
GEMLİK KÖRFEZ 7 Haziran 1983

FEDA TİCARET
Gemlik
Yazıları

Av .Ali AKSOYl..... ......"TT~J
Aralarında eşimin de olduğu Gemlik 11 Eylül 

İlkokulu öğretmenleri, günübirliğine Erdek gezisi 
düzenlemişler. Dün (4 Haziran cumartesi) Erdek'te 
idik.

Balıkesir'in bu şirin ilçesini ilk kez gördüm*. ' 
Bursa öğretmen Okulunda okuduğu yıllarda eşimi 
Erdek'ti öğrenci arkadaşları ilçelerinde konuk et
mişler; yıllardır ban» Erdek övgüsü yapıyordu. 
Kendisine hak verdim.

Sabah saat 6.30'd* “maaile elli kişi” Gemlik'ten 
yola çıktık. Beraberimizde hanımların önceden ha
zırladığı börekler, dolmalar, sarmalar... Beraberi
mizde : “Tef dümbelek, çalgı çağanak”.. Beraberi
mizde : Halkımızın zengin şarkı ve türkü dağarcığı...

İlk durağımız Manyasta ki ''Kuş Cenneti”. 
Devletçe '‘milli park” şeklinde korunmaya alınan 
“cennette'* (!) görevliler sabah “mesaiye” başlama
dan kapıya dayandık. Bizleri büyük bir kuleye 
çıkardılar; elli kişiye üç dürbün verdiler; görün, 
dediler, kuşlan...

Manyas Gölü kıyısındaki sazlıkta ve söğüt a-, 
«açlarında yaşayan kuşların çok azını görebildik : 
Birbirimizin elinden dürbün çekiştirin«kten.

Kuleden inişte, canlısını yeterince göremediği
miz kuşların yüzlerceaini büyük bir galeride içleri 
saman dolu ve ilaçlı şekilde seyrettik. Özetle, “Kuş 
Cennet^ nde umduğumuzu bulamadık.

* *

Ardından Bandırma’ya girmeden doğru Erdek...

Erdek yeşili, denizi ve dahi çiçekleri “kendi
sinden kovmamış” bir güzel ilçe.

Büyük çınar ve dut ağaçlarının gölgelediği de
niz kıyısındaki gazinoların birinde kahvaltıya o- 
turduk Hanımlar “ellerinin hüneri nevaleyi” ma
salara dizdiler. Hadi biz yabancıyız, çevre masa
larda kahvaltı eden yerli halka ne demeli. Gar
sonlar iri su bardaklarıyla kahvaltı çayı taşıyor ve 
kimse kimseyi yadırgamıyor. Ne güzel...

Çınar dalları arasındaki hoparlörden önce yave 
bir arabesk dökülüyor; peşinden Rodrigo’nun gitar 
konçertosu. Kahvaltı sonrası gazeteleri açıyorum. 
Garson kahvemi getiriyor. İlk sigaramı tellendiri
yorum kırmızı güllere, pembe zakkumlara ve “deniz” 
kokan denize karşı.;.

Böyle bir Haziran sabahı Erdek'te Rodrigo eş
liğinde Çetin Altan’ı okumanın keyfi de başka o- 
luyor canım. Döktürmüş yine Çetin Altan : (Onlar 
kursun mutfağı, biz bakalım çeşniye, keka...)

* * *

Kepıdağ yarımadası çok dar bir kıstakla kara
ya bağlı. Sağdaki körfez Bandırma körfezi olup 
deniz kıyıdaki Sülferik Asit ve Bağfaş Fabrikasının 
hışmına uğramakla kirlenmiş. Sağ kıyıda yine poy
raza açık Bandırma ilçesi;

Soldaki körfezin tam koynuna Erdek kurulmuş. 
Çevresinde sanayi kuruluşları yok; denizi kirlen
memiş. Batı yönüne bakan ve çevresi zeytin ağaç
larıyla kaplı Erdek, ilçemize hayli benziyor. Ben
ziyor ama “benzemiyor” da... (Komşunun tavuğu 
komşuya kaz görünür) tuzağına düşmeden Erdek'le 
ilgili birkeç şey öğreneyim istedim.

Erdek Turizm ve Tanıtma Derneği’ui sürekli

ERDEK’TE “FARKLI” OLAN

açık tutan öğrenci gençler sorularıma doyurucu ya
nıt verdiler, öğleden sonra tanıştığım yaşlı bir Er
dek’ti de gençlerden öğrendiğimi doğruladı Benim 
de açıkça gördüğüm şeyler orta yerde

# * #
Antikçağ adı “Kizikos”. olan Erdek, Balıkesir’e 

de Bursa’ya da yüz kilometre uzaklıkta. Tarihsel 
öyküsü Gemlik’le aynı. Bugünkü nüfusu on bini 
biraz geçiyor. Osmanlının son döneminde ilçede 
yerli Rum nüfus çoğunluktaymış. İşgal sırasında 
ilçe iki kez tamamen yakılmış...

Kurtuluş Savaşı sonrası ilçeye çoğu Giritli ol
mak üzere Selanik, Tikveş ve Karacaova’dan ge
len mübadiller iskan edilmiş. Çevre köylerden yeni 
halk gelip yerleşmiş. II. Dünya Savaşı sonrası Yu
goslavya göçmenleri gelmiş. Ve yakın dönemin in
şaat furyasında Kayserili müteahhitler ve onların 
taşıdığı onbeş-yirmi hane?..

Halkın geçiminde uzun yıllar zeytin, ipek bö
ceği ve balıkçılık önemli yer tutmuş Son yirmi 
yıl içinde turizm gelirleri ve özellikle pansiyoncu
luk yayın hale gelmiş. Evler biraz da bu amaca 
dönük “elverişli” yapılmış;

♦ » *
Erdekliler başlangıçta turizm hizmetini pahalı 

sunmuşlar. Olumsuz etkisi çabuk görülünce beledi
ye ve kaymakamlık müdahale etmiş. Yaygın reka
bet fiyatları düşürmüş, alışkanlık benimsenmiş ve 
giderek pekiştirilmiş.

12 Eylül öncesi belediye yönetimi yıllarca A- 
dalet Partisi’nin elinde imiş. Sanılanın tersine be
lediye ilçenin sorumsuzca yağmalanmasına, parsel
lenmesine ve kıyıya beton duvarlar çekilmesine en 
gel olmuş. Yapılaşma sahilden oldukça geride, ev
ler ilk sıra beş, arka taraftaki sokaklar dört katlı. 
Yeni kanalizasyon şebekesinin yapımı bitmek üze
re. Akıntı denize mi? Hayır...

Belediye çarşı-pazarı, lökantalaları ve pansiyon 
ları düzene koymuş. Fiyatlar her yıl encümence 
saptanıyor. Gazinoların olduğu bölgeye taşıtların 
girmesi yasak. Lokantaların masaları meydanlara 
taşıyor. Fiyat listesi "caddeye çıkmış". Fiyştlar 
makul

Sokak araları dahi ağaçlandırılmış. Akasya, ıh
lamur, çınar ve iğde ağaçları... Camlarda ve bal
konlarda rengârenk çiçekler. Ve yaz gelince Erdek’ 
te 150-200 bin nüfus. Ve ayna sırı aydınlığında pı 
rıl pırıl bir kum...

* * $
Bütün bunları görünce ve öğrenince (Gemlik 

neden böyle olmamış?) sorusu ister-istemez aklına 
geliyor insanın. Şimdi kalkıp eski belediye başkan- 
larına veryansın etmek hüner değildir. Eğer Gem- 
li'ler böyle bir "çevre” içinde yaşamayı onbeş-yir
mi yıl önce isteyebilmiş olsalardı, bunu sağlayacak 
yerel yönetimleri de oluşturabilirlerdi.

Neyleydim ki geçmişe mazi derler...

Fakat yine de ilerisi için şunu söylemek du
rumundayım: Kim gelecekte Gemlik’te belediye yö 
netimine talip olacaksa, gitsin Erdek’te bîr gün kal 
sın. öğreneceği çok şeyler olacaktır...

Ve mümkün olsada Gemlik halkını yerel seçim 
ler öncesi Erdek’te bir gün gezdirsek.

I ı

ZENGİN HEDİYELİK ZÜCCACİYE 
ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDE

— Paşabahçe Mamulleri

— Karaoğlu - Emcan Emaye Çeşitleri

— Mermer Küllükler - Vazolar 
Çakmak Takımları

— Paslanmaz Mutfak Eşyaları

Düğün - Nişan ve Sünnet 
Cemiyetlerine Hediyelik Çeşitlerimiz

Mağazamıza Uğramanız 
Menfaatiniz İcabıdır.

? Not : Takımı bozulmuş kristal çeşitleriniz imalat 
t atölyemizde tamamlanır.

İ Gazhane Cd. No. 25 Aygaz Bayii Bitişiği GEMLİK
| Şube : Pazar Girişi (Su İşletmesi Altı)
C

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 r 1 620
GEMLİK
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M GEMLİK’LİLERİN HİZMETİNE J
A ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE GİRDİĞİNİ 1 

SAYGIYLA DUYURUR
I BİLEZİK - KÜPE - ALYANS - PIRLANTA I 

İNCİ - YÜZÜK ÇEŞİTLERİ

8 Minibüs Garajı Mutenanlar Apt. altı
A GEMLİK fi
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DÜĞÜN, NİŞAN VE NİKÂH

İnsanız Evet, düşünen duyan gören 
yanlarımız ol»a da, bir sinir dizgemiz 
(sistem) var. Algıların oluşturduğu bir 
torunlar dünyamız var içimizde Bugün
kü dünyanın rahatsızlığı bizleri çok ya 
kıcden ilgilendiriyor. Nötron bombası
nın yakıcı sıcaklığını nefretle karşılasak 
da; 1945 de Hiroşima'ya atılan atom b«»m 
basının sıcaklığını, düşmanla, acımasızlı
ğını unutamadı insanoğlu. İkinci Dünya 
Savaşından yengiyle çıkanların çocukla
rı, dedelerinin yaptıkları bu yanlışı unu 
t im ayacaklardır da.

Anlıyoruz savaş acımasızdır. Savaş
ları yönetenlerin yüreklerinde sevgi di
ye bir sözcüğün yattığı da söylense, ço
ğu kez öldüıme duyusu ağır basmakta 
dır. II. Dünya Savaşını başlatanlar, iç 
terinde vatan Dünya egemenliğine sahip 
olmayı baş amaç edinmişlerdi Milyon
larca insanın perişan olmaları öldürülme 
leri vız geliyordu Sevgisiz yüreklerin de 
sevgi fidelen büyütmek uslarından geç
miyordu

Bugün, Dünyanın yoksul ulusları NA 
GAZAKİ yangınına yakın ortamlarda ya- 
samlarını sürdürüyorlar; aç, sefil, peri
şan. Yardım kuruluşlarından yardım ge
lecek de açlıklarım giderecekler. Bugü
nün dünyasında nefrete değil sevgiye su
samıştır insanlar. Sevgi değil midir açıl- 
müz kapılan açan; yıkılan gönülleri o- 
oaaran? İnsanın değerlisi değersizi olmaz 
En değerli bilgili denilen insan bir filizi 
kırar. Oysa o filiz gelişecek boy atacak; 
değerli insandan, daha çok verimli iş ba 
şaracak. Bir çocuğun kulağına yapıştığı
mız an o çocuğun içinden bir şeyler yi
terken nefrette yüreğine yerleşmiyecek 
midir?

Her birey insanlığın ilerlemesi yüce
leşmesi için kendi yapışınca birşeyler 
yapma çabasındadır. Şu yapılmamalı. 
Beğenmediklerimizi, sevmediklerimizi kö 
tü sözle suçlamak. Her insan becerileri

ni geliştiremez de. ama kendine göm ge 
liştirdiği becerilerle topluma hizmet ve
rebiliyorsa insanın toplumda, elit taba
kadan daha çok yeri vardır. Kendince an 
lamıştır insana hizmet etmenin onurlu 
bir iş olduğunu. Böyle insanlar kendile
rini topluma sevgi dolu yürekle adadık
larından onur duymaları gerekir. Bu du
yularını da gizlerler, yaptıklarının yüce 
liği içinde mutludurlar.

Atasözümüz vardır: Tatlı dil yılanı 
deliğinden çıkarır.-der. İnsan bellekleri
ne -sevgi-nin ne denli güçlü bir söz ol
duğunu kazıyamatnışsak; yürüdüğümüz 
yolun, gelecekte inişinden-yokuşundan, 
taşından-dikeninden de yakınmağa hak
kımız olabilir mi? 2000 yılına yaklaştığı
mız senelerde sevgi pınarlarını körletme* 
mek için yaptıklarımız nelerdir, nefret 
duygularımız hangi düzeydedir? Oturula
rak tartışılacak bir konu.

Nefret sözcüğünün işlerliğinin yok e 
dilmesi, yüreklerimizin pasını silmek için 
SEVGl’yi baş köşeye oturtmalıyız ki ye
tişen, yetişecek kuşaklar bir sevgi çem
beri içinde gelişmeli, boy atmalılar. 60 
yıllık Cumhuriyet döneminde iyimser 
duyguların, insancıl yakınlıkların komşu
luk ilişkilerinin candan olduğu zamanlar 
yaşanmıştır. Ama bir zaman içinde (1950 
1960) İnsanlarımızın duyurularını gömü
renler onlara önyargılarla yaklaşanlar; 
sevgi türküleri söyleyen tüm pınarları ku 
tutuverdiler.

