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Minibüs Sahipleri ve İlçe Halkı 

Bursa’daki Duraktan Şikayetçi

incelemelerde Bulundu İlçem İlden Bursa’ya 
»sfer yapan minibüslerin 
durak yarlerinin değiştiril
meni sonucu, hem mini- 

iki veya üç aktarma ila 
İşlerinin olduğu yare Bit
mek zerimde kaldıklarım 
belirterek, garajın daha

Geçtiğimiz hafta so
nunda Gemlik Körfozl’nde 
”dsnlz kirliliği hakkınde" 
İncelemeler yapmak özere 
İlçemize gelen Devlet Baş
kanı Nimet Özdaş, “Mar
mara Denizinin temizlen
me»! büyük zaman alacak
tır'* dedi.

Gemlik Körfezinin kir
liliği ve çevre eorunlarını 
Içerea, Bursa Valisi Zekai 
Gümüşdiş ve diğer ilgililer 
tarafından verilen brifing
le konuşan Bakan Nimet 
Oıdaş, Türk Endüstiaini 
dar boğaza sokmadan çev
re sorunlarına çözüm ge
tirmek zorundayız" diye
rek, bunu zengin ilkele
rin başardığını belirtti.

Devlet Bekanı Özdaş 
daha sonra şunları söyle
di:
"Marmara Denizi çek özel 
ve kapalı bir doniı. Bizim 
dışımızdaki ülkelerin de 
kirlilikte rolü var. Karade
niz ve Tuna'nın kirliliğini 
de İthal ediyoruz. Bu ara
da, bizimde çevreden de
nize intikal etmiş kaynek- 
larımız var. Kirlilik artık 

uluolar arası boyutlara u- 
laftı."

Nimet Özdaş,"Çevre 
konusu, ekonomik, sosyal 
ve politik boyutları gittik
çe büyüyen bir konu''şek
linde konuşarak '‘ileri ül
keler çevre kirlenmesi o- 

Geçtiğimiz hafta sonunda ilçemizi ziyaret eden Devlet Ba
kanı Nimet Özdaş, Bursa Valisi Zeka! Gümüşdiş, İlçe Kayma
kamı Fahrettin Ölmez, Belediye Başkanı Şahabettln Can tay ve 
diğer yetkililerle Karacaall’dekl Beden Terbiyesine ait Gençlik 
Kampında İncelemelerde bulundu.

iuştuktan sonra gayri safi 
milli hasılaların yüzde 
2-3’ üne kirlenme ile mü
cadelede kullanılıyor." de
di. Özdaş, bu arada hal
kın eskiden kirliliği pek 
umursamamasına karşın 
şimdi baş kaldırmağa baş

ladığını da sözlerine, ekle
di.

Devlet Bakanı Nimet 
özdaş, vilayette verilen 
brifingten sönra, Karaca- 
ali, Narlı Sunğipek Fab
rikası ve Orhangazi'deki A- 
sil Çelik Fabrikalarını geze 
rek ilgililerden bilgi aldı.

Gazeteniz Gemlik 
Körfez, elinizde bulunan 
sayısıyla 11. yayın yılı
na girdi.

Yavrukurtlar
Kamp Ateşini Yaktılar
Karacaali'de devam 

eden izci kampında İyi bir 
tatil yapan yavrukurtlar, 
geçtiğimiz hafta sonunda 
gelenakael kamp ateşini 
yaktılar.

Kamp müdürü Muhlis 
Bayraktareğlu’nun konuş
masıyla başlayan program
da yavrukurtlar, ateş dua- 

bös aahlpleri hamde ilçe 
halkından gelen şikayetler 
çoğaldı.

Bilindiği gibi, ilçe
mizden kalkan minibüsler 
Yenlyoldaki Endüstri Mes
lek Lisesi altında yolcu 
İndirip, bindiriyorlardı. An
cak Bursa'da yapılan yani 
düzenleme ile bu yer de
ğiştirilip, Gonçosman'a ya 
kın bir yere nakledildi. 
Minibüslerle Bursa'ya gi
den İlçe halkı yani dura
ğın Bursa merkezine çok 
uzak olduğunu, buradan 

sı, ataş rondu, şiirler şar
kılar, folklor gösterileri 
sundular.Veda valalyle ge
ceye son veren yavrukurt
lar bundan aonraki İzcilik 
çalışmalarında da biraraya 
gelme dileğinde bulundu» 
lar.

yakın olması nedeniyle 
ilçe halkı vo hergün Bur» 
sa'dan yazlığa gelen hal
kın Gemlik Belediyesinin 
otobüslerini tercih ötmele
ri neticesinde belediye o- 
tolarında da yor bulma
nın bir mesele olduğunu 
belirttiler.

Konuyla İlgili görüş
lerini aldığımız Şoförler 
Derneği Beşkanı Emir 
Doğru, il komuayonunun 
kararını ssygıla karşıladık
larını ancak bu durumda

D. S. 1 da

İlçemizde
25 Bin 686
Seçmen Ver/

izzet ÜNAL

il Seçim Bürosu yet
kililerden edinilen bilgiye 
göre, kesinleşen seçmen 
listeleri sonunda Gemlik
Merkez vo köylerinde 21

D. S. 2 de

Kabotaj Bayramının
57. Yılı Kutlandı

Z E Y T I N
KOOPERATİFİNDE

SER6Î

Kabotaj hakkının Tür- 
Gsmllerlne verilişinin 57. 
yılı törenle kutlandı

1 Temmuz Cuma gü
nü saat 17.oo do Atatürk 
anıtına çelenk konulma
lıyla başlayan tören, Do- 
nlz şehitlerimiz İçin özel 
hazırlanan çelenk, İlçe 
Kaymakamı Fahrettin öl

I Temmuz Kabotaf Bayramı halkın büyük sevgi gösterili 
İçinde yapdd,. ( f }

mez, Belediye Başkanı 
Şahabettln Cantay, Garni
zon Komutanı Tuğgene
ral Orhan öncül ve Liman 
Başkanı Özkan Akıncı'dan 
oluşan protokol tarafından 
denize bırakıldı vo bir da 
kike saygı duruşunda bu
lunulmasıyla devam etti. 
Daha sonra İskeleyi baş

tan, sona doldurmuş halkta 
rafından heyecanla bekle
nen yarışmalar başladı.
1B yaşından, küçükler 50 
metre serbest dalındaki 
yüzme yarışmasında birin 
elliği Tayfun Doğu alarak 
kol saati kazandı. İkinci
liği Turgay Kalebeli, üçün 
cülüğü İse Göktay Çizer 
aldı. 35 yaşdan yukarı, 
50 metre serbest dalında 
25 yıllık bir isim, Musta
fa Toplu, yarışmayı birin
ci tamamlayarak Duvar aa 
ati kazandı. Bu yarışmada 
İkinciliği Armağan Öğütçü 
üçüncülüğü Bilal Kara el
de etti.

Yaş aınırlaması konul 
mayan 100 metre serbest 
yüzmede ise Hilmi Torun 
birinci olurken. Orhan Filiz 
İkinci vo Ahmet Sinan’da 
üçüncü oldu. 100 metre 
serbestte birinciliği Aydın 
Kayhan, ikinciliği Mehmet 
Dinç, üçüncülüğü lee Yük 

sel Ak elde etti. Yarışma 
ların on uzun mesafeli o- 
lanı lae 400 metre serbest 
yarışıydı. Bu yarışmaya 
az sayıda kişi katıldı. Bü
tün yarışmaların ödülleri- 
nlnin en büyüğü olan E- 
lektrlk süpürgesini, 400 
metre serbestte birincilik 
olan Orhan Filiz kazandı, 
ikinciliği Gökçen Baykal 
üçüncülüğü İse Taner Gü 
ler elde etti. 100 metro 
sırtüstünde Aydın Kayhan 
birinci, Yüksel Ah ikinci, 
Fatih Yavuz İse üçüncü 
oldu. 100 metro kurba
ğalamana ise Aydın Gü
leç birinciliği elde etti. 
Doha sonra sandal yarış
larında birinci, İkinci vo 
üçüncü gelenlere armo- 
ğan verildi-

Halkın büyük bir İl
giyle izlediği yağlı direk 
yetişmesinde İse Mehmet 
Behtlyer beşeri gösterdi. 
İskeleden denire doğru u

D. S. 2 de

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezinin Umurbey'de 
düzenlediği Makine Nakışı 
kursu sona ererek, Umur
bey'de sergilenen eşyalar, 
letok üzerine Gemlik 72 
Nolu Zeylin Tarım Satış

Halk Eğitimi Merkezinin Umurbey’de düzenlediği kurs 
»ona erdi, yapılan eşyalar istek özerin. Gemlik’te de sergile- 
ülser. Fotoğrafta kurs öğretmeni Ayhan Yanaşık serginin bir 
bölümünde. ( Foto : İhsan BolOk )

Kooperatifi yüaetlm bina» 
aı salonunda sergileniyor.

Öğretmenliğini Ayhan 
Yanaşık'm yaptığı kursta 
yapılan eşyalar halka 
aunuluyor ve beğenilen 
eşyalar satılıyor.
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Gemlik 
Yazıları

Av .Ali AKSOY

Çetin Altan'ı berber dükkanında tıraş sıramın 
gelmesini beklerken tanıdım. Yok canım, O’da ay
nı berbere müşteri olarak gelmiş değil. Ne işi var 
Çetin Altan’ın 1965 yazında Orhangazi-Yeniköy’de- 
Karanfil'in dükkânında. Hem nereden bileyim, 
aynı yıl sonbaharda yapılacak seçimlerde Çetin Al 
tan'ın milletvekili adayı olacağını. Gemlik Lisesine 
gitmeme dahi kir yıl zaman var önümde...

