür : 
(İptida : “Şe■asi Paşa varmış; Manastır’da vur
muşlar...” denildi; gör gözlerim gör artık... Bir da
ha hayr'etmedi!..)

Beş yıl önce 98 yaşında ölen dedemin ömrü
dür i (Bilirim ne şuleyim ya, Gâzi’nin var gül ba
tın...)

Dört aydır beyninde tıkanan bir damarla uğ
raşan babamın özlemi, (Köylüyü de düşünecek he
lal süt emmiş birisi...) olmuştur hep.

Ve benim geride bıraktığım 34 yıl, şöyle rahat 
bir soluk almayı sürekli gelecek yıla ertelediğim 
yıllar olmuştur...

* # #
1955 yılı, yılbaşı tatili dönüşü karatahtaya gü

nün tarihini atmakla birlikte sınıfta kopan sevinç 
çığlığıdır. Yeniköy İlkokulu ikinci sınıfını dolduran 
çığlık j (Yaşasın! Bir yaş daha büyüdük...)

Sokakta oynadığimız birgün, çarşı yönünde ho
parlör Besleri duyunca, bir sürü çocuk çarşıya koş
tuk. Kahvehanelerden birinin camlarına, okuldaki 
bayrağa benzemeyen, üzerinde (D) ve (P) harfleri 
olan bayraklar asılmıştı.

Mikrofondaki “amca” bağırdıkça, kendisini din
leyen “amcalardan” alkış tufanı kopuyordu. 1957 
seçimleri arefesi imiş meğer...

Orhangazi Ortaokulu “Birinci” sınıftayız; “o 
gün” son kez okul var. Bilseniz ne kadar sevin
dik, “17 Mayıs İhtilâli” nedeniyle okulun sabah
tan tatile girmesine...

# # #
Bursa Erkek Lisesi'nde okurken kaldığımız U- 

ludağ Erkek öğrenci Yurdunda, akşam mütalâası 
bitince Bigalı Haşan, etrafını saran “biz çoluk-ço
cuğa’*, Aşağı M a h a 11 e ’ y i anlatıyor... 
Yıl, 1963.

Bulûğ dönemi çalkantısında tutamaksız kalınca 
bıraktım Bursa’daki okulu.

“Beni anlamayan” babamın şerrinden, Kara
su’daki kaymalara gittim. 1964 yılı Şubat’ında bir 
akşam üstü, göz alabildiğine uzanan fındık bahçe
leri kar altındaydı.

Sıcacık bir odanın camından manzarayı izliyo
rum. Yağan karın aydınlığı ürkütmüş çöken karan
lığı. Radyoda Semahat özdenses v» inadına “hüz- 
■am”.„ Binlerce kişiyim içimde ve yapayalnızım.

1965 baharında babam “akıllandım” diye trak
tör aldı.

Dönüm* 10 liraya çift sürüyorum ve mazot 
deposunu ful yapınca 27 lira alıyor benzinci...

♦ # *
18 yapımdır beni Gemlik’li yapan...
1966 Ekim'inde Öğrenime başlayan Gemlik Li- 

seei’no 18 yaşım geldi. 4-C Şubesine 18 yaşım

HO| GELDİN 35 YAS

düştü. Hep bu şubeden kalmadır nice anılar, ar
kadaşlıklar şimdi Gemlik'te.

Ve bu şubedeki 18 yaşımdan yadigardır şimdi 
bana özgür’le Onur’un anası...

Beni 18 yaşım Gemlik’li etti. Çok da iyi etti. 
Bu nedenle 18 yaşındayım hep Gemlik’te...

1969 Kasım’ında I. Ü. Hukuk Fakültesi .. Hu
kuk okumayı ben istemedim, “Seçme sınavı istedi.” 
Halâ bir uktedir içimde tiyatro veya gazetecilik 
öğrenimi.

1970 yılı 10 Kasım töreninde : (Bulgaristan’dan 
enerji almamız bana çok ağır geliyor) dememle 
birlikte kükredi yerel büyüklerimiz. Bu olay bana 
cin-ifrit olduğum düşünceleri dahi bir evliye sab
rıyla dinlemeyi öğretti. “Demokrat” olmayı ve 
“düşünce özgürlüğüne” arka çıkmayı...

Gemlik Lisesi salonunda o gün kükreyen “bü
yüklerimiz”, biliyorlar mı ki ülkemiz halâ “ya-- 
bancı cereyan” (!) alıyor Bulgaristan’dan. Ve bu 
durum benim ağırıma gidiyor halâ ..

♦ ♦ #
Karagümrük'te öğrenci arkadaşlarla kaldığımız 

evde, Yaşar Kemal'in “Bu Diyar Baştanbaşa” rö 
portajlarını okuyordum, radyoda, “12 Mart 
Muhtırası"... İzleyen günlerde gazetelerin manşeti : 
(Başbakan : Anayasa fazla lükstür ..)

Hukuk son sınıfa geçtiğim yaz, “Gemlik 27 
Mayıs İlkokulu” bahçesinde yapılan bir düğünle 
evlendim. Ertesi yıl tam evlilik yıldönümümüz, (8 
Ağustos 1973), hoş geldin özgür Aksoy...

İlkokul öğretmeni eşimi latanbnl-Haikalı’ya ver
diler. İstasyona çok yakın bir evde, oturuyoruz, 
geceleri uykumuzun yakışığı trenler... Bir ayağı 
Saray, Çerkezköy veya Çorlu’da olan ve vardiyaya 
yetişmek için banliyö trenlerine koşan “güzelim” 
insanları Halkalı’nın.

Okulu bitirdiğim 1974 yazında “Kıbrıs Hare
katı” var, aynı yıl Kasım ayında başlayan askerlik 
görevim. Balıkesir'deki eğitim sonrası Ezine (Ça
nakkale) Askerlik Şubesi, Ezine'de Halikarnas Ba
lı kçısı'uı tanımak ve mitolojiye merak sarmak ve 
Gemlik'in antik çağ adının (Kioa) olduğunu öğrenmek

# * #
Askerlik sonrası Bursa’da avukatlık stajı, mes

leğe başlama ve Gemlik’te yerleşmem var. 1979 
ilkbaharında CHP saflarında politikaya girmemiz, 
partinin ilçe başkanlığına “getirilmemiz”. Ve ni
hayet 12 Eylül 1980 sabahı tarafımıza yapılan bir 
“tebligat”...

Yeni dönemde ne yapacağız? Hangi siyasal 
safta olacağız?

Açık olmak güzel şey : Benim özlediğim şeyler 
aslında halkımızın becermesini istediğim şeylerdir. 
Yani : Zeytin üreticileri zeytin kooperatifini, ba
lıkçılar su ürünleri kooperatifini ve kamyoncular 
taşıyıcılar kooperatifini yönetmeyi becerebilsinler... 
Kâr etmeyi, bölüşmeyi ve yan-yana barış içinde 
yaşamayı sağlayabilsinler. Gemlik’li esnaf “bunal
masın", yerel ticaret erbabının adı, sadece Gemlik 
Ticaret Odası kayıtlarında “tacir” kalmasın...

Her Gemlik'ti, denizin kirlenmesine karşı çıksın. 
Bu çirkin yapılaşmaya “tüh” desin. Ovanın elden 
çıkmasına “ah” desin. Ve demokrasiye geçildiğinde 
Gemlik Belediyesi'no doğru düzgün yönetim ge
tirsin...

Yoksa kendi işi için isabetli seçim yapamayan, 
devlet işi için hiç yapamaz. Burada “elinin altına” 
adam seçemeyen, Ankara'ya, “başının üstüne” çok 
zor seçer.

Gemlik halkı “Gemlik'te seçmeyi” öğrenebildi
ği gln yaşayacaktır asıl seçmenin lezzetini. O za
man, ister sağ eğilimli partiye oy versin,, ister sol 
eğilimli...

Sorun kudur...
Ve 35 yaşına girdiğim yıl benim oyum, “ta* 

bandan yukarıya oluşacak” bir "sosyal demokrat" 
partinin yanındadır.

Hoş geldin 35 yaş. Safa geldin...

İlân
Gemlik Belediye Başkanlığından

1— Pazar Caddesi yol yapımı inşcatı 2490 sayıl 
yasa hükümleri dahilinde şartnamesi ve hazırlanan ikalı 
dosyası gereğince kapalı zarf eksiltme suresi ile ihaleyi 
çıkarılmıştır.

2— Keşif bedeli 11.051.480.- lira olup, geçici temi
natı 331 544.- liradır.

3— İhalesi 20 Mayıs 1983 Cuma günü saat 15.00 dı 
Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4— İştirak etmek isteyenlerin ihale tarihinden üç 
gün evvelinden müracaatla ihaleye katılma yönetmenliği 
hükümleri dahilinde ibraz edecekleri belgelerle birlikte 
müracaatla yeterlik belgelerini almaları gereklidir.

5— İhale dosyası mesai saatleri dahilinde Belediye 
fen işlerinde görülebilir.

6— Zarflar ihale saatinden bir saat evvelinden mak
buz mukabili verilecektir.

7— Posta ile yapılacak başvurulardaki gecikmeler 
dikkate alınmaz. Keyfiyet ilân olunur 27. 4. 1983

l TEŞEKKÜR

| KAZAMIZDA ÜZÜNTÜMÜZÜ PAYLAŞAN
! BÜTÜN DOSTLARIMIZA TEŞEKKÜR
i EDERİZ.

‘ SAYGILARIMIZLA

MKRAL-SADİ ERTÜR

* I
t BAYANLARA MÜJDE 3

İstanbul'un Ünlü Kuaförü TANER ve 
Manikürist NURAY 8 Mayıs Günü 

Hizmetinize Girecektir.

MANİKÜR
PEDİKÜR

* 1 
3 
4 
* 
3

♦ MODERN AĞDA <
X KAS VE YÜZ MAKYAJI YAPILIR.

Adres : Pazar Cad. SERKAN Parfümeri Ne. 1
# GEMLİK

A

j Satılık Arsa
Ilıca Yolunda İmar Planı Dahilinde 

i 11Q m2 arsa sahibinden satılıktır.

Müracaat : Feridun Özbek TIf ı 1243 GEMLİK

KAYIP

A/menya AACHEN Şehir 
Trafik Şubesinden almtf 
olduğum 3. sınıf ehliyeti
mi kaybettim.

Yenisini alacağımdan et
kisi hUkUmsilzdllr.

Veysel Aydın 
AKOVAUGİL

KAYIP

1949 Emirdağ doğumlu Sami 
Ertekin adına Gemlik Nüfus Dal- 
resinden almif olduğum Nüfus Hü
viyetimi ve 2 adet Bonservis ile 
bir miktar renkli fotoğrafımı kay
bettim.

HOkOmeBadOr.

Semi ELTEKİN



MMLİK KÖRFEZ 3 Mayıs 1883 Sayfa 8

Türkiye, geri kalmışlık yaftasını üs
tünden atma çabalarını öncelerden baş
latırken; bir tarafa yaslanmakla karşı 
karşıyaydı. Bu taraf ülke; daha önceler
den hibeler, şirinlik muskaları dağıtarak 
iki yönden sömürmeyi amaçlıyordu. Bi
rincisi içerde iç tüketimi özendirmek; i- 
kiadsi dostluk gösterisi oyunlarıyla, ül
ke ekonomisini kendine bağlıyarak dene
timinde tutmak. Bu arada Barış Gönül
lerini de unutmak olanaksız Amerika 
dostumuz, o günlerin yönetim boşluklar
ın yararlanarak barışçıları da amaçlı 
göndertmiştir.

O zamanlar Türkiye'ye ilgiler, dost
luk gösterileri çoğaldıysa da; kısa zaman
da dost yüzlü "ABD,, nin başka bir o- 
yunu olduğu iş - işten geçtikten sonra 
öğrenilecekti. Devlet; yönetim boşluğunu 
fırsat bilerek' vurgunlara vurgun katan
ların önünü alamıyordu, Yönetimler, ma» 
hailelerde masallar yaratma masallarıyla 
soygunları yassılaştırıyorlardı. Bir yandan 
artan nüfusa as-iş bulmak, bu nüfusu 
beslemek için de dışardan buğday satınal 
mak Halkın ağızım böylece kapatırken 
iş konusunda da ”önce yar sonra yaran,, 
felsefesiyle, toplumsal dalgalanmaları ön
leyici uyku hapları dağıtılıyordu, tş alanı 
açmak için imalat sanayiinin yıllık para 
gereksiniminin 7 milyar Lirayı aştığı Vur 
gulanırken; bu artışa karşın tüm dışsa
tımdan gelen döviz ise 5 milyar lira do- 
laylarmdaydı.

Uzun süre de; Planla, pilâv birbiri
ne karıştırıldı. Ne pilâv kaşıklanabildi, 
ne planın bastonu elinden alındı. Halkı 
uyutmak için politikacı; daha sonra ülke
mize gireeek elan teleyizyona öncelik ta
nınması çırpınışları içindeydi. Televizyon 
görsel işitsel yayın aracı olarak, özendiri
ci tanıtmalıklarla bunun nedenlerini kav

SPOR... SPOR... SPOR... SPOR...

Ihsan BÖLÜK

3

rayamayanların ceplerindeki para patron 
üreticinin, mal pazarlayıcısının cebine 
giriyordu. Hoş bugün de ayni şey olu
yor ya!

Öylesi programlar geliyor ki, nere
deyse ,,Boşver eğitime Kitaba/Amaç bir 
katla bir araba,, gibi özendiricilik yarışı 
yeni boyutlar kazanıyordu. Bizim Dal- 
lasçı bize bizden birşey yermeyen Tv. 
yerli Sanayiimizi dışalıma dayalı lüks tü
ketime özendirici niteliklerini sürdürü
yorsa bunun bir nedeni, dahası olmalı 
Bu yoksulun, ortadakinin elinden çok pa
rasını alacaktır' Bundan böyle, halkımız 
ın mal mülk sevdalısı olmaktan çıkarıla
rak, kısa yoldan 3 varsıl olma reçetele
rinin verilmemesi de önde gelmeli.

Bugün demokrasi yaşamına dönme 
hazırlığında olan Türkiye arkadaki gıcır- ■ 
tılı kapılar kapatırken, yeni, mert yala- ■ 
»dolanı olta yapmayacak seslerin arayı* S 
şında, bu sesler; Türkiye'nin siyasal ha- S 
vasında, kara bulutlara kuçak açacak g 
sesler olmamalıdır. Gelecek olan siyasal I 
yöneti silerin yurt - ulus sorunlarına ağır ■ 
lık verileceğine de içten güven duyulu- I 
cağı kuşku götürmez.
İnsanımızı, iç sömürü tuzağında tutsak- I 
edebilme olanakları yaratma ortamlna | 
ışık tutacak bir delik bırakılmasın ki; g 
geçmişin çıkarcısı soyguncusu, ülke çıkar ■ 
larını çıkarlarından önde tutan kimse M 
yaşama ortamı bulamamlı, tüm emekçi H 
kesimi piyasa, ya da patron oyunlarıyla M 
karşı, karşıya getirilmemeli. Endüstriyel ■ 
alandaki kesimler, tarım işçisi Türkiye’ ■ 
nin yarınını hazırlayan boş etkenler de- ■ 
ğil midir? Ulusal kalkınmada istenen he- m 
deflere varmayı amaçlayan Türkiye, ya- fl 
pılacak seçimlerle yeni temsilcilerini se- I 
çerek; Özgürlük Demokrasi yolunda ye- B 
ni boyutlar kazanacaktır.

Ke
Üçüncü amatör küme beşinci 

grupta mücadele eden Küçük Kumla 
spor geçtiğimiz hafta İlçe sahasında 
Altınsaban'la yaptığı karşılaşmayı 3-2 
kazandı.

Kumla, 90 dakikalık mücadeleye 
gayet İyi başladı, ancak Koray’ın ra
kip kalade yarattığı tehlikeler, olum
lu sonuç getirmiyordu. Buna karşılık 
konuk takım Altınsaban’da sık sık 
kontratağa geçiyordu. Ancak karşılaş
manın İlk golü 30. dakikada Turgut’ 
tan geldi. Kornerden gelen topu Tur 
gut büyük bir ustalıkla Altınssban ağ 
larına ğönderdi ve Kumla 1-0 öne 
geçti. Bu dakikadan sonra Kumla’nın 
atakları sıklaştı ve 38. dakikada Ali 
durumu 2-0 yaptı. İlk yarı bu skor
la sona ererken İkinci yarının ilk da
kikasında yine Turgut'un golüyle Kum

SÜMERSPOR : 2' K. ESNAFSPOR : 1
Üçüncü amatör kümede, ilçemiz

de haftanın ikinci karşılaşması Sümer 
spor ile Karacabey Esnafspor arasın
da oynandı. Karşılaşmadan galip ayrı
lan takım Sümerspor oldu,

Mustafa Çakmak, Turan Alkış ve 
Mustafa Demiraslan hakem üçlüsünün 
yönettiği karşılaşmadaki golleri, 10. 
dakikada Veysel ve 68. dakikada da 
Aykut attı, Karacabey Esnafspor'un 
tek golünü ise 83. dakikada Namık 
attı. Karşılaşma, Sümerspor'un 2-1

AZOTSPOR, DEPLASMANDA 
BİR ENGEL DAHA AŞTI...

Üçüncü amatör kûma dördüncü 
grupta yer alan Gemlik Azotsper, 
geçen hafta Orhangazi’de Yenlköy'ü 
2-0 yendi.

Pazar günü oynanan karşılaşma 
da üstün oynayan takım Azotspor’du. 
Devamlı atak oynadı. Karşılaşmanın

ALTINSABAN : 2
la 3-0 öne geçti. Dakika 73. Altınsa 
ban'ın orta sahada görev yapan fut
bolcusu Seçkin, skoru 3-1 yaptı. Gol 
den sonra Kumla, daha bilinçsiz bir 
futbol sahneledi. Ardından 85. daki
kada Sabri. Altınstban’ın ikinci golü- 
nü attı ve karşılaşma Kumla’nın 3-2 
İlk galibiyetiyle son buldu.

Turan Alkış, Mustafa Çakmak ve 
Mustafa De mirastan hakem üçlüsünün 
yönettiği karşılaşmaya takımlar şu 
kadroları İle çıktılar.

K. KUMLA : AH, Fahrettin (Ali) 
Yusuf, Soner, Şevki, Erman, Koray, 
Yavuz, Turgut (Şükrü), Haydar, Ali 

ALTINSABAN : Ozeylr, Bülent, 
Muhammed, Necati, Süleyman, Ah
met, Ihsan, Seçkin, Sabri, Adnan, Er
han

İlk üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmaya takımlar şu kadro

ları ile çıktılar.
SÜMERSPOR : Halil, Tekin (0- 

mit), Aykut. Mehmet, Haydar, Mus
tafa, Veysel, İrfan, Namık (Emin), 
Serdar, Turgut

ESNAFSPOR • Mehmet, Ahmet, 
İhsan, Nazım, Rüstem, Mehmet (Di- 
laver), Suat, Namık, İbrahim, Bergün, 
Erdinç 

ilk yarısı golsüz berabere sonuçlan* 
dı. Goller 02. dakikada Haşan ve 
80. dakikada Macit'in ayağından gel 
dİ.

Karılaşmayı Rıdvan Işanlayan, 
Cahit Geyik ve Oktay Engin hakem 
üçlüsü yönetti.

İPEKSPOR I I BORUSAN GÜVEN : 1

DÜĞÜN, Nİ$AN VE NİKÂH 

YAPACAKLAR

İPEK - KOZA - TİCARET
DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 

BASIMIVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

Ayrıca Fatura, Benâ, İrsaliye, Makbuz, Senet
Kartvizit. Martıdrıs ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi 
Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK

İkinci amatör küme beyaz grüp- 
ta, düşme tehlikesinden kurtulama- 
yen Gemlik Berusan Güvensper, I- 
pekspor'a 2-1 yenildi. Cumartesi gü 
nü Bursa Veledrom Dış sahesınde

oynanan karşılaşmadaki golleri 9. da 
kikada Arif ve 16. dakikada ise Tur
gay Ipekspor, 74. dakikada İsmail 
penaltıdan Borusan Güvensper adı
na attılar.

AZOT FABRİKALARI CAMİİ ONARIM VE 
GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin 2. olağan genel kurulu 15-Mayıs-1S83 günü, saat IB.oo da 
Müdürlüğümüz işçi yemekhanesinde toplanarak aşağıdaki gündemi görişeeektir.

Üyülerimize duyurulur. Yönetim Kurulu

GÜNDEM t 1» Açılış 2- Divan Seçimi 3- Rsporlerm okunma» ve görûşSI- 
mesi 4- Yönetim Kurulunun İbrası 5- Demek KuruHarmm seçkıd 6- Dilek ve Te
menniler 7- Kapanış

Matbaamızda her türlü cilt işleri, 
temiz, seri ve kaliteli olarak yapılır. 

TLF : 1797 GEMLİK



SOITCHHLU MODOR 
KADKl GÜLER 

SAHİBİ 
KADRİ GÜLER KÖRFEZ

Öıçelik !
Alüminyum |

DOĞRAMA VE PANJUR SANAYİİ |

NURİ ÖZÇELİK

* Konut-Büro ve iş Yerlerini
* Güneşten, soğuk ve sıcaktan korur
* Binanızı güzelleştirir

* * Zarifleştirir
* Teknik arızalarda 10 yıl garantilidir

TLF : 2571
İSTİKLÂL CAD. GÜRÇAY PASAJI NO. 48 GEMLİK

SATILIK DAİRELER
Gazhane Caddesinde 140 m2 ve 

120 m2 iki daire ile
Orhaniye Mahallesinde 96 m2 
tek katlı müstakil ev satılıktır.