Bu sevgi pınarlarım altı yıl süren 
II. Dünya Savaşı kurulamamıştı. O den
li acıya yoksulluğa karşın. Bir ağaç da
lının, fidenin, yanma sevgiyle yaklaşarak 
onlarla anlaşmak denli büyük mutluluk 
olur mu?

Yüreklerde sevgi pınarlarımız, nefre
te dönüşmesin; sevmenin, sevginin mut
luluğu da bizlore her an ışık saçsın. Sev 
ginin sönmeyecek ışıklarında yıkanmak 
büyük mutluluk değil midir?

YAPACAKLAR

İPEK - KOZA - TİCARET

DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ
ss
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BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

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

TLF : 1797 GEMLİK Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet

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

Ihsan BÖLÜK
Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım işleriniz İçin

3. AMATÖR KÜMEDE
PERDE KAPANDI

Üçüncü amatör küme futbol 
şampiyonası geçtiğimiz hafta sona 
erdi.

Birinci grupta Umurspor, şam 
piyonayı 19 puanla, altıncı olarak 
tamamladı. Dördüncü grupta Azot- 
•por'da 27 puanla üçüncü olarak 
bitirdi. Sezon boyunca evinde faz
la başarılı olamayan Küçük Kum- 
laapor ise 13 puanla yedinci sırada 
yar aldı. Altıncı grupta ye» alan

Sümenpor ise 20 puanla yedinci sı 
rada kaldı.

öte yandan birinci grupta Ro- 
bert Bosch, ikinei grupta Yenişe
hir Esnafspor, üçüncü grupta Batı 
Trakya, dördüncü grupta İnegöl Or 
haniye ve beşinci grupta Karacabey 
Çelikspor şampiyon oldular. Altıncı 
grup şampiyonu ise Çekirgespor ol
du.

Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

Ali Şirin Pasajı Telefon : 1 797 GEMLİK
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Yönetim Yeri : Şirin Peoa)ı

* İÖRFEZ
Dizgi ve Baskı Körfez

Matbaacılık ve Ambalaj San

a«yfa 4 7 Haziran 1 983 Salı

Oıçelik
Alüminyum

DOĞRAMA VE PANJUR SANAYÎI

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

Gıda Pazarlama
DOYUM

Et Market
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I
fSaym Gemlik Halkına^ 
| Hizmet Etmekten | 
| Gurur Duymaktadır | 
mİ R»i . İm Dereboyu İşbankası Yanı GEMLİK v

DÜZELTME

Av. Ali Aksoy’un İkinci sayfada yayınladığımız Erdek'te 
"Farklı" Olan, adlı yazıtının «Bütün bunları görünce» şeklin
de başlayan paragraf, dizgide atlıyarak yazılmıştır. Aşağıdaki 
şekilde düzeltir, özür dileriz.

Bütün bunları görünce vs öğrenince (Gemlik 
neden böyle olmamış?) sorusu ister-istemez aklına 
geliyor insanın Şimdi kalkıp eski belediye başkan- 
larına veryansın etmek hüner değildir. Hüner, her
kesin hayatı daha güzel, daha yaşanası 
hale getirmeyi işleyebilmesidir. Eğer Gemlik- 
li'ler böyle bir "çevre*’ içinde yaşamayı onbeş-yir
mi yıl önce isteyebilmiş olsalardı, bunu sağlayacak 
yerel yönetimleri de oluşturabilirlerdi.

Muratoba

3. Kiraz Günü

nuklara kiraz, peynir ve 
lokum ikramında bulunul 
du. 3. Muratoba Bayramı 
kiraza doyularak coşkuy 
la kutlandı.

KAYIP
16 HN 129 Plaka nolu Murat 131 marka arabamın 

ruhsatnamesini kaybettim. Hükümsüzdür.
Kayabey özcan

KONGRE İLÂNI
S.S. TOKAR MENSUPLARI 

YAPI KOOP. BŞK.LIĞINDAN
Kooperatifimizin yıllık olağan Genel Kurul Kongraal H. 

6.19/3 Cumartesi günü saat 14.oo de Gazhane Cd. 32/B deki 
İrtibat Bürosunda yapılacaktır.

Ekseriyet sağlanamadığı takdirde 2S.6.I9/3 gttntt aynı ad
reste ve saatte İkinci toplantı yapılacaktır. Duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM t I- Açılış J- Genel Kurul Başkanlık divanı te 
çimi 3- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunman S- Ra
porların müzakeresi 4- Bilanço ve flat farkı hesaplarının okun 
ması, müzakeresi ve kabulü 7- Yönetim kurulu üyeleri İle de
netçilerin İbrası /• 19/3 yılı bütçesinin müzakere ve kabulü 
9- Dilek ve temenniler 10- Kapanış

Yardım Sevenler
Derneği 
42 Çocuğu 
Sünnet Ettirdi

Yardım Sevenler Der
neği Gemlik Şubesi bu 
yılda 42 yoksul çocuğu 
sünnet ettirdi.

Terme Otel Tesisle
rinde bu yıl ilk kez yapı
lan geleneksel sünnette, 
mevlit okunmasından son
ra folklör gösteri ve kılıç 
kalkan ekibi gösterisi dü
zenlendi.

Yardım Sevenler Der
neği Başkanı Dr. Nimet 
Ataoğuz, gazetemize yap
tığı açıklamada sünnet 
düğünü nedeniyle yardım
larını esirgemeyen iş e- 
damlarına teşekkür etti.

1. SAYFADAKİ YAZILARIN DEVAMI
Açık Basın

SÜMERSPOR’UN EŞYA PİYANGOSU 
BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Kulüp yetkililerinden 
edinilen bilgiye göre, 9 
Haziran’da yapılacak pi
yango çekilişi için bastı
rılan özel biletler kolay
lıkla müşteri buluyor. Ku
lüp yetkililerinden Ekrem 
Düzgün gazetemize yap 
tığı açıklamada şunları 
söyledi.

"—Daha önce düzen 
lediğlmiz Eşya Piyangola
rında ilginin beklenenden 
fezla olmasından dolayı, 
biz de İkramiyeleri zen
ginleştirerek halkımıza fay 
dalı olmak istedik. Yal
nız halk arasında yalnış 
anlaşılmalar oluyor. Bu 
çekilişler Türkiye çapınde 
kİ Milli Piyango çekilişine 
bağıntılı olarak yapılmak

ÇAMAŞIR YIKARKEN ELEKTRİK
Evinde çamaşır yıka

makta olan Nebahat Tu
fan (51)' adındaki kadın 
elektrik ekımına çarpılarak 
öldft.

Öğrenildiğine göre pa- 
sar günü evinde çamaşır 
makinasıyla çamaşırlarını 
yıkamakta olan Nebahat 
Tufan’ın, makinadaki elek

tadır. Ayrıca bir çekiliş 
söz konusu değildir."

Öte yandan on bü* 
yük ödül olarak ortaya 
konulan O Km. otomobil 
10 Haziran'da sahibini bu 
lacak.

AZOT YANGIN
TEHLİKESİ ATLATTI

sıyla meydana gelen kı
zışmada 100 metrelik bant 
alev aldı. Çıkan yangının 
söndürme çalışmalarına 
Gemlik Belediye, Sunği- 
pek. Bursa ile Azot Sa
nayi itfaiyeleri katıldı.

İtfaiyelerin zamanında 
önlem almasıyla büyük 
bir tehlike önlenmiş oldu.

trik kaçağına yakalanarak 
olay yerinde öldlğü an
laşıldı.

Çamaşır makinesinde
ki suların taşarak sokak 
kapısının altından akma
sından şüphelenen apart
man komşularının eve gir
mesiyle olay öğrenildi.

Bülteni

İstanbul Cağaloğlu Molla- 
feneri sokak 30/32 adresin
de Hürriyet OFSET mat
baacılık ve Gazetecilik A.Ş. 
tesislerinde basılan ve yö
netilen haftalık "HAFTA 
SONU” adlı gazete dergi
nin 27 Mayıs 1983 tarih ve 
22 nolu sayısı 1402 sayılı 
Kanunun 3/C maddesi uy
arınca Genel Kurmay Baş
kanlığınca yasaklanmıştır.

Donanma ve Sıkıyöne
tim bölgesinde Basımı, Ya
yımı, Dağıtımı, Bulundurul
ması, ve bölgemize sokul
ması yasaklanmıştır.

Bölge halkına duyuru
lur. 6.6.1983

SATILIK TELEFON

Mür Tlf : 1797 Gemlik

SATILIK DAİRE

Mür. Tlf : 1797 Gemlik

GEMLİK KÖRFEZE

ABONE OLUNUZ»
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diş hekimi

gülsen
altan

SEMERCİLER YOKUŞU X — # —

gemlik

Anadolu Basını
1982 özendirme Yarışması 
Sonuçlandı

SÜMERSPOR'UN EŞYA PİYANGOSU
SAHİPLERİ BELLİ OLDU

BÜYÜK İKRAMİYE
MURAT 131 
BİR İ$ÇİYE ÇIKTI

Ankara (Basın-Yayın) 
Basın Yayın Genel Mü
dürlüğünce geleneksel o- 
■arak her yıl düzenlen
mekte elan "Anadolu Ba
sını Özendirme Yarışma- 
sı"nın 1982 yılı değerlen
dirme çalışmaları sonuç 
lendı. Ankara Gazeteciler 
Cemiyeti 2. Başkanı Ali 
Ihsan Göğüş'ün Başkanlı
ğımda; SBF Basın-Yayın 
Yüksek Okulu Öğretim 0 
yesl Doç. Dr. Oya Tak- 
göz. TRT Genel Müdür
lüğü temsilcisi Yücel Er- 
tugay, Basın-Yayın Genel 
Müdür Başyardımcısı Er
doğan Tamer, Novvspot 
Gaıetesi Yezıişlerl Müdü
rü Cemalettin Ünlü ve 
Basın-Yayın Genel Mü
dürlüğü Basın ve Halkla 
İlişkiler Balresi Başrapör- 
törü Isa Kayacan'dan olu 
şan jüri 4, 13 ve 31 Ma 
yıa günleri toplandı.

Türk dili, fıkra-maka* 
le, on ez dizgi yanlışı, ye 
rol haber, mizanpaj, araş
tırma ve röportaj dalların 
da 230 gazetenin katıldı

HACI KERİM APAK CAMİİ AÇILDI
Kordon Boyunda ya

pımı iki yıldır devam e- 
don Hacı Kerim Apak Ce 
mil İbadete açıldı.

Belediye arsası üzeri 
no kurulan caminin pro

Kordon boyunda yapılan yeni “Hacı Korim Apak" camii törenle ibadete açıldı.

ğı yarışmada ödül kaza
nan gazete ve gazeteciler, 
jüri tarafından belirlendi. 
Jüri değerlendirme çalış
maları sırasında; Türk Di
li dalında Kayseri Haki
miyet Gazetesinin Sanat 
Eki'ne, Karadeniz 52 Ga- 
zetesi'nden bu yıl kaybet 
tiğimiz Erel Ataşan'a. Or
du Gibi BirGazete»başhkh 
yazısı nedeniyle, «Jüri Ö- 
zol Ödülü» verilmesini ka 
torlaştırdı.

Yarışmada ödül kaza

Ramazan Başladı
l

İslam dünyasının on- 
bir ayın sultanı olarak ni
telenen ramazan ayı baş
ladı.

Ramaaan ayıyla bir
likte müslümanlar, işlemin 
bir farzı olan orucu da ye 
rlne getiriyorlar. Bu arada 
ramazan ayıyla birlikte te
ravi namazları da başladı. 
İlçemizdeki tüm camiler 
teravide dolup taşıyer.

jesi İller Bankasında ha
zırlandı. Yaklaşık 12 mil
yon lirayo mal olan cami 
nin giderlerinin tümüne 
yakını Haydarlyo’H hayır 
sever Kerim Apak tarafın

nan gazete ve gazeteciler 
de şöyle belirlendi.
TÜRK DİLİ DALINDA : 
Birinci : Karacabey Mel
tem Gazetesi (Karacabey- 
Bursa), «Günaydın Sevgi 
li Öğretmenim» başlıklı 
yazı ile, 
İkinci : Yenişehir Gazete
si (Yenişehir-Bursa). Öz- 
demir Şarman imzalı, çe
şitli yazılarla, 
Üçüncü : Arapgir Posta
sı Gazetesi (Arapgir-Ma- 
latya) 8.10/312.1982 ta-

Ramazan Pideleri 
25 Lira

Ramazan ayıyla birlik
te, ramazanın en büyük 
tanıtıcısı pidelerde fırınlar
da görülmeğe başladı.

Belediye encümeni ra 
mazan öncesi yaptığı top 
lantıda pide fiatlarını sap 
tadı. Belediye encümeni 
400 gram pidenin 25 Hra 
dan satılmasını kararlaştır
dı.

dan sağlandı. Bu neden
le cemiye «Hocı Korim A 
pak Camiî» adının yorilmo 
sİ kararlaştırıldı.