Yakasında Türkiye İşçi Partisi'nin koskoca ro- 
■eti ve elinde «Akşam» gazetesiyle Mustafa Kan- 
yılmaı, (Namı diğer Aşık Mustafa), berber dükka
nından içeriye girdi: ortalığı susturdu ve başladı 
Çetin Altan’ı oknmağa...

Okuduğu; bol bol «fukaralık edebiyatı», üç-beş 
sözden biri mutlaka ya «komprador burjuvazi»,ya 
«İstanbul Dukalığı»... En çok dikkatimi çeken de 
anlatımdaki rahatlık ve Aşık Mustafa’nın okurken 
zevkten dörtköşe oluşu...

* $ *
Aşık Mustafa ömrünün son yıllarında kendini 

içkiye vurdu. Orhangazi Hükümet Konağı önünde 
uzun süre viran bir daktiloyla «arzuhalcilik» yap
tı. Sırtında çok eski bir pardesü ve karaciğerinin 
bozulduğunu haykıran bir yüzle...

Çetin Altan’ın yaşı altmışa gidiyor. Şimdi 
dede olan yazarın tüm ömrü, mücadelesi, çektiği 
sıkıntılar, yazdığı şeyler ve söyledikleri orta yerde. 
Halâ temcit pilavı gibi İstanbul dukalığı veya 
komprador burjuvazi sözlerini sayıklamıyor. Bugü
ne kadar hiç dokunulmamış konuları «mıncıklıyor» 
artık. «Şeytani» bir zekâyla ve «Şeytanın Gör De
diği» başlığı altında.

Yazarları arasında Çetin Altan’ın da bulunduğu 
«Güneş» gazetesi ilçemizde yaklaşık 1.000 tane sa
tıyor. Bu gazeteyi alanlardan kaçı «kupon» hatırı
na, kaçı Çetin Altsa tutkusuna alıyor bilemem. Fa 
kat bildiğim birşey : Çetin Altan her tanrının gü
nü «Gemlikliler’!» yazıyor...

Efendim nasıl olur? Bal gibi olur!..
Hep takılır Çetin Altan’ın aklına : Gemlik’te 

dedesinin dedesinin dedesinin adını kaç kişi bilir? 
Gemlik’te kaç din adamı bir müzik aleti çalmayı 
ve bahk tutmayı bilir? Gemlik’te kadınlara Arna- 
vut Şükrü’nün gazinosunda oturmak yasaklanmadığı 
halde, neden kadınlar buraya gelip oturamazlar? 
Yer sofrasında değil do ilk kez masada yemek yi
yen Osmanlı padişahını kaç Gemlik’ti merak etmiş
tir?

Hep takılır Çetin Altan’ın aklına: Gemlik’te 
ömründe hiç karides yemeyen ve hiç yüzme bilme
yen kaç kişi var? Gemlik köylerinin kahvelerinde

ÇETİN ALTAN NE YAZAR?

— Cengiz Göıal’ın Anısına —

ortodonti konusunun hiç konuşulmaması nedendir? 
Bu ilçeye kırsal kesimden gelenler körfezde su ka
yağı yapmaya acaba kaçıncı kuşakta başlayabilir? 
Gemlik’te tüm fotoğrafçılar renkli fotoğraf çekebil
dikleri halde kaç Gemlikli’nin henüz bir renkli fo
toğrafı dahi yoktur?

# * *
Hep takılır Çetin Altan’ın aklına : Yüzbinter

ce lira masraf ederek çocuklarını evlendiren Gem
lik’ti köylüler neden halâ dans etmeyi beceremiyor 
lar? Gemlik’te sakatlı sünnet sonucu kaç erkek ö- 
zürlü kalmıştır? Gemlik’te kaç kadın, bir kez olsun 
üzerinde suya konmuş birkaç çiçekle süslü ve bem
beyaz örtülü bir yemek masası ile karşılamıştır ko 
casını akşam üstü?

Ve kaç kişi oturur Gemlik’te henüz Uludağ'a 
hiç çıkmamış? Umurbey’beki Celal Bayar Müzesi’ni 
hiç gezmemiş? Ve Gemlik Halk Kütüphanesi'nin 
kapısı nereden açılır hiç bilmeyen?

* # *
İlçemize bugüne kadar hiç gelmemiş de olsa 

Çetin Altan bilmektedir ki Gemlik'te ova kısmın
daki plansız yapılaşmadan ve altyapı işletmozliğin- 
den kanalizasyonlar çalışmamaktadır. İşin sonunun ne 
ye varacağı bilinmeden, en az on bin Gemlikli ka
kaları üstünde yaşamaktadır günümüzde...

Ve şu garipliğe acı acı gülmektedir Çetin Al
tan : Körfezdeki yoğun kirlenmenin ileri boyutla
ra vardığı vilayetçe resmen saptanır ve vali yar
dımcısı Sayın Halit Tokullugil, (Gemlik iskelesi 
çevrasinde «Denize Girmek Yasaktır» levhası asılma 
sı gerektiğini) söylerken, üç-beş gün sonra aynı 
yerde, «Kabotaj Bayramı» nedeniyle küçücük ço
cuklar yüzmeğe teşvik edilmektedir. İkramiye : Kül 
tablası...

* # #
Çetin Altan çok değişik ve zengin açılardan ba 

kıyor artık dünyaya. Kimseye kızmadan köpürme
den. Şayet çok canı sıkılırsa bir «gerçeküstü» öykü 
ile rahatlıyor..' Ve ben sırf kendisini okumak için 
alıyorum Güneş’i.

Doğrudur : Küçük şeyleri beceremeden büyük 
şeyleri becermek mümkün değildir. Alışılmış tadlar 
ın dışında yeni yaşama tadları bulmak. Osmanlı 
tarihini sürekli nadasla inak, cumhuriyete monarşi
den neler devredildiğini, neleri daha halâ üstümüz
den atamadığımızı bulmak gerekir.

Ve Gemlikliler’in nelerin farkında olmadığının 
farkındadır Çetin Altan...

I FEDA TİCARET TE
1 UCUZLUK BAŞLADI

Evinizin Mutfağına Lüzumlu Her Türlü 
Mutfak ve Hediyelik Eşyanızı 

Müessesemizdsn Emsalinden Üstün ve 
Ehven Fiatla Temin Edebilirsiniz.

— 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 : Tekimi bozulmuş kristal çeşitleriniz imalat 
atölyemizde tamamlanır.

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

İLAN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Otobüs isletmesine imtihanla 3 adat şo
för ilo 1 Bayan Biletçi ilo 1 Erkek biletçi alınacaktır.

Taliplerin 667 aayıll personel kanunundaki memur 
şartlarına haiz oldukları gibi ayrıca şoförlerin 8 yıl
dan fazla ağır vaaıta ehliyetli (302 kullananlar tercih 

edilir.) Biletçilerin, liso menzunu (bayan beletçinla 

ses tonu mikrofona elverişli olması) şartları aranmak
tadır.

Taliplerin 18.7.1983 günü saet 9 da Belediye
miz S.O. İşletmesinde bulunmaları rica olunur.

KİRALIK
Zeytin Hali Karşısında Kiralık 

Dükkan ve 1 2 Tonluk Zeytin Deposu

Müracaat : Sami Taran 
Tlf : Ev 1106 - Yzh : 2010 GEMLİK

Kabotaj
Bayramı
Kutlandı
ratılmış, 4 metre köyün
deki, üttü gres yeğiyle 
yeğlenmiş bir direk ve di
reğin ucunbaki bayrağı al 
mağa çelişenlerden en be 
şanlısı Mehmet Bahtiyar 
oldu. Deha sonra bütün 
yarışmalarda ödül kaza 
nanlara hediyeleri Kayma
kam, Belediye Başkanı ve 
diğer daire amirleri taraf İn

den verildi ve tören sona 

erdi.

İlçemizde 
25 bin 686 
Seçmen Var

bin 686 vatandaş oy kul
lanacak.

İlçe merksrinden 15 
bin 341 bolodiyoal olan 
iç köyden 838, dlğor köy- 
lordonde 6 bin 507 seç
men olmak üzere toplam 
26 bin 886 kişi seşmon 
bulunduğunu ballrton yet
kililer, seçmen sayısına 
Anayasa oylamasına katıl
mayan 1700 kişi lao, boş 
sene aoşlmlordo oy kulla
namayacaklarını söyledi
ler.

Minibüs
Sahipleri ve 
İlçe Halkı Bursa 
Durağından 
Şikayetçi
holkln eskisi gibi minibüs 
loro rahbet otmlyeeeklorl- 
nl ve ulaşım yönünden 
büyük zorluklarla karşıla 
cağını belirterek, Trafiğe 
mani olmayacak! bir şekil 
do sadece yolcu İndirip 
ve bindirme yapılacak bir 
yere izin verildiği taktirde 
kondl İmkanlarımızla da 
tomln etme yoluna gldobi 
Urla dedi.

