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EMİNE RUBAN ÇAKIR

İÇ HASTALIKLARI UZMANI

Yeni Muayenehanesinde 
Hasta Kabulüne Başlamıştır.

Tif : 3100
Kayhan Mh. 1 Nalu Cd. GEMLİK

DERT BİTECEK Mİ? SEZER BAĞIMSIZ ADAY

KANALİZASYON
ARITMA TESİSLERİ
İHALEYE
ÇIKARILIYOR
GotnSkliler için büyük 

torun e mağa beşlıyan k»- 
ndızosyon konusu, arıtma 
tesislerinin ihales'ye son 
bulacağı açıklandı.

Belea ye Başkam Sa
habenin Camay, gazete
nize yaptığı açıklamada 
bir kangren halini alan 
ura zasyan konusunun 
artık biteceğini müjdeledi. 
Bei»d >e Başkanı Camay 
konuyla ilgili olarak şun- 
ian söyledi :

“— iller Bankasından 
aldığımız bir yazıda Gem
lik kanalizasyon arıtma ve 
boşaltına tesisleri ila dol
anış bulunan kanalların 
tamizlsme işinin ihaleye 
çıkarıldığı bildirilmektedir. 
27 Eylöl günü yapılacak 
ihalede ayrıca tesislerin 
kurulacağı alanın da ka- 
oıulaşurılacağı belirtiliyor. 
Sağlık Ocağının arkasında 
üç havuz halinde yapıla
cak antma tesislerine top
lanan atıklar buradan Bo-

Kaldırımcılığına ve 
Temizlik İşçiliğine 
istekli Bulunamıyor

BELEDİYEYE

ğaziçi Üniversitesince ha
zırlanan proje uyarınca 
dere içindsn bir km. de
nize bırakılacaktır."

27 Eylül günü Bursa 
İller Bankası Bölge Mü
dürlüğünde yapılacak o- 
lan ihalenm keşif bedeli
nin 155 milyon lire oldu
ğu bildirildi.

BELEDİYE OTOBÜSLERİ İLE j
j 695 BİN 600 KİŞİ TAŞINDI

Küçük Kumla'ya Bir Ayda 48.500 Kişi Taşındı

Gemlik - Bursa Arasında 32 Milyon 250 Bin Liralık Hasılat Elde Edildi

Gemlik Belediyesince 
Gemlik - Bursa ve Küçük 
Kumla hattında çalıştırılan 
otobüsler 8 ay 5 günde 
695 bin 600 yolcu taşıdı.

. Gemlik Belediyesi o- 
tobüs işletmesi ilgililerden 
aldığımız bilgilere göre 1
Ocak 1983 tarihinden 5 
Eylül gününe değin Gem
lik Bursa arasında 645.100
kişi taşındı ve bu gidiş 
gelişte 32 milyon 250 bin
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TAYYAR ve IŞIKER
Geçtiğimiz hafta so

nunda açıklanan MDP 
milletvekili aday üstelerin
de iki hemşehrimiz Mus
tafa Tayyar ve Ümran Işı- 
ker yer almad-lar.

Milliyetçi Demokrasi 

liralık bilet satışı yapıldı. 
Öte yandan Temmuz ayın 
dan beri şehir içinde ça
lışan otobüsün Küçük 
Kumla hattında çalışmaya 
başlamasıyla bu hatta za
rar eden otobüs karlı du
ruma geçti.

İlgiler konuyla ilgili 
olarak şöyle konuştular :