SATILIK TELEFON

Müracaat : Körfez Basımevi 1797 GEMLİK

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete 

Resmi İlânlar tek sütun santimi 200 TL. 

İcra ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL.

Kayış İlânları 500

Teşekkür ve Doğum ilanları cm. 50

Kengre İlânları

Koep. Kongre İlanları

1500

2000

TL.

TL.

TL.

TL.

Sürekli Özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
6 Aylık 400 TL.
Yıllık 800 TL.

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

Y9"tlm Yfi : ftrlu P«M> 
TJEL. : 1T9V - OBMAİK

Dizgi ve Batkı Körfez 
Matbaacılık ve Ambalaj San.

SATILIK VASITA
Fabrikamız ihtiyaç fazlası bir adet 1976 

Model Ford Minibüs teklif almak suretiyle sa
tılacaktır. Vasıta mesai saatleri içerisinde fab 
rikada görülebilir. İsteklerin 15.5.1983 tarihi 
ne kadar tekliflerini yazılı olarak vermeleri 
gerekmektedir.

Not : Şirketimiz 2490 Sayılı kanunu tabi 
olmayıp^ satışı yapıp yapmamakta veya yap
makta serbesttir.

KAV ORMAN SANAYİİ ANOMİN ŞİR
KETİ

PK. 11 ORHANGAZİ

Satılık Ev
Yeni Mahallede 96 

m2 tek katlı ey satılıktır.

Müracaat : Tlf 1797

O KM. OTOMOBİL

51 akran renkli televizyon 
yer eliyor. Bunların yanın
da çeşitli ev araçları ve 
de Buzdolabı veriyor. Pi
yango için özel olarak ha*
zırlanan 10 bin adet bilet 
ve yine özel olarak hazır 
lanan afişler bastırıldı.

TURİZME 
HİZMET 
EDELİM

ĞEMLiK’LİLERİN HİZMETİNE g 
ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE GİRDİĞİNİ J 

SAYGIYLA DUYURUR

BİLEZİK - KÜPE - .ALYANS - PIRLANTA |
İNCİ - YÜZÜK ÇEŞİTLERİ I

Minibüs Garajı Mutmanlar Apt. altı
GEMLİK

| GÜÇLÜ OTO ELEKTRİK g
KARBÜRATÖR BAKIM SERVİSİ

KADİR AKSOY
Gsmlik’lilerln Hizmetine Girmiştir.

H BS Hamldlye Mah. Tekel Sok. Kordon Boyu No. 45

GEMLİK

APARTMAN YAPILMASINA 
MÜSAİT ARSA VEYA 
EV ARANMAKTADIR.

Tlf : 3808 YUSAN İNŞAAT Koli. Şti.

3 Mayı» i 983 Salı

PEŞİNATSIZ 
SATILIK 

BÜROLAR

GÜRLELİLER 
HAN'da 12 m2 li 

30 ay vadeli 
satılık bürolar

Kemal Erkul 
Tlf: 1496 Gemli

Mühendislik ve Ticaret
Tesisat — Taahhüt — Plan — Proje 

Mühendislik Hizmetleri

PTâtil - D.A.M. Misinalar 
VMC —MUSTAD İğneler, VMC - bam kaşıklar 

Her Türlü Olta Malzemeleri

Elektrik Müh. BEDRİ AKBAL
Kayhan Mah. 1 Nolu Cad, Tlf : 3197 - 1243
No. 77/A GEMLİK

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 
DAVETİYELERİ

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

temlik KÖRFEZ
Basımevine Sğrayımı



gemUik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
▼ 1*1 l 1O BAYI : 498 1O MAVİM 1983 10 LİRA

Rekortmen Zeytin Tüccarı Cahit Durmaz

VERGİ REKORTMENLERİ
BELLİ OLDU
1982 yılı Gemlik Ver 

gi rekortmenleri belli oldu. 
Bu yıl ilk kez Zeytin Tüc 
carı Cahit Durmaz birinci 
sırayı aldı.

Bursa Defterdarı Cen 
giz Erol'dan aldığımız bil 
gilere göre ilçemizde 1982 
yılında en büyük vergiyi 
3 milyon 499 bin 131 li

Adı ve Soyadı
1. Cahit Durmaz
2. Cemal Öner
3. F. Belkız Tunca
4. Ahmet Yılmaz
5. Süreyya Bulca
6. Tevfik Solaksubaşı
7. Haşan Dillioğlu
8. Nazif Girgin
9. Fikri Silahtareğlu

10. Mustafa Bankaya 
11. Haluk Altan
12. Attan Kafoğlu
13. Naciye Kafoğlu
14. Hamdl Tangön
15. Ahmet Anar
16. Sümer Atasoy
17. Erdoğan Barutçuoğlu
18. Ali Koral
19. İsmail Aslan
20. Süleyman Güler
21. Ahmet Güllü
22, Necati Aydın
23. Mehmet Buçukoğlu
23. İbrahim Aydın
25. Necdet Alyüz

ra ile Cahit Durmaz öde 
di. Cahit Durmaz'ı zeytin 
Tüccarı Cemal Öner 2 mil 
yon 648 bin 657 lira ile 
izledi.

İlçemizde en çak ver 
gi ödeyen yirmi beş mü 
kellefin adlarını ve ödedik
leri vergiyi yayınlıyoruz.

Mesleği Ö. Vergi
Zeytin Tic. 3.499,131

< 2.648.657
Petrol Of. B. 2.597.918

« 2.552.195
Zeytin T. 2.358 038
Lastik T. 2.063,088
Zeytin T, 2.052,760
Turşu İm. 1.912,940
Inş, Möt, 1,870,182

Akaryakıt Ba, 1,580,565
Inş, Mal, 1,576,001
Kem, Ort, 1,566,664

« 1,511,668
T, Bakkal 1,326,081
Fırıncı 1,265,548
Yağ San, 1,249,009
Turşu İm, 1,226,167
Zeytin Tic, 1,160,158
Demir Çim, 1,187,354
Inş, Müt, 1,102,918
Inş, Malz, 1,089,507
Mütoe, 1,057,535
Bira Bayi 1,055,225
Mütea, 1,852,854

« 1,011,166

Gemlik vergi rekortmeni 
Zeytin Tüccarı Cahit Durmaz

Gemlik vergi rekortmeni
2. ıl Zeytin Tflc. Cemal Öner

Kısa Kısa

Eski 27 Mayıs yeni adı Gazi İlkokulu bu 
yıl ilk kez 28 Mayıs gönü, 1857-1970 yılına 
kadar okullardan diploma almış öğrencilerini bir 
araya getirecek ve Gelenekseke Pilav Günü dü 
zenliyecekler. Parasız yapılacak Pilav Gününe 
tüm mezunlar davet edildi.

Gemlik Yardım seveni er Derneği bu yıl 
yine yoksul çocukları sünnet ettirecek. Yardım 
söven bayanlar okul okul gezerek sünnet ola 
cak çocukların kayıtlarını topluyor.

Balıkçı barınağına belediyece yapılan baraka 
da 7 balıkçı yazıhanesi İle balık satış yeri yapı 
lıyor. Çay ocağı ve 3 soğuk hava deposununda 
bulunacağı yeni balıkhane ile ilçenin turistik 
mevki iskele bir parça düzelecek, balık kekula 
rından kurtulacak. d. s. 4 te

AZOTLU HANIMLAR ÖNCÜLÜĞÜNDE 
İLÇEMİZDE ANNELER GÜNÜ KUTLANDI
"5 Mayıs Anneler

Günü" İlçemizde Azot 8a
lönlarında Azotçu Hanım
ların öncülüğünde kutlan-

Har yıl Mayı» ayının İlk Pazarı kutlanan anneler gtlntln- 
4a, anneler doyasıya atlandılar. (Foto t Ihtan BÖLÜK)

dı.

Cumartesi günü dü

zenlenen günde, ev sahip 

llğlnl yapan Azotlu Hanım 

lar,- anneler gününü Gem 

ilk'te gelenekselleştirecek 

lerlnl söylediler.

Ses sanatçılarının ve 

dansözün renklendirdiği 

Anneler gününde, enneler 

lor aralarında yaptıkları 

çekilişlerde armağanlar ka 

zanırkon, konuklara pide 

ve ayran ikram edildi.

Anneler günlerinde, 

anneler doyasıya eğlendi 

lor.

diş hekimi 

gülsen 
altan

SEMEBOt™ yokuşu X _

gemlik

DANIŞ EKİM, NEZİH DİMİLİ VE 
İNAN TAMER 
POLİTİKADA YOKLAR

ilçemizin tanınmış i 
simlerinden eski CHP ilçe 
Başkanlığını uzun süre 
yapmış elan Danış Ekim 
ile Av. Nezih Dimili ve 
Sekreter üye İnan Tamer, 
yeni dönemde siyasetle 
uğraşmıyacaklarını açıkla 
dılar.

Sayın Danış Ekim, ga 
zetemize yaptığı açıklama 
da "bu siyasette uzun yıl 
lar görev almış ve yaşlan 
mış durumdayım. Bundan 
sonra vatansever gençlere 
ve zinde kuvvetlere parti 
ve memlekete yararlı ol 
malarını tavsiye ederim. 
Yeni dönemde tamamen 
tarafsız kalarak hiçbir par 
tiye katılmak düşüncesin 
de değilim*’ dedi.

Av. Nezih Dimili İsa 
"aktif siyasetle uğraşmıya 
cağım memleket sorunları 
bir aydın gibi yakın ama 
aktif olmadan İlgileneceği 
ni belirterek" yeni dönem 
de siyasi çalışmalara katıl 
mayacağım" dedi.

Öte yandan eski CHP 
İlçe sekreteri İnan Tamer, 
yaptığı yazılı açıklamada 
şunları söyledi :

«—Demokrasi fedakâr 
lık isteyen ve bununla ya 
şayan bir rejimdir. Fazile
ti gerektirir. Demokrasiye 
inananlar siyasi mücadele 
yi önce mensubu oldukla

rı siyasi organ içinde yap 
mayı düşünürler. Geniş 
halk kitlelerine siyasi faa 
liyeti özendirici, memleket 
meselelerine bigane kal
mamayı özendirmek ge
rekmektedir. Onun için 
bizim gibi eski parti yöne 
ticileri, yeni kadrolara im
kan tanımalıdırlar. Siyasal 
partilerde memlekete hiz
met etmek isteyen, her 
yönüyle yetişmiş, kültürlü 
gençlerimizin özendirilme
si gerekir. Bu vasıftaki 
genç kuşakların biz eski
lerden daha İyi görev ya
pacaklarına ve demokrasi
yi kesintiye uğratmadan 
yaşatacaklarına inanıyorum 
Bu inanışla yeni dönem
de bir siyasi partide gö
rev almayı düşünüyorum 
Halkçı ve sosyal adaletçi 
düşüncenin bir neferi o- 
larak kalacağım.» dedi.

Ahmet Çeterez : 
"Görev Verilirse 
Partilerde 
Çalışırım"

Uzun yıllar ilçemizin 
siyasi mücadelelerinde yo 
rlni alan popüler İsmi Ah 
met Çeterez, yeni dönem 
de «görev verilirse siyasi

D. s. 4 t«

Akıt Haberimizi Yalanladı
“POLİTİKADA VARIM"
Geçen haftaki sayımız 

da çıkan haber üzerine ga 
zetemize bir açıklama gön 
deren eski belediye baş
kanı İbrahim Akıt, «de
mokrasinin gereği olarak, 
politikada varım» dedi.

İbrahim Akıt adına ğe 
çen hafta gazetemize açık 
lamada bulunan Kemal A 
kıt, babası için «politika
da yekum» diye yazabile
ceğimiz!, eski belediye 
başkanının kesinlikle ar
tık siyasetle uğrsşmıyaca- 
ğını belirtmiş, bu karar ba 
bamındır, onun demeci gi 
bi kullanabilirsiniz demiş
ti. Bunun üzerine geçen 
sayımızda bilinen haber 
yayınlanmıştı. Ancak, oğ
lunun kendisi adına açık
lamada bulunamıyacağım 
söyleyen İbrahim Akıt, ha 
berimizi tekzip etti.

Akıt, açıklamasında

şöyle dedi :
«—Gazetenizde her

hangi bir kişiye beyanat

vermiş değilim. Politik or 
tama dönülen şu gûnier-

O. S. 4 ta

Gazi llkokulu'nda İkinci Bayram

Geçtiğimiz hafta sonunda Gemlik Merkez Gezi İlkokulun’da 
bir okuma bayramı daha yapıldı. I/A Sınıfı öğrencilerinin, sınıf 
öğretmenleri Sabrlye Güven önderliğinde düzenledikleri okuma 
bayramında minik öğrenciler, anne ve babalarına öğrendikleri 
şarkı ve şiiri eri sundular.
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Gemlik
¥ azıları

Av .Ali AKSOY

Turizm amaçlı tanıtma broşürleri Gemlik’ten 
■özederken genellikle üç otelin adını verirler. Tibel 
Hotcl, Terme Hotel ve Pak Otel...

Tibel., Gemlik Belediyesi ile “Ticaret Odâsı”- 
nın ortaklaşa yatırımıdır. Öyle ki bu ortaklık ote
lin adına yansımıştır : “Tibel”. Terme, Belediye
nin kendi malıdır. Pak Otel ise Sayın Berkay 
Kumla’ya aittir. Îstanbul-Nişantaşı’nda oturan Sa
yın Kumla, her salı gelir; otel müdürünü anlar dinler 
ve ertesi gün geri döner.

Pak Otel’in on yıllık bir geçmişi var. Gemlik 
Lisesi’nde okuduğumuz yıllarda, yerinde “Kerim 
Bey’in Hanı” bulunuyordu îç tarafta, eskiden ahır 
olarak kullanılan ve sonradan dükkanlara dönüştü
rülen işyerleri ilçe meydanına bakan batı yönde, 
üstünde otel, altında, ahşap tavanı yüksekçe bir 
büyük kahvehane, üzeri mermerli küçük masalarda 
Preveze, Batum ve Girit anılarını konuşarak yaşla
nan “yaşlılar”...

Nuri Paşa’nın torunu Sayın Berkay Kumla, 
gün gelip bu “duvarları badanaya hasret” hanı yı
karak yerine “Pak Otel”i yaptırdı.

Nuri Paşa adı yazılarımızda oldukça sık geç
miştir. Yüz yıl önceki Gemlik'i anlatırken, Veli 
Orkun’a dayanarak, Nuri Paşa’nın ilçede Türk nü
fusu arttırma çabalarına değinmiştik. Yunan işgali 
dönemine ilişkin anılarını aktardığımız Celal Çorum 
Bey, günümüzde belediye parkının bulunduğu yer
de Nuri Paşa’nın bir gazinosu olduğunu, İngiliz u- 
çaklarının bu gazinoyu bombaladıklarını anlatmıştı. 
Ve en son Reşat Nuri’nin “Gizli El” romanındaki 
“Narlllı Aziz Paşa”nın, biz de Kumla’lı Nuri Paşa 
çağrışımı yaptığını belirtmiştik.

Aylardır “yaşı elverişli her Gemlikli’ye" Nuri 
Paşa’yı sormaktayım. Ne var ki gidip de torunla
rına : (Bana dedenizi anlatır mıeınız?) diye sorma
dım. Bir ara sormayı düşündüm fakat sonradan 
caydım; Bekledim ki torunlarından birisi : (Dede
mizi “haricen” nasıl öğrendin bilmeyiz ama bir de 
bizden dinle...) desinler. Demediler... Şayet “bam
başka* şeyler yazdığım kanısına varırlarsa yapa
cakları yazılı açıklamaya yer vermekle sevineceğim.

Ve ben Nuri Paşa'y1 önce Gemlik halkından, 
sonra kitaplardan ve ölüm tarihini Kumla’daki 
mezar taşından öğrendim.

# # #
Merhum Nuri Paşa’nın mezar taşına aynen ya

zar ki : (Gemlikli Alibcyzade Merhum Nuri Paşa 
Ruhu İçin Fatiha Tarihi Vefatı, 21 Temmuz 1928)

Yetmiş yaş civarında öldüğüne göre 186O’lı 
yılların başında doğmuş .oluyor. Başta Osmanlı 
Padişahı Abdülaziz var. Yerli eşraftan bir ailenin 
oğludur, öğrenim derecesi üstüne bilgi bulamadım. 
Yaşı kemale erdiğinde, Veli Orkun'un demesi : 
(Abdülhamit’e nüfus etmeyi başaran zeki ve çalış
kan bir zat). Gemlik'te Türk nüfusun artmasına, 
ticari ve zirai zenginliklerin yerli Rumlar’ın elin
den alınmasına çalışmış. Zamanın usul ve erkânı 
gereği Abdülhamit’e, incir dahil, hediyeler sunulmuş..

“Paşalığı” askerlikle ilgili değil; “taltifen" sa
ray “paşa" yapıyor. Belki de dönem gereği “sara
ya amade" çok sayıda asker beslediğinden... Ve 
gün gelip Nuri Paşa Bursa'nın aşar (veya öşür) 
vargisini toplayan “mültezim" oluyor.

Aşar : Müslüman kulların ektiği toprak ürün
lerinden alman onda bir oranındaki peydir. Ekin, 
tütün, zeytin, herne ise... Ayrılan “mal" köylüye 
göre çok mültezime göre az.

“İltizam Usulü” Osmanlı'nın geleneksel “tımar" 
sistemi bozulunca ortaya çıktı. Nakit sıkıntısı çe
ken saray, vilayetlerden toplanacak aşarı bir yıl

NURİ PAŞA’LI YAZI

önceden yüzde on eksiğine satmağa başladı. Saraya 
ödemeyi yapan kişi, ürün toplanırken tarlada a- 
damlarıyla hazır.

Bunları değerli “Kumla" ailesini müşkül du
ruma sokmak için yazmıyorum. O zaman geçer 
kural buymuş. Ve Nuri Paşa’nın aşar toplama yön- j 
temleriyle ilgile “fena şeyler” duymuş da değilim | 
Duyduğum; aşar toplama işi ilk kez Abdülhamit 
zamanında başlıyor. Kaç yıl devam ettiğini, me
raklısı Osmanlı arşivlerinden çıkartabilir sanırım...

İkinci bulabildiğim : Paşa’nın birhayli “vari- । 
yet’li olduğudur. Gemlik’te park yapılan yer, çarşı 
meydanına katılan dükkan yerleri, lise caddesinde 
Osmanlı stili bir konak... Lisede okuduğumuz yıl
larda biz “taşralı öğrenciler” öğrenci yurdu yapı
lan bu konakta kalırdık.

Yurt Ansiklopedisinin Bursa ili bölümünde 
yazar ki : 1906 yılında Gemlik’te Nuri Paşa’nın 
yapımı süren 80 kazanlı ipek iplikhanesi vardır. 
Yine Bursa Kapalıçarşıda dükkanlar, kaplıcalarda 
işyerleri... Ve İstanbul’da işyerleri ve Beylerbeyi’n- 
de konak.

İşgal sırasında ilçeyi terketmeyen Nuri Paşa’ya ı 
düşman, hakaretlerde bulunur. Fakat gerek Nuri 
Paşa ve gerekse çocukları Kuvayı Milliye hareke- | 
tini desteklerler.

* * «-
Refikası Azize Hanım’dan Paşa’nın dört oğlu 

olur, bir kızı. Nurettin Bey, Nurinnisa Hanım, 
Kerim Bey, Kemal Bey ve Eftal Bey. Davul bile 
dengi dengine derler ya, Paşa’nın çocukları da 
böyle evlilikler yapar. Nurettin ve Kerim Beyler, 
üç dönem Bursa milletvekilliği ve İstiklal Mahke
mesi üyeliği yapan Necati Kurtuluş Bey’in iki kı
zıyla evlenirler. Kemal Bey, Danış Ekim Bey’in 
kız kardeşiyle evlenecektir. İstanbul'dan evlenen 
Eftal Bey ve Nurinnisa Hanım oralı olurlar.

İleride Danış Beyin çocukları Galatasaray Li« 
sesi’nde okurlar iken, hafta Sonları “evci” çıktık
larında soluğu Beylerbeyi’nde oturan halalarında ı 
alacaklardır...

❖ « *
Nuri Paşa’nın kardeşi Galip Bey’dir. Paşa’nın 

çocuklarından Nurettin ve Kerim Beyler cumhuri
yet döneminde Gemlik’te CHP İlçe Başkanlıkları 
yapacakları gibi Galip Bey’in oğlu Eşref Bey’de, 
1930’lu yıllarda belediye başkanlığı yapacaktır.

Özellikle Dr. Ziya Kaya’nm partiden istifa 
etmesinden sonra Nurettin ve Kerim Beyler Sayın 
Danış Ekim’le birlikte ön plana çıkarlar. Nurettin 
Bey Gemlik Ticaret Odasının ilk kurucusu ve 
başkamdir. Bir ara Serbest Fırka’ya giren Kerim 
Bey yeniden CHP saflarına katılır.

Ve en ilginci : Cumhuriyetin 10’uncu yılı ne
deniyle verilen baloda Belediye Başkanı Eşref Din- 
çer Bey, hanımıyla birlikte “aşikare” danseder. 
Deniz kıyısındaki eski belediye önünde açıkhavada 
ve geceleyin yapılan baloda, çok sürmez piste Dr. 
Ziya Kaya ve eşi, Sunğipek Fabrikaaı Müdürü Os
man Şükrü Edirne Bey ve eşi çıkarlar. Bunları 
başka çiftler izler.

Herkesin gözü önünde bir kişinin kendi karısıyla dahi ol
sa dans etmesi 1933 yılında Gemlik'te "olay” olur...