KAYIP

Giresun’un Dereli il
çesi nüfus cüzdamı kay
bettim.
Hükümsüzdür. 3.7.1983

Haşan ÖZDEMtR

KAYIP

■ursa Trafik Şube 
Müdürlüğünden almış ol 
duğum, 16 EP 798 pla
ka nolu arabamın ruh
satnamesini kaybettim.

Hükümsüzdür.
Nurettin DURMUŞ

SATILIK DAİRELER
Gazhane Caddesinde 140 m2 ve 

1 20 m2 iki daire ile 
Orhaniye Mahallesinde 96 m2 
tek katlı müstakil ev satılıktır.

Müracaat : Körfez Basımevi 1797 GEMLİK

OCXX>oaCOOOOOOOOOOOOOOOOOcX»OOOOOOCXX>OQOOO0l

S DOKTOR 
Cahit Yorulmaı

DAHİLİYE MCTEHAIMSI 

— ELEKTRO KORDİO —

Tlf : Mu. 2190 İv. 2310 GİMLİK 
□OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO OOOOOOOOOOOOOO0
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Türkçe’si» *'yolnumuş tavuğa” bea- 
■cdiğini söyleye» Daaışma Meclisi üyesi 
Adaa» Orel,in ağzında Türkçe, o»un dil 
anlsvışı ile "gayri kabil-i İslah” bir gö
rü» üm kazandı. Orel Atatürk Türk Kül
tür Dil vc tarih Kurumu yasa önerisi
ni» görüşülmesi sırasında (,tekasül. hic
ran. Muhtasar mütalaa, serdedip, hayfa, sı 
habet, siyanet, halas, muadet, mesebe de
reke, hezeyanat, sami ve ihtiraf,, gibi 
■özgülleri kullanarak, Türk dili hakkın
da ki kişisel görüşlerini savundu.,,

iyi güzel de yukarıda sıralanan söz
cükleri bugün yüzde kaç kişinin anlaya
cağını da düşünememiş mi, bay Orel u- 
zun süredir, Türkçe'nin arılaşmasına kar 
şı olanlar; dilimizin yenileşmesi yerine 
ağdalı bir Osmanh dilinin yerleşmesini 
amaçlamış olanlardır. Türkiye'de kavga
yı başlatanlar bu kavgalarının tutmadı
ğını gördükçe nc yapacaklarını şaşırıyor
lar. Dahası bu '‘milliyetçi!” kişiler Ata
türk'ün devrianlerinin yanında oldukla
rım da yinelenen türkü gibi söyler ge
lirler. ‘TÜRK DİLİNİ” yabancı diller 
boyunduruğundan kurtulacağını söyleyen 
Atatürk bu sözleri söylediği yıllarda geos 
metri terimlerinde yeni sözcükler bulma 
çalışmaları yapıyordu. Saha yerine alan, 
derken aaatematikde bugün kullanılan şu 
terimleri de türetiyordu. ‘‘Artı, eksi, bo- 
yut dikey, yatay, kesit, oran, teğet, uzay, 
yüzey gibi yüzlerce sözcük de Onun’dnr.”

XV. Yüzyılda yaşamış, Ksygusuz 
Abdal, XVI. yüzyılda yaşayan Pir Sul
tan Abdal, XVIII. yüzyılda yaşayan 
Dertli, yine XVIII. yüzyılda yaşayan 
Seyranı deyişlerini Türkçe söylemişler

çalmışlardır. Sanırız, Türkiyede bazı 
güçler, toplumu duyarsızlaştırma yön
temleriyle ulusumuzu, dilimizde olduğu 
gibi dinsel konularda da geriye çekme 
eylemlerini sürdürüyorlar. Bu dil düşma
nı beyler, ağalar, dilin özleşmesine yeni
leşmesine karşılar tamam, Batıdan gelen 
Sözcüklere de neden karşı değiller? So
nunda amaçlarına erdiler. Türk Dil Ku> 
rumunun, Türk Tarih Kurumu’nun kı
lık değiştirmelerini başardılar. Bundan 
sonra ne olacak?

önemli olan bundan sonraki "bü
rokratik" çalışmalar. Başka kollarda bü
rokrasiden yakınır dururuz da, niçin A- 
tatürk’ün önderliğinde kurulan, O’nun, 
parasıyla desteklenen, Türk Dili’nin ya
nında olmasiyle güçlenen; yıllarca, bin
lerce, enbinlerce sözcük, terim üretmiş 
olan bir ulusal kuruluş’a kıymak, yine 
söyliycyim ATATÜRK’çfi bir davranış 
biçimi midir? Diller uygarlık verileri 
doğrultularında yenilenir bir çok yeni 
sözcüklerle donanırlar. Neden Türk Dili 
bu donanıma ayak uyduranlasın? 20. 
yüzyılda da ilericilik-gericilik kavgaları 
mı yapılacak? Çağımız, bundan sonra 
gelecek çağlar, yenileşme yollarına, in
sanlığın, ileri boyutlar kazanması için 
çakıl taşlan dökmiyecektir.

Basın işlevini sürdürdüğünce kendi 
içinde yenisözcüklere yer verecek; Türk 
Dili’ni “yabancı diller boyunduruğuna 
vurd artmayacaktır.” Sözümüzü Oktay 
Akbal’ın bir tümcesiyle tamamlayalım;

“Evet, son yargı artık tarihin...”
Alıntılar; 26 Haziran 1983 günlü 

Cumhuriyet’ten

DÜĞÜN, NİŞAN VE NİKÂH

Gayrimenkulun Açık Artırma İlânı 

Gemlik İcra Memurluğundan
Dosya No. 982/213 T.

Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen :
1- Gemlik Tapu sicilinin 8.3.972 tarih ve pafta : 2, ada : 538, aahife : 160 ve 

parsel 60 da kayıtlı Gemlik Kayhan Mahallesi Ihlamur mevkiinde kâin 63.02 Mİ »sik 
tarh ve bilirkişi tarafindan 5.000.000.- lira kıymet takdi» edilen üç kadı, iki cephe
li ve üst katta bulunan ahşap ev.

2- Gemlik Tapu sicilinin 22.8.975 tarih ve pafta : T, ada : 38, sahife ; 694 ve 
parsel ; 1 de kayıtlı Gemlik Orhaniye Mahallesi Kırkmerdiven ve dikili mevkiinde 
kâin 61.44 M2 miktarlı ve bilirkişi tarafından 300.080.- lira kıymet takdir edilen ar
sa,

3- Gemlik Tapu sicilinin 21.11.968 tarih ve pafta : 20, ada : 373, sahife : 694 
ve parsel 46 da kayıtlı 2224 M2 miktarlı Gemlik Yeni mahalle Manastır civan mev
kiinde kâin ve bilirkişi tarafından 1.500.000.- lira kıymet takdir edilen zeytinlik ki 
cem'an üç parça gayrimenkul açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Satış 26.8.1983 tarihinde Cuma günü yukarıda yazıh sıra gereğince ı

( 1) nolu sırada yazılı 69 parsel sayılı ahşap ev saat lO.oo ilâ 10.20 arasında,
( 2) nolu sırada yazılı 1 parsel sayıh arsa saat 10.30 ilâ 10.50 arasında,
( 3) nolu sırada yazılı 46 parsel sayılı zeytinlikte saat 11.00 ilâ 11.20 arasında Gem
lik icra Dairesinde, açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin % 75 ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış mas
raflarını geçmek şartiyle ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arara 
nın taahhüdü baki kalmak şartiyle 5.9.1983 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saat
lerde ikinci açık artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanh alacaklıların ala
cağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.
2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 19 u nisbetinde pey akçeai 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lânımdu. Ba
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 29 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Btl- 
lâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler çalış 
bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-f-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını huıuıiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeşgt» 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu »ieili 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. Ihi ihale arasındaki farktan ve M 10 
faladon 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 isteye» alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündoracatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyonlerin 982/213 T. sayıh dosya numarasıyla 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.
te. îf. K. 129 )
( l!/ İlilir tâbirini irtifak hıkkı n ki fliti fa fa kıl kir.

YAPACAKLAR
SPOR... SPOR... >PQR;.. SPOR...

Umur bey Gençlik Turnuvasında Heyecan 

Doruğa Ulaşıyor

İPEK- KOZA- ERDEM
DAVETİYELERİNİN ZENCİN ÇEŞİTLERİNİ 

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

Ayrıca Fatura, Bonö, İrsaliye, Makbuz, Senet 

Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK

Umurspor Gençlik Kulübünün U- 
murbey’de düzenlediği Gençlik Tur
nuvasında, takımlar kıyasıya mücade
le veriyorlar. 4 kupa ödülü konulan 
turnuvanın İkinci haftasında şu sonuç
lar alındı.

DOĞUŞSPOR : 2 ENGÜRÜ : 3
DOĞUŞSPOR : Halil, özcin,' 1. 