Geçen hofto cuma 
D. S. 4 te 

rihll gazete İmzalı yazılarla, 
Jüri Özel Ödülö : Hekimi 
yet Gazetesi (Kayseri, Ga 
zetonin 29.12. 1982 ta
rihli Bayisindeki Senet E- 
kiyle)
FIKRA VE MAKALE DA
LIMDA :
Birinci : Karadeniz 52 Sa 
zeteel (Ordu), Uğur Gfir- 
soy imzalı çeşitli yazılar, 
İkinci : Elazığ Gazetesi 
Şükrü Kaçar imzalı çeşit
li yazılara.

D. S. 4 te

Kumlaya
Motor Seferleri
Başladı/

İlkokulların kapanma
sından sonra ilk kez pa
zar günü Küçük Kumla 

ve manastıra motor Sefer
leri başlatıldı.

Hafta sonu tatilinde 
havaların güzel
olması nedenle pazar gü
nü ilçemize çevre ilçeler 
vo Burse dan çok sayıda 

turist gelmesiyle motorcu
lar da seferlerini başlattı
lar.

İlkokulları
Dışarıdan Bitirme

t

Sınavları
Yapılacak

İlkokulları dışarıdan 
bitirmek isteyenlerin ka
yıt işlemlerine başlondı.

İlgililerden aldığımız 

bilgilere göre İlkokulu dı
şarıdan bitirmek isteyen
ler Kaymakamlığa nüfus 
cüzdanları ve dilekçe ile 
başvuracaklardır.

İlkokulları dışarıdan 
bitirme sınavları 20 ile 24 
Haziran tarihleri arasında 
Şehit Cemal İlkokulunda 
yapılacak.

Sümerspor tarafından 

düzenlenen "Eşya Piyan

gosu" Milli Piyangonun 9 

Haziran çekilişiyle sahip

lerini buldu.

Sümerspor tarafından 

ilçemizde başlatılan Eşya 

Piyangoları renkli televiz

yondan sonra büyük İkra

miye olarak 0 kilometre 

Murat 131 otomobil, Mil

li Piyangonun son çeki

lişinde Asil Çelik Fabrika 

sında elektrik teknisyeni 

olarak çalışan M. Ali Tü 

mar adlı işçiye çıktı. Meh

KIZ MESLEK LİSESİNDE
DEFİLE
Gemlik Kız Meslek 

Lisesi öğrencileri, bir yıl

lık emeklerini, defile dü

zenleyerek sergilediler.

Cumartesi gecesi o- 

kul salonunda düzenle

nen defilede. Kız Meslek 
Lisesinin ona ve lise bö

lümü öğrencilerinin 1982- 

83 öğretim yılında biçki- 

dikiş derslerinde yeptıkla-

Kız Meslek Lisesi öğrencBorMn yıl boyunca ha- 
zırladıklsn a İyim eşyalarını sergilerken görülüyor.

(Foto : İhsan BÖLÜK)

Ihsan BÖLÜK

met Ali Tümor'in satın al

dığı 6074 numaralı tek bi

lete en büyük ikramiye I- 

sabet ediyordu.

Sümerspor yönetici

lerinden dün törenle oto

mobilin anahtarlarını tea

lim alan M. Ali Tümör, 

ilçe içindo gezi yaptı.

51 ekran renkli tele

vizyon 0230 numarolı bit 

let sahibi Çimtaş Fabrika

sında işçi olan Ahmet Yıl 

dız’a elektrik süpürgesi 

Kuyumcu Erol Mutman'a 

Ibabat etti.

rı giyim eşyalın sergilendi.

Yazlık elbiselerin ya 

nısıra. çeşitli gecelik, er

kek pijama vo sabahlıkla

rının sergilendiği defile

de mankenlik görevini yi 

ne öğrenciler yaptılar.
Gecede, ayrıca Okul 

Koruma Derneği yararına 

Eşya Piyangosu düzenlen 

di.
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Gayriıııeııkııllerin Açıkartırnıa hânı 
Gemlik icra Memurluğundan 
T.C. Gemlik İcra Dairesi Dosya No: 982/90

Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen :
!• Gemlik Tapu sicilinin 24 5 1977 tarih ve pafta: 23, sahifo: 2296, parsel; 2291 

de kayıtlı 170 metrekare miktarlı Gemlik Armutlu nahiyesi Azmak mevkiinde kâin 
deniae cephesi bulunan ve bilirkişi tarafından 1 500.000.- lira kıymet takdir olunan 

bahçe,
2- Gemlik Tapu sicilinin 24 5 1977 tarih ve pafta: 16, sahife: 738, parsel; 738 de 

kayıtlı 975 metrekare miktarlı Gemlik Armutlu nahiyesi Ayazma mevkiinde kâin ve 
bilirkişi tarafından 400.000 - lira kıymet takdir edilen zeytinlik,

3- Gemlik Tapu sicilinin 13 4.979 tarih ve pafta 23, sahife: 2291 ve parsel: 2286 
da kayıtlı Gemlik Armutlu nahiyesi Azmak mevkiinde kâin 500 metrekare miktarlı 
arsa üzerine inşa edilen meskenlerden:

a) 6/16 arsa paylı zemin kattaki ve bilirkişi tarafından 500.000 - lira kıymet tak 
dir edilen bağımsız bölüm 1 nolu mesken,

b) 5 16 arsa paylı zemin kattaki ve bilirkişi tarafından 500.000.- lira kıymet tak 
dir edilen bağımsız bölüm 2 nolu mesken,

c) 5/16 arsa paylı zrmiıı kattaki ve bilirkişi tarafından 500.000- lira kıymet tak 
dir edilen bağımsız bölüm 3 nolu mesken ki cem’an (5) parça gayrimenkul açık artır
ma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

Satış 25.7.1983 tarihinde Pazartesi günü yukarıda yazılı sıra gereğince:
(1) nolu sırada yazılı 2291 parsel sayılı gayrimenkul saat 13.00 ilâ 13 20 arasında 
(2) nolu sırada yazılı 73H parsel sayılı gayrimenkul saat 13..30 ilâ 13.50 arasında 
(3) nolu sırada yazılı ;

(a) harfi ile belirtilen mesken saat 14 00 ilâ 14.20 .arasında,
(b) harfi ile belirtilen .mesken saat 14.30 ilâ 14.50 arasında,
(c) harfi ile belirtilen mesken de saat 15.00 ilâ 15.20 arasında Gemlik icra Dairesin 

de açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetlerin % 75 
ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü ba
ki- kalmak şartiyle 4.8 1983 tarihinde Perşembe günü aynı yerde ve saatlerde ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış mas 
raflarını geçmesi şariiyle en çok artırana ihale olunur.

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

3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu i 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 v.eya verilen mühlet içinde ödenmezse icra' ve iflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve m iindera çatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlcrin 982/90 sayılı dosya numarasıyle uıe 
morluğumuza başvurmaları ilân olunur.

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

ÇATAK TUHAFİYE VE 
KONFEKSİYON i

i
1 Yazlık Çeşitleriyle Gemliklilerin Hizmetine 

Devam Etmektedir.
S 
i i

ÖZÜR
Yazarımız Av.' AH Aksoy hafta içinde rahatsızlandığı için 

bu haftaki yazısını hazırlayamemıştır.

Okurlarımızdan özür dileriz. G. Körfez

L* Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden İlan
978/417

Gemlik ilçesi Küçük Kumla köyü koruere meykiinde kain doğusu, batısı, gü 
neyi ve kuzeyi çaldık ile çevrili bulunan 7434 metrekarelik gayrimenkulun, dava 
cı Haşan Bıvıker vekili Av. Aıi Avcıoğlu tarantıdan tesçi'î talep edildiğinden, iş 
bu yer hakkında hak iddasıııda .bulunanların, ilan tarihinden itibaren mahkememi 

■ ze başvurma hırı ilan olunur.

I .  . ...»

Gemlik Sulh Hukuk Hakimliğinden İlan
981/61

Gemlik Kayhan mah-ıllesi yeşil Sok. No. 1 de mukim ve aynı yer nüfusuna 
kayıtlı muris Şemsettin Ozbilen in vasiyemame tanzim ettirip varisi olarak Fikri
ye Nazmiye Ozbilen in sağ olduğu ve adında çıkarılan davetiyede adıesindc tanın
madığı kaza zabıtaca yapılan adres tahkikatında adı geçenin kendisini bilen ve ta
nıyan olmadığı anlaşıldığından Fikriye Nazmiye Ozbilen 4.7.1983 günü saat 9 da 
Hakimliğimizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi husus 
unda mesruhatlı davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

BÜĞÜH. HİfAH VE NİKÂH
YAPACAKLAR

i

âtI

İ

sİPEK - KOZA - TİCARET

I 
İ 
İ
I
1

DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ
BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

ETEK - BLUZ — KAZAK — TİŞÖRT 
ELBİSE ÇEŞİTLERİ

ERKEK ÇAMAŞIRLARI — ÇORAP ÇEŞİTLERİ Si
Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet 

Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin i

TLF : 2075
Demlrsubeşı Mah. Mesudiye Sok. 3/A GEMLİK 1

Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK
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SPOR... SPOR... SPOR... SPOR...

Ihsan BÖLÜK

Umurbey’de
Gençler Turnuvası 
Düzenlendi

1^46 Tiirkiyt’de demokratik yöneti
me «eçiş çalışmalarının başlatıldığı tarih
tir. Yıkıci-kıyıcı bir yöntemle başlatılan 
siyasi çalışmaları yürüten kadro, ulusal 
bütünlüğün sarsılması olasılığını da göze 
alarak, nutuklar atıyordu Tüm Türkiye, 
bir değişim geçirirken: ulus da siyasal i- 
nanca göre bölünüyordu. Bu bölmenin 
nereye varacağı de, başlatanlarca bilini
yordu. Ama, istenen ortama gelinmesi i- 
çin, ağ>alar daha b>şka konuşuyordu

Yeni kadronun, amacına ulaşması i

nın, beslenmenin (!) daha ucuz olduğu
nu savunuyorlardı.

Çeşitli siyasi çalkantılar, Türk Ulu
sunu çıkmazlara sokarken, askeri gücün 
de kışladan çıkmasına neden olunuyordu. 
Uzun süren siyasal kavgalar, siyasi çekiş 
meler askeri güçlerce önlenmiş: bu kav 
galar içinde .de ne demokrasinin sağlığı 
kalmış; ne vatandaşın partilere inancı 
Siyasiler, toz duman içinde kavgalarını 
sürdürürlerken, insanın en üstün değer 
olduğu, ekonomik büyümede yadsınamaz

çiu, siyasal aynınlar yapılıyor, komşu - 
akrsba yakınlıkları, dostluklar düşmanlıkla 
ra kötülüklere dönüşüyordu. Kahvelerin 
ayrı olması ocakların bucakların kurdu
rulması, radyolardan VATAN CEPHE- 
LERl'ae geçenlerin isimlerinin oKunma- 
sı yönetimin taraf olduğunu vurguluyor
du Kuşkusuz siyasi görüşte ayrı olan va 
tandaşlann azıultk muamelesi görmeleri, 
bu siyasî kavganın da ilkokul seviyesi 
çocuklara da bulaştırılması öğrencilerin 
yakalarında, başlatılan siyasi hareketin 
rozetinin bulunması: belleklerden silinme 
vecek olaylarının yalnız bir kesitidir. 
Düşman kamp’ara bölünmüş bir Türki
ye vardı karşımızda

Sotva! yapı kabuk değiştiriyor; bı- 
kıldığı söylenen bir yönetimden kurtul
mak için yeni kurtarıcılara!., bel bağla
nıyordu Yeniler demokrasiye geçiş nu 
toklarıyla, ortaya getirilmek istenilen de 
mokrasinio, boğazını da sıkıyor; tek ses 
olma yolunda da engel tanımıyorlardı. 
O günlerde başlamıştı; yeni demokrasi
nin güçsüzlüğü, soluksuzluğu. Siyasi par 
ti ya da partilerle anlaşmak şöyle dursun 
yandaşlarını karşıdaki siyasi kuruluşlara 
düşman ediyordular. Üretime açık olma 
yanlar, üretimi hiçleyenler: Amerika’nın 
buğdayıyla, süttozuyla karın doyurma-

bir etkinliği olduğu da, görülmemiştir. 
Bt ülkede, ekonomik bunalım varsa o 

ülkede önce geçimden, sıkıntıdan sözedilir.
Ayrıcalık demokrasinin yapısına ay 

kındır. Demokrasi, özünde özgürlüklere, 
eşitliklere açık bir rejimdir »Gerçek bir 
demokratik rejimde siyasal, ekonomik ve 
sosyal eşitliklerin bulunması gerekmekte 
dır Demokrasiye geçişe girdiğimiz aşama 
da; karşımıza çıkan sorur, ekonomik bu 
nalımın nasıl atlatılacağı; piyasaların bal 
kin alım gücüne göre nasıl ayarlanaca
ğı bu güne değin çözüme ulaşmamıştır. 
Partilerin kuruluşlarındaki arayışlar, ne 
denli ayrı olsa da SOSYAL DEMOKRA 
Sî nin yurtta kökleşmesine yönelik ol
malıdır Umulur ki; ne sağdaki; ne de 
soldaki parti, seçim havalarında bizlere- 
yalnız iktidar olmak için yaklaşmış ol
masınlar.