# * $
Günümüzde Nuri Paşa’nın çocuklarından hiçbiri hayatta 

değildir. Paşa’nın adı torunu Sayın Nuri Kumla’nın adıyla sür
mektedir Ve Sayın Berkay Kumla, hem Nuri Paşa’nın hem 
Necati Kurtuluş’un torunudur.

ilçemizin yakın geçmişindeki bu önemli ailenin ilk büyü
ğüne ve çocuklarına değinmeden Gemlik üstüne yazmak müm
kün değildir. Bulabildiğimiz kadarıyla da olsa anlatmaktan 
mutluyuz.

Merhum Nuri Paşa ve çocuklarına tanrıdan rahmet dile- 
lor, hatıralarını saygıyla anarız.

İlân
Gemlik Belediye Başkanlığından

1— Pazar Caddesi yol yapımı inşaatı 2490 sayı 
yasa hükümleri dahilinde şartnamesi ve hazırlanan ihal 
dosyası gereğince kapalı zarf eksiltme suresi ile ihaleyi 
çıkarılmıştır

2— Keşif bedeli 11.051.480,- lira olup, geçici temi 
uatı 331 544.- liradır.

3— İhalesi 20 Mayıs 1983 Cuma günü saat 15 00 dı 
Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır

4— İştirak etmek isteyenlerin ihale tarihinden ü< 
gün evvelinden müracaatla ihaleye katılma yönetmenliğ 
hükümleri dahilinde ibraz edecekleri belgelerle birlikti 
müracaatla yeterlik belgelerini almaları gereklidir.

5— Ihsie dosyası mesai saatleri dahilinde Belediye 
fen işlerinde görülebilir.

6— Zarflar ihale saatinden bir saat evvelinden mak
buz mukabili verilecektir.

7— Posta ile yapılacak başvurulardaki gecikmeler 
dikkate alınmaz. Keyfiyet ilân olunur 27. 4. 1983

( Satılık. Arsa
| Ilıca Yolunda İmar Planı Dahilinde

| 110 m2 arsa sahibinden satılıktır.

f
® Müracaat ; Feridun Özbek Tlf : 1243 GEMLİK | 
ı I
•W*** eudtugfi ytoM.a» v-ufa&ı - *-«**^^

< SATILIK I
| Çalışır durumda 3O'luk Piliç
| Çevirma makinası uygun şartlarla
| satılıktır.
| Tlf : 104 — Yenişehir 

««Ört» W
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I GÜÇLÜ OTO ELEKTRİK )
{ KARBÜRATÖR BAKIM SERVİSİ

| KADİR AKSOY

f Gsmlik’lilerin Hizmetine Girmiştir.
f amdiya Mıh. Takel Sok. Kordon Boyu No. 45 j

| GEMLİK

| DOKTOR l
I Cahit Yorulmaz
1 DAHİLİYE MÜTEHASSISI

— ELEKTRO KORDİO —

Tlf : Mu. 2290 Ev. 2310 GEMLİK

| Operatör Doktor
I AHMET DOĞAN I

Kadın Hastalıkları ve
s Doğum Uzmanı
g Fevzi Çakmak (Maksem) Caddesi PTT Üstü

Aktar Apt. Kat 3 Daire 7 BURSA
K Tlf ff 27 128 - £v M 718
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Neden çekiniri* eleştirilmekten; ne
den gerçekleri benimseyenleyiz? Gerçek 
lerden kaçmamn bir anlamı olmasa ge
rek Gerçekleri de söylemenin bir yolu- 
yöntemi vok mu? Elbette var. Ama ger
çeği dağdan, dereden aşırtarak, sokaklar- 
da-caddelerde dolaştırarak anlatmak; kar 
şıdakini aldatmak; ya da onunla eğlen
mek demek olmaz mı? Dostun tanıdığın, 
gerçeklerden hoşlanmayarak arayı soğu
tacakları düşüncesi tümden yanlış ola
maz mı? Eğerek, bükerek, süsleyerek ak 
tarılan uyarıcı sözlerin gerçeği, tam yan 
sıttığına inanmak saflık olur. Batmasın, 
kırmasın görüşü içinde söylenenler; bir 
gelir batı verir, kırıverir karşıdakini. 0- 
sunda ayağı suya erecek; o da algılarını 
usa vuracaktır Usa vurum sonucu ger
çeğin, kendisine doğrudan aktanlmayışı- 
na üzülecektir.

Yönetenlerin topiumlardan, duyulma 
sim istemedikleri gerçekleri saklamaları 
ne denli doğrudur? Yaşanılan ortamın 
katı acımasız kuralları da, gerçeğin acı
masızlığını katılığını duyuramaz mı? Uy
gar top nmlar, gerçekleri itici güç olarak 
beğerlendirdiklerinde; uygarlık yarışında 
hız kazanmış olurlar.

Sanat dallarındaki ürünlerin, gerçek
li görüşle eleştirileri yapılmıyorsa, sanat 
çı, yapıtının toplum, izleyicideki etkile
şiminden nasıl haberi olacaktır? Gerçek
çi gözle bakıldığında kendimizle kavgalı 
oluruz Çünkü böyle eleştiriye, kişi de i- 
nanmamıştır. 0 kendinin eleştirilemez ol 
duğunun inancındadır. Şöyle bir söz söy 
lenir: (—Suçu gelin etmişler, kimse üs
tüne almak istememiş. Suç, işlenmiş ger 
çek bir elayız, kişi beninısememekte di
renecektir. Başkalarının itmesiyle bu işe 
bulaştığını söyleyecektir. Demek ki: Ör
neğimizdeki soyut suçlu, gerçekten kaçı
nmayacağını, aradan yıllar geçse de her

şeyin ortaya çıkacağı gerçeğini benimse
miştir. Bu tavır onu da rahatlatmıştır. 
Böyle olmasaydı, büyük bir suç yusnağıy 
la arkadaşlık yapacak; sürekli huzursuz 
olacaktı. Öte yandan çocuklar, işledikle* 
ri suçları zor üstlenirler. Suçu başkaları
na yüklemeyi do kurtuluş bilirler. Oysa 
onlar da bu‘tavrın yanlışlığını biliyor, 
gerçek suçlunun, kendisi olduğu gerçeğin 
den kaçmanın yollarını arıyor. Kendine 
yada kendilerine özgü yöntemlerle.

Sanat dallarında çeşitli akimlarına 
olmasına karşın; ister somut, ister soyut 
sürrealist, realist, izlenimci olsun:- bu, bu 
akımlarda gerçekçiliği de algılamamak o- 
lası mı? zor anlaşılır olmalarına karşın, 
izleyici, didikleyici gözlerle istenen obje 
leri yakalayasıya yapıtların önünden ay
rılamayacaktır. İzleyici, sanat yapıtların 
da doyuma ulaştıran yolları . da araya
caktır. Bu yolları ararken tek istediği de 
gerçeği yakalamaktır

Öyküler-masallar, gerçekler üstüne 
kurulmuşlardır, öykülerin, masalların i- 
çeriği gizli olan gerçekler bize, kıssadan- 
hisse denen dersi vereceklerdir. Böylece 
de; öykünün'masalın ana içeriğini de bi 
ze bulduracaklardır. Öykülerde masallar
da insanların dramı (Romanı da -unu tma 
yalım) bununla birlikte zor yaşamları 
anlatılır. Çoğu kez de yoksulla uzanır el 
ler masalarda.

Gerçekten, ya da gerçeklerden kaç
manın yolu-yöntemi bulunmuş mu bugü
ne değin? Siyasal yaşamda gerçekler, da 
ha net algılanır. Tam takımların kurul
duğu, uyum sağlamaya gidildiği bir an
da (—Durun beyler!) denebilir. Yönetim 
ulusal bütünlüğü sarsacak çalışmalara 
gerçekçi gözle bakarak —Hizaya gel. di
yebilir. Gerçek sözcüğünün içeriği de. bu 
çağrıyla yüklü değil mi.

Gayrimenkulün Açık Artırma İlâm 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. : 982/117 T.
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu Sicilinin 27.2.1980 tarih ve pafta : 5, sahife : 1106 ve parsel: 1106 

da kayıtlı Gemlik Karacaali köyü Ortakaya mevkiinde kâin 2750 metrekare miktarlı 
arsa üzerine inşa edilen yazlık meskenlerden 90/4644 arsa paylı ve bilirkişi tarafindan 
4.000.000.- lira kıymet takdir edilen birinci kattaki bağımsız bölüm (4) nolu mesken 

satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 17/6/1983 Cuma günü saat 10.00 dan 10.20 ye kadar Gemlik İcra Dai
resinde aşık 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 çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 27/6/ 1983 Pazartesi günü aynı yerde ve ayni saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağım ve satış mas
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

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

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

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

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı- 
iaeakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 982 / 117 T. sayılı dosya numarasıyla me
murluğumuza başvurmaları ilân olunur.

1c. îf. K. 126 )
( İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

PEŞİNATSIZ SATILIK BÜROLAR 
GÜRLELİLER HAN’da 12 m2 lik30 ay vadeli 

satılık bürolar
Kemal Erkul Tlf ; 1496 Gemlik
«t»-»— MAı

SPOR... SPOR... SPOR... SPOR... Ihsan BÖLÜK

Azotspor : 2 - Maliye : 0
Üçüncü amatör kümede ilçede 

haftanın ilk karşılaşması Azotspor, 
Maliye karşılaşması idi. Bu karşılaşma 
pazar günü saat 10.oo da başladı ve 
Azotspor'un 2-0 lık galibiyetiyle son 
buldu.

90 dakikalık mücadeleye çok İyi 
başlayan mavi- lacivertli Azotspor 
çok baskın oynadı. Rakip kalede sık 
sık gol tehlikeleri yaratıyordu. Bu 
tehlikeler özellikle Haşan, Macit ve 
ismet tarafından yaratılıyordu. Azot- 
spor’a karşın daha genç bir kadroyu 
sahip olan Mallyespor, düzenlediği 
kontrataklar önemli bir sonuç getir
miyordu, 32 dakikada Hasan’ın güzel 
bir golüyle Azotspor 1-0 öne geçti. 
İlk yan bu skorla sonuçlanırken, ikin 
cl yarı baskın oynayan takım yine A- 
zotspor’du, 55. dakikada Enver, Azot- 
spor'u 2-0 öne geçti ve karşılaşma
da başka gol olmayınca müsabaka 2-0 
Azotspor’un yengisiyle sonuçlandı.

Mustafa Çakmak, Ertuğrul Reis 
ve Mucettin Topçu hakem üçlüsünün 
yönettiği karşılaşmaya takımlar şu 
kadroları İle çıktılar.

AZOTSPOR ; Rasim, Ali, S. Ali, 
Ahmet, Cemil, Macit, İsmet, Fikri, 
(Ömer), Haşan, Enver, Mehmet, (Va 
hlt)

MALİYESPOR : Levent, Lütfü, 
Abdullah, Mehmet, Hüseyin, Kenan, 
İsmail, Recep. İbrahim, Seval. Rey
han

Borusan Güven :
İkinci amatör kümede yer alan 

tek Gemlik takımı Borusan Güven 

spor, k.üme düşmeyi garantiledi. Geç 

tlğlmiz hafta pazar günü ilçe sahasın 

de Akarspor’la karşı karşıya gelen 

Borusan Güvenspor karşılaşmayı 3-2

Sümerspor : 1 — Gürsuspor : 2
Oçünçü amatör kümede ilçede hafta

nın ikinci karşılaşması Sümerspor’la Gür- 

susppr arasında oynandı. Karşılaşmadan 

Sümerspor 2-1 yenik ayrıldı.

Sümerspor grubunda şampiyonluk he

sapları yapan Gürsuspor karşısına puan a- 

maçıyla çıktı- Karşılaşmaya iyi başlayan 

Sümerspor Gürsn karşısında üstünlük sağ- 

lanamıyordu» 30- dakikada Ümit’in yeri

ne oyuna giren Mehmet Ali» 33. dakika-

da attığı golle Sümerspor'u 1'0 öne ge

çirdi. 40- dakikada Gürsu'nnn kazandığı 

penaltıyı Kadir dışarı attı ve skor'da de

ğişiklik olmadı. İlk yarı Sümerspor un 1-0 

lık yengisiyle son buldu. İkinci yarı 

kendini biraz daha toparlayan Gürsuspor 

82. dakikada İzzet’in golüyle skoru 

eşitledi. 1-1 Golden sonra Gûrsu cun a- 

takları şıklaştı ve son dakikada Ferhat’ın 

golüyle sahadan 2*1 galip ayrıldı.

3 Akarspor : 1
kazandı.

Karşılaşmadaki golleri 10. dakika

da İsmail penaltıdan, 49. dakikada 

Hüseyin ve 79 dakikada Mustafa attı

lar. Akarspor'un tek golünü ise 78. 

dakikada Haşan attı.

Galip Balkanlı, Şemsettin Topçu 

ve Mucettin Topçu hakem üçlüsünün 

yönettiği karşılaşmayı takımlar şu 

kadroları ile çıktılar.

BORUSAN GÜVENSPOR : ibra- 

him, Hikmet, Ahmet, Sönmez,, Ah

met, Mehmet, Ali, Mehmet, (Abdul

lah,) Hüseyin, (Mustafa), İsmail, Hü

seyin,

AKARSPOR îMünür, Vedat, Ni* 

hat, İbrahim, Hüsnü. Erhan, Ömürlü, 

Halim, Süleyman, İbrahim, Haşan
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KADRİ GÜLER 

SAHİBİ 
KABRİ BİLER

\ gtemüik \

KÖRFEZ
roootlm Yeri : fırla reeoj»

Dizgi ve Batkı Körfez 
Matbaacılık ve Ambalaj San

10 Mayı» 1983 Salı

I

Özçelih î 
Alüminyum l

DOĞRAMA VE PANJUR SANAYİİ |

NURİ ÖZÇELİK İ
I

* Konut-Büro ve iş Yerlerini |
* Güneşten, soğuk ve sıcaktan korur |
* Binanızı güzelleştirir |
* Zarifleştirir
* Teknik arızalarda 10 yıl garantilidir |

■L : 1
TLF: 2571 |
İSTİKLÂL CAD. GÜRÇAY PASAJI NO. 48 GEMLİK g

FIRAT Reslouronl
I YENİ DÜZENLEMESİYLE HİZMETİNİZE AÇILDI

ÇEŞİTLERİMİZ

Günlük Taze Balık

Izgara Çeşitleri
Şiş
Pirzola
Büftek
Karışık
Bonfile

200
225

250
275

Soğuk Mezeler

Beyaz Peynir 
Tarama 
Haydarl 
Pilaki
Arap Saiata 
Pava
Piyaz
Dil Söğüş ve et

75
80
80
80
80
70
60

115

Ahmet Çeterez ”Görev Verilirse
Partilerde Çakşırım”

partilerde çalışırım.» dedi.

Ahmet Çoterez'in ge

rişleri şöyle :

«Yeni dönemde de
mokratik sağa mensup 

partilerde muhterem Gem
lik'tiler görev verdiği tak
dirde, kutsa! bir memle
ket görevi kabul eder ça
lışırım. Bu çalışmam, men 

su bu olacsğım siyasi par 
tiye bir fayda temin etmi 
yecoğini anladığım an, 
derhal çekilmeyi görev sa 
yarım. İntikal devre

sinde ölen siyasi partilerin 

kuruluşlarında özellikle tec 

rübeli bir kaç arkadaşın 
haricinde genç, tahsilli ve 

Gemlik'in hizmetlerini ön 

planda tutan, çok yete
nekli arkadaşlarımız mev
cuttur. Bunları kurucular 
arasında girmekten zevk 
duyarım. Bölün temennim 

siyasi partilerimizin ulusu- 
müze ve bilhassa siyasete 

büyük isimler vermiş Gem

lik'e hayırlı olmasını dile
rim. İlçemizde siyasi «sağ» 
partimizin hiçbir kademe
sinde çözülme tahmin et
miyorum. Bazı arkadaşla
rımızın ayrı gruplar halin
de çalıştığını zannetmiyo
rum. Böyle olsa bile sağ 
dayunun mutlaka hakim 
olacağını savunuyorum.»

Devrilen

Elektrik Direği

Panik

Yarattı

Gemlik İskele Meyde 
nında bulunan bir elek 
trik direği, kamyon çarp 
ması sonucu devrildi ve 
çevrede bulunan halk a 
tasında panik yarattı.

Olay perşembe günü 
akşamı saat 17,oo sırala 
tında meydana geldi. Et 
rafa kıvılcım saçarak donl 
zo devrilen elektrik direği 
nln yerine yenisinin konu 
laeağı öğrenildi.

Akıt Haberimizi

Yalanladı

de bir takım yanlış beyan 
ve haberler ve tutumlar 
kimseye yarar «ağlamaz.

Demokrasi kişiler için 
değil, millet için teessüs 
edilmiştir. Milletin var ol
duğu yerde demokraai 
mevcettur. Milletin var ol 
duğu ve söz sahibi oldu
ğu yerde demokrasi mev
cuttur. Millete inanan ve 
demokrasiye gönül veren 
her kesin zamonında ve 
yerinde demokrosi içinde 
yer elması gereklidir. Ben 
buna inanan bir kişi ola
rak demokrasinin gereği 
elan politikada varım. Po 
(itikada olmak ille lider ol 
mek demek değildir. Mil
let İçin yani demokrasi I- 
çln gerekeni, verilen gö
revimi yaperım.»

Satılık Ev
Yeni Mahallede 96 

m2 tek katlı ev satılıktır.

Müracaat : Tlf : 179?

I Sıcak Mezeler

Börek
Patates Tava

» Karaker
Kaşar Pane 
Karades Pane

Turfanda z. yağlı

60 Enginar
Taze fasulye

11O
70« Patlıcan 80

95 Biber Dolma 95
Kabak kızartma 80
Yaprak ve lahana
sarma 80

NOT : Aileye dönük servisimizle, Nişan, Düğün, Sünnet, 
Yaş Günü, Kokteyl ve her çeşit toplantılarınızda emrinizdeyiz.

İSKELE BİTİŞİĞİ TLF : 1192

KAYIP
Gemlik Belediyesi 

Nikâh Memurluğundan al 
mış olduğumuz evlenme 
cüzdanımızı kaybettik.

Hükümsüzdür.

Türkân - Sürehya 
Keskin

ZAYİ
2108 Sayılı yaşlılık 

kartımı kaybettim.
Yaş No. 06.112 000 Y

Yenisinin verilecs 
ğinden. Hükümsüzdür.

Mimin Tırpan

KAYIP

5.5.1983 günü sabah 
saat O6.oo sıralarında 
Mudanya mütareke mev 
kiinde 4 metre boyunda 
üst kısmı kırmızı, su ke 
simi havai mavi ayna kıç 
içinde 4 beygir gücünde 
köhler marka sandal mo 
torla birlikte kaybolmuş 
tur.

Bulanların insaniyet 
namına balıkçılar derne
ğine bildirmeleri rica o- 
lunur.

GEMLİK

GEMLlK’LİLERİN HİZMETİNE 
ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE GİRDİĞİNİ 

SAYGIYLA DUYURUR

BİLEZİK - KÜPE - ALYANS - PIRLANTA 
İNCİ - YÜZÜK CEDİTLERİ

Minibüs Garajı Mutenanlar Apt. altı
GEMLİK

Kısa Kısa

Baştarafı S. t'de

İlçemiz Ziraat Teknisyenliğince Armutlu ve 
Hamidiyo köylerinde düzenlenen arıcılık kursu 
sona erdi. Armutlu do 21, Hamidiyo köyünde 
22 kurşuyor başarı belgesi aldılar.

Yolu çok bozuk ölen Pazar Caddesinin be 
tediyece betonlanması için 11 milyon liralık ko 
Şif bedeli ile İhaleye çıkarıldı.

Hamidiyo Mahallesi kordon boyu betonla 
ma işi için keşif çelişmelerine beşlendi. Bu yıl 
1 nolu aralığa keder olan bölüm belediyece be 
tonlonacak.
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Devlet Parasız Yatılı
Sınavlarını Kazanan
ilkokul öğrencilerini Açıklıyoruz

1983-84 öğretim yılı 
Devlet Parasız Yatılı Sı
navlarını kazanan öğrenci
lerin tam listesini gazete
mizde yayınlıyoruz.

Sınavlara katılan öğ
rencilerden 70 kişisi bi
rinci elemelerde başarı ka
zandı. Gemlik İlkokulları
nın bu yıl Bursa genelinde 
birincilik, İkincilik, beşin- 
clllk ve seklzinclllk alması 
sevinç yaratırken, öğren
ciler İkinci sınavlarda da
ha başarılı olmak İçin yo
ğun bir çalışmaya girdiler. 
Bu sonuçların alın masın
da ilçemizde yaygınlaşen 
"özel öğretmen" dersleri
nin etkili olduğu belirtili
yor.

Bursa il birinciliğini 
Sedat Topçu, İkinciliğini 
Emin* Meltem Dürsoy 
beşincillğlnl Esra Akdaş, 
sekizinci Ebru Burçin Tl- 
reci adlı öğrenciler paylaş- 
laştılar.

D.P.Y. sınavları 1. 
baeamak sınavlarını kaza
nan ilçemiz İlkokul öğren
cileri şunlar :

Adı Soyadı Başarı S.