Oruç, Özcan, II, Mehmet, Gündoğdu, 
Bülent. Düzgün, Fatih, İbrahim, Eş
raf, (Mesut)

ENGÜRÜCÜH : Çetin, Sami, Ö- 
mer, Savaş, Ali. Erkan, Ali İl, Meh
met, Gürkan, Ahmet, Salim

Goller : Mesut, Bülent, (Doğuş- 
spor) Sami, Ali, Gürkan, (Engürücük)

ŞAHİNYURDU: 2 UMURSPOR :1
UMURSPOR MİNİK : Orhan, Şe

ref, Sezai, Osman, Sinan, Mehmet H 
Cenk, Gençay, Halil Ahmet

ŞAHİNYURDU : Cemal, Salih, 
Camii, Ali, Osman, Ahmet, Salih, Nu 
rl, Mustafa, Hüseyin, Fehim

Goller : Mehmet (Umurspor) Sa 
llh, 2 (Şıhinyurdu)

UMURSPOR : 3 DEMİRSPOR ; 1
UMURSPOR : Mehmet. Ali, Ha

lil, Mehmet, Ahmet, Tamer, Mustafa 
Cevat, Mehmet, Korhan, İsmail

DEMİRSPOR : Yaşar, Hakan, Ha
lli Caner, Abdullah, Cihan, Nihat, 
Coşkun, Yasin, Tamer, Coşkun

Goller Mehmet 2, Cevat (Umur 
spor). Yasin (Demlrspor)

Umurspor Gnçlik Tumuvumda 
gelecek hafta programı ;

Doğuşspor - Şahinyurdu
Sitespor - Umurspor (minik)
Engürücük - Umurspor (genç)

KAYIP

Gemlik Nüfus Memurlu
ğundan almış olduğum nüfus 
cüıduumı kaybettim..

Hükümsüzdü r.

Mehmet KORKMAZ
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Dizgi ve Batkı Körfez 
Matbaacılık ve Ambalaj San.KÖTVFEZ

TÜBetfm Ytrl : ftrh> Fane/s

Temizleme

GEMLİK

Ee ÇAPUNER - K- AKTAŞ

TLF : 2783 
GAZİANTEP KERVAN BAKLAVACISI

Gaziantep 
Kervan Baklavacısı

öncel mobilyanın
Sayın Gemlik’lilere Yeni Bir Hizmeti Daha

Semerciler Yokuşu 22/A'da 
Sayın Gemliklilerin Hizmetine Girmiştir. Halı Yıkama ve

Çeşitlerimiz : Cevizli, Fıstıklı, Şöbiyet 
Bülbül Yuvası, Sarı Burma, Saray Sarma ve 

Kadayıf

NOT : EVLERE SERVİS YAPILIR
BAYRAM ÖZEL SİPARİŞİ KABUL EDİLİR

işlerinde 
Emrinizdeyiz

TLF : 1499
İSTİKLÂL CAD. NO. 31 G E M L I K

■hihüibihii
II #

DOKTOR
NURİ ÇAĞATAY

ROMATİZMA HASTALIKLARI || 
VE FİZİK TEDAVİ UZMANI

HASTALARINI
KABULE BAŞLAMIŞTIR. Ü

m ü■ ■Yeaiyol Demirciler Çarşısı Köşesi Bursa 
1 - s'

SATILIK DAİRE

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

Mür. TIf : 1797 Gemlik

■nnııııoım «w■

i Foto Güneş
YENİ AÇMI$ OLDUĞUMUZ ATÖLYEMİZDE 

£
■ Düğün * Nişan - Sünnet ■ Yaş Günlori 

Ve Her Türlü Toplantılarınızda
Renkli ve Siyah Beyaz, Acele ve 

Vesikalık Fotoğraflarınız 
En İtinalı Şekilde Yapılır.

II
■ Not : Bayram için öıel indirimli fiatlarla emriaizde

■ TLF : 3720 DEN

■ NECATİ ÖZTÜRK
■ Ziraat Bankası Karşı Aralığı İstiklâl Cad. Fırın Sakak

■ Ne. 4 — «İMLİK

İMKMMHIÜMI■■■W

KAYIP

Gemlik Oktaoknl Mü
dürlüğümden almış oldu
ğum diplomamı kaybet
tim.

Hükümsüzdür.

Kaya Yel

GEMLİK
KÖRFEZE

ABONE 

OLUNUZ
MATBAAMIZDA 

HER ÇEŞİT CİLT İŞLERİ 
YAPILIR.

Gayrimeakulün Açık Artırma İlânı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan 

Dosya No. 983/7 îzalei’şuyn satış

Şuyn-un izalesinin teinini bakımından mahkemece satılmasına karar verilen : 
Gemlik Tapu sicilisin 1.12.1982 tarih ve pafta ı 13, cilt : 6, aahife 555 ve pir

se! : 555 de kayıtlı Gemlik Kurtul köyü Demibey mevkiinde kâin ve bilirkişi tsrsfn 
dan 900.000.* lira kıymet takdir adilen tarla ayık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :
1 — Sati| 26 I 8 / 1983 Cuma günü saat 11.30 den 11.50 a kadar Gemlik İcra Dai
resinde aşık astırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 7f 
ni va rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satıç masraflarını gaçamk 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmana ve çek artırasın taahkMl 
baki kalmak şartiyle 5/9/ 1983 Pasartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikmd 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağın! ve sattş maı- 
raflarını geçmeli şartiyle en çok artırana ihale olunur.
2 — Artırmaya iştirak ödeneklerin tahmin edilen kıymetin % 18 u niıbetinde pay akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. la* 
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 21 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, »el
liliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve maarafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler sın, 
badelinden ödenir.
I — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-f-) bu gayrimenkul İşerindeki kak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair elan iddialarını dayanağı belgeler ile enkeş gta 
İçinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; akai takdirde kaklan tapn sieili ila sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veyn verilen mühlet içinde ödanmaaae îera ve İflas Kano
nunun 183. maddesi gereğince İhale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
fsiaden alıaı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme haeet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarikimden itibaren herkesin • örebil asesi için dairede aşık elaş 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya hir örneği gönderilebilir.
• — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak iatiy enlerin 983/7 îsale i'Şuyu satıştaydı dosya numara siyi* 
memurluğumuaa başvurmaları ilân olunur.

te. If. K. 11ü )
f llıililtr tkklrıaa irtifak hakkı aahiplah ha iahlliır.
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diş hekimi••i gülsen 
attan

SEMERCİLER YOKUŞU M _

gemlik

GENLİK - KOKUNLA 
YOL GÜZERGAHI

BİR HAFTADA DENİZDEN 
İKİ CESET ÇIKARTILDI 

DENİZ MEVSİMİNİN
ÇELMESİYLE

DEĞİŞTİRİLDİ
BOĞULMALAR BAŞLADI

Yani yapılaıı düzenle
me iıe Gemlik - K. Kumla 
gWş ve geliş şehir içi yol 
güzergahı değiştirildi.

İl Trafik Komisyonun
ca ılınan karar geroğince 
bundan böyle Gemlik'ten 
Kumlaya giden vasıtalar 
1 nelu caddeden gide
cekler. Kumladan gelen 
vasıtaıar ise kerdon bo
yundan gelecek lor. Bu 
düzenleme ile İlgili gö
rüşlerini aldığımız Gemlik 
Belediye Başkanı Şaha
dettin Cantay, biz bu 
yeni düzenlemeye belediye 
atarak karşı çıktık, kor 
dondan geçecek olan va 
sriatann mahsurlu olacağı 
m maddeler halinde be 
lirtmemiza rağmen korniş 
yen kararından vazgeçme 
dİ dedi.

MAkK KARARA KARŞI

Kordondan vaertalann 
geçmesi halk aracında top 
iriyle karşılanıyor. Karara 
sn çok üaölonler arasında 
av kadınları geliyor. İv 
kadınlan defterini şöyle 
dile getiriyorlar s Biz evi 
mizde günlük işlerimizle 
uğraşırken, çocuklarımız I

Şarampole Yuvarlanan
Özel Otoda

4 Kişi Yaralandı
Karacaali Köyü ya

kınlarında meydana geloo 

trafik kazasında 4 kişi ya

ratandı.
Yetkililerden aldığımız 

bilgiye göre geçtiğimiz 
hafta Perşembe günü atat 
02,06 sıralarında meydana 
gelen olayda Engin Na- 
lıncı’aın kullandığı 06 W 
202 plakalı özel otomobil 
Karacaali'don Gemlik o ge
lirken karşılarına çıkan ve 
plakası boHrionomoyon 

şln bugüne keder omnl 
yelli yer olan kordon bo 
yünde oynuyorlardı, oma 
bundan böyle an tehlikeli

ÇADIRDA YANGIN

İki Kişi
Yanarak öldü

Bayram tatilinden ya
rarlanıp Büyük Kumla'ya 
dinlenmeye gelen Eskişe
hirli iki arkadaş. Un Tüc
carı Atilla Yurtgon (26/, 
Lokantacı Yücel Uygun- 
göz (26) ve Mardinli Ec
zacı Şadan Doğruca (27) 
adlı üç arkadaşın konak
ladıkları çadırda çıkan yen
gin sonucu, Atilla Yurtgon 
Yücel Uygungöz kaldırıl
dıkları Bursa Tıp Fakül
tesi Hastahaneslndo ya
pılan tüm çabalara rağ
men kurları lamıyarak ya
şamlarım yitirdiler.