Yeni DEMOKRASÎmiz, öylesi bir 
tem le oturtulmalı ki, kendilerini güçlü 
sananlar; bir daha siyasal hırslarına, çı
karlarına yenilerek; güç denemesine gir
meyi göze atamasınlar; toplumsal, siya
sal kurallara uymayı amaç edinmiş ol
sunlar Ulusumuzun, çevremizin sıcak ol 
doğu bir ortamda yeni dalgalanmalara 
yeni arayışlara gücü kalmamıştır.

Umurspor Gençlik Kulübü tara
lıdan düzenlenen ''Gençler Futbol 
Turnuvası” geçtiğimiz hafta başladı. 
13 takımın iştirakiyle başlayan Genç
ler Futbol Turnuvasında, ilk hafta 
yapılan karşılaşmalarda şu sonuçlar 
alındı

Umurspor(minik) ; .1 Körfezspor : 1 

Yeniköy : 1 Demirspor : 0 

Gençali ; 1 Şahinyurdu ; 2 

Ufukspor : 2 Doğuşspor : 0 

Şafakspor : 1 Çağdaşspor : 0

Umurspor turnuvaya genç ve mi 
nlkler olmak üzere iki takım halinde 
katılırken gelecek haftanın programı 
şöyle ;

18 Haziran 1983 Cumartesi gü
nü Borusan Güvenspor, Körfezspor 
ve Umurspor, Gencalispor karşılaşma 
lan oynanacak

Altın başak- Şafakspor, Çağdaşspor- 
Ufukspor, Şahinyurdu-Demirşpor ve 
Doğuşspor-Yeniköyspor karşılaşmala
rı ise 19 Haziran Pazar günü oyna
nacak.

KÖRFEZSPOR GENÇLİK KULUBÜ
LOKALE KAVUŞTU

İlçemizdeki gayrifedere kulüpler 
den biri olan Körfezspor, lokale ka
vuştu.

1978 yılında kurulan Gemlik Kör 
fezspor Kulübünün kendi imkanlarıy
la yaptığı lokal, dün törenle açıldı. 
Açılışta bir konuşma yapan kulüp yö
neticilerinden Yahya Nihat Atay, 
«Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan 
uzak tutmak ve çeşitli spor dalların
da eğitim vermek amacındayız. On

ların sağlığı, eğitimleri anne ve ba
baları kadar bizim de görevimizdir.> 
dedi. Atay’ın konuşmasından sonra 
lokalin açılışı Hamidlye Mahallesi Muh 
tan Refik Acar tarafından yapıldı.

Kulüp yetkilileri «açılışa ilgi az 
oldu. Fakat bundan sonra daha yo
ğun olacağı inancındayız. Lokalimiz 
tüm sporsever gençlerin hizmetine 
hazır durumdadır.» dediler.

Gayrimenkulun Açık Artırma İlanı
Gemlik İcra Memurluğundan

| Kayıp *
* Gemlik Belediyesi Nikah »

Memurluğundan 17. 10 1963 K 
, tarihinde almış olduğumuz ev- f 
f lenme cüzdanımızı kaybettik, C 
/ Hükümsüzdür.

Ulviye — Mehmet

'•'•^>1

KAYIP
Gemlik Tekel Müdürlüğün ; 

* den almş olduğum 116 nolu r 
1 Tekel Bayilik Belgesini kaybet ) 
j tim. Hükümsüzdür.

Mustafa Ünal f
-s**— -w**--

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek sütun santimi 200 TL 

İcra ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL. 

Kayıp ilânları 500 TL.

Teşekkür ve Doğum İlanları cm. 50 TL 

Kongre İlânları 1500 TL.

Koop. Kongre İlanları 2000 TL.

Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE

2ococooococx3oooooooooooooooo 
8 8

KAYIP

O Bursa Trafik Müdürlüğün X 
x den almış olduğum römorkumun X
X 16 EE 428 nolu plakasını kay X
S bettim. Hükümsüzdür. a

2 Mustafa Gür fi

6 Aylık 
Yıllık

400 TL.
800 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlanmasın çeri verilmez 

Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar

Dosya No 982/619

Satı masına karar verilen gayrimenkuldu cinsi, kıymeti, adedi, evsafı
Gemlik Tapu sicilinin 24.9.1981 tarih ve pafta 31, ada : 167, sahife; 1831 ve panel: 

2 de kayıtlı Gemlik Hamidiye Mahallesi İstiklal caddesi mevkiinde kâin 665.75 met
re kare miktarlı arsa üzerine inşa edilen bürolardan 6/648 arsa paylı ve bilirkişi ta
rafından 1.000.000.-lira kıymet takdir edilen birinci kattaki bağımsız bölüm (24) no- 
lu. büro açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 -— Satış 25/7/1983 Pazartesi günü saat 10.00 den 10.20 a kadar Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada rahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhaalı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 4/8/ 1983 Perşembe günü ayni yerde ve aynı saatlerde de ıkına 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu art.rmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve »atış mas
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nısbe- 
tinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubu
nu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 gunu geç
memek üzere mehil verilebilir. Dellâliye resmi ihale pulu, tapu harç ve mas
rafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayri menkul üzerin 
deki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belge
ler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hak 
lan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4—Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve if
lâs Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki 
farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir bükme 
hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

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

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündeıecatını kabul 
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 982/619 sayılı dosya nu- 
marasiyle memurluğumuza baş vurmaları ilân olunur.
(İc. If. K. 126)
(+) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOü
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Öıçelih | 
Alüminyum |

DOĞRAMA VE PANJUR SANAYİİ |
ÖZÇELİK İ

i
Konut-Büro ve iş Yerlerini | 
Güneşten, soğuk ve sıcaktan korur | 
Binanızı güzelleştirir |
Zarifleştirir |
Teknik arızalarda 10 yıl garantilidir | 
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İSTİKLÂL CAD. GÜRÇAY PASAJI NO. 48 GEMLİK |

î CEM î
İ Gıda Pazarlama |
! DOYUM i
> El Market
!3 B
IgSayın Gemlik Halkına^ 
| Hizmet Etmekten | 
| Gurur Duymaktadır |
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|| Dereboyu tşbankası Yanı GEMLİK

Anadolu Basını 1982 Özendirme Yarışması Sonuçlandı

Üçüncü : Medeniyet Ga- 
zeteti (SamtunJ, Ahmet 
Demlrel’in, «Anayasa'ya 
Bunun için Evet Diyoruz» 
ballıklı makalesine,

Jüri Özel ödülü; E- 
rol Ataşan'a, Karadeniz 
52 (Ordu) gazetesinin 7. 
12.1982 tarihli sayısında 
yayınlanan, «Ordu Gibi 
Bir Gazete» başlıklı ma
kalesine, 
EN AZ DİZGİ YANLIŞI : 
Birinci : Karadeniz 52 
(Ordu) Gazetenin 5 Ka
sım ila 10, 15, 16, 31 A 
ralık 1982 tarihli nüshala
rına, 
ÜçüneO : Arapglr Posta
sı Gazetesi (Arapgir-Me
let ye) Gazetenin 29 Ekim 
ve 5, 26 Kasım 1982 ta
rihli nüshalarına, 
YEREL HABER DALINDA: 
Birinci : Türkiye'de Yarın 
Gazeteci (Kenya) Cengiz 
Dönmez in 16 Şubat ve 
30 Aralık 1982 tarihli ga 
zetelerdekl haberleriyle, 
İkinci ; Yeni Adana Ga
zetesi, M. Emin Güleç in 
Gazetenin 31 Mart ve 19 
Temmuz 1982 tarihli nfis 
balarındaki haberleriyle, 
Oçflncü s Yeni Haber Ga 
zeteel (Ba'ıkr air) 3,7 Ara
lık 198? tarihli gazeteler
deki heberlerle, 
OçBncü ; Şirin Ereğli Ge

zetesl (Kdz. Ereğli Zon
guldak) 24, 25 Mart 1982 
tarihli gazetelerdeki haber 
lerle, 
MİZAMPAJ DALINDA : 
Birinci : Doğu Ekspres 
Gazetesi (Erzurum) Gaze
tenin 8,19 Kasım 1982 
tarihli sayılarındaki mizan 
pajlarında,
İkinci : Kont Gazetesi(Ki- 
lls-Gozlantep) Ahmet Ba- 
rutçu'nun 26,27 Kasım vo 
4 Aralık 1982 tarihli mi- 
zampajlarına,
Üçüncü : Yonl Habor Ga 
zetesi (Balıkesir) Gazete
nin 6 ve 27 Aralık 1982 
tarihli sayılarındaki mizam 
pajlara, 
ARAŞTIRMA DALINDA : 
Birinci : Bodrum'un Ga
zetesi Merhaba, (Metin 
Akçalı'nın, Bodrum’un kır 
Çiçekleri vo Bodrum Man 
delinin öyküsü başlıklı a- 
taştırmalarına,
İkinci : Kastamonu Gaze
tesi, (Aziz Demlrcloğlu'- 
nun, «Kostamonude Ba
sılan Eserler, 1869-1928» 
başlıklı araştırmasına. 
Üçüncü : Kars Haber Gö
zetesi, (Beki Korakol'un, 
«Karslı'nın Günlük Gaze
telerle İlişiği» başlıklı 0- 
raştırmaaına
RÖPORTAJ DALINDA : 
Birinci : Ordu Sosl Gaze

tesi, (Sühayla Okur'un, 
«Çalışan Bayanlarımız» baş 
Irklı röportajına, 
İkinci : Yeni Meram Ga
zetesi (Konya, Mehmet 
Gezel'ln) «Dudu Gül'le 
Konuştum» başlıklı röpor 
tajına. 
Üçüncü : Saray’a Hizmet 
Gazetesi (Saray-Tekirdağ) 
Rafot Topuz’un, Asırlık 
Bir Askerin Savaş Anıla
rı» başlıklı röportajına.

Hacı 

Kerim 

Apak 

Camii Açıldı

günü Tuğgeneral Orhan 
öncül tarafından 
ibadete açılan camide, 
mevlit okundu ve İlk na- 
maz^kılanlara pilâv ikra
mında bulunuldu.

Önümüzdeki günler
de minaresinin yapımıne- 
do başlanacak olan Ha
cı Korlm Apak camllnin 
alt katındaki odalarda di
din! eğitim bölümleri ku
rulacak.

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 1620
GEMLİK

GEMLİK’LİLERİN HİZMETİNE 
ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE GİRDİĞİNİ 

SAYGIYLA DUYURUR

BİLEZİK - KÜPE - ALYANS - PIRLANTA 
İNCİ • YÜZÜK ÇEŞİTLERİ

Minibüs Garajı Mutenanlar Apt. altı 
GEMLİK

İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hu

kuk Hakimliğinin *83/- 
213 Esas ve 983/281 Ka
rar sayılı ilamı ila küçâk 
kızımın SIDIKA olan 
adını ARZU olarak de 
ğiştiriidiği ilan olunur.

Veleyaten Babası 
Hüseyin Akkaya

İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hu

kuk Hakimliğinin 983/- 
211 esas ve 983/273 ka
rar sayılı ilâmı ile Ha- 
nif olan adımın HANE
Fİ olarak değiştirildiği 
ilan olunur.

Hanefi KAYA

İSİM TASHİHİ VE 
BOSUM YERİ İLANI

Gemlik Asliye Hu
kuk Hakimli ğinin 982/ 
448 esas ve 983/282 ka 
rar sayılı ilam ile Hasa» 
Baba adımın olan babı 
adının Kasım olarak ve 
Nüfusta |Eraincan olarak 
geçen doğum yerinin Si 
vas olarak değiştirildiği 
ilan olunur.

Ktn Hamide Asinoflu
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diş hekimi 

gülsen 
altan
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gemlik

ZİRAAT TEKNİSYENLİĞİNDE ÜRETİCİLER UYARILDI

leylin Güvesi için
Mücadele Başladı

Ihsan BÖLÜK

Zeytin ağanlarında 
sık görülen Zeytin güve
si için. Ziraat Teknisyen - 

ı İlgince üreticiler uyarıla- 
| rak mücadeleye başlandı.

Gemlik Zirai Karanti
na Grup Safi, Yüksek Mü 

!| hendie Dursun Özbey, 

| konu hakkında gazetemi- 

; ze yaptığı açıklamada şun 

lan söyledi.
"—Zeytin güvesi bir 

senede üç nesil vermek
tedir. Birinci nesil yaprak 
[arda almak üzere, ikinci
nesil çiçek döneminde çl 
çeklerde olur. Zeytin gü
vesinin üçüncü nesli ise, 
meyvede zarar yapmakta
dır. içinde bulunduğumuz 
dönem yapılacak müca
delede, meyve nesline ya 
pılaoak mücadele, meyve 
nesline yapılacak ilaçla
madır. İlçemiz zeytinlikle 

rinde güve kelebeğinin 
yumurta bırakmaya başla
dığı teablt edilmiş ve gö
revli teknik elemanlarımız 
harekete geçmiştir. 20 Ha

1 Pazar
Caddesinde
Beton Yol
Yapımı

| Başlıyor

Gemllk'ln en İşlek 
I caddelerinden biri olup 

yolları çok bozuk o- 
lan Pazar caddesinin yo
lu İhale edildi.

17 Haziran 1983 Cu 
i ma günü Belediye encü

meni huzurunda yapılan 
I ihaleye 12 müteahhit ka- 
I tıldı. Keşif bedeli 11.051. 