Sedat Topçu 1
Emine Meltem Gürsoy 2 
Esra Ektaş 5

Ebru Burçin Tireci 8
Erkan Yabeyli 22
Murat Yıldırım 29
Hamide Akın 34
Gürol Mumcv 39
F. Mehmet Zeybekçl 40
H. Murat Müftüoğlu 47
Mine Büyükarman 60
Günnur Aslan 61
Aslıhan Aslım 84
Ferhat Güneş 86
Ayşe Çurman 102
İsmail Çelik 108
Suat İlhanlar 110
İsmail Balmumcu 111
F. Blltüga Topçuoğlu 114
Arzu Dündar 115
Ebru Güneş 135
Halil Uzay 139
Zeynep Kaçar 143
Alpaslan Kardeş 145
Mutlu Bulut 158
Serap Aytekln 163
Mlhrlban Damar 177
Nehir Danış 180
G. Hatice Açıkalın 195
Özlem Tanrısever 196
Canan Aydınlı 211
İlker Tunah 219
Murat Üremiş 226
Gürhan Yılmaz 232
Oğuz Güner 234
İlker Parla 268
Nergiz Yiğittekin 277
Mehmet Aydın 309
Emine özmen 320
Emine Türkmen 329

KONUK YAZAR

KÖRFEZDEKİ AT
"Gemlik’e Doğru Denizi Göreceksin, Sakın 

Şaşırma.” demiş, Orhan Veli. Gel de şaşırma. 
Geçen gün balıkçı dostlarımızla sözleşip, körfez
deki dalgın suya bir bakalım dedik. Allah ver 
o gün körfezdeki su çok dalgındı. Bizi kendine 
atılan atıklardan ayırabildi mi bilmem. Neyse, 
balıkçı dostumuza bize Kurşunlu yönündeki sa
hili yakından göstermesini İstedim. Çünkü, o 
peydir şöyle doyasıya bir şrşırmamıştım. Ve an
ladığım kadarıyla bu sahilde bir çok şaşırtıcı 
dere ağzı, fabrika ve bunların artıklarım dök
tükleri kanal ağızları vardı.

tik olarak içi» de bir sürü kayığın akıntı
ya karşı yol alır gibi dirildikleri bir der® ağ
sı geçtik. Görmemişlik yapmamak iyin tasla 
şaşırmadım. Yanlış dere keşke bir»» dâha ge
niş olsaydı dışarıdaki iki, iîç öksıtı kayığı da 
içine alırdı diye düşündüm. Sonra «ski Gem
lik kartpostallanndakilere hiç bentemeyen ş» 
kilsi», mimari şevkten yoksun, yüksek ve çir

Devamı S. 4 te

Selahattin Bakırcı 341 Gülcan Gündüz 467
Neşe Tamer 366 Kadri Demir 469
Gökşen Altınok 376 Hüseyin Bal 505
B. Haşan Okumuş 382 S. Sırrı Malgıl 513
Rukiye Er 394 Sema Sezer 525
Medide Berna Zor 398 Banu Altan 543
İbrahim Metin 402 Metin Kurban 546
Suna Yılmaz 414 Nihal Ergen 556
Betül Demir 415 Semer Yalın 558
Ömer Murat Şahin 418 Şaziye Onur 519
Sevtap Korkmaz 426 Erten Ersöz 567
Berkay Ertunç 428 Gülçin Yasa 570
Hüseyin Usluoğlu 446 Kamil Ateş 576
Yeşim Ulubatlı 455 Ufuk Durmuş 582
Alirıza Akbulut 466 Oya Tuğrul 583

ATATÜRK’Ü ANMA VE
GENÇLİK SPOR IBAYRAMININ
64. YILDÖNÜMÜ KUTLANACAK

19 Mayıs Atatürk'ü ’e cevap verecek. *C5enç
Anma, Gençlik ve Sper lik Marşından sonra go-
Bayramının 64. yıl dönü- çit töreni yapılacak Deha
mü perşembe günü tören- sonra öğrenciler sporatif
lerle kutlanacak. gösterileri halka suna-

Bayram 19 Mayıs gü cak.
nü saat 8 oo de Atatürk 
anıtına çelenk koymayla TRAKTÖR
başhyacak. 8.30 da Kay- ALTINDA KALAN
makam, Garnizon GENÇ ÖLDÜ
Komutanı, Belediye Baş- İlçeye bağlı Adliye
kanı İlçe Milli eğitim Mü köyünde, traktör altında
dürü öğren kalan genç öldü
ellerin ve halkın bayramı- Recep Üner (25)
nı kutlayacaklar. İstiklal dindeki çiftçi kendisinin
marşından sonra açılış ko kullandığı traktörün ıdev-
nuşmasını Lise Edebiyat rilmesi sonucu, altınd a ka
öğretmeni Nurhan Bek- larak can verdi. Olay, dün
töre yapacak, bir öğren- köy içinde meydana g*ı
cinin şiirinden sonra Ata- di ve Recep Örerin ce-
tirk’ün gençliğe Söylevi sodl aynı gün Adliye kö-
okunacak, gençlik Atatürk yünde toprağa verildi

dış hekimi 

gülsen 
altan

gemlik

CHP Eski İlçe Sekreteri M utman 
SOSYAL DEMOKRAT PARTİDE

GÖREV YAPARIM’
CHP eski üçe setre

leri Ecz. Erken M ütme* 
gazetemize yaptığı eçrklo- 
mada yeni dönemde sos-
yal demokrat bir penide 
görev yapmağa hazır ol
duğunu söyledi

Millet ve memleket 
olaylarına kayıta z Salamı
yacağını açıklayan Mut
enan, şunları söyledi :

«—Tabanını işçi, köy 
lü, esnaf, işveren ve tek
nokratların oluşturduğu

Meoi oddcaecı oeo*»
resinin gareğM t. Irltnvom. 
yol ülkem trın eşit «e yay 
gın bir şekilde Keki rama
sını sağlamaktır.»

Eski Sendikacı Emin Bora

"ORTAYA ÇIKSINLAR
GÖRELİM”

Seki Türkiye Petrol İş 
Sendikası İlçe Başkanı ve 
Gemlik Gazetesi yazarı E- 
mln Bora, “siyasi partiler 
ortaya çıksınlar bir göre
lim, kararımızı veririz" dedi.

Muhabirimizin y • n I 
dönemde siyasi çalışma
lara katılıp katılmayacağı 
konusundaki görüşlerini 
cevapleyan Emin Bora, 
şunları söyledi ;

••— Siyasi bir tercih 
yapmakta zaman harta 
etkendir. Peniler tamamen

kurulup ortaya çıksınlar, 
kimler don o u|t»llem p* 
görelim. Buna göre kor»- 
nmı vereceğim. Otuzeokiz 
yıllık tecrübem ban» bunu 
öğretmiştir. Bu bekleme 
devresinden sonıe rnem- 
leket yararın» bir tercihim 
olacaktır. Ancak, bu *ö-

olmak ve Uçumu a durfa 
yönetimler gafımak t» 
rinci emecimiz elmalıdır 
dedi

AVNİ MALGİL

“Particiliği Memleket Hizmeti
Kabul Ediyorum

Gemlik Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü Avni MatgflL 
yaptığı açıklamada *’D*r- 
ticiliği mem'etet hizmeti 
kabul ediyorum” dedi.

’ Memleket lıesıeıtain 
dır. iner ıleksCiR nimet ve 
külfetlerinden
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Gemlik
Yazıları

Av Ali AKSOY

DR. ZİYA KAYA ÜSTÜNE

İlçemize deniz yoluyla gelenleri iskele çıkışında 
geniş bir meydan karşılar. İskelenin tam karşısında 
çamların yanındaki bir tabelada bu meydanın adı 
yazılıdır : «Doktor Ziya Kaya Bulvarı».

Acıdır ama gerçektir. İlçemize ilk kez gelen 
birisi, nasıl Dr. Ziya Kaya'yı bilmez ise, yaşı elli
yi aşkın «eski Gemlik’liler» dışında, şimdiki kuşak 
larda merhum Dr. Ziya Kaya'yı aynı şekilde bilmez 
ler.

Neden bilmezler?
Eski kuşaklar Dr. Ziya Bey'i «şanına lâyık» bir 

şekilde yeni kuşaklara anlatamamıştır. Yeni kuşak- 
lardan en «kulağı delik» gençlere göre Ziya Bey, 
DP. zamanında Belediye Başkanlığı yapmış bir ki
şidir sadece. Ve son on yılda, Doğu Anadolu'nun 
çeşitli illeriyle Giresun’dan «iç göçle» gelen «yeni 
Gemlik’liler», nerden bilsinler Dr. Ziya Kaya'yı...

* $ #
Dr. Ziya Kaya üstüne ayrıntılı bilgiyi, damadı 

Sayın Dr. Avni Domaniç’ten alabileceğimizi söyle
diler. Bursa Devlet Hastanesi emekli baştabibi Sa
yın Domaniç, haftanın kimi günleri, Gemlik'te ka
yınpederinden kalma evde hasta kabul ediyor. Ve 
yeni duyup çok sevindiğim birşey : Sayın Doma
niç, bizim Mehmet Ahi’nin, (Gazetemiz yazarı Meh
met Sevinç) meğer teyze oğlu olurmuş.

Kendisini “sıkboğaz” etmemden bıkan Mehmet 
Abi, geçenlerde paleti-fırçayı bıraktı; atelyoyi ka 
pattı; dayandık Sayın Domaniç'in kapısına.

— Sayın Domaniç. Sebebi ziyaretimiz böyle 
iken böyle...

Dr, Avni Bey bizi, merhum Ziya Kaya'nm 
yıllarca hasta kabul ettiği bir odaya aldılar. Ka
yınpederi Dr Kaya üstüne anlattıklarını da “ge
lenler’’ not aldılar.

Aldığımız notların başında Ziya Beyin “biyog
rafisi'* gelir ki bu, ‘'şair” Ziya Kaya'nın da sayıl
dığı “Şair Tabibler" veya başka şiir antolojilerin
deki anlatımlara yakındır...

$ * #
1891 yılında Umurbey'de doğan Ziya Bey'in 

babası Ahmet Bey, dava vekilliği yapmış, evinde 
zengin bir kitaplığı varmış. Annesi Kaya Hanım’da 
Umurbey’lidir.

Rüştiye'yi Umurbey'de, Idadi'yi (Lise) Bursa'da 
okur. î. Ü. Tıp Fakültesi'ni 1912’de bitiren Ziya 
Bey, Balkan Savaşı'na yüzbaşı olarak katılır.

Dönemin pek çok aydınları gibi O'da “ittihatçı" 
dır. Balkan Savaşı sonra İttihat ve Terakki'nin 
Bursa Şubesi'nde görev alır. 1. Dünya Savaşı sıra
sında Çanakkale’da askeri tabiblik yapar. Mütare
ke yıllarında İstanbul hükümeti vs saltanat aleyhi
ne yazılar yazar. Gazeteci Ali Kemal'i Bozburun'da 
düelloya davet «dar. Kim kimi öldürür ise ..

Tarihçi Ömer Sami Coşar’ın gözünden kaçma- • 
mış, Dr. Ziya Kayanın bu “pervasız” yani :

# # *
Ömer Sami Coşar’ın hazırlayıp Milliyet Gaze 

tesi’nin yayınladığı “İstiklal Savaşı Gazetesi”nin 
7 Haziran 1919 tarihli sayısında bir haber : (İçiş
leri Bakanı, kendini düelloya davet eden doktoru 
tevkif ettirdi)...

Haber metni şöyle : (İçişleri Bakanı, iki ay 
önce kendisini “gayrî vatanî yazılar” yazmakla 
suçlayan Ziya Bey’i İstanbul’a geldiğini öğrenince 
tevkif ettirdi.)

Geçen mart ayında, Sabah gazetesindeki yazı
larının “gayrî vatanî” olduğunu ilan ederek Ali 
Kemal'i düelloya davet etmiş olan Gemlik Beledi
ye doktoru Ziya Bey, o zaman “siyasetle iştigal 
ettiği” öne sürülerek vazifesine son verilmişti.

O günlerde Rumca gazetelerden Haris, Doktor 
Ziya aleyhine geniş yayın yapmış, bunun bir “itti
hatçı” olduğunu öne sürerek tevkif edilmesi gerek
tiğini yazmıştı.

Üç ay evvel gazeteci ve şimdi içişleri Bakanı 
olan Ali Kemal’in bu olayı unutmadığı ve Doktor 
Ziya Bey’in önceki gün şehrimize gelmesinden fay
dalanarak tevkif ettirdiği anlaşılmıştır. Ziya Bey 
askeri hapishaneye konulmuştur.

# # *
Ünlü “Bekirağa Bölüğü”ne atılan Ziya Bey 

sekiz ay hapis yatar. Dönüşte Gemlik’te Müdafa-i 
Hukuk Cemiyetini kurar. 6 Temmuz 1920’de îngi- 
lizler ilçemizi işgal edince, ilçe kaymakamı, Necati 
Kurtuluş, Yüzbaşı (Şehit) Cemal Bey ve bazı mi
lislerle birlikte İnegöl üzerinden Ankara’ya giderler.

Kurtuluş Savaşı sırasında Silifke Hastanesinde 
görevlidir. Mersin ve çevresi Fransız işgali altında
dır ve Dr. Ziya Bey, kuvayı milliyenin bölgedeki 
istihbarat subayıdır..

Her gittiği yere “şair” yanını da taşımaktadır. 
Bakınız 31 Mayıs 1921 günü Silifke’de yazdığı 
“Anneme” başlıklı şiirine : (Geceler gözüme gir
miyor uyku / Bilmem ki orada hayattamısın?/Sıkı- 
yor kalbimi bir acı duygu / “Evlâdım” diyerek 
feryadta mısın?

Keşki sen bu kadar hülyası derin / Bir evlât 
annesi bulunmadaydın / Her gece rüyama girip 
“nerdeıin evlâdım”? diyerek yolunmasaydm...

Ne zaman saracak beyaz saçların / Oğlunun 
mihnetti başını anne? / Rüyama damladı gözünden 
yaşın / Coşturdu gözümün yaşını anne...

* # #
Kurtuluş Savaşı ertesi Ziya Bey Gemlik’te hem 

CHP İlçe Başkanı, hem Belediye Başkanı ve hem 

de doktordur. Malda mülkte gözü olmayan, “bul 
yası derin” bir insandır. Kaçan Rumlar’ın mallan 
yeni gelen mübadillere dağıtılırken, bir çöp dahi 
almaz kirada oturan Ziya Bey!

Sıtma salgını başlayınca bütün ilçe halkını tek 
başına tedavi eder...

Cumhuriyetçi, atak, coşkulu ve halkçı bir kişidir.
Yazdığı şiirler kimi antolojilerde (idealist ve 

vatanperver) şeklinde nitelenir.
Atatürk’ün, (Köylü milletin efendisidir) dediği 

yıllardaki “Çiftçi” şiirine bakınız :

Başımıza taç olsun sapanın demiri
Ey toprak ikliminin saltanatsız emiri

Ey çiftiyle toprağın kara bağrını yırtan
Ey alnının terinden kanımıza kan katan

Aziz çiftçi emeğin en şerefli bir emek
Hakkındır bize karşı "efendimiz ben" demek

Efendimiz sensin ki açlıktan kıvrandıkça 
Yoksulluk ateşiyle tutuştukça yandıkça

Gözümüz sapanının demirine dikilir
Varlığımız çiftçinin huzurunda irkilir

Halla öküzlerinil.. haykır yanık türkünü
Kara toprak giyince yarın beyaz kürkünü

Kaygısız, kasavetsiz otur ocak başına
Emeğin gururunu kat gündelik aşına

( Şubat 1928 )

44. 4LVr w

Peki sonra ne oldu da Ziya Kaya 1938 yılında CHP- 
’den ayrıldı ? Bu sorunun yanıtını Şükrü Kaya’nm "yerel 
özelliği"ni anlatmadan veremeyiz. Ziya Bey'in yazgısı, kar
şısına yine bir İçişleri Bakanı çıkarmıştır. Aynı onurlu ve 
pervasız kişiliği ile Şükrü Kaya’ya da karşı çıkacaktır.

Sonuç: Dr, Ziya Kaya CHP’den istifa etmiştir. Daha 
doğrusu ettirilmiştir. Ve bu olay ayrı bir yazı konusu
dur'..'.

1938 - 46 arası ilçede doktordur. Şiirler yazmağa de
vam eder. Zaman zaman Sağlığı bozulur. Alman Hastane

sinde tedavi görür. 1942'de yazdığı "Deccal" şiiriyle Hitler’i, 
"Bavyerr dağlarından inen canavar” şeklinde niteler.

1946'da DP. daha Bursa’da kurulmadan Ziya Kaya ta
rafından Gemlikte kurulur.

1950'de Gemlik Belediye Başkanlığına seçilir. Ve 1 A- 
ralık 1953’te ölür. "Fakir Babası" Dr. Ziya Kaya, çok kala
balık bir cenaze töreniyle Umurb®y’® defnedilir.

Halkın hatırında geriye, yüzünde sürekli tikleri olan, 
çok fazla içki içen "fakir babası” bir doktor kalır. Geriye. 
1928’de Yollar ve izler, 1938’de Keloğlan ve 1946'da Dham- 
ma isimli şiir kitapları kalır.

Şiir antolojilerinde sanatıyla İlgili bir yargı: (Son 
seneleri sürrealist şiir alanında, genç şairlerden çok daha 
ileri bir yenilik içinde geçti. Varlık ve Türk Dili Dergiler
inde yayınlanan şiirleriyle yeni bir biçim getirmesini bil
miştir.)

Ve iskele çıkışında, çamların yanındaki bir tabelâda 
adı kalır : Doktor Ziya Kaya Bulvarı...

I îGEMLİKLİLERİN HİZMETİNE j 
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VEFAT TEFEKKÜRÜ

Büyük insan sevgili kayınpederim I 
Hakkı Yeşildal’ın 12.5.1983 günü ve-1 

fatı dolayısıyla büyük acımızı payla | 
şan ve taziyetlerini belirten akraba I 

ve dostlarımıza sonsuz teşekkürleri
mizi sunarız.

ELBASAN Ailesi

Satılık Arsa 
w

Ilıca Yolunda İmar Planı Dahilinde 
110 m2 arsa sahibinden satılıktır.

Möracaat : Feridun Özbek Tlf ; 1243 GEMLİK
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Türkiye siyaset sahnesinde, «Türbe 
Ev‘in» etkinliği giderek güç kazanıyor 
desek; kendimizi aldatmış oluruz. Kuru
lacak partilerin kadrolarıdır önemli olan. 
Kadroları da «Türbe Ev» oluşturacaksa 
söylenecek sözümüz olamaz. Halkımız, üç 
yılda çok kazanımlar edindi; siyasal bi 
liaçlenmede epey yol aldı Geçmişteki ık 
tidar kavgaları, belleklerde tazeliklerini 
yitirmemiştir İktidar hırsıyla gözlerini 
kan bürüyenler, ulusumuzu kamplara a- 
yıraalar; kendilerinden olmayanlara ya* 
sama hakkı tanımayanların, bugün de, 
hem de hırslarını tazeleyerek sahnede ol 
maları kuşkular yaratıyor.

Her siyasete soyunanın sözlerine ba
karsak son derece ulusçu, son derece in
sana savgılı... Başlarda çok cici sözler 
söylenebilir. Parti başkanları iktidar ol
ma hırsıyla ön hesaplar içinde de bulu
nabilirler. Tüm bunlar toplandığında bir 
yere varılır. İktidarı ele geçirerek; hal
kı ninnilerle uyutmayı, emeği, duyguları 
sömürmeyi düşleyenler, tanınan yüzleri
ne maske takarak arkalarına da kalaba
lıkları alabilirler

Türk Ulusu’uun siyasal çalkantılarla 
yalanlara inandırılacağı düşünülüyorsa; 
ters yöntemlerle, bir yere vanlamayaca- 
ğınında hesabı yapılmalıdır. Demokratik 
yaşama geçildiğinde kadronun kimlerin 

yanında olup olmadığını zaman anımsatıyor, 
elde olmadan geriye bakıhyor Geçmişin 
muhasebesi yapılarak, tavırlar belirleni
yor. Halkımız; becerikten yoksun, gözle 
rini koltuk hırsı bürüyenleri iyi tanımak 
tadır. Seçilme şansını deneyeceği güne 
kadar, halkı kandıracaklarını sananlar bu 
kez yanılmış olacaklardır. Oluzüç yıllık 
çalkantılı devreler halkımızın bilincinin 

oluşmasında etkili olmuştur. Öte yandan 
yurdunun kalkınma düzeyi yükseldikçe 
birazcık aydınlığa çıkacağı düşüncesini 
de saklı tutmaktadır. Artık «Bir lokma, 
bir hırka» yutturmacası da çok gerilerde 
kalmıştır. Ulus bireyleri bağnaz, kader
ci bir toplum olmanın ötesinde; sosyal 
yapıya kavuşmanın sancılarını çekiyor.

Güçlü olanın, güçsüzü satın alma o- 
yunları, sosyal demokrat bir ortamda ya 
şayamayacaktır. Ulusçuluk simgesi olan 
sosyal demokrat hareketi oluşturacak, ya 
çatacaklar mutlaka çıkacaktır. Böyle bir 
ortam oluştuğunda, oyunlara da set çekil 
miş olacaktır. Artık, toplumculuktan, de 
mokrasiden, sosyal demokrat yönetimler 
den söz açanlar; geçmişin çirkin suçlama 
larıyla karşılaşmıyacaklardır.