Edinilen bilgiye göre 
Eskişehir’den Büyük Kum
la'ya tatile gelen iç ar
kadaş bayramın ikinci gü- 
ni gece geç saatlere ka

kamyona çarpmamak İçin 

yolun konarına yanaşmak 

istediği sırada şarampole 

yuvarlandı, , Olayda özel 

otoyu kullanan Engin Na

lıncı sol gözünden, Cem 

Süha Öztürk’do alın ve 

sol kolundan ağır şekilde, 

Kemal Tor vo Mehmet E- 

fooğiu İse hafif şekilde 

yaralandılar. Yaralılar Bur* 
so Özel Haelahanool'ndo 
tedavi altına alındılar.

yar burası oldu, ov İşleri 
mlzle uğraşırken aklımız 
hop çocuklarımızda, inşal 
leh başlarına bir şey gel 

dar eğlendiler. Gece ya
rısı aşırı derecede, sarhoş 
olarak çadırlarına yatmaya 
gittiler. Sabaha karşı saat 
05.00 sıralarında söndür
meden attıkları izmaritten 
çıkan yangında yaralan
dılar. Çevreden yetişenler 
tarafından yaralı olarak 
Bursa Tıp Fakültesi Haa- 
tahanssine kaldırıldılar. Bus 
rada yapılan tim çabala
ra rağmen Un Tüccarı A- 
tilla Yurtgon ve Lokantacı 
Yücel Uygungöz yaşam
larını yitirdiler.

_ Yaralı olarak tedavi 
^altına alınan Mardinli Ec

zacı Şadan Doğruca’nın 
İse sağlık durumunun iyi
ye gittiği belirtildi.

Gemlikli
Bir Hayırsever
9 Fakir Çocuğu 
Sünnet Ettirdi

Gemlik'II bir hayırse
ver Pazar günü 9 fakir 
çocuğu sünnet ettirdi.

isminin açıklanmasını 
İstemeyen hayırsever va
tandaş, bütün masraflar 
kendisine ait olmak özere 
9 fakir çocuğu Pazar gü
nü Milton Rostaurantta 
sünnet ettirdi.

Kalabalık bir davetli 
huzurunda yapılan sün
netten önce çocuklara mo
tor gozlal yaptırıldı.

met diyorlar vo kordon 
boyundan vasıtalara geçiş 
izni verilmemesini istiyor 
iar.

Gemlik Belediyesi 
Fuar Gezisi
Düzenledi

Gemlik Belediyesi O* 
tobtte ve Bu işletmesi ta
rafından düzenlenen fuar 
seferleri büyük ilgi gördü.

Gemlik Belediyesi 08 
İşletmesi Muhasebecisi Er- 
gun Şanlı gazetemize yap
tığı açıklamada : Halkı
mızın Bursa Fuarına rahat 
bir şekilde gidip gelebil
mesini sağlamak amacıyla 
seferler düzenledik. Her 
gün Gemlik'ten saat 20.30 
da hareket eden otobüs
ler saat 24.00 te dönüş 
yapacaktır, dedi.

Bir kişilik gidiş-dönüş 
bileti 120 lira olarak be
lirlenen seferler, fuar so
nuna kadar devam edecek.

YAS MEVSİMİNİN GELMESİYLE 
DENİZLER DOLUP TAŞIYOR

Hava ısısının geçtiğimiz hafta pazar günü yükselmeliyle, sıcaklardan bunalan halk, bira» 
olsun serinlemek İçin kendilerini denizin maviliklerine bırakı veriyorlar. Şeker Bayramı nedeniy
le Küçük Kumlaya gelen yeril re yabancı turistler, denizin ve glnefin faydalarından yararlan
mak İçin Küçük Kumla sahillerini doldurdular.

Sıcakların artmasıyla 

denize olan hücum artar

ken kıyılarımızda iki er

kek cesedi denizden çı« 

karıldı.

Yılın ilk boğulma o- 

layı bayramın İkinci günü 

meydana geldi. Bursa Dür- 

dane Köyünden Küçük 

Kumla’ya denize girmek 

için gelen 16 yaşındaki 
Mustafa İzbur, dorsboyu 

mevkiinde denize girdi. 

Ancak yüzme bilmediği I- 

çln boğulan Mustafa Iz- 

bur’un cesedi aramalar

Gemlik Belediyesi
Küçük Kumla’ya
Otobüs Seferleri Düzenledi

Gemlik belediyesi K. 
Kumla, Manastır ve Gem
lik arasında çalıştırmak a- 
macıyla şehir içi arabaları
nı tahsie etti.

Kumla'dan her saat 

sonucu denizden çıkartı

larak ailesine teslim edildi. 
İKİNCİ BOĞULMA OLAYI

Yılın ikinci boğulma 

olayı ise Kurşunlu sahi

linde meydana geldi.

Arif Şahin (17) adlı 

genç Kurşunlu girişindeki 

Papağan Renataurant ö- 

nünde denize girdi. An

cak bir süre sonra kay» 

belan gencin boğulduğu 

saptandı. Yüzme bilmeyen 

Arif Şahin 'in cesedinde 

yapılan muayenesinde bo

ğularak öldüğü saptandı.

başlarında kalkacak olan 
arabalar Oemlik'tan de 
Kumla'ya buçuklarda ha
reket edecektir. Kumla'ya 
gidiş dönüş ücrati olarak 
40 TL. alınacaktır.
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Gemlik
Yazıları

Av Ali AKSOY

İlçemizde şimdi yaz günleri. Denizin ve özel
likle Kamla’nın hatırına Gemlik körfezi şimdi yü
künü almış durumda. Sadece Kumla'da 300.000 kişi 
nin olduğu sanılıyor. Burun-buruna tatil yapan ve 
dinlenen (.) binlerce insan.

Kim dinler şimdi bizi, eski İçişleri Bakanı Şük 
rü Kaya’nın “nasıl harcandığın*” anlat mağa kalkar
sak...

Bu konulara değinme sırası da gelecek elbet.
Fakat Gemlik’te şimdi, yaz günleri. Yaz günle

ri “yazlık şeyler” yazmak gerekir. Biz de öyle ya
pacağız bu hafta

$ # îfc
Manastır’ın halini gören arkadaşlar feryad edi

yorlar : (Kıyı boydan boya bir karış midye ölüsü 
ile kaplı. Hepsi ölü. Dalga sürükleyip kıyıya yığ 
mış. Sıcakta çok kötü kokuyor ortalık...)

Merakla soruşturdum: öğrendiğim: Kayıkhane 
çıkışından Manastır, ötesine kadar kıyı tamamen 
midye ile kaplı. Gökte kızgın güneş.

Deniz kirliliğinden midyeler ölmüş ölü midye
leri yığmış kıyıya deniz. Şimdi dibe dalıp hangi 
midyeye değecek olsan elinde kalırmış. Hani şu ba 
zen olta yemi yapmak için zorbela kayalardan sö
külen midyeleri..

İlçemizde vergi rekortmeni olarak dereceye gi
ren ve kendilerine şiltler, takdirnameler verilen sa
nayi kuruluşlarına, bunlar, sadece “vergi rekortme
ni” oldukları için verilmektedir. Yoksa devletimiz 
kendilerine denizi kirlettikleri için birşey veriyor 
değildir.

Hakedilen takdire bu tür ağır kusurlarla göl
ge düşürmek olmamalı.

Kumla’nın yükünü alması sonucu ilçe merke
zinde yazlan trafik yoğunlaşınca yollar yetmez ol
du. Kumla Caddesi’nde sağ taraftaki evler kamu
laştır ilip yıkıldı, yol genişletildi.

Benzer uygulama ilçe merkezinde yapılamadı.
Denize paralel 1 ve 2 aolu Caddeler, eeksen- 

yüz yıl önceki, (yani sadece at ve öküz arabalannın geç 
tiği) genişlikle günümüz trafiğine yetersiz kaldılar. 
Kumla’ya gidiş 2 nolu parke caddeden, dönüş I no 
lu asfalt caddeden verildi uzun yıllar. Parke cad
de, sürücüleri yavaş gitmeğe zorlamak için kısa a- 
ralıklarla derin kasisler açıldı.

On yıl kadar önce rıhtım yapıldı. Deniz taşa 
doyurulup geniş bir kordon boyu kazanıldı. (Yani 
dalganın kumda yayılışını...) Ve rıhtım boyuna de
vasa apartmanlar...

İlçemiz halkına iyi bir gezinti yeri olan rıhtım 
şimdi Kumla dönüş yolu olarak trafiğe açıldı. Ku
lağımıza gelen : Yerel yetkililerin olumsuz görüş 
ve kararlarına rağmen Sayın Bursa Valisi ağırlığını 
koyarak sorunu çözmüştür.

Buyurun, yüreğimiz ağzınızda gezin şimdi rıh
tımda.

* # $

DOKTOR I

NURİ ÇAĞATAY
■ s

ROMATİZMA HASTALIKLARI te 
m İB
M VE FİZİK TEDAVİ UZMANI

HASTALARINI S

KABULE BAŞLAMIŞTIR. ■

Yeniyol Demirciler Çarşısı Köşesi Bursa Si
• _____________ ■

ŞİMDİ YAZ GÜNLERİ

İki yıldır “Gemlik Festivali’ yapılmıyor Bir 
ay kadar önce Turizm Derneği Başkanı Sayın Mu 
harrem Atasoy’a: (Bn yıl festival yapılacak mı?) 
diye sorduğumda, yanıtı : (Paramız yok ) oldu

Nitekim 5-6 Temmuz günleri yapılması gereken 
(12. Gemlik Festivali) yapılmadı. Hiçbir hemşehre- 
miz de festival yapılmadı diye “fora mendil” ağla
madı. Kimse farkında bile değil festival yapılma
dığının. Çünkü festivaller yapılırken içinde halk 
yoktu. Halk sadece seyirciydi...