I 480 lira elan İhaleyi on 

çek 40.90 flat kıran mü 
teehhlt Cevdet Baştürk 

t kazandı.

ziran’dan itibaren üretici
lerimizin zeytinliklerini, 
kendileri veya arazilerde 
gezmekte olan teknik e- 
lemanlarımıza kontrol et
tirerek, mücadeleye baş-

OTO HIRSIZLARI YAKALANDILAR
Izzet ÜNAL

Geçen hafta salı gü
nü gecesi Nizamettin Şan- 
h'ya ait özel otomobili 
çalan hırsızlar yakalandı.

İlçemizde yağlı boya
cılık yapmak üzere Bursa'-
dan gelen İsmail Topal 
(22) ve Kamuran Körpe 
(24) İsimli kişiler, geçen 
salı günü gecesi, Niza
minin Şanlı'ya ait 14 DH 
476 plaka sayılı Dodge 
marka özel otomobili, evl- 
önünden kapıyı zarla a- 
çıp düz kontak yaparak 
çaldılar.

Bîr süre sonra otosu
nun çalındığını anlayan

Motor Fiatları 
Yeniden Ayarlandı

Gemlik Belediye En
cümeni Gemlik Motorcu
lar Kayıkçılar ve Benzeri 
Derneğinin zam istemini 
görüşerek Gemlik-K. Kum 
la arası yolcu ücretini 40 
liraya çıkardı.

İlgililerden aldığımız 
bilgiye göre yeni tarife 
şöyledlr.
Manastır, Sınırtaş S. 20İL.
K. Kumla, Hasanağa 40 »
B. Kumla 45 »
Karacaali 50 »
Narlı 70 »
Kapaklı 90 »
Fıstıklı 125»
Armutlu 150»
Nomsas 40 »
Askeri Hara 80 »
Kavakaltı 60 »
Kurşunlu 75 »

öte yandan 7 yaşın
dan kğçük olan çocuklar
dan ücret alınmayacak, 
motorlar Istlhap haddin
den fazla yolcu alamayıp, 
kaptan köşküne yolcu çı* 
karılması yasaklandı.

lamaları gerektiği duyurul
muştur."

Zirai Karantina Grup 

Şefi Yüksek Mühendis 
Bursun Özbey, "Üretici
ler, bu zararlıya karşı, bir

Nizamettin, Şanlı durumu il 
çe karakoluna haber verdi. 
Bursa çıkışındaki benzinci 
önünde önlem alan polis
ler, gece geç saatte Bur- 
saya dönmek İsteyen sa
nıkları otomobille, birlikte

yakaladı.
Alınan bilgiye göre 

sanıklar Kamuran Körpe 
ve İsmail Topal, suçüs
tü hükümlarlne göre çı
karıldıkları Sorgu Hakim- 
liğin’ce tutuklandılar.

Yağmurları
Zarara Yol Açtı

Gemliğimiz hafta I- 
çinde sağanak halinde ya
ğan yağmurlar ilçemizde 
su taşkınlarına neden ol
du.

Bütün yurdu etkisine 
alan -sağanak yağışlar, 
geçtiğimiz hafta aon yıl
larda görülmemiş bir şe
kilde zararlara yolaçtı.

Çarşamba, Perşembe 
ve Cuma günleri öğleden 
sonra başlıyan yağışlar 
ilçemizde çeşitli mahalle
lerde taşkınlara yol açtı. 
Yağışlar nedeniyle kana
lizasyonlar su birikintile

leşiminde organik fosfor 
bulunan insektlsltlerden 

olan Gusation, Ketnion, 
Lebaycit, Rogor, Dimec- 
ron ve Folimat isimli ilaç 
lan kullanabilirler." dedi.

rini yeterince boşaltama- 
yınca bilhassa Osmaniye, 
Hamidiye ve Balıkpazari 
Mahallelerinde birçok ev 
sular altında kaldı.

Balıkpazari Mahalle
sinde Abdullah Korkmaz'ın 
oturduğu ev yağmur su
larıyla baskına uğradı. Ev 
eşyalarının bazıları sular 
altında kaldı. Bu arada 
İlçe Kaymakamı Fahrettin 
Ölmez ve Belediye Baş
kanı Şahabsttin Cantay, 
yağmur sularından zarar 
gören işyerleri île kenut- 

D. S. 4 te

VERGİ MÜKELLEFLERİNİNt -DİKKATİNE
Gemlik Vergi Dairesi Müdürü Sayın Burhan Tiresi 

.. gazetemiz aracıhğla vergi mükelleflerine şu açıklamayı 
. ./yaptı.

i**- ’ 280/ sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaş-
ma yolu İle tahsili hakkındaki kanunun ihtilaflı alacak
lara ilişkin 3 ve 7 ncl maddeleri hükümlerinden fayda
lanma süresi 30.6.983 tarihinde sona erecektir.

Bu nedenle mükelleflerimize İlgili maddelerin kap
samı hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılması yarar
lı görüşülmüştür;

I- Mükellefler tarafından bu kanunun yürürlüğe 
girdiği 24.Şubat.1983 tarihinde İtilaftı hale getirilmiş bu
lunan vergilerin 3/4-iinön ödenmesi halinde, verginin ka
lan 1/4 ö İle, cezasının tamamı kalkacak, tahsil edilme
yecektir.

Ancak bu maddeden yararlanabilmek İçin verginin 
İlk taklidinin 30.6.1983 tarihine kadar ödenmesi, kalan 
kısmın İse 31.12,1984 tarihine kadar 2 aylık eşit taksitler 
le ödenmesi gerekmektedir.

2-24. Şubat. 1983 tarihinden önce Takdir Komisyon
larınca takdir edilen değer veya rayiç bedellere dayanı
larak tarhlyat yapılmış ve bu tarhiyatları İhtilaflI olan 
veya 24.2.83 tarihinde dava açma sUresl geçmemiş olan 
Veraset ve İntikal Vergisi, .Emlak Alım Vergisi, ve Gay
ri menkul Kıymet Artış Vergisi mükelleflerlde 30.6.1983 
tarihine kadar dairemize başvurdukları takdirde, kendi 
beyan ettikleri değerin % 30 fazlası esas alınarak ver
gileri yeniden hesaplanacak va düzenlenecektir,

Bu maddeden yararlanabilmek için de yeniden 
hesaplanan verginin 30.12.1*83 tarihine kadar öden
mesi gerekmektir.

Önemle duyurulur.

Geçtiğimiz hafta işinde sa 
ğanak halinde yağan yağ
murlardan dolayı, bazı so
kak ve evler su baskınına 
uğradı. Bu evlerden Md do 
Balıkpazari Mahallesinde Ab- 
duileh Korkmaz’a ah evdi, 
(üstte)

Sağanak yağıştan küçük 
bir gölü anımsatan Pazar 
Caddesinden bir görüntü 
(yanda) (Foto : G. Körfez - 
Ihsan BÖLÜK)
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Gemlik 
Yazıları

Av .AH AKSOY

Yazımızın başlığı size hemen, (Tamam işte, 
Aksoy “siyaset yasağı” kapsamına girince işi masal 
anlatmağa döktü) dedirtmesin! Çünkii 1 Şubat k 
1983 günlü (Yüz Yıl önce Gemlik) başlıklı yazı
mızda, ileride (Gemlik’ten Masallar) konusuna de
ğineceğimizin işareti vardı. -r

Şöyle vardı : (Aynı dönemde Pertevt.’Ş'îaili-‘Bo- 
ratav'ın annesi Sıdıka Hanım Gemlik’te 'bölünür.. 
Geceleri gaz lâmbasıyla aydınlatılan müslüman ev*, 
terinden birinde Umurbeyli Emine Hanını'dan ma
sallar dinler. Gün gelip bu masalları Pertev Bey 
annesinin ağzından derleyecektir.)

Boratav’ın Türk masalları arasından derlediği 
48 masal (Az Gittik Uz Gittik) isimli bir kitapta 
toplanmıştır. Bunlardan altı tanesi “Gemlik’ten 
masallar”dır...

< #
Pertev Naili Boratav kimdir? •
Günümüzde 76 yaşında olan. Türk halkbilimi 

ve folkloru konusunda önemli araştırmalar yapan 
Boratav’m öyküsünü., Behçet Necatigil’in (Edebiya
tımızda İsimler Sözlüğü) n den aktaralım :

1907 Gümülcine doğumlu. İstanbul’da Türk 
Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. (1930) Türki
yat Enstitüsünde iki yıl asistanlık yaptı, Konya 
Lisesinde yine iki yıl edebiyat öğretmenliği yaptı. 
Bir yıl Almanya'da öğrenim gördükten sonra An
kara Üniversitesi Dil ve Tarih*Coğrafya Fakülte- 
si'na girdi. Doçent ve profesör olarak çalıştı.

1948’de kürsüsü bakanlıkça kaldırıldı ve 1952 
yılında Fransa’ya gitti. O günden beri Fransa’da 
yaşamakta, inceleme ve araştırmalarına orada devam 
etmektedir.

Ülkemizde yayınlanan başhea eserleri : Halk 
Edebiyatı Dersleri, Folklor ve Edebiyat, Köroğlu 
Destanı, Pir Sultan Abdal, Halk Hikayeleri, Türk 
Folkloru, Zaman Zaman îçinde ve Az Gittik Uz 
Gittik...

<5r EMLÎK’TE^

Devamla: (Böylece ondan Türk masalı hazine 
sine 30 kadar masal kalacaktır, bunlar, bugün 85' 
ine yaklaşan- ki Boratav Önsöz’ü 4 Aralık 1968’ 
de yazmış-bir Türk hanımının, babası ve kocası 
ile dolaştığı, kimisi şimdi Türkiye’nin.' sınırları dı 
çında kalmış çeşitli yerlerden bize ulaştırdığı: ( ..) 
belgelerdin...)

# < #
Her masalla ilgili yapılan "Notlar Açıklamalar 

“da, masalın hangi bölgelere yapıldığı, kimden der 
lendiği, değişik yörelerdeki anlatımlarda ne tür fark 
lar olduğu ayrıca belirtilmiş. Kitaba alman metnin 
kimin derlemesi olduğu yine ayrıca yazılmış.

Gemlik’ten derlenmiş masalları Anadolu’nun 
başka bölgelerinden derleyip getiren öğrenciler de 
çıkmış, Boratav farklara işaret etmiş fakat kitaba 
alman metin Gemlik kökenli olanlardır.

Boratav kitaba aldığı altı tane “Gemlik’ten 
masallar”} bizzat annesinden dinleyip yazdığını her 
ilgili açıklamada belirtmektedir.

# * <
"Az Gittik Uz Gittik" içinde Gemlik’ten ,der 

lenmiş masallar şunlar : 1- Erler Karısına Koca 
Olmaya Giden Keloğlan, 2- Deli Gücük, 3- Eşek 
Kafası, 4- Ütelek, 5- Mehmet Eşkiya, 6- Fesatçı 
Salihs...

Bu masallarla ilgili (Notlar, Açıklamalardan 
çıkan Boratav annesi bayan Sıdıka Boratav 1900 
yıllarında ailesi ile birlikte Gemlik'te oturmuş. O 
gün için yaşı 12 civarında, örneğin “Eşek Kafası’’ 
isimli masalın açıklamasında şunlar var : (Metni 
1962’de Paris'te annem Sıdıka Boratav'dan derle
dim. Kendisi masalı 12 yaşlarında iken, Gemlik'te 
aslı Umurbey’li Emine adında bir hanımdan din
lemiş.)

Ve yerimiz elverişli olsaydı da değerli okurlar, 
sizlere Gemlik’ten derlenmiş bu masallardan birini 
anlatsaydık...

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 : 1 62.0
GEMLİK

Gemlik? Körfez
Haftalık? Siya s i Gazete 

Resmi İlânlar tek sütun santimi 209 TL 

İcra ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL. 

Kayıp. İlânları < 500 TL.

Teşekkür ve Doğum ilanları «m. 50 TL.

Kongre İlânları 1500 TL.

Koop. Kongre İlanları 2000 TL.

Sürekli Özel ilânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
6 Aylık 400 TL.
Ydlılo_ ______800 TL-

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlanmasın geri verilmez 

Gazetemiz batın ahlâk yısasına uyar

K A Y I P
7.11.1980 tarihli İstanbul Eğitim Enstitüsünden al 

dığım çıkış belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Sinan SERTKAYA

SATILIK DAİRELER
Az Gittik Uz Gittik, Bilgi Yayınevi’nin 1969 

yılı basımı. Önsöz’ün ardından güzel bir "Tekerleme" 
Daha sonra 48 tane masal. Bunların bir kısmını 
Boratav, bir kısmını da Hasanoğlan Yüksek Köy 
Enstitüsü öğrencileri ile Ankara Dil ve Türk-Coğ- 
rafya Fakültesi öğrencileri derliyor.

Boratav’m Önsöz'de yazdığı : (Kitaptaki 19 
masal annemin hana 1928 ile 1962 arasında anlat
tıkları ve yazdırdıklarıdır. Onlar, çocukluğumu an
ma vesilesi vermekle benim için bir değer taşır. 
Annem, masal dünyasının büyülü perdesini hana 
aralayan ilk insan oldu...)

# # #
Türk folklor araştırmacılığına bunca emeği ge

çen Boratav’m kürsüsü “doğranmış”! 19S0’de ül
kemizde iktidar değişmiş; buna rağmen “demok
ratça” çalışma koşulları bulamayan Boratav Fran
sa’ya yerleşmek ve ömrünü Türk folkloruna ora
dan vakfetmek zorunda kalmıştır.