Türkiye, türk halkı, atalarından ge
len özgürlük ortamında yaşama tutkusun 
dadır. Yazar-çizer özgürlük ortamında 
ürünler verdikçe, halkımız daha çağdaş 
düşünceye erişecektir. Çiçeklere ağaçlara 
can veren özgürlükleri değil midir? in
san, okudukça, öğrendikçe çağdaş dünya 
da yeralma savaşını niçin verdiğini da
ha iyi anlar. Yaşanan toplumda, bilgisiz- 
lerin-ezilenlerin de yeri olduğu gerçeğini 
daha iyi algılar. Bu algıyla, insan olma 
gururunu taşır, onlarsız yönetimlerin ola
mayacağı bilincine ulaşır. Uygar insan 
yoksul soyuculuğu yaparak siyasete de 
soyunamaz.

Siyasete adımını atan kişi toplumun 
gözünde önder niteliğinde «medeni cesa
reti» tam olan insandır. Önümüzdeki ay
lar, bize siyasetin ne olup, olmadığını be 
lirleyerek; 6 Kasim arifelerinde çok nu
tuklar dinleyeceğiz.

Gayrimenkulun Açık Artırma ilânı 
Gemlik icra Memurluğundan

Dosya No : 983/98 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu sicilinin 10.4.1981 tarih ve Pafta : 5, sahife : 1014 ve parsel: 1014 

de kayıtlı Gemlik Karacaali köyü Hıyarlık mevkiinde kâin 2000 M2. miktarlı zeytin
liğin 2/20 hissesi açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Bilirkişi tarafından satışa çıkarılan zeytinliğin 2/20 hissesine 200.000.- lira kıy
met takdir edilmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 18/7/1983 Pazartesi günü saat 14.00 den 14.20 ye kadar Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale elunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüde 
baki kalmak şartiyle 28/7/ 1983 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu art.rmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış mas
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale elunur.

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
illiye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.

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

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
failden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hasat kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 983 / 98 T. sayılı dosya numarasıyla me
murluğumuza başvurmaları ilân olunur.
îc. îf. K. 126 )
/ İlgililer ti biri ne irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

SPOR... SPOR... SPOR... SPOR...

Ihsan BÖLÜK

Selimspor : 5 — K. Kumlaspor : 0
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VEFAT TEfEKKÜRÜ

Büyük insan, sevgili kayınpederimiz
HAKKI YEŞİLDAL’ın 12.5.1983 günü vefatı dolayısıyla 

büyük acımızı paylaşan ve taziyetlerini belirten akraba ve 
dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

CANTAY AİLESİ

Üçüncü amatör kümedeki Gem
lik takımlarından üçü geçtiğimiz haf
ta deplasmana çıktı. Küçük Kumlaspor 
Bursa Veldrom dış sahasında Selim- 
spor’la yaptığı karşılaşmadan 5-0 ye
nik ayrıldı.

Kubilay Zümrüt, Gürdal Güceyü

ve İsmail Gaygın hakem üçlüsünün 
yönettiği karşılaşmada Selimspor'un 
gollerini 30. dakikada Cabbar, 39. 
dakikada Şükrü, 42 ve 50 dakikalar
da Cemil ve 44. dakikada Sinan attı
lar.

Azotspor Puanla Döndü : 4 - 4
Dördüncü grupta yer alan Gem

lik. Azotspor, Ahmetpaşa ile yaptığı 
karşılaşmadan 1 puanla döndü. Cu
martesi günü Bursa Merinos sahasında 
oynanan karşılaşmadaki golleri 15. 
dakikada Durakman, 25. ve 40. da
kikalarda Haşan ve 55. dakikada Ce
mil Azotspor adına attılar. Ahmetpa-

şa’nın golleri ise 10, dakikada Ce
mal, 23. dakikada Mustafa 1, 44. da 
kikada Cem, ve 57. dakikada Musta
fa ll'nin ayağından geldi. Karşılaşma
da Azotspor’dan Seyitali ve Ahmet
paşa‘dan Mustafa kırmızı kart gördü
ler.

SATILIK ZEYTİNLİK

Umurbey yolunda, verimli 
büyük havuza 200 m. yakın 
lıkta 225 ağaç zeytinlik sahi
binden satılıktır.

Müracat : Azim Ticaret 
İstiklâl Cad. GEMLİK

SAYIN GEMLİK HALKINA
DUYURULUR.

Özbilir körüklü ve Makaralı Tente.
İmalatına Çarşı Meydanı Cumhuriyet hanı 
içinde başlamıştır. Dükkan ve Balkonlara 

her türlü tente yapılır. Eskiyen bezler 
değiştirilir.

Eyüp OBUZ Tlf : 3187 GEMLİK

Umurspor : 0 — Tütünspor : 1
Üçüncü amatör kümede Çarşam

ba günü Umurspor ile Tütünspor ara
sında oynanan kaşılaşma konuk takım 
Tütünspor'un 1-0 lık galibetiyle son 
buldu Gemlik sahasında aşırı yağış 
altında oynanan karşılaşmada, takım 
lar denk bir mücadele örneği verdi
ler. Karşılaşmanın İlk yarısı golsüz 
berabere sonuçlanan karşılaşmadaki

tek golü, Umurspor'dan Feridun ken
di kalesine attı Karşılaşmayı Salih 
Türktunç, Umur Gûrsoy ve Haşan 
Kocaboz hakem üçlüsü yönetti.

Öte yandan Umurspor’un Cu
martesi günü yunusell ife yapacağı kar 
şılaşma Yunuseli lisans ibraz edeme
diği için oynanmadı.

Matbaamızda her türlü cilt isleri, 
temiz, seri ve kaliteli olarak yapılır.

TLF : 1797 GEMLİK

Uludağspor : 2 — Borusan Güvenspor : 1
İkinci amatör kümede Borusan 

Güven spor, geçtiğimiz hafta bursa-da 
Uludağspor’a 2-1 yenildi. Alaattin 
Öndilsk, Nurettin Karakoç ve Metin 
Çelik hakem üçlüsünün yönettiği kar

şılaşmada Borusan’in tek golünü 85. 
dakikada Mustafa attı. Uludağspor’un 
gollerini İse 43. dakikada Şükrü ve 
53. dakikada Mustafa attı.
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Dizgi ve Baskı Körfez 
Matbaacılık ve Ambalaj San

NURİ

Oıcelik
Alüminyum

DOĞRAMA VE PANJUR SANAYİİ
ÖZÇELİK

Konut-Büro ve iş Yerlerini 
Güneşten, soğuk ve sıcaktan korur |
Binanızı güzelleştirir |
Zarifleştirir |
Teknik arızalarda 10 yıl garantilidir |

1 7 Mayıs 1 983 Salı

Aile Servisi — Yemek Çeşitleri ve
Yeni Düzenlemesiyle

FIRAT Reslauranl
Gemlik’lilerin Hizmetine Girmiştir.

NOT : Aileye dönük servisimizle, Nişan, Düğün, Sünnet, 

Yaş Günü, Kokteyl ve her çeşit toplantılarınızda emrinizdeyiz.

İSKELE BİTİŞİĞİ TLF : 1192

4 MİLYONLUK 

BİLETİN SAHİBİ

ARANIYOR

İlçemizden satılan 
milli piyango biletine İlk 
kez 4 milyon isabet etti. 
Talihli şahış belli olma
dı.

İstiklal caddesindeki 
3 nolu Milli Piyango ba
yii Oktay Duran tarafından 
satılan 892117 nolu çey
rek bilete 4 milyon lira 
isabet etmiş, ancak bugü
ne kedar talihlinin kimliği 
belli olmamıştır.

Milli Piyangodan bi
letlerine para isabet eden* 
İare heryer de ödeme bu
lunabiliyor.

GEMLİK

KÖRFEZDEKİ AT
kin apartmanların önünden geçip bir başka 
dere ağzına geldik. Deredeki köpükleri, dere
nin yağını ve siyah sularını temizlemek için 
bazı iyi niyetli kişilerin dereye deterjanlı su
lar atmış olmalarına bağladım. Allahtan böy
le iyi niyetli insanlar az da olsa çıkıyordu. 
Saat 9.30 da Suni İpek fabrikası iskelesi açık 
larından, asit tanklarının önünden geçtik. Bir 
turnusol kağıdı olsa da bu tanklardan denize 
hiç asit sızıntısı olmadığını göstersem dedim, 
içimden. Beş dakika sonra ilk şaşırtıcı yere 
geldik. Suni ipek fabrikasının birinci deşarj 
kanalı ağzından bir yandan beyaz, bir yandan 
sarı, alkali ve asidik sular birbirlerini ve de
nizi büyük bir zevk ve neşe içinde nötrleşti, 
riyordu. Neden önce nötrleştirilip sonra deni
ze verilmediğini elimi denize soktuktan sonra 
anladım. Anlaşılan arıtma tesisinden sorumlu 
kişi henüz bu açıktan elini denize sokmamış
tı. Elimi denize sokunca ne mi oldu: Elim 
biraz, biraz değil bayağı yandı Hiç bu kadar 
nötr suya elimi sokmadığımdan olacak. Ama 
balıklar bu durumdan hiç etkilenmemiş ola
caklar ki hepsi iş ve gücünde ortalıkta hiçbi
rini göremedim.

Sonra elimi içme suyumuzla yıkayıp bu
gün nedense çalışmayan karbon sülfür ünitesi 
önünden o meşhur kokuyu koklayamadan ge
çip bir müddet köpük, yağ ve çeşitli artıklar 
yüzen bulanık sulardan BP ve Azot Sanayii
ne doğru yol alıyoruz. Beni şaşırtmak için ge
lişimi istihbarat edip, üretimi ve deşarjı dur
durmuşlardır diye düşünürken aksine Azot 
Sanayii deşarj kanalından bulanık beyaz sular 
körfezin azot dengesini düzeltirken, fabrikanın 
bütün bacalarından beyaz ve sarı dumanlar 
ve ağır bir amonyak kokusu tarafindan say
gı ile (?) selamlanıyordum işte bu karşılaş
ma beni çok şaşırttı. Mis gibi amanyok koku
suna ciğerlerimize çekerek sahildeki fabrika
lar arasına yapılmış, sahiplerinin gelir düzey
lerini ve mimari zevklerini gösteren irili ufak 
lı yüzlerce yazhk evin tezatlar içerisindeki a- 
cınası hallerini de şaşırarak seyrettikten so«-

İSTİKLÂL CAD. GÜRÇAY PASAJI NO. 48 GEMLİK
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Hanımlar Müjde..

DAMA ÇIKTI!

'DAMA

DAMA Emniyetli kullanma sağlar

Gazhane Cd. No. 25 Aygaz Bayii Bitişiği GEMLİK

söker. Banyo la* 
temizliğinde üs*

Çaydanlıktaki kireci 
vabo ve tuvaletlerin 
tündür. Not : Takımı bozulmuş kristal çeşitleriniz imalat 

atölyemizde tamamlanır.

Düğün - Nişan ve Sünnet' 
Cemiyetlerine Hediyelik Çeşitlerimiz 
Mağazamızda Menfaatiniz icabıdır.

— Paşabahçe Mamulleri

— Karaoğlu • Emcan Emaye Çeşitleri

— Mermer Küllükler - Vazolar 
Çakmak Takımları

— Paslanmaz Mutfak Eşyaları

Özel formülü ile elleri yakmaz kuma
şı tahriş etmez.

Sayın Video Sever Gemlik Halkına
En yeni Video, yabancı ve-yerli filmlerin 
en iyi şekilde çekimi, kalitesi, sansür ve 

telif haklariyle hizmetinizdeyiz.

HANEDAN DİZİSİNİN TAMAMI GELMİŞTİR

Melodi Stüdyo 
HAŞAN KÖKÇÜ 

MERİH VİDEO BAYİİ

8
8

Bakkallarınızda Arayınız.

GEMLİK

FEDA TİCARET
ZENGİN HEDİYELİK ZÜCCACİYE 
ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDE

fezin ortasına doğru yol verdik. Oynaşan yu
nusları pek şaşırtıcı bulmadım. Öğlene doğru 
dönerken Gemlik’in üzerindeki suni ipek ve t 
zot bulutları henüz dağılmamıştı. Ha bir de 
dönüşte iskeleden 300-400 metre açıkta bir 
yılkı atı kaderine küsmüş cansız yüzüyordu o- 
kadar.

M. Emin Sağlıkçı

SATILIK TELEFON

Mür : 16»O 
Gürhan Gıda Market GEMLİK
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gemlik

KURUMLAR VERGİSİ VEREN
KURULUŞLAR AÇIKLANDI

GEMLİK
ROTARY KULÜBÜ 
KURULDU

1982 yılı Gemlik Ku
rumlar Vergisi rekortmen
leri açıklandı.

KURUMUN ADI Ödediği Vergi

1- Alemdar Diliskelesi Liman İşit. 6.346.402
2- Mina Yağ-lş Ltd. Şti. 5 215.881
3- Gempet Ltd. Şti. 3.244.607
4- Alemdar Sabun vs Yağ Sanayi A.Ş 1.252 989
5- Orksan Organik Kim. San. ve Tic. 940 507
6* Alemdar Sanayi Ürünleri .Pazarlama A Ş. 652 094
7- Gemlik Belediyesi Otobüs İşletmesi 616.371

8- Alemdar Enternasyonal Tic. ve Yağ San. 521.015
9- S.S Gemlik Motorlu Taş. Koop. 509 357
10- Gemlik Yağ-San. ve Tic. Ltd. Şti. 502.094

MARMARA BİRLİK ÜRETİCİLERE OLAN 

BORCUNUN SON TAKSİDİNİ ÖDÜYOR
Gemlik Marmara Bir 

ilk Zeytin Tarım Satış Ko- 
operatifince 1982 1983 
sezonunda alınan zeytin

5OO« SAYI
Kadri GÜLER

Sevgili okurlarımız. Gazeteniz GEMLİK KÖRFEZ e- 
tinizdeki tayıtıyla 500 üncü haftaıını geride bıraktı. Bu, 
yaklaşık 10 yılı aşmak demektir. 26 Haziran 1973 tarihin
de İlk tayımızla yayın yaşamtda atılmıştık. Şimdi birkaç 
hafta tonra 10. yılı da gerilerde bırakacağız.

Geri teknik olanaklarla haftada bir ket, İki yaprakla 
tizlerin karşınıza çıkabilmenin büyük bir başarı olduğunu 
tozunmuyoruz. Gazeteciliğin Idoallıt kadrolar aliyle yürü
tüldüğü günler artık gerilerde kaldı. Gazetecilik bir eko
nomik olay, bir ticaret aracı oldu. Ve büyük batın, geli
len taneyi İle holdinglerin egemenliğine girdi. Veva ken
disi bir holding oldu. Ittanbul-Ankara ve İzmir’de başlayan 
bu olay, giderek tanaylleşmlş büyük şehirlere de tıçradı. 
Büyük gazeteler, şu veya bu adlarla şehir gazetelerini İleri 
teknik olanakları İle rengarenk çıkarıyorlar. Böyle bir 
ortamda Anadolu Batını veya küçük yer gazeteciliği git
tikçe yok olmaktadır. Ancak, Gemlik Körfez gibi yurdun 
dörtblyanına dağılmış küçük ama candan gazetelerin bü
yük özlemleri olmadığından ve bu uğraşlarında ticareti ön 
plana almadıklarından, kendi yağlarıyla kavrularak ya
şayabiliyorlar. Okuyucularının İlgili bu güce kan katıyor.

ilçe bııınını temsllen Batın Yayın Genel Mü- 
dOrlOğiııce dizenlenen yarışmalarda (1976-1977.1978) 
dereceler aldık. Gazetemizdeki haberler çoğu koz 
biyOk baıında haber kaynağı oldu. Yazdıklarımız o- 
kundu. 1979 yılının terör ortamında Sorumlu Müdür 
arkadaşımız Mehmet Cengiz Cöral’ı yitirmenin açı
tını yaşadık. 12 BylOl’dan tonra yayınımız bir sûra 
durduruldu. Gölcük'te aklandık, bugüne dek sîzlerin 
karyısındayız, mutluyuz.

Sevgili okurlar, yeni bir demokratik ortama 
firmaya hazırlanıyoruz. Bö dönemde başlıyan siyasi 
çalışmaları gazeteler aracılığı İla geniş bir şekilde 
İzleyebiliyoruz. Biz da İlçemizdeki gelişmeleri tizlere 
daha geniş yansıtma|a çalışıyoruz. Dönemin hassasi
yeti içinde, gücSmOzce sislere hizmet edebildikçe 
huzurlu olacağız.

Sîzleri 500, tayımıza eriştiren siz şeyin okurla
rımıza teşekkürü borç biliriz.

İlk sırayı 6.346.402 
lira ile Alemdar Diliş- 
kelesi Liman İşletmeleri, 

lerin bedellerinin son tak
lidi üreticilere ödenmeye 
başlandı.

Marmara Birlik genel

ikinci sırayı 5.215.881 lira lira ila Gempot Ltd. Şti. 
ile Mina Yağ-lş Ltd. Şti. aldılar.
üçüncü sırayı ise 3.244.607

KURUMUN ADI Ödediği Vergi

11- Petek-lş Maklnalari Pazarl. ve Tic. A.Ş. 323.772
12- S.S. Gemlik Tüketim Koep. 303.678
13- Ge-Sa Gemlik Makina Sanayi 268.658
14- Trans Madencilik Ltd. Şti. 265.016
15- Marmara Inş. Tic. Ltd. Şti. 222.304
16- S.S. Gemlik Öğrt. Tüketim Koop. 189.604
17- S.S. Gemlik Su Ürünleri Koop. 96.358
18- Ersan Zeytlnyağ imi. ve tic. 35.517
19- S.S. Gemlik Azot Mens. Tük. Koop. 13.186

Müdürlüğünce gemlik'e 
45 milyon lira ayrıldı. 72 
nolu Gemlik zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi yetkili
lerinden edinilen bilgiye 
göre. Gemlik’e ayrılan pa
ranın, ödeme işlemleri bu 
hafta içinde tamamlana
cak.

1982-83 sezonunda 
5 milyon 100 bin kg. zey
tin alan 72 Nolu Gemlik 
Zeytin Tarım Satış Koopo 
ratifi, bu ödemeler sonun 
da üreticilere 850 milyon 
lire ödemiş olacak.

Armutlu’ya
Düşen Yıldırım
Yangınlara
Yol Açtı

İzzet Ünal

Geçtiğimiz hafta yeğ- 
au yağışlar sırasında Ar
mutlu da düşen yıldırım 
orman yangınlarına neden 
oldu

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre Armutlu 
kaplıcaları üzerindeki or
manlık sahaya düşen yıl
dırım bu yöredeki 20 dö
nüm fidanlığın yanmasına 
neden oldu, örmen yan
gınının söndürülmesi ça
lışmalarına Gemlik İtfai
yesi do katıldı.

Yengin kısa zamanda 
kontrol altına olınerak 
söndürüldü.

Köy 
Biçki 
Dikiş 
Sergileri 
Açılıyor

Halk Eğitimi Merkezi 

Müdürlüğüne bağlı olarak 

çalışmalarını sürdüren köy 

biçki dikiş-el nakış-makine 

nakış ve çiçek yapma 

kursları sona ererek yıl 

sonu sergilerinin açılma

sına başlandı.

Bu yıl Yeniköy, U- 

murbey, Merkez, Katırlı ve 

Karaceali Köylerinde sür- 

dürülen çalışmalarda kur- 

slyorlerce yıl boyunca el 

emeği ve göz nuru ile or

taya konan çalışmalar 1 

Haziran ve 4 Haziran gön

leri sergilenecek.

Bu yılki kursları; Ye- 

nlköy'de Hanlfo Seliçi. 

Umurbey’de Muazzez Ö- 

zor, Ayhan Yanaşık, Mer- 

key'de özcin Gûzelkazaz, 

Necla Ötgüneş. Ümmû 

Yabeyli. Gönül Hini, Ka- 

tırh'da Canan Sönmez, 

Nehldo Erdoğan adlı öğ

retmenler verdiler.

Uluslararası düzeyde 
örgütlenmiş olan Rotory 
Kulüplerin bir yenisi ilçe 
mizde kuruldu.

Öğrendiğimize göre 
bir süre önce Bursa Ro 
iary Kulübü üyelerinden 
Şahap Tarzi tarafından il 
çomizde örgütlendirilen 
'‘Gemlik Rotory" Kulübü 
için kısa zamanda kurucu 
lir oluştu. Garaj İçindeki 
Bayraktar Işhanında bir 
büro tutan Gemlikli Ro- 
toryanlar ana tüzüklerini 
hazırlayarak ilçe Kayma
kamlığına başvuruda bu
lundular. Rotory Kulüp
lerin kuruluşları Valilikçe

Bir Köylü 
Hükümet 
Konağına 
Tabelâ 
Aşılmadığı İçin 
Durumu İçişleri 
Bakanına 
Bildirdi

İskele Meydanına yap
tırılan Hükümet Konağının 
niteliğini belirten bir ta
belanın bulunmamasına I 
çerliyen bir köylü, önce 
Kaymakamlığa sonra içiş* i 
lari Bakanlığına durumu 
bildirdi.

Karacasll Keyüeden 
İsmail Bayraktar adlı köy
lü, içişleri Bakanlığına 
gönderdiği mektubunda 
şunları söyledi :

İçişleri Bakanlığına 
Ankara

"-Devletin büyük fe
dakârlık ederek yaptırdığı 
hükümet konağına bina
nın niteliğini belirten ta
belâ yıllar geçtiği halde 
konmamıştır. Sünnete ge- | 
len çocuğun ismini koy
mamak gibi bir şey bu I 
Defalarca bu eksikliği be- { 
lirtmiş isem de ilgilenil- I 
m emiştir.

Kimlik belgesinin bu- 
lundurulma zorunluluğu o- 
lan bir toplumda bunun ! 
nedeninin öğrenilmesini is 
tîyorum. Eh çok bana ne 
xo sana ne üreten bir u- I 
lusun ferdi olarak keyfî- I 
yeli arzederim."