Fakat neydi o eski festivaller!...
Her yıl 7 Temmuz’da başlayan Bursa Festiva

li arefesinde, Bursa’ya erkence gelen yabancı ekip
lerden birkaçı 5 ve 6 Temmuz günleri Gemlik Fes 
tivalinde gösterilere rica-minnet katılırdı. Yerli ve 
yabancı folklar ekiplerinin oyunlarından haşka hiç? 
bir etkinlik yok.

Adında “turizm'' yok fakat festival turizm a- 
maçlı idi. Körfeze turist değil ama kıyılar sorum
suzca yağlamadığından binlerce “yazlıkçı” geldi.

# # $

Gemlik’te festival düzenlenmesi fikri halktan 
gelmedi. Tüm ülkede genel bir festival salgınının 
sürdüğü yıllarda, bizde herkesten aşağı kalacak de
ğildik. Bağışlar toplayarak, ilk gece protokole dahil 
zevata yemek vererek”, halkı folklor gösterilerine 
seyirci yaparak festivaller düzenledik.

Sayın Muharrem Atasoy'un büyük özverili ça
baları, Gemlik Festivali'ui her yıl kendini tekrar e 
den nitelikten, kurtaramadı. İlk yıllardaki coşku ye 
rini ilgisizliğe bıraktı. Gemlik bu arada yıkılmış, 
aynı plân üzerine yeniden yapılmış ve müteahhit 
payına düşen daireler de satılmıştı. 24 Ocak Ka- 
rarları’nm getirdiği “ferahlık" (!) yerel bağışçıları
mızı "daha az cömert'' yapınca, festival finanse e- 
dilemez oldu.

Böylece temelinde halkın talebi ve desteği ol
mayan girişimlerin sonuç vermediği, veremeyeceği 
açıkça görüldü.

# #

Birkaç hafta önce boş kalan sütunumuza gaze
te idaresi: (Yazarımız Ali Aksoy rahatsızlık geçir
diğinden bu haftaki yazısını hazırlayamamıştır. O- 
zür dileriz.) şeklinde bir açıklama getirmişti. Du
rum, kaytaran yazar adına gazetenin sudan neden 
göstermesi değildi. Gerçekten önbeş gün doktorla
ra taşındım.

Tahliller, filmler, ilaçlar, tavsiyeler, tavsiyeler...
Sonuç ; Bugüne değin dört kilo verdim. Ve en 

güzeli sigarayı bıraktım.
Doktorların ikinci tavsiyesini, yani televizyon 

izleme, gazete okuma, yazı yazma ve kalabalığa 
karışma önerisini yeterince yerine getiremedim. Fa 
kat mutlaka önerdikleri bir şeyi yapmak durumun
dayım. (Tatile çık! Doğaya dön!)

Eylül ayı başında yeniden buluşmak dileği ile...

* #
* SATILIK SET § # *
İT Nordmende 1 OO1 PA Componenten « 
jT systom. Hifi 50X20 wat

Gümrük Makbuzlu
SONY MF TRINICON COLOUR İ

VİDEO CAMERA HVC — 3000 P J

* *
Müracaat : Körfez Gazetesi ♦

£ Tlf :1797 GEMLİK $
* #

Gemlik Belediye Başkanlığından
Belediyemize alt Hisar mahallesi Sunğipsk 

civarında yaptırmış olduğumuz Balıkhanenin içs 
fisindeki;

a) 6 adet balık işi ile iştigal edecek k?b> 
zımal dükkanı

b) 3 adet balık konulacak buzhane odası
c) 1 adet çay ocağı
2490 sayılı yasa hükümleıince 6 adet Ba 

Lkçı kabzımal dükkanları muhammen bedeli 10 
ar bin lire, 3 adet balık konulacak buzhane o- 
daları 15 er bin lira, çay ocağı 10 bin liradan 
22 7.1983 cuma günü saar15 te açık artırma 
suretiyle kiraya verilecektir.

Taliplilerin mesai saatleri içersinde şartna
melerini Hesap İşleri müdürlüğünden görebilir
ler.

| Düğün, Nişan ve Her Türlü
I Toplantılarınızda

I
| PORTAKAL MANDALİNA !
I LİMON GREYFURT |

| VİŞNE TONİK I
| GAZOZ SODA I
| KOLA VE LİTRELİK ÇEŞİTLERİ j
B EN UYGUN FİYATLARLA
1 EMRİNİZDEDİR.

Gazhane Cad. 30-32 Tlf t 1620
GEMLİK I

e,
f Satılık Sahil Arsası
C . .

(ZEYTİNLİK)
f GEMLİK- GENÇALİ KÖYÜ KUMSA S

( MEVKİİNDE 9 DÖNÜM
< 6,5 MİLYON T.L.

Müracaat : Küçük Kumla MAJÖR 3 Mağazası

' jr*3c»

j Foto Güneş j 
| Siz Gemlik li müşterilerine h@r çe- ) 

f şit Renkli, Siyah-Beyaz, Düğün-Nişan 1 
ff Sünnet Resimleri çok çok itinalı ve | 
2 kısa zamanda verme imkanını sağlıyor 1 
£ Yarım saat ve 45 dakika içersinde | 
Î rutuşlu vesikalık verilir.

< NECATİ ÖZTÜRK
J TLF : 3720 DEN
l Ziraat Bankası Karşı Aralığı İstiklâl Cad. Fırın Sakak / 
। No 4 — GEMLİK

| ■■ Bayrak ----
J OTO BOYA SERVİSİ {

’ E ti bank Trafo yanı Köy men Cad. No. 15
I Tlf : 29374 te» BURSA |



Sayfa 8

üretilen malın iç pazarlarda değeri- 
I ni bulamadığı, insan emeğinin gereğine* 
I değerlendirilemediği, paranın «geçer ak- 
I çs» sayılın «d ığı, banlar* karşın girdilerin 
I pahalılığından doğan, emekeder yitimi; 
■ üreticiyi, yerind* deyimiyle köşeye sıkış- 
I nrdı. Üretici malını eker - dikerken; ge- 
I lecek günler paaarlstının karnını doyur» 
| cağı ümidiyle, malının pazarlara bir an 
I ünce sunulmasını ister. Onun görünen 
। köyden, kılavuzdan tek isteği malının 

piyasanın normal koşulları içinde pasar 
bulması. Cebi delinesiye değin olanca pa
rasını üretime yatırması da, aç boğazlar
ın doyması, alnının terinin hakkını ala
bilmesi uğrunadır.

Tüm tarım ilaçlansın, kalarak ast- 
■ ronomik rakamlarla piyasaya sunulmaları 

sonucu üreticinin ters yönde etkile
meleri. Üretilen sebzenin, meyvenin iste 
ailen ölçülerde değer bulması üreticinin 
emekçinin yüzünü güldürür; neşesini bol 

| taştırır. Şu günlerde, sebzelerin meyve- 
:• terin ederleri giderleri karşılayamayacak 

. düşeyde olursa; küçük üreticinin duru- 
’ asunu varın siz hesaplayın. Bu günlerde 
t domatesin, beş liraya zor alıcı bulması, 
I küçük üretici yönünden iyi karşılanacak 

bir olay olamaz. Tarlalarda, tüm ev 
; halkıyla sabahın köründen akşamın ka- 
f ranhğma ekim-dikim yapan üreticinin 

tarlasına bıraktığından başka sigortası 
da yoktur. Gündeliklerin bin binbeşyüz 

I lira olduğu bir ortamda oluşmuşsa, va

rın hasabedin eline geçeni üreticinin. Bu» 
gün, Bursa Ovası’nda yaşanan budur. Ya 
konuşulan nedir?

Konuşulan; arabıu gelmesidir. Üre
tence, "Arap’ta gelmezse,, oturup ağla 
maktan başka bir şey yoktur „ Tüm ti- 
mitler Arap ülkelerine bağlanmış Bursa 
Ovası’nda. Altı Kasım’a işte böyle giri
yor yurdumuzun büyük ovalarındaki ü- 
retenler. Bunu böylece noktaladıktan son 
ra, siyasete soyunanların bu, buna ben
zer konulardaki tavırları ne olur? Bunu 
zaman gösterecek.

Bugüne değin faizleri, sebzesiyle, 
meyvesiyle buğdağıyla doyuran küçük, 
büyük çiftçiler için; yurt' ekonomisi ko
nusunda doyurucu demeçlerine rastlaya- 
madık; siyasete soyunanların Halkın içi
ne girseler, konuşmalar yapsalar diyece
ğim ama, belki pek erken buluyorlar bu 
tür konuşmaları. Oysa endüstri alanın
daki hızlılaşmanın karşısında, tarımsal 
alandaki gerilemenin, üretim -Pazar yö
nünden dengesizliği de, her ilgilinin bil
gisi içindedir.

Hükümetin, yada hükümetlerin se
çimlere dek tarım alanında başlattığı 
«Hamleyi» ileri boyutlara Vardırarak; 
gelecek yönetimlere bırakmasından daha 
doğal bir şey olamaz.- Sorunları, yüzeyde 
bırakmamak; köklü bir değişiklik yap
mak da, yurt sorunlarına getirilecek bir 
çözüm şekli değil midir ?