"—Haziran ayı içinde 
çalışan otobüsümüz 9 bin

Partisi kurucu üyelerinden 
emekli albay Mustafa Tay
yar ve eski Gemlik As
kerlik Şubesi Başkanı E- 
mekli Albay Ümran Işıker, 
MDP’dsn milletvekilliği i- 
çin aday adayı olmuşlar

bilat satarak 180 bin lira
lık hasılat elde etti Oysa 
12 Temmuz 15 Ağustos 
tarihleri arasında şehir içi 
hattına eklenen Küçük 
Kumla seferleriyle taşıma 
oranında çok'büyük artış 
olmuş ve bir aylık bu ta
şımacılıktan 48 bin 500 
yolcu taşınmış, 971 bin 
liralık hasılat elde edilmiş 
tir. Zarar eden şehir içi 

dı. Geçen hafta toplanan 
MDP seçici kurulu yaptığı 
çok gizli toplantısı so
nunda Yüksek Seçim Ku
ruluna milletvekili adayları 
listesini vermiş, ancak bu 
listelerde Tayyar ve Işıker

seferlerimiz kâra geçmiştir. 
Bu sayının 32 bin 500 
yolcu yalnız Küçük Kum 
la'ya taşınmıştır?'

Belediye Otobüs İşlet 
mesi ilgilileri Ocak ayın
dan 5 Eylül tarihine ka
dar şehir içinde 142 bin 
500 yolcu taşındığını Gem 
lik’te yolcu taşımacılığı so 
tununun halledildiğini söy 
(adiler.

yer almamıştır.
Milliyetçi Demokrasi 

Partisi kurucu üyelerinden 
olan Emekli Albay Mus
tafa Tayyar, eski Cumhur
başkanlarından Celal Ba
yat’ın yaverliğini yapmış, 
1960 yılında emekli ol
duktan sonra Adalet Par
tisinden Bursa Milletvekili 
olmuştu. Son dönemde 
APdan yine aday olan 
ancak milletvekili seçilo- 
miyen Mustafa Tayyar, 12 
Evlül'den sonra siyasi ça
lışmaların başlamasıyla bu 
kez Milliyetçi Demokrasi 
Partisinin kurucuları ara
sına girmişti. Mustafa Tay 
yar'ın milletvekili edayı o- 
lamayışı sürpriz olarak kar
şılandı.

ÖTEKİLER

Öte yandan Bursa'dan 
yine MDP milletvekilliği a- 
day adayı alan. Hemşeh
rimiz Avukat İbrahim Ya- 
şar'da elenenler arasında 
yer alıyor. Bu arada aslen 
Katıriı Köyünden olan ve 
geçmiş dönemlerde AP'don 
milletvekili olmaz için ça
lışan Mühendis Recep 
Sezer'de, bağımsa olarak

12 İKİ

ALINDI

Belediye işçi kadro 
sunda boş olan 16 işçi 
lik için yapılan sınavlarda 
kaldırım yapımcılığı ve ta 
miziik işçiliğine istekli bu 
lunamsdı.

Uzun süreden beri 
boş olan 18 İşçilik için 
geçtiğimiz günlerde yapı
lan yazılı sınavlardan son 
ra kadrolardaki boşluklar 
tamamlandı ve 5 şoför, 
2 biletçi, 4 oto bakımcı 
1 su işleri işçisi alınırken 
boş olan 3 kaldırım İşçiliği 
İle 1 temizlik İşçiliğine 
başvuran olmadı.

Belediye ilgilileri 16 
işçinin alınacağı sınavlara 
tara 34 kişinin başvurdu
ğunu ancak Ikl dalda ara 
nen işçiler için istekli ol 
madiği için yeniden sınav 
açılacağını bildirdiler.

Gemlik’in
Düşman İşgalinden 
Kurtuluşunun 
6ı. Yıldönümü 
Kutlanacak
Şirin ilçemiz Gemlik’

in düşman işgalinden kur
tuluşunun 61 yıldönümü 
11 Eylül günü törenlerle 
kutlanacak

İlçe Kutlama Komite- 
el geçtiğimiz hafta içinde 
yaptığı toplantıda, kutla- 
programını belirledi.