İsmail Bayraktar

onaylandıktan sonra res
miyet kazanıyor.

Boş zamanlarını de
ğerlendirmek ve topluma 
yararlı olmak amacıyla 
Gemlik Rotary Kulübünü 
kurduklarını söyleyen Ro- 
toryanlar, kuruluşları res
men onaylandıktan sonra 
çalışmalara başlıyacaklar.

KURUCULAR LİSTESİ

Kuruluşlarının uzama
ması İçin daha çok Gem
lik doğumlu kişilerce oluş 
turulan kurucular listesin
de şu isimler bulunuyor.

Bülent Kurt (Borusan 
Personel Müdürü), Ayhan 
Minare (Minare Konser
ve Fab. sahibi;. Sadık Ge 
mlcloğlu (Gemlik Akbank 
Şube Müdürü), Mahmut 
Solaksubaşı (Zeytin Yağ 
Fabrikası Sahibi), Aydın 
Akovalıgil (Mimar, Dia- 
bas İşletme Sahibi), Meh 
met Bircet (Möhendla), 
Fikri Silahtaroğlu (Mimar)

Yirmliki üyesinin bu
lunduğu öğrenilen Gem
lik Rotory Kulübünde şu 
adlara rastlıyoruz.

Mehmet tamirciler 
(Diş Tabibi) Ahmet Güllü 
(Tüccar), Yavuz Alemdar 
(Fabrikatör), Naci Özokıır 
(Doktor), Ziya Ateş (Kim 
ya Müh ), Erol Mutman 
(Kuyumcu), Seyhan Ay
dın (Müteahhit)

Gemlik Rotary Kulü
bünün kuruluş çalışma fa
rına başlaması üzerine Bur 
sa da kuruluş kutlandı. 
Böyleca ilk yemek gerçek 
(eştirildi. Bu topienoyto 
iıgili resimli haber Hafta 
Sonu adlı gazetede çıktı.

Devamı S. 4’te

KISA KISA

Şahmyurda Köyünde 
geçen hafta yıldırım dts- 
mesiyie 100 koyun öldü.

Şabmtepe meikinde 
e ilime kza oton koyunlar 
araşma düden yıldırım, 
hayvanların ölmesine ne
den oido.

19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma ve Gonçlık Spor 
Bayramı bu yıl ilk kez 
kordonda yopddı. Soka 
mn çamurlu olması bu 
kararın alınmasına neden 
oldu.



• EMLİK KÖRFEZ 24 Mayıs 1983 Sayfa 2

Orhan Veli’nin ilk ke* «İnkılapçı Gençlik» der
gisinin 17.10.1942 tarihli sayısında (Gemliğe doğru/ 
Denizi göreceksin / Sakın şaşırma) demekteki «kas 
tı» nedir? Aynı dizeleri Varlık Yayınlananda çıkan 
«Garip» isimli ilk şiir kitabının başına koymaktaki 
"amacı” nedir?

Bu sorunların yanıtı, Orhan Veli’nin şiirden 
"şairaneliği” kaldırmak istemesinde yatar. Bunu, 
kitaba yazdığı önsözün son cümlesinde açıkça görü
yoruz : (Eskiye ait olan her şeyin, her şeyden ön- 
ee de şairanenin karşısına ç.kmak gerek...)

Orhan Veli, edebiyatımızda "garip” diye nite
lenen şiir akımının öncüsüdür.

Buradaki "garip”, öyle (Kimi, kimsesi olma
yan... Vah zavallı garip!) anlamında değildir. Bu
radaki "garip", (Alışılmışın dışında, hiç beklenme
yen» bambaşka, çok garip ) anlamındadır...

Şayet, (Bunu nereden çıkartıyorsunuz?) derse
niz, işimiz kolaylaşır...

Hele.bir düşünün : 1930’lu yıllarda Anadolul- 
nun .iç kısımlarından geliyorsunuz. Bindiğiniz Aus
tin marka eski otobüs, Bursa’yı da geride bıraka
rak tozlu bir şosede ilçemize doğru gelmektedir. 
Yol boyunca çok şey gördünüz de bir tek deniz 
görmediniz. Hiç ummadığınız bir anda.- Gemlik vi

rajındaki tepede, karşınıza birdenbire "şırak” diye çıkı 
yor deniz . Şaşırırsınız.. Bu güzel sürpriz insanise 
vindirir. Birdenbire bambaşka olursunuz. Bir "ga
rip" olursunuz...

İşte Orhan Veli’nin şiiri de 1930’lu yıllardaki 
"alışılmış”, '»bilinen", o "şairane" şiirden çok fark 
b, bambaşka, şaşırtıcı, yeni ve «garip» bir. şiirdir. 
Tıpkı uzun bir yolculuk sonrası Gemlik . girişinde 
«şrak» diye denizi görmek gibi ..

Öyle ki şiire artık «Süleyman Efendi» de; «cim 
biz» da. «nasır» da girer; Ama şiir olarak girer...

Orhan Veli otuz altı yaşında ölmeyip, arkadaş 
lan Melih Cevdet ve Oktay Rıfat gibi yaşıyor ol
saydı, şimdi yetmiş?yaş arefesinde olacaktı.

1983 ilkbaharında yolu yine yöremize düşüp 
Bursa’dan ilçemize doğru gelseydi, denizin birden
bire görüldüğü son dönemeçte «durumu» görünce, 
ilçemizle ilgili ünlü dizelerine belki de yeni bir i- 
lâve» yapmak gereğini duyacaktı :

Gemliğe doğru 
Denizi göreceksin: 
(Karakolla beraber!) 
Sakın şaşırma...

Ne demek istiyorsun Aksoy? 
Peki, anlatayım...

< * *
Milliyet Gazetesi köşeyazarı Sayın Mümtaz Soy 

sal'ıa bugünkü (21 Mayıs 1983) tarihli «Açarak 
Sevdirmek» başlıklı yazısı, sabah-sabah suratıma 
bir şamar gibi indi Utancımdan başımı öne. eğdim...

Nasıl utanmam? Bursa’daki yerel gazeteler ve 
onların yazarları, Gemlik’teki yerel gazeteler 1 veton 
lana yazarları, (Yani Mehmet Sevinç, Emin Bora 
ve Ali Aksoy) durumu görmezlikten gelirken,; aldı? 
ğı bir okuyucu mektubu üzerine Sayın Mümtaz 
Soysal, «olayı», (Bütün Türkiye’ye ve kırk baş mil 
yon Türk’e) duyurmaktadırj..

Söyleyin nasıl utanmam?

* * *

ORHAN VELİ - 1983

şu : (Iki-üç ay önce,- Gemlik Körfez'inin en güzel 
köşelerinden birine “Altı nezarethane, üstü jandar
ma komutanlığı olmak üzere bir beton yığını kon- 
duTUİduğunu.” gören okuyuculardan biri feryat e- 
diyordu : "Güzelliği ile insanı büyüleyen bu yere 
yapılanları, ne olur, bütün Türkiye'ye, kırkbeş mil
yon Türk'e duyurun."

"Gem lik’'e doğru denizi göreceksin, sakın şaşır-: 
ma" diyen Orhan Veli’nin şair titreyişi ile kırkbeş 
milyon insanın kükreyişi, arasında elbette önemli 
bir fark vardır. Bu bakımdan, son yıllardaki bi
linçlenme kıpırdanmalarını bireysel titreyişlerden 
yığınsal kükreyişlere sıçramayı gösteren önemli be
lirtiler sayılabilir, ister otoriter olsunlar, ister de
mokratik, bütün rejimleri doğaya sahip çıkmaya 
itecek tek çare de budur..)

Gemlik’te doğal çevre ölmüştür. Önce ovadan 
başlayalım : IznikGölü’nden gelen derenin suladı
ğı, bir zamanlar çok . verimli olan ova artık elden 
çıkmıştır. Ne Osmanlı sarayına gönderilen narların 
bahçeleri kalmıştır,, ne ipek böceği bakımına yeter
li dutluklar, ne eski bağ yerleri, ne elma bahçeleri 
ve ne de sebzelikler.

Şimdi bütün ova Giresun’dan gelen r'yeni Gem- 
likliler"in yaptığı, kanalizasyonsuz, yolsuz, artez
yen kuyulu, ışıksız ve çok dağınık kaçak evlerle 
doldurulmuştur. Bünyeni hemşehrilerimiz bin tak
siratla, evlerine bitişik damlarda hayvancılık ya
parak ilçemizin “sütünü" sağlamaktadır ..

Gemlik körfezi, fabrikaların, zehirli atıkları ve 
ilçe kanalizasyonunun doğrudan akışı ile ölmüştür, 
işte önümüz yaz! Başta Kumla olmak üzere sahile 
gelecek yazlıkçılarla körfez yükünü alacak; Gemlik 
Belediye hoparlörü başlayacaktır yine : (Dikkat! 
Dikkat! Körfezde tutulan balıklar sağlığa zararlı 
olduğundan, ikinci bir duyuruya kadar balık tu
tulmaması, satılmaması ve yenilmemesi duyurulur )

Deniz kıyısındaki sekiz katlı yapılarla, “şehir 
plânlaması” çoktan ölmüştür.

Ve karakol yapımında düşülen “yer seçiminde
ki hata” nedeniyle, Orhan Veli’nin şiiriyle övünme 
fiyakamız da artık ölmüştür.

* # <

Orhan : Veli'nin yüreğindeki “titreyişe” bütün 
yüreğimle katılırım. Sayın Mümtaz Soysal’ın, bizi, 
karakol konusunu ıskalamış yakalaması utancından 
payıma düşene razıyım» Kalanı, Bursa ve Gemlik’
teki yerel yazarlara takdimdir.

Sayın Soysal’a ulaşan, (Güzelliği ile insanı bü
yüleyen bu yere yapılanları ne olur, bütün Türki
ye’ye, kırkbeş milyon Türk'e ulaştırın.) şeklindeki 
feryadı, Orhan Veli'ain şiiriyle övünen Gemlikliler’e 
sunarım.

Yani Gemlik'teki bütün avukatlara, doktorlara, 
eczacılara, mühendislere, tüccarlara, esnaflara^ işçi
lere, zeytincilere ve balıkçılara;». Yani Gemlik'te 
oturan otuz bin' kişiye;..

Demek ki biz, Orhan Veli’nin Gemlik Körfe
zi’ni ilk görüşte duyduğu *'titreyişe”, aradan kırk 
yıl geçmesine rağmen hâlâ ulaşamamışız... Ve işte 
bu “doğal çevre savurganlığımız’’, şimdi “bütün 
Türkiye'ye ve kırkbeş milyon Türk’e duyurulmuş
tur...

İlân
Gemlik Belediye Başkanlığından

1— Pazsr Caddesi beton yol yapımı inşaatı 2490 
sayılı yasa hükümleri dahilînde şartnamesi ve hazır 
lanan ihale dosyası gereğince kapalı zarf eksiltme su 
reti ile ihaleye çıkarılmıştır.

2— Keşif-bedeli 11.051.480 lira olup, geçici te
minatı 331.544 liradır.

3— İhalesi 17 Haziran 1983. Cuma günü saat 
15.00 de belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

4— İştirak etmek isteyenlerin ihale tarihinden üç 
gün evvelinden müracaat ila ihaleye katılma yönet
meliği hükümleri dahilinde ibraz edecekleri belgeler 
ile birlikte müracaatla yeterlilik belgeleri almaları ge
reklidir

5— İhale dosyası mesai saatleri içinde beledi
yemiz fen işlerinde görülebilir.

6— Posta.ile yapılacak başvurulardaki gecikme
ler dikkate alınmaz. Keyfiyet ilân olunur. 23. 5. 1983

Azot Sanayii T.A.Ş?
Gemlik Montaj ve İşletme 

Müdürlüğünden
Müdürlüğümüz 1 yıllık ihtiyacı 31 500 kğ. Ds 

na eti kapalı teklif usülü satınalınacaktır.
Bu işe ait şartname mesai dahilinde Müdürlü 

ğümüz Ticaret Şefliğinden bedelsiz olarak temin edi 
lebilîr.

Şartnamesine uygun olarak hazırlanacak teklif 
mektupları- 7 Haziran 1983 salı günü saat I6.00 ya 
kadar Müdürlüğümüzde- bulunacak., şekilde- postalan 
mış veya elden verilmiş olacaktır.

Postada vaki gecikmeler dikkate atanmaz.
Şirketimiz 2490' sayılı kanuna tabi- değildir.

Düğün; Nişan ve Her Türlü
Toplantılarınızda

PORTAKAL MANDALİNA
LİMON GREYFURT
VİŞNE TONİK
GAZOZ SODA
KOLA VE LİTRELİK ÇEŞİTLERİ

EN UYGUN FİYATLARLA 
EMRİNİZDEDİR.

Gazhane Cad. 30-32 Tlf t 1 62.0
GEMLİK

Sayın Mümtaz Soysal ne mi yazmış? Yazdığı
Gemlik Körfeze Abone Olunuz.
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Ulusumuz, bilgisiz, yurduna insanı
na kayıtsız kalan saray kapışırdan be
lirli günlerde çıkan, halktan uzak padi
şahlardan çekmiştir ne çektiyse

Yenileşme girişimleri; h ılkın uyan
ması istenaaediğindm baltalanmış, dü
şünceye karşı usa sığmaz cezalar getiril 
iniştir. »Bir gün Abdülaziz (lt’33-1876) 
alay köşkünde otururken, bir yerde yan 
gın mı çıkmış ne, halk oraya doğru koş
mağa başlaurş" pencereden onlaıı seyre
den padişah, başmabeyincisine,

— Millet millet dediğimiz baldın 
çıplaklar mı? demiş.

Başmabeyînci de,
— Evet efendimiz diye yanıtlamış o 

nu, bunlardır sizin donanmanızı trenle
rinizi fabrikalarınızı yürüten, fırınlarını
zı işleten, kumaş dokuyanlar bunlardır.»

Başında toplumu yönetip yönetmedi
ğinin bilincine varamayan padişıh, top
lum ezilirken, sömürü* ürken de bir Şey
den bilgisi olamazdı. Yıllara bakıldığın
da, 1299 dan, Osmanlı İmparatorluğu 
yıkılasıya değin yönetenler; halka çoğun
ca yukarıdan «baldırı çıplak» olarak bak 
Huşlardır. Halkın alın terini, emeğini, sof 
lalarında görülmemiş yiyeceklere dönüş
türerek, karınlarını doyuranlar; saraylar
da yaşayanların milleti baldırı çıplak gör 
meleri de kınanamaz. Zaman zaman ol
taya takılan «Millet» olma yolları çabu
cak kapatılmış; uluslaşma süreci, bir sü
re daha gerilemiştir. Ne yapılmalıydı?

Bu soruya, Samsun yollarında kur
tuluş arayan Mustafa Kemal, yanıt ve
recektir. Mustafa Kemal’in yolu uluslaş
ma yoludur. O, bu yolu açmak için ulu 
suna güvenmektedir. Ulusun yüreğinde 
söndürülmüş meşgalenin sonsuza değin ya 
nacağı inancıyla, gerçekleri, çıkmazları 
açmazları söylemekten çekinmemiştir. Bu 
inançla yola çıkarak ulusun bağımsızlığı 
na kavuşmasında, izlenen yolda amacına 
ulaşmış; Türkiye, Türk insanı, uzun yıl 
lar susadığı özgürlük rüzgarlarına kavuş 
muştur.

Bir Kurtuluş kavgası verilmiş; daha 
çağdaş bir Türkiye için. Cumhuriyetle 
başlayan endüstrileşme, demirağlar yur 
du baştan başa kaplamıştır. Kısa zaman 
içinde sağlık hizmetleri veren kurumla 
tın açılması, insanın daha da önemsen 
mesi, yurt düzeyinde her tür üretimin 
çoğaltılması çalışmaları; Cumhuriyeti ku 
tanların baş amacıydı Zaman içinde'de, 
gericilik hortlatılıyordu. Çıkarlarını önde 
götürmeyi amaçlayanların^ tek amaçları 
yenileşmeyi gerileterek; yönetimi elde 
tutmaktı. Bir şeyi görmüyordular. Uy 
garl ğm bir nur,, olduğunu.

1950* den bu yana sarsıntılar gaçi- 
ren ulusumuz; eskileri bir daha yaşamak 
istemiyecektir. Böylesi ortamlarda ceple
rini doldurmak amacında'’ olanların yurt 
ekonomisine katkıları nedir? Tekneleri 
delik olmayanlar toplumlarda denge boz 
mayı sürdürürken; halk pazarlarda son 
meteliğiyle, çürümeye yönelmiş sebze, 
meyveleri.

Bugün dar, belirli geliri olanlar, pa 
ralarını gece yatarken de sabah uyandı 
ğmda da sayıyor. Paranın değer yitirişi 
ni adım adım izliyor. Evet, her şey var. 
Ama cepteki paranın gücü istenileni al 
mağa yetmiyor.

Toplumda denge sağlamak için ne 
yapılır? "Para parayı çeker” tekerlemesiy 
le baktığımızda, varsıl varsılla yoksul 
yoksulla mı yatıp kalkmalı? îş alanları 
kısıtlı da olsa, büyüdüğü söylenen «işsiz 
ordusuna» yenilerini katmamanın yolları 
da arannalı. Emeğe saygı duyulan bir 
ortamda; gelecekte de, emeğin en üstün 
değer olduğunu pekiştirici önlemler al 
mak; yurt ekonomisini geniş boyutlara 
ulaştırmada, atılan adımların yanma ye 
nileri de konmalıdır.

Bu yurdun kurtarılması nasıl yadsı 
namazsa, emekde yadsınamaz.

Alıntı : Cumhuriyet’in 10 Aralık 
1982 sayısı.

Gayrimenkuliin Açık Artırma İlâm
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan 

Dosya No. ,* 983/4 I. Şüyu (satış)
Şuyu’un izalesinin temini bakımından mahkemece satılmasına karar verilen :

Gemlik Tapu Sicilinin, Cihatlı Köyü Malkuyu mevkiinde kain, tapunun pafta: 5, 
sahife: 524 ve parsel: 524 d# kayıtlı 3160 metre kare miktarlı ve bilirkişi tarafindan 
350.000.- lira kıymet takdir adilen zeytinlik açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI

1- Satış 27.5.1983 tarihinde- Cuma günü saat lO.oo—10.20 arası Gemlik tera Dai 
resinde yapılacaktır. Arttırmada; rüçhanh alacaklıların alacağını ve satış masraflarını 
geçmesi şartıyla en çok arttırana ilale olunur,

SPOR... SPOR... SPOR... SPOR...

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u aiıbstıade 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- 
I âliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.

3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-J-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz .ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gtn 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; akai takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

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

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatıaı kabul etmiş Bayı
lacakları, başkaca bilgi almak iatiyenlerin 983/4Î.Şuyu Satış sayılı dosya numarasıyla ma 
(nurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

1c. îf. K. 126 )

( İlgililer ti biri ne irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

K. Kumla : 3 — Beşevler : 5

Üçüncü amatör kümenin kapan
masına bir hafta kala. Küçük Kumla- 
spor, pazar günü Gemlik’te Beşevler 
ile yaptığı karşılaşmadan 5-3 yenik ay
rıldı.

Şükrü Koskale, Mustafa Demir- 
aslan ve Phmet Aykel hakem üçlü
sü yönetiminde oynanan kaşılaşmada

Ihsan BÖLÜK

Küçük Kumlaspor'un gollerini 9. ve 
82. dakikalarda Turgut, 39. dakikada 
da Erman attı Konuk takım Beşev- 
lerin gollerini İse 2. dakikada Reşat, 
14* dakikada İbrahim-, 46. dakikada 
İbrahim, 46. dakikada Seffet, 60 da
kikada Hüseyin ve 65. dakikada E- 
min attılar.

Umurspor : 2 — Ahmet Vefikpaşa : 0

DÜĞÜN» NİŞAN VE NİKÂH 

YAPACAKLAR

İPEK - KOZA - TİCARET
DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet
Kartvizit, Kartadrıs ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi 
Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK

Üçüncü kümede Gemlik'te hafta* 
nın İkinci karşılaşması Umurspor ile 
Ahmet Vefikpaşa arasında oynandı 
Bu karşılaşmayı Umurspor, 44. daki
kada Fatih ve 55. dakikada Canip’in 
golleri ile 2-0 kazandı.

Umurspor'dan Mehmet ve Mus
tafa, Ahmet Vefikpaşa'dan Coşkun 
ve Ali'nin kırmızı kart gördükleri 
karşılaşmayı Ahmet Akyel, Şükrü Kas- 
kale ve Mustafa Demiraslan hakem 
üçlüsü yönetti.

Azotspor : 3 — Kanaryaspor : 2

Azotspor, geçtiğimiz hafta Cu
martesi günü Bursa Veledrom iç sa
hasında Kanaryaspor'u 3-2 yenmeyi 
başardı.

Sami Arar Muharrem Kaşarcı ve 
O. Nuri Okumuş hakem üçlüsünün

yönettiği karşılaşmada ki golleri 5. 
dakikada Metin ve 25 dakikada Se
lim Kanaryaspor ad na attılar. Azot- 
spor’un gollerini ise 35, dakikada Ce
mil ve 72 dakikada Haşan attı.

Çeltikspor : 1 — Sümerspor : 4

Geçtiğimiz hafta Pazar günü Mus
tafa Kemalpaşa'da Çeltikspor’la kar- 
laşan Sümerspor, Müsabakayı 4e1 gi
bi farklı bir skorla kazandı.