Pertev Naili Boratav öldüğünde, Türk halkına 
geride çok önemli araştırmalar bırakacaktır. Lütfen 
sorar mısınız; Boratav’ı ürkütenler geride ne bıraktı?

Günümüzde isimlerini dahi bilen var mı?

Gazhane Caddesinde 1’40 m2 ve 
1 20 m2 iki daire ile 

Orhaniye Mahallesinde 9.6 m2 
tek katlı müstakil ev satılıktır.

Müracaat : Körfez Basımevi 1797 GEMLİK

ÇATAK TUHAFİYE VE 
KONFEKSİYON

Yazlık Çeşitleriyle Gemliklilerin Hizmetine 
Devam Etmektedir.

ETEK - BLUZ — KAZAK — TİŞÖRT 
ELBİSE ÇEŞİTLERİ

ERKEK ÇAMAŞIRLARI — ÇORAP ÇEŞİTLERİ

TLF : 2075
Dem Irsu başı Mah. Mesudiye Sok. 3/A GEK'.uİK

GEMLİK
KÖRFEZİ 

OKUYUNUZ 
OKUTUNUZ

ABONE
OLUNUZ

* DOKTOR J
$ Cahit Yorulmaz$ 1
$ DAHİLİYE MÜTEHASSISI 4
* — ELEKTRO KORDİO — 1

T Tlf : Mu. 2290 Ev. 2310 GEMLİK

SAYIN GEMLİK HALKINA 
DUYURULUR.

Özbiiir körüklü ve Makorelı Tente, 
imalatına Çarşı Meydanı Cumhuriyet hanı 
İçinde başlamıştır. Dükkan ve Balkonlara 

her türlü tente yapılır. Eskiyen bezler 
değiştirilir.

■yflp OBUZ Tlf : 3187 GEMLİK
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Gayrimenkulün Açık Artırma İlâm 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. 979/143 T.

Satılmasına karar verilen gayrimonkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik Tapu sicilinin 23.12.1977 tarih ve cilt : 169 sahife : 98 ve sıra No. 8 

de kayıtlı Gemlik Engürücük köyü halen Kurtul köyü Kurtul mevkiinde kain 650 
metrekare miktarlı ve bilirkişi tarafından 200.900.- lira kıymet takdir edilen ve kay 
den müfrez tarla olarak yazılı is ede halen zeytinlik olarak kullanılan gayrimenkul 
açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Uzay çağı yaşandığı söylenir, uza
ya gidilir gelinir; boşlukta yürüyüş ya* 
pılır. Bilgisayarla donatılan uzay araçla
rı, beyinlerine iletilen titreşimlerle lota
larını çizerler, işleri bitince de elektro
nik beyin yrtrdımıyle saptanan yere indi 
rilirler.

Parasal yönden, yetişmiş insan yö
nünden yerde-uzayda araştırmalar yap
mak için, biiyük ulus denilen devletler 
küçük ulusların bütçelerini geçen harca
malar yaparlar. Bilim Dünyası'nda baş
köşeye oturma yarışına girerler. Ayrıca, 
bütçeleri, teknikleri güçsüz olan ulusla
ra da; yardım yaparlar. Oysa kaşığıyle 
verirken, sapıyla da bu ulusların gözle
rini de çıkarırlar.

Uzay Çağı'nın gerisine düşmüş, dert 
leri boylarını aşmış ulusların gözyaşları
nı bilgisayarla ölçerek, aç olan uluslara 
yarım kollarını uzatırlar. ‘Sonra da, dü 
şünen, yürüyen, konuşan istenilen işleri 
yapan robotlarıyla Öğiinüler. Uçağın ku 
mandasını robotlara yükleyen pilotlar, 
kahvelerini yudumlarken, belki aşağı da 
geliştirilen bir başka makine çalışmaları 
yapılmaktadır. Teknik geliştikçe, insanla 
rm dertleri de artıyor mu ne? Her işi 
bilgisayarlara bırakan insan, yalnız düğ 
melere basarak çalışmayı başlatıyor. E 
lektironik beyinler, yavaş yavaş basına da 
yardımcı olma yoludalar. Basını denetim 
leri hu kuruluşlarda da yadsınamaz İş 
levleri olduğunu suratımıza çarparcasına. 
varlıklarını kanıtlıyorlar. İnsan oğlunun, 
önlersin yapamıyacağım bolyoz ağırlığıy

la duyuruyorlar.
Evet, gerçekten de bilgisayarların 

bialere hizmetleri, daha da yaygınlaşarak, 
günün birinde nöbet nöbet tutan bir ro 
bota dönüştürmeleri de düşünülür. Oldu 
ğunca bilgisayarların dümen suyuçdş in 
sanoğlu. 16 Haziran 1983 günlü Cumhu 
riyet’i açtığımda. Sayın İlhan Selçuk'tın 
yazı başlığını görünce şaşırdım, «El diz 
gisinden Akıllı Makinelere...» Başlık ya 
zısıada, İlhan Selçuk Cumhuriyet okur 
larınm, biraz daha* beklerlerse pırıl, pı 
rıl bir gnneteye kavuşacaklarını yazıyor 
du.

"Ofset teknolojisi denen yeni düzen 
de bilgisayarlar da devreye girdiler; ar 
tık işçinin kol ve kafa emeğiyle yapaca 
ğı çoğu işi «akıllı makineler birkaç san i 
yede yapıveriyor,» diye tanımlıyor bilgi 
sayarları. Bilgisayarlar okur yazar; bel 
leklerinde bilgileri saklarlar sorulduğun 
da yanıt verirler. Sayın İlhan Selçuk, 
ofset içinde;-hiz okurlarda gerçekten de 
sevinilecek onur duyulacak bir aşama. 
Bir de ANADOLU BASINI var Türki 
ye’de.

Evet, bu basın kolu kendini topar 
laması için yıllar geçmiş; daha da yıllar 
geçeceğe benzer. Neden diyorum, Cumhu 
riyet’in yeni dizgi sistemin geçiş çoşkuy 
la görebildiklerimi dile getirmeye çalış 
tim; bir ANADOLU BASINI emekçisi 
olarak.

Yağlarıyle kavrulan ANADOLU BA 
SİNİ emekçileri bir yerlerden ilgi bekli 
yorlar ilgi!

DÜĞÜN. NİŞAN VE NİKÂH 
YAPACAKLAR

İPEK - KOZA - TİCARET
DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

Ayrıca Fatura, Bonö, irsaliye, Makbuz, Senet 
Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım işleriniz İçin

Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797

w

GEMLİK

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 2 / 8 / 1983 Salı günü saat 10.00 den 10.20 a 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 ihele olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 12/8 J 1983 Cuma günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bû.artirmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış mas
raflarını geçmesi-şartiyle en çok Artırana ihale olunur.

|2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nûb etinde pey akçeni 
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
ikliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.
3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-(-) 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 ödenmense İcra ve İflas Kano
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve H 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 aayı- 
iaeaklerı, başkaca bilgi almak istiyenlerin 979/143 T. sayılı dosya numaracıyla nse 
murluğumuna başvurmaları il&n olunur.
h. lf. K. 126 )
( İlgililer t6 biri ne irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Ilânen Tebligat 
Gemlik icra Memurluğundan 

Dosya No. : 982/488
Alacaklı : Cemil Turhan Arpınar
Vekili : Avukat Hikmet Türker Altıyol Çilek sok. Akel iş ham kat

5 No. 80 Kadıköy-Istanbûl
Borçlu : Ahmet Topçuoğlu istiklal caddesi no. 17/A Gemlik
Borç miktarı : 131,850.- lira ve icra masrafları ile fais
Alacaklı vekili tarafından, 25.8.982 tarihli 42.000.- lira ve 20.8. 982 tarihli 

87.000.- lira muhteviyatlı 2 adet çek bedeli karşılığı olarak aleyhinize icra takibine 
geçilmiş, yukarıdaki adresinize gönderilen ödeme emri ve ekleri bili tebliğ tebliğ 
memuriyetimize iade edilmiş yaptırılan zabıta tahkikatı neticesinde de adresiniz tes- 
bit edilemediğinden gerekli tebligatın ilânen yapılmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince bu ilânın gazetede neşrinden itibaren kanuni müddetlere (20) 
gün ilâvesi suretiyle (30) gün içinde borcun ödenmesi; takip konusu çekler Kambiyo 
niteliğinde değilse (25) gün içinde merci’e şikayet etmeniz, çekler altındaki imza si
ze ait değilse yine (25) gün içinde icra dairesine dilekçe ile bildirmeniz, aksi halde 
imzanın size ait olduğunun kabul edileceği, imzayı haksız yere inkâr ederseniı para 
cezası ile cezalandırılacağınız, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildi
ği veya alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında bir itirazınız varsa yine (25) gün 
içinde icra Tetkik merciine müraenatla itirazınızın kabul edildiğine dair bir karar 
getirilmedikçe cebri icraya devam olunacağı, borç ödenmez veya itiraz edilmezse (30) 
gün İçinde 74 ncü madde gereği mal beyanında bulunmanız, bulunmaz veya hakika
te aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız hususu tebliğ yerine kâim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 20.6.1983 icra Memuru

Ilânen tebligat yapilan yukardakî borçluya
DAVET KAĞIDI

Dosya Nu. : 982/488
Alacaklı : Cemil Turhan Arpınar
Borçlu ; Ahmet Topçuoğlu
Borcunuzdan dolayı talimatlarımız üzerine Bursa 1 nci icra memurluğunun 982/ 

522 Talimat sayılı dosyası ile 8.9.1982 tarihli haciz sabit varakam ile 40.0ÜÜ - ve 
55.000.- lira kıvmet takdir edilen iki adet baskülünüze haciz vaz edilerek yediemine 
tevdi edilmiştir.

İşbu ilânın gaaete neşrinden itibaren kanuni müddetlere (20) gün ilâvem suretiy
le (23) gün içirdc bir itirannız varsa bildirmeniz icra ve iflâs kanununun 103 ncü 
maddesine tevfikan tebliğ yerine kâim olmak üzere ılânen tebliğ olunur. 20.6.1983 

icra Memuru
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Özçelih 
Alüminyum

DOĞRAMA VE PANJUR SANAYİİ 

NURİ ÖZÇELİK

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

* Teknik arızalarda 10 yıl garantilidir

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

1 i| CEM j
|< Gıda Paıaıfoma |
I DOYUM I
I ei Market tI £SI |Sayın Gemlik Halkına; 
| Hizmet Etmekten | 
| Gurur Duymaktadır | 
I sg Dereboyu İşbankası Yanı GEMLİK g

UCUZLUK BAŞLADI

Mutfak ve Hediyelik Eşyanızı 
Müeasoeemizden Emsalinden Üstün ve 

Ehven Fi ati a Temin Ed jblllrainlz.

I I1 Foto Güneş i
SON SİSTEM MAKİNALARIYLA 

GEMLİK LİLERİN HİZMETİNE GİRDİ

a Düğün - Nişan - Sünnet - Yaş Günleri b 
K Ve Her Türlü Toplantılarınızda 1 

Renkli ve Siyah Beyaz, Acele ve
I Vesikalık Fotoğraflarınız I
j En İtinalı Şekilde Yapılır.

| NECATİ ÖZTÜRK |
j| Ziraat Bankası Karşı Aralığı istiklâl Cad. Fırın Sokak R 
| No. 4 — GEMLİK |

I KİRALIK |
| Zeytin Hali Karşısında Kiralık | 

$ Dükkan ve 1 2 Tonluk Zeytin Deposu » 

a Müracaet : Sami Taran s
1 Tlf : Ev 1106 * Yzh : 2010 GEMLİK |

Devren Satılık Dükkân

Gemlik'in işlek Yerinde Faal Vaziyette 
Satılık Ayakkabıcı Dükkânı

Mür : Tlf : 1797 GEMLİK

— Paşabahçe Mamulleri
— Karaoğlu • Emcan Emaye Çeşitleri
— Mermer Küllükler - Vazolar 

Çakmak Takımları
—• Paslanmaz Mutfak Eşyaları

Düğün • Nişan ve Sünnet 
Cemiyetlerine Hediyelik Çeşitlerimiz ]

Mağazamıza Uğramanız 
Menfaatiniz İcabıdır.

Mel J Takımı bMulmuç kristal çeşitleriniz İmalat 1 
atölyemlıde tamamlanır.

Gezhene €d. Ne. 25 Aygaı Bayii Bitişiği GEMLİK 1
Şube >, Pazar Girişi (Su İşletmesi Altı) I

KAYIP
İzmit Derince Maki

ne Sınıf Okulları Komutan
lığından almış olduğum 
motor diplomamı kaybet 
tim. Hükümsüzdür.

Yikael Tacın

İSİM TASHİHİ

Gemlik asliye Hukuk 
mahkemesinin 983/156 
esas 983/269 karar sayı 
lan ile Necmi olan baba 
mın adının Necmettin ela 
rek düzeltildiği İlan olunur.