Gayrimenkulün Açık Artırma İlânı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No. : 983/8 İzalvi'şuyu satış

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsaû :
Gemlik Tapu sicilinin 18 5.1972 tarih ve pafta : 58, ada : 484 ve parsel ı 2, cilt 

10 sahile : 961 d* kayıtlı Gemlik Hisar Mahallesi Küçük Çiftlik mevkiinde kâin 
458 metrekare miktarlı v* bilirkişi tarafindan 5,000.000,- lira kıymet takdir edilen 
müstakil olarak Villa tipi inşa edilmiş bahçe çevresi taş duvarlarla çevrili ve bahçe» 
si temiz ve bakımlı durumda kargir ev ve arsa açık artırma suretiyle satışa çıkarıl
mıştır;

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 26 / 8 / 1983 Cuma günü saat 9.00 den 9.20 a kadit Gemlik tere Dai
relinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
al ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taakhM* 
baki kalmak şartiyle 5/9/ 1983 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağın! ve satış mas
raflarını geçmeli şartiyle en çok artırana ihale olunur.
2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbstinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para .iledir, aheı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del* 
Tâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.
8 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin {-(-) hu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu aieili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îera ve İflas Kano
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İhi ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme haeet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren helkesin görebilmesi için dairede aşık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin983/8 tzâlei’Şuyu satış sayılı dosya nusaarasıyle 
memurluğumuza başvurmaları il&n olunur.
te. If. K. 126 )
( İlgililer- ti biri ne ini fek hakkı sahipleri de dahildir.

öncel mobilyanın
Sayın Gemliklilere Yeni Bir Hizmeti Daha S

Halı Yıkama ve
Temizleme
işlerinde

Emrinizdeyiz

TUF: 1499
İSTİKLÂL CAD. NO. 31 GEMLİK
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DÜĞÜN. NİŞAN VE NİKÂH 

YAPACAKLAR

İPEK- KOZA - ERDEM
DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

Ayrıca Fatura, Bonö, irsaliye, Makbuz, Senet 

Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi 

Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK
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VEFAT ve TEŞEKKÜR
■ |fjLjj BİRİCİK VARLIĞIMIZ SEVGİLİ 

Oi ' KARDEŞİMİZ MESAİ ARKADAŞIMIZ 
g. MÜMTAZ İNSAN

H İZZET KURT’u
12.7.1983 Salı günü kaybetmiş 

bulunmaktayız. Cenazeye bizzat katılan, 
telefon, telgraf ve çelenk göndererek 

acımızı paylaşan akraba, dost ve 
arkadaşlara teşekkürü borç bilir 

kederli ailesine başsağlığı dileriz.
TÜRKİYE i$ BANKASI A.J. 
GEMLİK ŞUBESİ PERSONELİ

■ ■■Sayın Gemlikliler |
■ Mesleğimizdeki Başarımızın Devamını 

Siz Sayın Müşterilerimize 
Borçlu Olup

I MİLTON AİLE GAZİNOSU■ ... *■ Hizmetinize Girmiştir.

NİŞAN - NİKAH > DÜĞÜN VE TÜM
TOPLANTILARINIZDA EMRİNİZDEYİZ

S
® NOT : HAYIR SEVİR KURUMLARIM YAPACAĞI TOPLANTILARDA

SALON KİRASI ALINMAZ. fi

BAŞSAĞLIĞI

DEĞERLİ ABiMIZ 

SSUJjaiP’un
VEFATINDAN DUYDUĞUMUZ Ü* 

ZÜNTÜ SONSUZDUR.
MERHUMA TANRIDAN RAHMET 

KEDERLİ AİLESİNE VE YAKINLA
RINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

Milton Resteurant Müsteciri 
ve Personeli

ZAYİ

1 6 EK 1 92 plaka nolu traktö
rümün arka ve römork plakasını 
kaybettim.

Hükümsüzdür.

Ahmet EREN



QemCik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
YII» t 11 SAYI 8 SOS «6 TEMMUZ 1983 10 LİRA'

diş hekimi 
gülsen 

aftan
SEMERCİLER YOKUŞU 22

gemlik

GEMLİK BELEDİYESİ YENİ UYGULAMAYA GEÇTİ

Su Bedelleri Bundan Böyle 
Bankoyu Yatırılacak
Gemlik Belediye En

cümeni «a bedellerinin bun 
den böyle bankaya yetini* 
muini kararlaştırdı.

Gemlik Belediyesi Su 
ve Otobüs İşletmesi Mu
hasibi Ergen Şenh’nınver 
d iği bilgiye göre, yeni uy 
guleme önümüzdeki ay 
başlayacak. Su vo Otobüs 
İşletmesi Muhasibi Ergen 
fanlı daha sonra şunle- 
n söyledi

“—Yeni uygulama ö- 
nİm izdeki ayda başlaya - 
yscak. TEK'in uyguladığı 
gibi bizde so bedellerini 
banka vasıtasıyla taheil 
edeceğiz" dedi. Uygula
maya Kayhan Mahallesin
den başlanacağını, abe- 
neye üç nüsha verilecek 
elan makbuzla su bedel-

Pazar Caddesi
Betonlanıyor
İlçemizin kalabalık 

caddelerinden biri olan 
Pazar caddesinin betonlan 
masına geçtiğimiz hefta 
içinde boşlandı.

Gemlik Belediye En- 
(cümonl huzurunda yapı* 

lan ihaleyi Müteahhit Cov 

Gamllk'ln on kalabalık caddelerinden biri olon Pazar caddesinin beton yol yapı
ntına başlandı. Fotoğrafta, pozor oeddoelylo birleşen garaj arkasının, yol yapımı için 
kazılmış hail göriliyor. (B. Körfez - Ihaen BÖLÜK)

lerlnln Ziraat Bankasına 
yatırılacağını belirten Şan
lı, bundan böyle, yeni a-

K. KUMLA BELEDİYE BAŞKANI
İSTİFA ETTİ

Küçük Kumla Beledi
ye Başkanı Turgut Güney 
dm görevinden İstifa etti.

Bir yıl önee Emekli 
Albey Mehmut Başkaya’- 
nın Küçük Kumla Beledi
ye Başkanlığı görevinden 
eyrılmeeınden sonra boşa 
lan göreve. Emekli Heve 
Albayı Turgut Günaydın 
getirilmişti. Turgut Ginay 

det Baştürk kazanarak, yo 

lun yapımına başladı. Be 

ton yol yapımı İçin kazılan 

Pazar Caddesi ve Garaj 
arkasında bulunan osnaf 
yol yapımının çabuk bit- 
mealnl dörtgözlo bekliyor

bone olacak vatandaşla
rın, su bedellerini kendi 
saatlerine bakılarak alına

dm, görevini bir yıl oür- 
dürdükten eenre Küçük 
Kümle Belediye Başkanlı
ğı görevinden istife etti. 
İstife dllekşesinl ilgili mer 
ellere veren Beşken Gü
neydin, "cevap gelinceye 
kadar göreve devam ede 
ceğlm" dedi.

Daha senra Başkan 
Turgut Günaydın, istifa no 

lar.
Keşif bedeli 11 mil

yon 61 bin 480 Ura olon 
iheloyo 12 müteahhit ka
tılmıştı ve ençok 40.00 

flat kıran Müteahhit Cev
det Baştürk kazanmıştı.

cak ve bu tatbikat yakın 
bir zamanda eski abone
lere de uygulanacak?* 

denlerinl şöyle aıraladı.
"—İlk önce şahsi ne

denlerim var. Yaz ayların
da nüfusu 300 bine yek
leşen Küçük Kumla'da Bo 
lediye Başkanlığı yapmak 
oldukça zor bir İş. Bura
nın esnafı, bu şirin bel
dedeki yazlıkçıları "yoluna 
cak kaz" gibi görüyor 
ea bizim elimizden ne ge
lir. Biz yüksek mokemler
den büyük bir yerdim gör 
medon elimizden golon 
gayreti gösteriyoruz.” de
di. Günaydın, daha sen
ra, "Ben hiç siyaset yen
lisi değilim. İstifamı du
yanlar, alyaaeto atılacağı
mı aanıyoriar. Öyle bir nl 
yetim yok ” dedi.

223 İdarecinin

Görev

Yerleri

Değiştirildi

Görov yeri değişen 
İdareciler araaındo Gemlik 
Kaymakamı Fahrettin Ol- 
mez'do ver.

İçişleri Bakanlığınca 
nakil ve yor deişikliği yap 
tınlan 223 İdareci ile ilgi
li korornomonin. Cumhur 
başkanı Konan Evren tara
fından onandığı öğrenil
di.

Kaymakam, Vali yar
dımcısı ve hukuk işleri mü 
dürleri arasında yapılan 
değişiklik ve nakiller ars
amda Gemlik Kaymakamı 
Fahrettin Olmoa'do bulu
nuyor. Gemlik Kaymakamı 
Fahrettin Ölmez, Manisa 
vali yardımcılığına atanır
ken, boşalan Gemlik Koy* 
makomlığıno Kille Kayma
kamı Mehmet Biler geti
rildi.