Sümerspor Çeltikspor karşısına. 
Haşan, Tekin, Haydar, Emin, Mehmet 
İrfan, Veyse|, Serdar, Aykut, Turgut,

Namık, onbiriyle aktı. Karşılaşmada
ki golleri 40. dakikada İrfan, 67, da 
kikada Turgut 80. dakikada Serdar v« 
85. dakikada Levent in ayağından Mus 
tafa Kamburoğlo Haşan Kocaboz ve 
Mucettln Topçu hakem üçlüsü yönet
ti.
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ŞİRİN GEMLİK HALKINA
Hİİ|D<

GEMLİK MANAVI ELEMA^ARI

Tarafından Yeni Bir Hizmet Daha

| Gemlik in En Zengin Çeşitleri ve Çalışkan Kadrosu ile 

Gece ve Gündüz 24 Saat Emrinizdedir.

Gece ve Gündüz Bir Telefon Kâfidir.

Tlf:1856
Gemlik Manavı
BELEDİYE KAHVEHANESİ KARŞISI GEMLİK TLF : 2571

İSTİKLÂL CAD. GÜRÇAY PASAJI NO. 48 GEMLİK

ÖZÇELİKNURİ

Ozçelik 
Alüminyum

DOĞRAMA VE PANJUR SANAYİİ

Konut-Büro ve iş Yerlerini 
Güneşten, soğuk ve sıcaktan korur 
Binanızı güzelleştirir
Zarifleştirir /
Teknik arızalarda 10 yıl garantilidir

| FEDA TİCARET

1 ZENGİN HEDİYELİK ZÜCCACİYE
1 ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDE

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooI i
Hanımlar Müjde... |

I DAMA ÇIKTIU |

9 DAMA Özel formülü ile elleri yakmaz kuma- g 
g şı tahriş etmez.I İj DAMA Emniyetli kullanma sağlar O

| DAMA Çaydanlıktaki kireci söker, Banyo la» X 
vabo ve tuvaletlerin temizliğinde üs- §

X tündür.

Bakkallarınızda Arayınız.

8°' 
8 Satılık Müstakil Ev

Demirsubaşı Mah. Mesudiye Sokakta 
iki katlı ahşap durumda 58 m2 lik işyeri 
yapılabilir ev satılıktır.

Müracaat : Tlf : 2511 - 3076 GEMLİK

SAYIN GEMLİK HALKINA 
DUYURULUR.

Özbilir körüklü va Makaralı Tente.
İmalatına Çarşı Meydanı Cumhuriyet hanı 
içinde başlamıştır. Dükken ve Balkonlara 

her türlü tente yapılır. Eskiyen bezler 
değiştirilir.

Eyüp O BUZ Tlf : 3187 GEMLİK

1 — Paşabahçe Mamulleri
İ — Kemoğlu • Emcan Emaya Çeşitleri

5 — Mermer Küllükler - Vazolar
1 Çakmak Takımları

f — Paslanmaz Mutfak Eşyaları

f Düğün • Nişan ve Sünnet
< Cemiyetlerine Hediyelik Çeşitlerimiz
| Mağazamızda Menfaatiniz İcabıdır.

/ Not : Takımı bozulmuş kristal çeşitleriniz İmalat 
f atölyemlıda tamamlanır.

| tarhana Cd. No. 26 Aygaz Bayii Bitişiği GEMLİK

Gemlik
Rotary Kulübü
Kuruldu

öte yandan dün yayınla
nan Bursa Hakimiyet Ga
zetesinin orta sayfasında 
çıkan bir başka resimli ha 
barda Gemlik Rotary ku- 
llblndan aöz adildi ve 
Gemlikli Rotaryanlar geç
tiğimiz hafta sonunda Bok 
aör Reaterant'ta tanışma 
yemeğinde blraraya geldi
ler.

ıaan atar- aBanan» «nrımra it ın—nMT-ao—mı——a—L—nao—n—i

Aile Servisi — Yemek Çeşitleri ve
Yeni Düzenlemesiyle

I Fırat RestaurantI
Gemliklilerin Hizmetine Girmiştir.

NOT : Aileye dönük servisimizle, Nişan, Düğün, Sünnet, 
Yaş Günü, Kokteyl ve her çeşit toplantılarınızda emrinizdeyis.

| İSKELE BİTİŞİĞİ TLF : 1192 GEMLİK

ftşam—ızm m—azn il—mı a smuısdinın—.■m.naıpı»*'
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diş hekimi 

gülsen 
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SEMEZOUlt YOKUŞU M —

gemlik

Meslek Lisesine ı 
Balıkçılık Bölümü 
Açılması isleniyor

İLÇEMİZDE
ÇAY

*BULUNMUYOR

İzzet ÜNAL

Gemlik’ti Balıkçılar 
yapımı sürdürülen ve önü 
mûzdeki yıl öğrenime a- 
çılacak olan Meslek Lise 
sinde 'Balıkçılık Bölümü" 
açılmasını istediler.

Gemlik Balıkçılar Deme 
ği Başkanı Hüseyin Dinç, 
gazetemize yaptığı açıkla
mada balıkçılıkla geçinen 
nüfusun azımsanmayacağı, 
balıkçılığın bilerek yapıl
ması için mutlaka konu
nun okullara girmesi ge
rektiğini belirterek şunla
rı söyledi :

"—Günümüzde balık
çılık teknik imkanlarla l- 
leri teknolojiden yararla
nan ülkelerde bilimsel o- 
larak yapılmaktadır. Bizler 
balıkçılığı babadan öğren 
diğimiz gibi sürdürmekte
yiz. Bu nedenle büyük 
yanlışlıklara neden olun
makta balıkçılığımız İste- 
mlyerekte olsa körletilmek 
tedir. ilgililerden istemi
miz yapımı tamamlanmak 
ta olan ve gelecek yıl öğ 
retime açılacak olan Mas 
lak Lisesine mutlaka "De 
nlz Motorculuğu ve Gü

verte" bölümü ile "Balık 
çılık” bölümlerinin eklen
mesidir. Bu isteğimizi ikin

Yüzlerce Eski Mezun Biraraya Geldi

Gazi İlkokulu “Pilav Günü” Yapıldı
Gazi llkokulunca bu 

yıl ilk kez düzenlenen «Pi 
lav Günü» neşeli geçti.

Okul bahçesinde ha
zırlanan program, günün 
anlamını belirten konuşma 
ile açıldı. Pilav Gününe 
ilçe Kaymakamı Fahrettin 
Ölmez, 1957-70 yıllarında 
okuldan mezun olan öğ
renciler ve veliler katıldı

cl defa tekrarlıyoruz.”
Gemlik Balıkçılar Der 

neği Başkanı Dinç, istek- 

lar.
Okul Koruma Derne

ğince özel ahçılara yap
tırılan kazan kazan pilav 
ve kavurma, ayran eşli
ğinde mezunlara sunuldu. 
Orkestranın eşliğinde öğ
renciler eğlendiler, okula 
yardım amacıyla açık ar
tırmağa çıkarılan bir kuzu 
32 bin liraya satıldı. Ay-

(erinin ilgililere duyurul
duğunu sonucu bekledik
lerini belirtti.

rica, çiklet piyangosunda 
konuklara çeşitli armağan 
lar dağıtıldı.

Pilav Gönünde Gazi 
İlkokulu Yavru İzcileri de 
yemin töreni düzenlediler.

Geleneksel Pilav gün 
lerinin gelecek yıllarda da 
daha geniş imkanlarla tek 
rarlanacağı açıklandı.

* Son günlerde çevre 

II ve ilçelerin ilçemizde 

çay toplaması sonucu il

çemizde çay sıkıntısı baş

ladı.

Başta Bursa'da çay 

sıkıntısı başlaması nede

niyle ilçemize gelen çeşit

Kasaplar ve Kahvehaneciler 
Zam tstiyor

İlçemizdeki kasaplar 

ve gazinocu, kahvehane

ciler belediyeye başvura- 

rak zam İsteminde bulun

dular.

Canlı hayvan fiatlarıy 

la, kesilmiş hayvan Hat

larının pahalı olması ne-

Belediyec 
Ucuz Piri
Sürdürülü

Belediyece Devlet 

Toprak Mahsulleri Ofisin

den getirtilen ucuz pirinç 

lerln satışı devam ediyor.

li kişiler, toplu miktarda 

çay satın alması sıkıntının 

baş kaynağı oldu. İlgililer 

ilçeyo yeterince çayın gol 

diğini bayilerin yabancıla

ra çay satmamalarını iste 

dİ.

deniyle zararına satış yap 

tıklarını söyleyen kasaplar 

Belediye Başkanlığına ver 

dikleri dilekçeyle zam İs

teminde bulundular. Ote 

yandan gazinocular ve 

kahvehaneciler do zam la 

teminde bulundular.

e
nç Satışı 
yor

Kilosu 100 liradan aa 

Ulan pirinçler beşer kilo

luk partiler halinde satı

lıyor.

Atatürk ilkokulu Yavru izcileri 
Kep Giydi

Atatürk İlkokulu Yav 
ru İzleri düzenlenen tö
rende kep giydiler.

Atatürk İlkokulunda 
hazırlanan kep giyme tö

reninde yavru izcilerce dü 
zenlenen program sunul
du. Daha sonra izci ye» 
mini edildi ve kep giyme 
töreni sona erdi.

BEYRUT'A
10 BİN TON
KAVAK AĞACI 
İHRAÇ
EDİLİYOR

Geçtiğimiz hafta için
de Gemlik Limanından 
Lübnan'ın başkenti Bey
rut'a 500 ton standart boy 
larda kesilmiş kavak ağa
cı ihraç edildi.

İhracatçı firma Anıt 
Ticaret yetkililerinden e- 
dinllen bilgiye göre, Lüb
nan'a yapılan ihracat, top 
lam 10 bin ton olarak 
gerçekleştirilecek, Hondras 
bandıralı ‘SAMARKANT" 
adlı gemiyle gönderilen 
kavak ağaçları, çeşitli a- 
tanlarda kullanılacağı ilgi
liler tarafından açıklandı.

Yetkililer İhracatın so 
nunda toplam 500 bin 
dolar döviz geliri sağla
nacağını da belirttiler.

Gemlik Ortaokulu Resim Sergisi Büyük İlgi Topladı
Gemlik Merkez Orta» 

okulu öğrencileri 1982-83 
öğretim yılı İçinde, Resim 
İş ve Iş-teknik derslerinde 
yaptıkları eşya ve resimle
ri İlçe Halk Kütüphanesin

Gemlik Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladıkları el işi ve resimler 
Halk Kütüphanesinde sergilendi. ( Foto ; G. Körfez - Ihsan BÖLÜK )

de sergilediler.
Geçtiğimiz hafta Cu

ma günü saat 17.oo de 
yapılan açılıştan önce 
Gemlik Ortaokulu Folklor 

grubunca çeşitli gösteriler 
yapıldı. Gösterilerden eon- 
ra konuklar sergiyi gezdi
ler, sergi bir hafta açık 
kalacak.
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Gemlik
Yazıları

Av .Ali AKSOY

Orhangazi-Yeniküy 1930’larda dörtbin nüfuslu 
bil nahiye. Zamanın nahiye müdürü de günümü
zün ünlü işadamlarından Sayın Hulki Alisbah. Ve 
günlerden birgün Karalyan Efendi isimli Ermeni 
ile ortağı Vehbi Koç, Yeniköy’e gelerek bir «yağha 
ne satınalırlar. Ertesi yıl bir yağhane de Gemlik'
te. .

Sayın Vehbi Koç yazdığı (Hayat Hikayem) .de 
bu yağhane işletme işine ve Gemlik Milli Korunma 
Mahkemesinde nasıl yargılandığına da yer verir. 
Kimi bölümleri aynen, kimi bölümleri özetle ak
tarıyoruz:

* # #
(Karalyan Efendi zeytinyağı işi yapar, zeytin

yağından iyi anlar ve bu yağları mevsiminde Gem
lik ve çevresinden toplayarak İstanbul'a getirir satar 
dı. Birgün bana geldi, Orhangazi’nin bir köyünde 
bir zeytinyağı değirmeni bulunduğunu, bu işte kâr 
olduğunu söyledi. Bu değirmeni birlikte satın alma 
mızı teklif etti.

Değirmeni 8.000 liraya aldık. O köyde çok mik 
tarda zeytin olur, zeytinler burada öğütülerek yağ 
haline getiriliyor. Karalyan Efendi İstanbul’a gelip 
bunları satıyordu. Bu küçük yağ değirmenini aldık 
tan bir yıl sonra Karalyan Efendi yeniden bana 
geldi, Gemlik'te çok ucuz bir zeytinyağı fabrikası 
olduğunu, bunu her halde almamız gerektiğini an
lattı. Pazarlık edildi, 40.000 liraya fabrika alındı. 
Biraz tamirat gördükten sonra çalışmağa başladı. 
(Ki bu yağhane şimdi zeytin kooperatifinin olduğu 
yerde idi.

II. Dünya Savaşı devam ediyordu. Hükümet 
üretilen zeytin yağların belirli bir kısmının asid mik 
tan belirtilmek suretiyle, parasız olarak bir çeşit 
ayniyat vergisi şeklinde devlete verileceğine dair ka 
rar almıştı.

Yıl 1943, Milli Korunma Kanunu devam edi
yor. Fabrika Karalyan Efendi tarafından yönetili 
yor. Milli Korunma Kanunu gereğince devlete tes
lim ettiğimiz zeytinyağların asidi yüksek geldiği i- 
çin 330 ya da 390 kilo zeytinyağı yeniden verme
miz gerekiyormuş. Karalyan Efendi nedense ihmal 
etmiş. Galata, Fermeneciler'de, «Vehbi Koç ve Or
takları» firmamız ile Karalyan Efendi ortak olarak 
Gemlik’te Milli Korunma Mahkemesine verilmişiz

Savaş devam ediyor, sıkıntı büyük. Milli Ko
runma Mahkemesine verilenleri gazeteler halka açık 
lıyor.

Her gün artan fiyatlar ve istenilen malın bu
lunmaması halk üzerinde sıkıcı etkiler yaptığı için 
Milli Korunma suçlarının idama kadar giden ceza
ları konusunda Meclise önergeler veriliyordu; böy
le sinir bokucu bir devrede yaşıyorduk. Firmamı
zın bu kadar küçük bir'şey için gazetelere geçme
sinin manevi zararı çok büyük olabilirdi, onun için 
zeytinyağın eksik kalan kısmını da teslim edip bir 
an önce beraat karan almak istiyordum. Fakat 
mahkemeye gitmek şartmış )

❖
Sayın Vehbi Koç ve arkadaşları mahkeme gü

nü Gemlik’te bulunmağa karar verirler. Ocak ayın 
da soğuk ve yağmurlu bir gündür. Çıkan fırtına 
nedeniyle İstanbul-Yalova arası vapur işlemez. Hay 
darpaşa’dan trenle İzmit’e gelip tutukluları bir o- 
tomobillc Yalova’ya hareket ederler. (Devir savaş 
devri, ortalık karanlık, Gölcük yöresinden geçerken 
nöbetçiler boyuna bizi durduruyorlar, soru soruyor

VEHBİ KOÇ’UN
YAZDIĞI

lar, içimizde de iki Ermeni, bir Musevi v >r )
Asıl «taksirat» Yalovada başlar. Sayın V-hbi 

Koç anlatmağa devam eder: (Gece geç vakit Yalo
va’ya geldik. Otel aradık, otelci kahvede oyun oy
nuyor, hava buz gibi soğuk, kar. yağıyor «İstrrsn 
niz mangal koyun, yatın» dedi. Yatılacak gibi de
ğildi. «Burada Kaymakam kimdir?» diye sordum 
Orhan Öztrak dediler. Babası Faik Özırak Beyi ta 

.nıdığım için doğru otomobille Kaymakamın evine 
•gittik, evde Jandarma Komutanı ile iskambil ya 
da tavla oynuyordu. Beni görünce şaşırdı Oturduk 
niçin geldiğimizi anlattık. Jandarma Komutanı, yol 
ların kardan kapandığını. Gemliğe gitmemize im
kan olmadığını anlattı. Neden gitmek istediğimi 
söyledim, çare aramaya başladılar. Kaymakam’ın 
evinde dört kişi -için yatacak yer yokmuş. «Yalnız 
seni alabilirim.» dedi.

Jandarma Komutanı durmadan Gemlik’le gö
rüşüyor,-bizi oraya göndermek için çareler arıyor
du. Yolun açılmasına imkân olmadığım söylediler 
ve şöyle bir tavsiyede bulundular; Yalova ilan bir 
otobüs kalkar, sizi belirli bir yere kadar götürür, 
dağda üç beş yüz metre .yürürsünüz, Gemlik ten bir 
otobüs gelir, o da belirli bir yerde bekler, sizi a- 
lır götürür. Hiç düşünmeden «Evet» <1- dini. Bu 
planı uyguladık ve Mahkeme saatinde beş kişi ha
kimin karşısına çıktık: İsrail Anastasyan, Isak Al- 
tabef, Emin Güraç. Karalyan ve ben

Hakim ortakların cinsini görünce şaşırdı, ikisi 
Ermeni, biri musevi.;. Bu havada nasıl gelebildiği 
mize daha çok şaştı, Mahkeme gününden önce zey- 
tinyağlar teslim edilip kendisine bildirildiği için be 
rast karan verdi. Biz de rahat bir soluk aldık. Üç 
yüz kilo zeytinyağı- için, o vakit kilosu bir liraya 
ise biz kiloya beş lira masraf ettik, bu iş de böy- 
lece bitti. Bu olay iş hayatımda beni en çok üz
müş olanlardan biridir. Bu kadar üzüntünün nede
ni olan bü küçücük zeytinyağı fabrikasını az bir 
zaman sonra Varlık Vergisi yüzünden sattık.) (Ha
yat Hikayem, Vehbi Koç, İstanbul-1973, 3. Baskı)

M M M v? w
II. Dünya Savaşı’nın nasıl sonuçlanacağını Sa

yın Vehbi Koç daha 1943 yılında kestirir. Savaş 
Sonrası için, (.. iş alanıma giren büyük Amerikan 
firmalarının temsilciliklerini almalıyım.) diye dü
şünür ve 1946'da, tüccarlıktan sanayiciliğe geçişinin 
“dönüm noktası” saydığı Amerika yolculuğuna çıkar.

Sayın Koç'un anılarında adını vermeden “Or
hangazi’nin bir köyü"- dediği köy, Yeniköy'dür. 
Kendisine ve Karalyan Efendi’ye köydeki ikinci 
yağhaneyi çalıştıran Hafız Mehmet'le yakın akra
bası Behlül ‘'haksız rekabet” yapmışlar ve nihayet 
köyden ürkütmüşlerdir.

Aradan yirmi beş-otuz yıl geçtikten sonradır ki 
Sayın Vehbi Koç, bölgemize, bu kez kibrit fabri
kası Kav, döküm fabrikası Döktış ve uzaktan ba
kınca “bütün kompartımanlarında ışıkları yanan, 
fakat bir türlü gardan kalkmayan” görünümümlü 
Asil Çelik fabrikası ile gelecektir...

Ve beş altı yıl önce, İstanbul'un büyük otel
lerinden birinde yapılan ‘‘Aygaz Bayileri Toplantı
sı” sırasında, Sayın Koç soracaktır : (-Orhangazi’den 
kimse var mı?) Üç kişinin ayağa kalktığını görün
ce : (-içinizde Yeniköy'lü var mı?) Olumlu yanıtı 
Yeniköy bayii Sayın Refik Gülfidan verir. Sayın 
Vehbi Koç sevinir, köyü ve köylüleri sorar. Özel
likle Hafız Mehmet Özel ve Behlül Yaşır’ın öldük
lerini duyunca çok üzülür.

FEDA TİCARET
ZENGİN HEDİYELİK ZÜCCACİYE j 

ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDE

Çakmak Takımları

— Paslanmaz Mutfak Eşyaları

Düğün - 'Nişan ve Sünnet 
Cemiyetlerine Hediyelik Çeşitlerimiz

Mağazamıza Uğramanız 
Menfaatiniz İcabıdır.

Not : Takımı [bozulmuş kristal çeşitleriniz imalat 
atölyemizde tamamlanır.

Gazhane Cd No 25 Aygaz Bayii Bitişiği GEMLİK

İlân
Gemlik Belediye Başkanlığından

1— Pazar Caddesi beton yol yapımı inşaatı 2490 
seyıiı yasa hükümleri dahilinde şartnamesi ve hazır 
lan n ıh-l- dosyası gereğince kapalı zarf eksiltme su 
fr-n -le ıh leye çıkanîmışiır.

2— *frşf bedeli 11.051.480 lira olup, geçici te
minatı 331 544 Hradır

3- İhalesi 17 HdZ <an 1983 Cuma günü saat 
15 00 de b l-dî e encümeni huzurunda yapılacaktır.

4— -ştirak «rfmek isteyenlerin ihale tarih nden üç 
gı-n pvveli'-den müracaat ile ihaleye katı’ma yönet
meliği hü i: < feri d'hilmde ibraz edecekleri belgeler 
■l« bi l.kte m-. racaat a yeetllık belgeleri almaları ge
reklidir

5— İhale dosyası mesai saatleri içinde beledi
yem’? f-n şiirinde görülebilir.