Kızı 
; Rehmlyo öztürk

Yaz Yağmurlan 
Zarara Yol Açti

Baştarafı S. 1 de 

lan gezdi. Abdulleh Kork- 

mez'ın oturduğu evin kul

lanıma uygun olmadığını 

kararlaştırılarak evin bo- 

şeltılmasına karar verildi.
itfaiye yağmur çıtla

rından zarar gören evle* 

rin boşaltılmasına yardım

cı oldu. Bu arada yağ

murlardan zarar gören ma

halleliler evlerinden suya 

temizlemek için seferber 

öldüler.

* *
# ♦

GEMLİK’LİLERİN HİZMETİNE > 
* ZENGİN'ÇEŞİTLERİYLE GİRDİĞİNİ * J SAYGIYLA DUYURUR J # ♦ 
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diş hekimi 
gülsen 

altan
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gemlik

► 
I

VE NİHAYET S

«Gemlik’te Denize । 
Girmek Yasak»

DENİZDEKİ
2 BÜYÜK TEHLİKE

BASIN ve YETKİLİLER

Marmara Denizi'ndeki 
kirlenmenin ulaştığı bo
yutlar ve özellikle İzmit 
Körfezi'nin tehlikeli duru
mu geçen hafta basında 
önemli yer tuttu. Gemlik 
Körfezi için '‘Müstakbel 
İzmit Körfezi” denildi

TÜBİTAK yetkilileri 
"İzmit Körfezi’nin kurta
rılması artık"Çülk güç" der
ken, doktorlar kirli denize 
girmenin önemli hastalık
lara neden olduğunu be
lirtiyor. Başbakanlık Çevre 
Müsteşarlığı Marmara De
nizini kirleten 40 sanayi 
kurutuşunun isimlerini ve 
denize girilmesi yasakla
nan yerleri açıkladı.

Bursa Valiliğinin iste
ği üzerine İl Sağlık Mü- 
dürlûğü’nce Gemlik Kör
fezinin çeşitli yerlerinden 
alınan su örneklerine "o- 
lumsuz” rapor verildi. Bur
sa Vali Yardımcısı Halit 
Tekullugil yaptığı açıkla
mada :

Sulardan alınan nu
munelerin tahlilinde kirli* 
llğine taslandığını belirte
rek, koli basilinin oranı hak 
kında bir açıklama yap
madı. Kirli görülen yerler 
arasında bulunan (Mudan
ya İskelesi, Burgaz, Kur
şunlu, Küçük Kumla-Bü
yük Kumla arasındaki de
re ağzı, Karacaalinin bir 
bölümü ve Gemlik’te is
kele çevresinde "Denize 
Girmek Yasaktır” levha
ları asılacak) dedi.

KİRLETİCİ ETKENLER

Çevre Müsteşarlığı'n- 
ca Gemlik Körfezini kirle
ten sanayi kuruluşları a- 
raaında "Berısan, Sümer- 
bank-Sûnğipak, Asil Çelik 
ue Azot Sanayii" sayıl
maktadır. Bu kuruluşların 
körfezi kirlettikleri doğru 
olmakla birlikte sözkonu- 
su liste eksiktir

Komşu İlçe Orhanga 
zi’nin tüm kanalizasyonu, 
Orhangazi'deki fabrikala
rın atıklarıyla blrlaşorek 
Karsak Deresi yoluyla kör
fez* akmaktadır, Gemlik 
çıkışındaki fabrikaların a

tıklarını da alan derenin 
hali ilçe girişindeki köp
rüden gözlenebilir. Dere
deki su kaplumbağaları
nın kabuklarının dahi eriyip 
yara olmuştur. Çevredeki 
fabrikaların tüm atıkları 
ve ilçe kanalizasyonu doğ 
rudan körfeze dökülmek
tedir. Yağun kirlenme ne 
deniyle bazı sabahlar kı
yıda ölü balıkların 
marlı'arca toplandı

Geçtiğimiz hafta boyunca iç basında önemli yer tutan Körfezimizin kirliliğine sebep 
olanlar Çevre Müsteşarlığınca açıklandı. Fotoğrafta Gemlik sahil boyundan bir görüntü.

K. Kumla’da Özel Otolardan
Benzin Çalan
4 Kişi Yakalandı İzzet ÜNAL

Gemlik'ten Küçük 
Kumla'ya gezmek için 06 
PU 235 plakalı murat mar
ka arabayla yola çıkan Na
ci Bekçe (28) Tamer Kur 
(26) Adnan Yasalar (26) 
ve Selam! Ünver (39) i- 
slmll 4 kafadar, arabadaki 
benzinin bitmesi sonucu 
Kumla da kaldılar.

Benzinsiz kalan 4 ar
kadaş çareyi arabalardan 
benzin çalmayı kararlaştı
rıp, havanın kararmasını 
bekleyip sitelerin önünde 
bulunan özel otoların ben

zin çalmakta buldular.48 Ut 
re benzin çeken 4 kafadarı 
farkeden site sakinleri, he
men jandarmaya haber ve

ğı görülmektedir.

ÖNLEMLER

Küçük Kumla Bele
diye Başkanı Turgut Gü
naydın, yazları nüfusu 200 
bine çıkan Kumla’da tüm 
sitelere fosseptik çukuru 
yapma zoruntuğunu getir
diklerini, bunun sağladı
ğını ve artık denize ka
nalizasyon akıtılmayacağı- 
nı belirtti. Yapılan açık

rip yakalanmalarını sağla 
dılar.

Alınan bilgiye göre 
yakalanan 4 kişi tutukla 
nıp cezaevine konuldu.

BASIN BÜLTENİ

'önatim yeri İstonbu/'da 
bulunan "HAYAT" adlı hafta
lık derginin 13. 6. 1983 tarihli 
v» 24 nolu sayısının basımı ya
yımı, dağıtımı, bulundurulması 
Ve takınması, Sıkıyönetim böl
gesin® sokulması 1402 sayılı 
kanunun 3/C maddesi uyarınca 
Donanma ve Sıkıyönetim Ko
mutanlığınca yasaklcnmiftır.

Bölge halkına duyurulur.
II. S. 1983 

lamada Kumla'da 300 ye
ni çöp bidonu konuldu
ğunu, bunların hergün 
toplanacağını söyledi.

Gemlik şehir kanali
zasyonun tasfiye tesisleri 
projesi Boğaziçi Üniversi
tesi tarafından yapılmış o 
lup, ihalesinin önümüzde
ki aylarda İller Bankası'n- 
oa yapılması beklenmek
tedir. Ne var ki ilçe sağ-

D. S. 4 te

Kuyumcunun Dalgınlığını Kurnaz Hırsız Affetmedi
İhsan BÖLÜK

İlçemiz yeni çarşı kar

şısında, Erol Mutman,a 

ait kuyumcu dükkanından 

800 bin lira değerinde 

mücevhyrat çalındı Ku

yumcunun dalgınlığından 

yararlanan kimliği belirsiz 

hırsız kayıplara karıştı.

Perşembe günü mey

dana gelen olayda. Ku

yumcu Erol Mutman dük

kanın dışında kapıya da

yanarak komşusuyla soh

bete daldı. Geri döndü

ğünde ise vitrindeki bile 

ziklerden bir bölümünün

Uzmanlar deniz kir-- 
liliğinde. -iki büyük ctke 
nin, 4toli .basili ve sana
yi artıkları olduğuna be
lirterek, ikisininde insan 
sağlığı açısından büyük 
tehlike olduğunu söylü
yorlar.

KOLİBASİLİ NEDİR?

İnsan ve hayvan ka
lın bağırsaklarında bulu
nan kolibasili az miktar
da olduğu sürece zarar
sızdır. Ancak bol miktar 
da alman ve ince bağır 
sağa geçen kolibasili has 
talik yapar. Hastalık is
hal ve mide bağırsak il
tihabı şeklinde görülür.

Ağız yoluyla katı vc 
kuru yiyeceklerden bula
şan kolibasilinin sebep 
oldnğu ishal (diyare) kan 
lı, iltihaplı ve sümüklü

Sahildeki Pansiyon Fiatları
Yeniden Belirlendi

Yaz mevsiminin gel
mesiyle birlikte, sahil şe
ridindeki pansiyon ücret
leri yeniden belirlendi.

Küçük Kumla Beledi- 
Encümeninin 10 Haziran 
tarihinde aldığı kararla, 
Küçük Kumla'daki pansi
yonlarda uygulanacak fi- 
at tarifesi şöyle :

iki yataklı oda bir ki 
şi 450 TL Komple oda 
900 Tl. Üç yataklı oda 

çalındığını farketti. Olaya yakalanması *ç<n gerekli 
el koyan polis, hırsızın soruşturmaya besle*’

Sahibinin dalgınlığından yararlanılarak, vitrinden 
800 bin Hra değerinde bilezik çalman, Erol Mutman’« 
ait dükkan görülüyor.

görünüm verir. Hasta 
aşın su kaybından bitkin 
hale gelir. İshalin koli 
basilinden ileri geldiği 
labarutuvar tetkiki ile 
anlaşılır.

Koli bas ili da ban 
hastalıklar yapar, örne
ğin gözde konjktivit, bo
ğazda bademcik iltihabı, 
faranjit ve burunda sinü
zite neden olur.

SANAYİ ARTIĞI NE
DİR?

Sanayide üretim aşa
masında ürün, yan ürün 
artığı veya benzer bîr 
biçimde ortaya çıkan ve 
ekonomik olarak değer
lendirilemeyen kısım 
dır.

Sanayi artıklan, üre
tilecek ürünün türüne, 

D. S. 4 te

bir kişi 400 Tl. Komple 
1200 Tl. Dört yataklı o- 
da bir kişi 350 Tl. komp - 
le oda 1400 D. ilave ya
tak ücreti ise 300 Tl. o- 
larak belirlendi.

Küçük Kumla sahilin
deki pansiyon sahipleri 
"şimdi işler durgun, bu 
durgunluğun Ramazandan 
sonra düzeleceğini umu
yoruz" diyorlar;
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Gemlik 
Yazıları

Av .Ali AKSOY

I

Düğünü pek duyurmadan 

îşte öyle, şenliksiz... î*?

Hep yutkunmuş bir sevdanın 

Kavuşması bütün çeyia.

Camlarına başka perde, cumbalı evlerinin 

Önlerine sardunyalar...

Bir kurşun eriyerek büyür günlerde 

Balkanlar’da deli öfke bilenmiş : 

Kıl üstünde yürekler!

Kan gezer ortalıkta!

Dağları viran etmiş...

Nardan çıktı Osmanlı’sız devriye?

Devriyeler bunu yapsın!

Tepe alma vakti hani tam bağlar : 

Vah kaşları kazan kulbu Çevriye...

Dur söyleme ne olacak, 

altında kalır dilin.

Yeygimiz de çok kısalmış 

Hamuru Tutma büyük! 

Aman kızım Zelâ Gelin...

Kerim neden yeni güvey

Sabah akşam bu türküyü : 

(Vapur gelir kalkacak 

Askerleri alacak

Ben gidersem Yemen’e 

Hayriye Mollam

Sokaklarda kalacak...)

II

Dil ayrı sevdalardan

Ne hikmetse korkmadan

Ve mahvedip bir makam türküleri :

Is vaktinde gecenin

Balkan Savaşı için

Teselya’dan kaç gündür 

Asker kafileleri...

Bir teknede sarmaş*dolaş

Çamaşırım olamamış, 

Bir kereeik bu ellerim 

Sevinerek yıkamamış...

FEDA TİCARET TE 
UCUZLUK BAŞLADI

ZELÂ GELİN AĞIDI
(Ninemin Anısına)

Omuzuna bir torba :
Yarım ekmek, ekşimik

i» Kurusoğan yanma '
'Tütiin, kav, çakmaktaşı
Bjr .hamayil boynuna 

öfy&ilcri yalınkat 
Ardısıra gözyaşı ..

Sakın ha şıvgın yağmur!
Başlatma soğukları!
Kaldırma sarı çamur!
Yeniden cepheye redif askeri
Yadigârı bir türkü : 
(Vapurun bacası var 
Gündüzün gecesi var 

Gel sarılalım yatalım
Hayriye Möllam

Herkesin kocası var...)

III

Sokağın ucunda sen defa duran 
Geri dönüp tekrar bişey haykıran. 
— O yağmurlu rüzgârda

Bu hay m kulaklarım! —
Bve dönerek hani :
Yok mu bir haykırışı...
Kimse bilmez!
Ki yıllardır gözümde 
Hiç unutmaa, saklarım...

Erimiş kızgın kurşun
Döksünler yüreğine 
Vur kendini kendine... 
"Yüksek minareden attım iki taş 
Ne anam var, ne babam var, ne kardaş...”

Kimse bilmez hiç neden
Bir gömleği yıkamaz : 
Ara-sıra çıkartarak sandıktan 
Tekrar terkar koklarım...

Yeniden cepheye redif askeri
Yadigârı bir türkü : 
(Bir taş attım klişeye
Vurdu fesli enseye
Ben gidersem Yemen’e

Hayriye Mollam
Gönül verme kimseye...)

t

— Paşabahçe Mamulleri
— Karaoğlu • Emcan Emaye Çeşitleri

— Mermer Küllükler - Vazolar 
Çakmak Takımları

Evinizin Mutfağına Lüzumlu Her Türlü 
Mutfak ve Hediyelik Eşyanızı 

Müessesemizden Emsalinden Üstün ve 
Ehven Fiatla Temin Edebilirsiniz.

a — Paslanmaz Mutfak Eşyaları

f Düğün • Nişan v© Sünnet
। Cemiyetlerine Hediyelik Çeşitlerimiz
C Mağazamıza Uğramanız
1 Menfaatiniz İcabıdır.
| Not : Takımı bozulmuş kristal çeşitleriniz imelet 

s atölyemizde tamamlanır.