PETROLE YİNE ZAM YAPILDI

BENZİN 108.90

TÜPGAZ 1052 LİRA OLDU

Petrole dayalı ürünle- 90 lira oldu. Evlerimizde
re yeni zam yapıldı. Yonl kullandığımız 12 kilogram
fiatlarla satışlar başladı. lık tüpgazlar Iso 1052 li-

Petrole yapılan yeni ra oldu.
zamdan sonra bir litre nor Yeni yapılan zamlara
mal benzin 108.90 lira o göre akaryakıt flatlan şöy-
lurken, gaz ve mazot 72. lo •

CİNSİ ESKİ YENİ

Süper Benzin 108.90 Tl 117.80 Tl.
Normal » 101.00 Tl. 108.90 Tl.
Gazyağı 67.50 Tl. 72.70 Tl.
Motorin 87.40 Tl. 72.80 Tl.
Fuel-Oil (5 numara) 49.41 Tl.
Fuol-OII (6 numara) 44.96 Tl. 48.31 Tl.
Kalorifer yakıtı 51.64 Tl. 66.75 Tl.
Piknik Tip 166.00 Tl. 183.00 Tl.
12 Kg. Tip 959.00 Tl. 1062.00 Tl.
45 Kg. Tüp(sanayl) 3571.00 Tl. 3833.00 Tl.

GEMLİK BELEDİYESİ 
YENİ BİR 
ARAZÖZ ALBI

Gemlik belediyesi İt 
folyo teşkilatın! güçlendir 
mok amacıyla 8 milyon 
110 bin Tl. ödeyerek, Ford 
marka bir arozöz eldi.

Gemlik belediyesi it 
folyo amiri Mehmet Sal 
gazetemize yaptığı açıkla 
mada: “Yeni aldığımız Ford 
morko arozöz eon model 
cihazlarla donatılmış olup, 
üzerinde bir adet au topu, 
200 tonluk köpük depoau 
ve 150 kg. kuru kimyevi 
toz deposu bulunmakta 
dır. Öte yandan doğabllo 
cek hor tlrlü kimyevi 
maddo yangınlorını söndü 
rocok kspssltedekl arazlz 
lo, teşkilatımız daha güç 
landi" dadL

GÖRÜŞ
Mehmet Sevinç FARKLILAŞMA

Acaba, kaşımız bilinmesi gerekenlere sırtını dö
nerek; ol aylar e karşı bir farklılaşma sürecinde ya

şamayı ister? Değer ayrılıkları, objelerin belirsizlik
leri, taslak halinden çıkarak özel şekillerini alma 

sürecinde olmaları, farklılaşmanın değerler ayrılığı; 

yada değerlerin farklılaşmaları sonucu, görmek bi
lincine varmanın bir başka yoludur.

Herhangi bir insan, öbürüne göre farklılıklar 

gösterirken, toplum içinde kendinin de varolduğunu 

duyurma yolunu seçince de, bu yolda da öbürle
rinden ayrımsız olmanın yollarını arar. Nasıl ki; 
ilgisiz kalan bebek ağlamakla ilgileri üzerine çe
kerse; ilgi görmeyen insan da, toplumda varoldu
ğunu duyurmak için başkalıklar gösterme yolunu 

seçer. Kendisinin taslak olmadığını, çevresine ka
nıtlama yolunda direnir. Farklılaşmanın özünde, 
insan ruhunun başkaldırısı yatar. Bu başkaldırı da, 

önemsenmediğini sanan insanın kendinde başkala
şımın farklılaşmanın dışa vuruntunun bir başka 
yoldan kendini gösterme şeklidir.

Devamı Sayfa 2 da

PTT
Pullu Zarfları 
Satışa
Çıkardı

PTT Genel Müdürlü
ğü pul sarfiyatını önlemek 

tahhütlü mektup veya teb
rik göndermek isteyen ki
şi vo kuruluşlara kolaylık 
sağlamak amacıyla bastır
dığı pullu zarfları satışa 

çıkardı.
Yetki İllerden aılnan 

bilgilere göre posta üc
reti dahil iki değişik ebat
taki taahhütlü mektup zarf 
lan 75 lira, tebrik zarfları 
da 7.B liradan satılmakta 

olduğu öğrenildi.
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FARKLILAŞMA
Çoğu insan, farkında olmama yolu* 

au seçerek rahatlayacağını sanır. Bizler, 
çevremizde olanlara karşı duygusuz kal* 
dağımızı sandığınsıada, yada1 böyle iste
diğimizde; görmez-duymaz ilgisiz mi o» 
luruz? Ne denli görmezlikten duymazlık
tan gelirsek gelelim; duyu organlarımız* 
dan galon uyarılar ister istemez bizi 
çevremizle olaylarla ilgilenmeye zorlar. 
Bizi ilgilendirmese de olaylara gözleri
mizi, kulaklarımızı kapatamayız. Bunu 
yaptığımızda da, çevremiz bir sorular 
çemberiyle sarılır.' Sonuçta; sorular ya
mağı giderek büyür belleğimizde.

İnsanın doğasında varolan merak 
etme sevdası, toplumda ayırtedilmenin 
bir başka yönüdür. Meraklı insan; bil
menin öğrenmenin dışında, «örekli fark
lılık göstererek kılıktan kılığa girer. Bil
memiz gereken bir şey varsa, çevredeki 
olayları teümsoyarek nedon-sonuç sar
malında sürekli dönmemektir. Bu sar* 
mala y akalanı Idığında sürekli dönen 
plaktan ayırd olunamayacaktır kipi, yada 
kişiler. Topluma hizmet götürülürken 
sessizlik yeğlenirse toplumun beğeni yar
gıları da kazanılmış olur. İnsanlarımız,

kendilerinden, yaptıklarından sözetmcyi 
sevogelmişlerdir. Bu işi yaparken de, do- 
yumlu olamamışlıklarının, ruhsal yıkın
tılarının sergilemesini de yapmış olma
nın pek de bilincinde değillerdir. Bu 
hastalık hemen hepimizde vardır. Buna 
dilimizde «öğünme» denir. Bu öğünme 
olayı toplumda farklılık gösterme eyle
minin bir başka yönüdür. Bani, bir de
yim vardır dilimizde, “Kimse yoğurdum 
kara demez." Diye.

Hor insan eleştiriyi hoşgörü ile kar
şılayamayacağına göre bu tür insanlara 
“Nabzına göre şerbet vermenin" yarar
ları olabilir mi? İşte bu “Nabın-şorbet” 
işi değil midir insanları Uyumsuzluğa i- 
tea; onlan patlatan. Balonu şişirdikçe 
ne denli hoşa gidiyorsa, patladığında da, 
bu olayı tatsızlığı üıer; balon üfleyenleri, 
öyleyse, çevredeki olayları, toplum ea« 
tunlarını, yurt sorunlarını, somut olsrak 
vermekte de yarar yok mudur?

Bügunlerdo kuruluşlarım tamamla
ma sürecinde ol sn siyasal kuruluşlardan; 
yalan, aldatmaca dinlemeyeceğimizi vur
gulayarak, noktalayalım yazımızı.

Satılık Sahil Arsası 
(ZEYTİNLİK) 

GEMLİK. CEN(ALİ KÖYÜ KUMSAS 
MEVKİİNDE 9 DÖNÜM 

6,5 MİLYON T.Ih
« Kllçiiü Kemle MAJÖR J Ma/»**"

SATILIK
Sürat motoru 2B beygirlik
Jonson

Beyaz Yafr niteni No. 9
K. Kumla - GIMLİK

Foto Güneş
Müşterilerine her şekilde hizmette 

bulunmaktan mutlu olacaktır.
Düğününüzmüş nişanınızmı, sün

net m i var. Veya her türlü toplantıla
rınızda kaliteli ve indirimli fiyatlarla 
•izleri memnun edecektir.
Not : En geç 1 saatte rutuşla resim 
yine FOTO GÜNEŞ'te
NECATİ ÖZTÜRK
TLF : 3720 DEN
Ziraat Bankası Karşı Aralığı İstiklâl Cad. Fırın Sokak 
Ne. 4 — GEMLİK

KAYIP
Lefkoşe Nüfus İda

resinden aldığım kimli
ğimi kaybettim.

Hükümsüzdür.

Sıtkı NURÇÎH

SATILIK
İstiklâl cadde

si Kordon apart
manında Kalorifor 
li, asansörlü 27 
Nolu Daire 
Tlf : 1 647 GEMLİK

Menkulün Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra ve İflas Dairesinden

Dosya No. 982/326 T.
MÜ FLlS’in borcundan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri ya

zılı mallar satışa çıkartılmıştır'
Birinci astırma 10/8/983 günü saat 10.00-10.20 de Gemlik Kefalet yerinde yapıla
cak ve o günü kıymetlerin % 75 ine istekli bulunmadığı takdirde 11/8/983 günü 
aynı yer ve saatte 2 artırma yapılarak en çok fiat verene satılacağı ve satış şart- 
■ emenin icra dosyasında görülebileceği, masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir ör
neğinin isteyene gönderilebileceği, fasla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı doı 
ya numarasıyla icra memurluğuna başvurmaları ilân olunur.

Not : İhaleye iştirak edeceklerden muhammen kıymetin % 10 nu nisbarinda 
teminat alınacaktır. 25/7/983

Muhammen kıymeti Adedi Cinai (Mahiyeti ve önemli nitskikleri) 
Lira Krş
1.000 000.00 1 Sedef iaimli model 7726, gücü 26 HP. derir

sayısı 2400/d/d ve motor no. 2*316 aelu Sü
per ster makinesi bulunan 9 m. boyunda 
2.9 m. genişliğinde 2 yataklı ve kamaralı 
beyaz renkte kamara kısm kahverengi renk
te ağaçtan mamul faaliyet tipi mazotla çalı
şır tekne.
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