6— Pusta ile yapıncak başvurulardaki gecikme
ler dikkate alınmaz. Keyf.yet ilân olunur 23 5.1983

— Paşabahçe Mamulleri

— Karaoğlu • Emcan Emaye Çeşitleri

— Mermer Küllükler - Vazolar

Düğün, Nişan ve Her Türlü 
Toplantılarınızda

PORTAKAL
LİMON
VİŞNE
GAZOZ

MANDALİNA
GREYFURT

TONİK
SODA

ERKEKÇE İSİMLİ AYLIK DERGİNİN 

MAYIS SAYISI YASAKLANDI

Açık Basın Bülteni 
yönetim yeri İstanbul da 
bulunan erkekçe İsimli ay
lık c(erglnln Mayıs 1083 
Nüeaheının basımı, Yayımı 
dağıtımı, bulundurulması, 
taşınması ve bölgemize ••

kulması 1402 sayılı sıkıyö
netim kanununun 3C mad 
desl Uyarınca Donanma 
ve Sıkıyönetim komutan
lığınca yasaklanmıştır.

Bölge halkına duyu
rulur.

MÜJDAT GEZENİN
Müjdat Gezen’in yez 

mış olduğu Çan yayınevi 
tarafından başılan (ÇİZGİ
LERLE NAZIM HİKMET) 
zdlı kitabın basımı, yayı
mı. bulundurulması, taşın
ması 1402 »ayılı Sıkıyöne 
tim Kanunun 3.C madde
si uyarınca Genel Kurmay

KİTABI YASAKLANDI
^Başkanlığınca yasaklandı.

Kitabın, Donanma ve 
Sıkıyönetim Komutanlığı 
sorumluluk bölgesinde de 
basımı, yayımı, bulundu
rulması, taşınması ve böl
geye sokulmasının yasak
landığı açıklandı.

KOLA VE LİTRELİK ÇEŞİTLERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA 

EMRİNİZDEDİR.

Gazhane Cad. 30-32 Tlf t 1620
GEMLİK
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DEDİ MARMARA

Geçmiş yıllara çarpık, sorumsuzca 
eodûstrileşmenin bize oynadığı oyunu gi 
derek daha net olarak görüyoruz. Ama 
Bu duruma “dur’ dıyec-’k hiç bir sorum 
lu çıkmadı. Denizin kirlenebileceği, o za 
meniat kimsenin de usundan geçmedi, 
geçmivor da Fabrikalar, Gemlik'ten Mu 
daava ya değin havaya ve de KÖRFEZE 
zehir saçmaktayken Gemlik li olarak sı
kı önlemler alınması için şirin Gemlik 
Körfezine neden sahip çıkmadık. Evet 
denizden söz açtım denizle sürdüreceğim 
yazımı.

Denize bu denli yakın olanlar, nasıl 
oluvor da acımasız kıyıma yağmaya iz
leyici gözletle bakab-liyorL-r. önce’er, 
«Iğue atsan balıktan denizin dibine in
mezdi. «Balık vardı balık. Balık var ar
kadaş balık Bir memlekette balık bol ol 
sa o memleketin insanı hiç bir zaman rç 
lık bilemez. Her vakit karnı doyar.»

Bizler, biz!erd*n sonra gelecek ku
şaklar Gemlik Körfezinde balık görmez
lerse, bilinsin ki memleket sarsıntı geçir 
inektedir. Tüm denizlerimiz, körfezleri
miz ölüml - pençeleşirken, yı'larca ağız
lar kapalı kalmış, gözler görmez olmuş
tur. Olmaz bn denli umursamazlık! «Bir 
memleketi yıkacak mısın önce balıklan 
nı öldür arkadaş» Balıkları tüm yok ol
ma yolculuğunda olan Gemlik Körfezinin 
kurtarılması gerekir demenin acaba bir 
anlamı, etkisi olabilir mi? Balıkları tüm
den yok olmaya yüz tutan Gemlik hal
kının yine de ucuz yemeği olan balığı 
dış denizlerden sağlanıyorsa Körfez ço
raklaşmasını hızlandıranlar, halkımıza 
kötülük edenler var demektir.

«Siz öleceksiniz çocuklarınız kalacak. 
Onlar da balık avlayacaklar» Bin yıldır 
balıktan ekmeğini yiyen bunca balıkçı, 
bin yıldır balıktan doyan bunca fakir 
fukara bir kaç adama birkaç balık cel
ladına dur demediler. Yakalarına yapış

madılar »
«İstanbul Boğazından Çanakkale Bo

ğazına kadar. Sarostan Gemlik'e Gemlik 
ten Marmara Ereğlisine kadar bütün 
Marınerayı kör edeceğini, denizdeki tek
mil canlıları kör edip öldüreceğini hangi 
b ılıkçı bilmiyordu » Tüm balıkçılar bili
yorlardı; lambalar, trollarla avlananlar 
bir gün gelecek, balık avlamak için Mar 
ıııara yı dolaşacaklarını Boğazlardan açık 
denizlere çıkacaklarınıbilemiyorlarmıydı?

Gemlik Körfezi-’nde amatörce balık 
avına çıkanların acaba kaçı umduğunu 
bulabiliyor? Denecek ki «Bu kirlilik dur 
durulamaz. Önlemler alınmazsa elbette 
durdurulamaz. Gemlik Körfezi kurtarıcı
lar bekliyor. Fabrika artıklarının denize 
dökülmesi bir cinayet değil de nedir?

«Ürünleıi tükenmekte olsu denizle
rimiz, bunlara ek Gemlik Körfezi sanı
na ilçemizde yıllarca olumsuz- balık av
cılığının kavgası yapılır.» Yapılır da ne 
olur? Unutmayalım, deniz emekçilerini, 
küçük teknesiyle, oltasiyle rızkını çıkar
maya çalışan, cebine bir kaç kuruş so
kabilme savaşı veren küçük balıkçıların 
üzüntüleri dertleri büyük olmalı.

«Bizler bir kuruş kazanırsak onlar 
yüz bin kuruş kazanıyorlar. Bindikleri 
dalı kesmesinler», dedi Muharrem, dedi 
Ali Rıza Reis, dedi Süleyman Reis, de
di Haşan Reis... dedi Topal Haşan, de
di Tatar Ali, böylece konuştular. Bu de
nizler hepimizin malı... Vatanımız... Va
tanımızı kör- ediyor öldürüyorlar.

«Dedi Yunuslar.»
«Dedi Orfoslar »
«Dedi Sinagritler.»
«Dedi Dülger balığı.»
Dedi Gemlik Körfezi, dedi Marmara, 
— Tükeniyoruz.

Alıntılar, Yaşar Kemal’in «BÎR BU
LUT KAYNIYOR» dan, DENİZLER KU 
DU bölümü.

Gayrimenkulün Açık Artırma İlânı 
Gemlik îcra Memurluğundan

Esas : 981/445 T.
Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen Gemlik Tapu Sicilinin 

pafta : 33, sahife : 4876 ve parsel : 4876 da kayıtlı Gemlik Küçük Kumla köyü Ku- 
rudere mevkiinde kâin 172 metrekare miktarlı arsa üzerinde inşa edilen meskenlerden 

1- 4/170 arsa paylı zemin kattaki bağımsız bölüm (3) nolu mesken ile, 
2- 4/170 arsa paylı zemin kattaki bağımsız bölüm (4) nolu mesken her ne kadar 

Tapu Sicilinde ayrı ayn bağımsız bölümlerde (3) ve (4) nolu meskenler olarak kayıt
lı görünmekte isede mahallinde yaptırılan bilirkişi inceleme ve tetkikatı neticesinde ;

(3) ve (4) nolu yazlık meskenlerin kat irtifakını müteakip daire sahipleri tarafın 
dan her iki daire birleştirilerek tek bir cümle kapısından girilen tek daire haline ge
tirildiği tesbit edilerek tamamına 1.000.000.— (bir milyon) lira kıymet takdir edilen 
gayrimenkuller tek bir mesken halinde açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 19/7/1983 Salı günü saat 11.00 den 11.30 a kadar Gemlik İcra Dai
resinde aşık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhaeh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarım geçmek 
şartı ile ihale olunun Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artırsam taahhfidfi 
baki kalmak şartiyle 29/7/ 1983 Cuma günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu «rt.rmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve aaaş 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- 
İftliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir;
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin {-(-) bir gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmene îcra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. îki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir. 1
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren helkesin görebilmesi için daire.de açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 981/445 Talimat sayılı dosya numarasıyla me 
murluğumuza başvurmaları ilân olunur.

1c. îf. K, 126 )
( İlgililer ti biri ne irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLÂN
S.S. Gemlik Tüketim Kooperatifi Başkanlığından

Kooperatifimizin 1. olağan üstü kongresi 8.5.1983 tarihinde ekseriyet temin 
edimedlğlnden yapılamamıştır, ikinci toplantı 19.6.1983 pazar günü saat 14.30 da 
İstiklâl Caddesindeki Gemlik Din görevlileri lokalinde yapılacaktır.

Ortaklarımıza duyurulur.

GÜNDEM ; Yönetim Kurulu

1- Açılış ve yoklama 2- Divan teşkili 3- Yönetim Kurulu seçimi 4- Denet
leme kurulu seçimi 5- Dilek ve temenniler 6- Kapanış

PEŞİNATSIZ SATILIK BÜROLAR 
GÜRLELİLER HAN’da 12 m2 lik30 ay vadeli 

satılık bürolar
Kemal Erkul Tlf : 1496 Gemlik

Matbaamızda-her türlü cilt işleri, 
temiz, seri ve kaliteli olarak yapılır. 

TLF : 1797 GEMLİK

DÜĞÜN, NİŞAN VE NİKÂH 

YAPACAKLAR

İPEK - KOZA - TİCARET
DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

Ayrıca Fatura, Bone, İrsaliye, Makbuz, Senet

Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi 
Ali Şirin Pasajı Telefon : 1.797 GEMLİK

daire.de
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KÖRFEZ
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Dizgi ve Baskı Körfez 
Matbaacılık ve Ambalaj San

»eyfa 4 31 Mayı» 1983 tali
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ŞİRİN GEMLİK HALKINA
MÜIDE

GEMLİK MANAVI ELEMANLARI TARAFINDAN 
YENİ BİR HİZMET DAHA

GEMLİK’İN EN ZENCİN ÇEŞİTLERİ VE ÇALIŞKAN KADROSU İLE 
CECE VE GÜNDÜZ 24 SAAT EMRİNİZDEDİR.

GECE VE GÜNDÜZ BİR TELEFON KÂFİDİR
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Tlf : 1856
Gemlik Manavı
BELEDİYE KAHVEHANESİ KARŞISI

t

GEMLİK
ldB*®*l* W •'**

I Öıçelik | 
Alüminyum | 

DOĞRAMA VE PANJUR SANAYİİ I
NURİ ÖZÇELİK

Konut-Büro ve iş Yerlerini
* Güneşten, soğuk ve sıcaktan korur İ
* Binanızı güzelleştirir
* Zarifleştirir 
* Teknik arızalarda 10 yıl garantilidir İ

kjut ‘
I TLF: 2571

İSTİKLÂL CAD. GÜRÇAY PASAJI NO. 48 GEMLİK |
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! TEFEKKÜR I

8 Kilimiz
UMUT SİLAHDAROCLU’nun

o Geçirdiği trafik kazası dolayısıyla. Hastahaneye kadar ■ 
O gelerek ziyarette bulunan, telefonla, telgrafla ve bizzat 8 
C geçmiş olsun dileğinde bulunan bütün dost, arkadaş ■ 
O ve yakınlarımıza, kısaca tüm Gemllk’lllere teşekkürü bir I 
9 borç biliriz.
8 MELİHA - FİKRİ

SİLAHSAROCLU

OOOOOOOOOOOOCCXX>OOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOQOOOOOOOOOCXXXXXXXXX«e

HER NEVİ CAM ÇEŞİTLERİ 
HER EBAT VE KALINLIKTA

8 BOLU KONTRALİT BULUNMAKTADIR| AZÎM TİCARET
9 İstiklâl Cad. No. 53 - Tlf : 1305 GEMLİK

SATILIK
Çalışır durumda 3O’luk Piliç 

Çeviren a makinesi uygun şartlarla 
satılıktır.

Tlf : 104 — YenİRNr

GEMLİK 
KÖRFEZİ 

OKUYUNUZ 
OKUTUNUZ

ABONE 
OLUNUZ
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KÖRF
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

¥14. : IO »SAYI : 502 T HAZİRAN »983 10 LİRA

diş hekimi 
gülsen 

altan
SEMERCİLER YOtliŞl M _ -

a gemlik

8 BT FUTLARINA ZAM YAPILDI

| Kıyma
1530 Lira Oldu

YÜZLERCE, İSPARİ VE İZMARİT SU YÜZÜNE VURDU

KÖRFEZ KİRLENMESİNDEN 
BALIKLAR YİNE ÖLDÜ 

KADRİ GÜLER
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Gemlik Belediye En lan sığır kıymâfyı .530 lira
cümeni 1 Haziran 1983 
günü yaptığı toplantıda

ya çıkardı.
İlgililerden aldığımız

Kasapların zam istemini bilgilere göre, ete yapılan
görüşerek et fiatlanna son zamlardan sonra ye
zam yaptı ve 500 lira 0-

Kuzu Kemikli

ni fiatlar şöyledır.

Eski Yeni
560 TL. 600 TL.

Koyun » 450 » 480 »
Koyun kıyma 550 » 550 »
Koyun pirzola 540 » 570 »
Sığır kıyma 500 » 530 »
Sığır-Dana Kemikli 400 » 450 »
Sığır kuşbaşı-kemiksiz 520 » 530 e
Biftek 600 » 650 »
Bonfile 650 » 650 »
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Muratoba

Geçtiğ miz hafta için
de sahil şeridinde bazı ba
lık türlerinin zehirlenerek 

öldüğü görüldü.

Gün geçtikçe artan 
kö’fez kirlenmesinin belir 
gin özelliklerinden biri o 
lan zehirlenmelere sık sık 

rastlanması konunun öne 

mini daha da arttırıyor.
Geçen Perşembe sa 

bahı saat 08.00 sıraların 
da kordon boyunca yürü

Köyü
3. Kiraz Bayramı EKMEĞE

ZAM

yenler öncelikle kayaların 
hemen iki metre açıkların 

da ispari balıklarının su 

yüzeyinde yüzdüklerini gör 

düler. Meraklanıp isparile 

rin öldükten sonra atıldı 
ğını sananlar yanıldılar. İs 

periler tek tek deniz dip 

terinden baygın şekilde 
su yüzüne çıkıyorlardı. Bi 
raz daha ilerliyenler bu 

kez yüzlerce küçük istav 

rit balıklarını su yüzeyinde 

gördüler. Yüzlerce beliğin 

su üzerine çıkması önce 

likle martıların hoşuna 
gitti. Çığrışlarle havadan 

su yüzeyine pike yepan 
martılar, ağızlarında balık 
larla havalandılar.

ÖNLEM YOK

Son alarak belirgin 
bir şekilde gözenen ba
lık zehirlenmesini balıkçı
lar fabrikalardan birinin 
saldığı kimyasal maddele 
re bağlıyorlar. Balıkçılar 
şöyle konuşuyorlar :

«t—Artık sıkça rastla

dığımız bu olayları ilgililere 
anlatmaktan bıktık. Biz soy 
ledikçe ilgiler azalıyor. Gem 
İlk Körfezi gün geçtikçe 
yok oluyor- Bunu artık 
küçük çocuklar bile görü 
yor. Yıllardır aynı konuyu 
iletmediğimiz hiç bir ma
kam kalmadı ama aynı 
vurdumduymazlık davam 
ediyor. Gemlik Körfezinin 
geleceği İzmit ve İzmir 
Körfezidir.)

Bir yenden sanayi a- 
tıklanmn körfezi kirletmesi 
öbür yandan kanalizasyon 
Isrın gelişigüzel denize e- 
kıtılması doğanın on güzel 
köşelerinden biri olan Gem 
lik Körfezini adım adım yek 
ediyor. Atıklarını denize bı- 
raken sanayi kurulsşlon- 
nın yetkilileri, körfezi kir-

Coşkuyla Kutlandı
Geleneksel Muratoba 

Köyü 3. Kiraz Bayramı 
pazar günü kutlandı.

Muratoba Köyü ilk
okulu bahçesinde kutla* 
nan “Kiraz Bayramı" ne 
Binişme Meclisi üyssl 
Recsl Binçer, Gemlik Kay
makamı Fahrettin ölmez, 
Bemlik Belediye Başkanı 
Şebabettin Cantay, Bursa 
Taknlk Ziraat Müdürü,

İLÇEMİZDE 6 Kİ$I 
SİYASET YASAĞI

KAPSAMINDA
Milli Güvenlik Kon

seyince yayınlenen 79 sa
yılı bildiri ilçemizde elti 
kişiyi siyaset yasağı kap
samına aldı.

Bildiri siyasi partiler- 
İn ilçe başkanlsrıns ve 
partili belediye beşgenle
rine yeni dönemde kuru- 
lon siyasi partilerde yöne
tici görevi etmemeyi getir
miştir. İlçemizde MGK'nln 
yazılı izni olmaksızın siya
set yapamayacak kişiler 
şunlar ;

1» Av. AH Akaoy 
(Eski CNF Gemlik İlçe

Bursa Zirayl Karantina 
Başkan Yardımcısı, aske
ri erkan daire amirleri, 
Muratoba Köy- 
lüleri, çevre köylüleri, İle 
konuklar katıldı,

Kiraz Bayramının a- 
çılış konuşmaaını yapan 
Gemlik Keymekamı Fah
rettin ölmez, Bayramların 
ve festivallerin insanlar 
arasında dostluk ve kar

Başkanı)
2- Av. Aydın Erenoğ- 

lu (Eski AP Gemlik İlçe 
Beşkanı)

3- İbrahim Akıt (Es
ki Gemlik Belediye Baş
kanı)

4- Pars Dönmez (Es 
kİ Umurbey Belediye Baş
kanı)

I- Yüksel Aslen (Es
ki K. Kümle Belediye Baş
kanı)

6- Nail Kozlu (Eski 
Armutlu B sİ adiye Başka ■ 
m)

deşlik duygularını geliş
tirdiğini belirterek Murat
oba kirazlarının adının 
çevremizde yaygınlaştığı- 
nı, bunda çalışkan Mu
ratoba köylülerinin çaba
larının etken olduğunu be 
lirterek ilçemiz köylerine 
yapılmakta olan devlet 
hizmetlerini şöyle anlattı: 

«-Gemlik’ten Narlı
Köyüne 10 dakikada gidi

ÇAMAŞIR
YIKARKEN 
ELEKTRİK 
AKIMINA
YAKALANAN 
KADIN
ÖLDÜ

Yazısı S. 4 te

YARDIM 

SEVENLER 

DERNEĞİ 
42 ÇOCUĞU 

SÜNNET 

ETTİRDİ

Yazısı 1. 4 te 

lecek devlet yolunun sta
bilize çalışmaları bitirilmiş 
asfaltlama aşamasına ge
linmiştir. Kurşunlu-Mudan 
ya yolunun bakım çalış
maları sürdürülmekte Ad
liye Köyü asfaltı onarıl
makta, Muratoba Engü- 
rücük arası stabilize yo
lun açılması için inceleme 
ler yapılmış ve bu yol çev 
re köyleri Bursa'ya bağ
layan yol açılacaktır. Bu 
konuda Valilikçe çalışma- 
ler sürdürülmektedir.»

Muratoba Köyü Gü
zelleştirme ve Kelkındır- 
ma Derneği Başkanı Ziya 
Sözer’in konuşmasından 
sonra folklor gösterileri 
düzenlendi. Daha sonra 
Kiraz özendirme Yarışma 
sında derece alanlar açık 
landı ve armağenlerı ve
rildi. Bu yıl en iyi kirazı 
yetiştiren İsmail Er bay bi
rinci, Mehmet Akçay ikin 
cl, A. Rıza Akçay üçün
cü, Ahmet Fındık, Meh
met Fırat, İsmail Ay dör 
d üncü. Fikret Kozpınsr 
beşinci. Recep Ataş altın 
cı, İsmail Yıldırım yedin 
ci, Sel a hattın Öztûrk so 
kizinci, Adnan Öztûrk do 
kuzuncu. M. Emin Akçay 
ise onunca Oldular.

Kiraz yatışmasından 
sonra Muratebalılerca ko

D. S. 4 te

YAPILDI
Gemlik Belediyesinin 

1 Haziran 1983 tarihinde 
aldığı encümen kararı ile 

Gemlik'te ekmeğe zam 

geldi.
Daha önce 410 gra

mı 20 liradan satılan ek
mek, bundan böyle 420 
gram 25 liradan satılacak. 
Belediyenin eldığı bu ka
rardan sonra yeni fiattan 
satışlar Cumartesi sabehı 
başladı.

420 gram ekmeğin 25 
liradan sat im«s na baş
landı.

letmedlklerinl söylüyorlar. 
Ancak; on, on beş yıl ön 
ce tertemiz ölen körfez 
artık yok. Bir taraftan da 
körfezin bir parçası olan 
çevre de elden geldiğin
ce çirkinleştiriliyor. Ve tüm 
bunlera dur diyen çıkmı
yor.

AZOT
BÜYÜK BİR
YANGIN 
TEHLİKESİ
ATLATTI

İzzet ÖNAL

Gemlik Azot Sanoyi 
Gübre Fabrikası geçtiğimiz 
hafta büyük bir yangın 
tehlikesi atlattı

Fabrikanm to’bsama 
bötümünds bvtanon gütsu 
taş ma bandının s<kı$ma-

D S. 4 «

SÜMERSPORUN 
EŞYA 
PİYANGOSU 
BÜYÜK İLGİ 
GÖRÜYOR

Bursa Bölgesi ûcün- 
cû amatör kümede yer 
alan Gemlik tümelimi 
Kalübûı*ûn düzenlediği 
«Esre Piyengosa» büyük 
Dgi fö'üyor.

B. B. 4 «o
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