■ Gazhane Cd. No. 25 Aygaz Bayii Bitişiği GEMLİK 
> Şube : Pazar Girişi (Su İşletmesi Altı)

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi ilânlar tek sütun santimi 200 TL.

İcra ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL.

Kayıp İlânları 100 TL.

Teşekkür ve Doğum İlanları em. 50 TL.

Kongre İlânları 1500 TL.

Koop. Kongre İlanları 2000 TL.

SOroklI Özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
4 Aylık 400 TL.
Yıllık 800 TL.

Gazeteye verilen yenler yayınlansın 

veya yayıalasmasıe geri verilmez
Gazetem la basın ahlâk yassı m a uyar

smimi shdmi c1

j SATILIK DAİRELER 
■ Gazhane Caddesinde 14-0 m2 ve 

1 20 m2 iki daire ile 
A Orhaniye Mahallesinde 96 m2 

tek katlı müstakil ev satılıktır.

V Mûracsst : Körfez Beşme, i 1797 GEMLİK

I DOKTOR
Cahit Yorulmaz

| DAHİLİYE MÜTEHASSIS!

| — ELEKTRO KORDİO —

Tlf î Mu. 2290 Iv. 2310 «İMLİK



Sayfa 8

uydutsak

elleri bir 
bulamadı*

peşinde bir umut öğretmenin 
de kocaman mı’ Gel de evde 
ğını okulda ara.

Kendi başımıza, bir oyun

OEMLlA KÖRFEZ 28 Haziran 1983

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

Umurspor
Gençlik Kulübü
Turnuva Düzenledi

GEMLİKAli Şirin Pasajı Telefon : 1797

FUTBOL OKULU

GEMLİKMÜRACAAT t TLF : 1685

netecekler. Karşılaşmalar 24 Temmuz 
'da başlayacak.

Burıa Bölgesi üçüncü amatör kü
mede yer alan Umurbey, Umurspor 
Gençlik Kulübü Futbol Turnuvası dü
zenledi.

Umurspor Kulüp yetkilileri, tur
nuvaya Gemlik merkezdeki ve köyler
deki takımların davetli olduğunu be
lirterek, "Turnuva hakkında geniş bil
gi verileceği ve kuraların çekileceği 
taplantı 3 Temmuz Pazar günü saat 
I3.oo te Umurbey'de Ufuk Aile Ga
zinosunda yapılacaktır.'' dediler

Sadece A takımlarının katılabile
ceği Turnuvadaki karşılaşmaları U- 
murbey'll Bursa Bölgesi hakemleri yö

TLF : 2075
Demirsubaşı Mah. Mesudiye Sok. S/A GEMLİK

AÇILDI
Umurspor Gençlik Kulübü öte 

yandan Umurbey'de bir futbol okulu 
açtı. Kulüp yetkilileri “amacımız genç 
(erimize sporu sevdirmek ve kötü 
alışkanlıklardan kurtarmaktır” dediler. 
Okulda 1972 İle 1966 doğumlular 
öğrenim görebilecekler.

İNSANI DEĞİŞTİRMEK

İnsanın yetişmesinde eğitimcilerin 
payları büyüktür. Şöyle bir geriye, ilk
okul dönemlerine bakıyorum da; gözü
mün önüne yukarı kalkmış kocaman bir 
el geliyor. Çocuklar aile ocağında, kişi
liklerini bulamamışlarsa, bunu okulun 
yapması gerekirken; bizim okul da aile
lere yardım ediyor gibiydi. Hele sırada 
otururken, bir çevrene bak; yandığının 
günüdür. Özgür olmaksa, Everest in Te* 

d* rahatça oynayamazdık. “Dayak cen
netten çıkma” diyen basardı sopayı. îş- 
te-güçte gözüm yoktu. Yeter kİ evde is
tediğim gibi davranayım; çocukca bu
luşlarımla, günümü değerlendireyim. Rah
metli anam, “sen karagözcü olcen, bak 
akranlarına işe-güce gidiyorlar.” derdi. 
Bense, alayım haşamı gideyim dağları 
gezeyim, çamurdan büstler heykelcikler 
yapayım isterdim. Ne bileyim; dağların 
tepelerine çıktıkça, çocuksu özgürlüğümü 
yaşamış oluyordum. Anam “Karagözcü 
olcen” demişti ya, dediğini olamadım 
ama; iyi bir izleyicisiydim. Bastırdık mı 
kırk parayı, oyunu izleme hakkını kaza
nıyorduk.

işte bu Karagöz perdesinde, Abdül 
hamit Padişah’ın halka, korku salma, 
sindirme yöntemleri de bir bir gözleri
min önüne seriliyordu Gazi Osman Pa- 
şa’nm Pilevne Savaşlarında Abdülhamit 
yönetiminden yardım gör m ey işi; sonuçta 
da Rusya’ya tutsak oluşu. Osman Paşa, 
Rus komutanına kılıcım uzattığında ko
mutanın, Osman Paşa'nın mertliğine, 
“cenkçiliğine” bir karşılık olarak kı

lıcı almayışı; sahnelerini de Karagöz Per
desinde görerek yaşamıştım. Otuz üç yıl 
halka acı çektiren, İstanbul’dan dışarı 
çıkmayan bu taht düşkünü padişah hür
riyetten korkarken; devrilme korkusuyla 
da uyku uyuyamıyor olmalıydı. «

Siz, Karagöz. Perdesinde, Kurtuluş 
Kavgamızı izlediniz mi? Evet, “BÎR 
MÎLLET UYANIYOR” Oyunu, izhyici 
çocuklarla kahve halkını coştururken; o 
günleri yaşayanların da gözlerinde yaş
lar oluşuyordu. Bir ulusun önünde güçlü 
öagürlük yanlısı önderleri^, ulusun gön
lünde nasıl sevgi çemberleri oluşturduk
larını da, güçlü, etkileyen bir ses tonuy
la veriyordu “Karagözcü”.

O zamanlar, Karagöz’ün halk oldu
ğunu, özgür bir davranışı benimsediğini 
bilemekdik. Haciyvat’ın ise, echel-i Cü- 
helâ olduğunu da. Haciyvat, “cahil” Ka
ragöz’ün karşısında, “Saray” dili konu
şurken, Karagöz’ün Haciyvat’ın konuş
maları “Ti”ye alması bizleri gülmekten 
kırardı. Perdede Osmanlı-Rus Savaşını 
izlerken, ister, istemez evdeki, okuldaki 
olur olmaz dayakları da düşünür; ken
dimce değerlendirmeler yapardım. Evin, 
beni neden özgürlükten yoksun bıraktı
ğına da kızar; bir köşeye çekilir sessizce 
ağlardım.

Ne çektiysek biz, bizden önceki ku
şaklar da çekmiştir. İçteki sevinçlerin, 
ne zaman acıya, gözyaşına dönüşeceğini, 
evde yarattığım oyunları ne zaman azar- 
lamaıız, baskısız oynayabileceğimi düş- 
leyerek, büyüme basamaklarını tırmandım.

Andre Cide’nin bir sözüyle bağlaya
lım yazımızı : «İş yalnız dünyayı değiş
tirmek değil, insanı da değiştirmektir.»

DÜĞÜN, Nİ$AN VE NİKÂH

YAPACAKLAR

İPEK - KOZA - ERDEM
DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet

Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım işleriniz İçin

Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

ÇATAK TUHAFİYE VE 
KONFEKSİYON

S.S. Bağ-kur Sanayi Çarşısında
150 m2 dükkan

Yazlık Çeşitleriyle Gemliklilerin Hizmetine 
Devam Etmektedir.

ETEK - BLUZ — KAZAK — TİŞÖRT 
ELBİSE ÇEŞİTLERİ 

ERKEK ÇAMAŞIRLARI — ÇORAP ÇEŞİTLERİ
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SORUMLU MÜDÜR 
KADRİ GÜLER

SAHİ Bl
KADRİ GÜLER

t

El Market NURİ ÖZÇELİK

SATILIK SET
::::::::

Demlrsubaşı Mah. Semerciler Yokuşu No. 2
< Tlf : 3087 GEMLİK

GEMLİKTlf : 1 797

GEMLİK
KÖRFEZE

Etibank Trafo yanı Köy men Cad. No 15

GEMLİK'TE 
DENİZE 
GİRMEK 
YASAK

MELODİ STÜDYO
HAŞAN KÖKÇÜ 

MERİH VİDEO BAYİİ Nordmende 1 001 PA Componenten 
System. Hifi 50X2 wat 

Gümrük Makbuzlu

= Bayrak = 

OTO BOYA SERVİSİ

SONY MF TRINICON COLOUR 
VİDEO CAMERA HVC — 3000 P
Müracaat ; Körfez Gazetesi

En yeni video, yabancı ve yerli 
mlerin en iyi şekilde çekimi, kalitesi 

sansür ve telif haklarıyla 
hizmetinizdeyiz

NOT : HANEDAN. Dizisinin tamamı gelmiştir.

M Pinahşıo
DOYUM

Hizmet Etmekten
Gurur Duymaktadır |
Dereboyu îşbankası Yam

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 
DAVETİYELERİ

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Gemlik KÖRFEZ

i Basımevine Uğrayınız

KÖRFEZ

II Özgelik
DOĞRAMA VE PANJUR SANAYİİ

Sayın Videosever 
Gemlik Halkına

Tlf : 29374 ten BURSA

DENİZDEKİ 2 BÜYÜK TEHLİKE

miktarına, hammaddesi
ne ve teknolojisine bağ
lı olarak değişir. Bu ar
tıklar havada, karada, 
suda bulunur. Canlı ha
yatında kimyasal, fizik
sel, biyolojik ve radyo
aktif zehirlenmelere ne
den olurlar. Ancak arıtıl

ması veya Kararsız hale 
getirilmesi mümkündür'

Denizde dip çamur
larında biriken av* ba
zı bakteriler tarafından 
besin zincirine geçirilip 
ve deniz ürünleri yoluy
la insanlara geçer ve vü
cutta birikim yapar.

Dizgi ve Baskı Körfez 
& Matbaacılık ve Ambalaj San,

Konur-Büro ve iş Yerlerini 
Güneşten, soğuk ve sıcaktan korur ı 
Binanızı güzelleştirir
Zarifleştirir 1
Teknik arızalarda 10 yıl garantilidir İ

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

SOYADI TASHİHİ j
| f Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinin 983/234 e- I

> s sas 983/312 karar sayılı ilâmı ile Erdoan olan so- .
■ | yadım ERDOĞAN olarak düzeltilmiştir. S

5 h İ. Adnan Erdoğan

lık kuruluşlarının hemen 
arkasına yapılması düşü
nülen "açık" arıtma tesis

leri tamamla ndığınoda çavn 
ye "sağlık" açısından ne 
getireceği meçhul değildir

Körfez hızla kirlenir, 
iskele çevresinde denize 
girmek resmen yasaklanır
ken. ilçemizde : ''öldürü
len denize bakarken Szûl- 
ma alışkanlığı olmayan" 
insanlar oturmaktadır

ABONE
OLUNUZ

SATILIK DAİRE

Hamidiye Mh. Krom Sk. 
Tofaş Apt. 4 ncü katta 
8 nolu daire satılıktı*.

Miir Tlf : 1797 Gemlik


	E:\1983\6. Haziran 1983\7 Haziran 1983\7 Haziran 1983 Sayfa 2.JPG
	E:\1983\6. Haziran 1983\7 Haziran 1983\7 Haziran 1983 Sayfa 3.JPG
	E:\1983\6. Haziran 1983\7 Haziran 1983\7 Haziran 1983 Sayfa 4.JPG
	E:\1983\6. Haziran 1983\14 Haziran 1983\14 Haziran 1983 Sayfa 1.JPG
	E:\1983\6. Haziran 1983\14 Haziran 1983\14 Haziran 1983 Sayfa 2.JPG
	E:\1983\6. Haziran 1983\14 Haziran 1983\14 Haziran 1983 Sayfa 3.JPG
	E:\1983\6. Haziran 1983\14 Haziran 1983\14 Haziran 1983 Sayfa 4.JPG
	E:\1983\6. Haziran 1983\21 Haziran 1983\21 Haziran 1983 Sayfa 1.JPG
	E:\1983\6. Haziran 1983\21 Haziran 1983\21 Haziran 1983 Sayfa 2.JPG
	E:\1983\6. Haziran 1983\21 Haziran 1983\21 Haziran 1983 Sayfa 3.JPG
	E:\1983\6. Haziran 1983\21 Haziran 1983\21 Haziran 1983 Sayfa 4.JPG
	E:\1983\6. Haziran 1983\28 Haziran 1983\28 Haziran 1983 Sayfa 1.JPG
	E:\1983\6. Haziran 1983\28 Haziran 1983\28 Haziran 1983 Sayfa 2.JPG
	E:\1983\6. Haziran 1983\28 Haziran 1983\28 Haziran 1983 Sayfa 3.JPG
	E:\1983\6. Haziran 1983\28 Haziran 1983\28 Haziran 1983 Sayfa 4.JPG