Gemlik'İn kurtuluşu 
pazar günü saat 8 30 da 
top atışları ve fabrlkalo 
rın çalacaktan düdüklerle 
başlıyacak. Atatürk anıtı

na çelenk konması ve İs
tiklâl Marşından sonra say 
gı duruşunda bulunulacak. 
9.15 de kutlamalar kabul 
edilecek. Tören alanında 
ki program saat 10 oo da 
başlıyacak. Şehrin kuze
yinde toplanmış askeri 
birlik ve milis kuvvetler 
şehre girecekler, bir su
bay alandaki temsili kızın 
siyah örtüsünü çıkaracak 
alacağı bayrağı İstiklal 
Marşı eşliğinde göndere 

çekecektir.
Belediye Başkanı as

keri birlik komutanına ve 
Şehit Cemal'in kızına bi
rer buket çiçek verecek
tir. Halkın, askeri birliğin 
bayramları kutlandıktan 
sonra günün anlamını be
lirten konuşma belediye 
başkanı Şebabettin Can- 
tay tarafından yapılacak. 
Şiirlerin okunmasından 
sonra geçit töreni yapıla
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72 Nolu Marmara Bir
lik Zeytin Kooperatifi 15 
Eylül günü genel kurul 
toplantısı yapacak.

MM*
Gemlik Ortaokulundan 

1940-1950 yılları arasında 
mezun olanlar ilk kez Kur
ban bayramının 3. günü 
biraraya gelecekler ve 
“Mezunlar Günü” yapa
caklar.

M M M
Ilka tul öğretmenleri 

yıllık seminerlerini dün 
dün beslediler. Bu arada 
kayıtlar da beşindi.

MMM
Günaydın Gazetesinin 

başlattığı İlçemizle ilgili 
bîr dizi yayım dün bitti.

Bursa'dan adaylığını koy
duğu öğrenildi.

Fazle Hız ve 
Alkolün Sonu

KURŞUNLU
YOLUNDAKİ
KAZADA
1 KtŞt ÖLDÜ

İzzet ÜNAL

Geçtiğiniz hafta Kur
şunlu Mudanya yolunda 
meydana gelen trafik ko
zasında, Yaman Akgfin 
(32) adındaki şahıs öldü.

Kurşunlu’dan Mudan
ya yönüne gitmekte oton 
16 HD 234 plekah öeti 
©te, Scnksyalar mevkiin
de virajı elamıyerek uçu
ruma ^-uveriandı. Özel oto 
bir zeytin ağacına çarşra- 
rak dGrdu. Kazada otoda 
bulunan Yaman AkgDn
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SPOR SPOR SPOR sje»<J>R SPOR SPOR

Borusan Güvenspor 1983-84 
futbol sezonunu açtı

Ihsan BÖLÜK

BÖLGE CADET VE 
OPTİMİST YARIKLARI 
GEMLİK’TE YAPILDI

Geçtiğimiz sezon İkinci 
amatör kümede başarı sağla* 
yamayan Gemlik Borusan Gü 
venspor, geçtiğimiz hafta so 
■ unda 1983-84 futbol sezo
nunu açtı.

Borusan Güvenspor yet 
kllilerl gazetemize şu açıkla* 
mayı yaptılar.

”—Geçtiğimiz sezon I* 
kinci amatör kümede başarı 
sağlayamadık. Ancak, 1983-84 
futbol sezonunda, üçüncü kü 
mede başarılı olmaya çalışa
cağız Özellikle yeni trans
ferlerimizle güçlenen A ve 
genç ekiplerimiz e elimizden 
gelen çabayı göstereceğiz.* 
dediler.

öte yandan Borusan Gü 
venspor’un yeni transfer lis

tesinde şu İsimler yer alı
yor.

Tuncay (Umurspor,) Tur

gut (K. Kumla), Paris, Meh
met, Aykut (Sümerspor), 
Mehmet (Akçalar), Mustafa,

Ender (O. Adalet), Osman 
(O. Gençlerblrliği). Haşan (O. 

Asllçellk)

8
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UMURSPOR BOKS OKULU 
HİZMETE GİRDİ

Umurspor Gençlik Ku
lübü Umurbey'de boks oku
lu açtı.

Umurspor kulüp yetki
lilerinden alınan bilgilere gö
re, 13 * ğustos Perşembe gü
nü açılan Boks okulunda 
sporcu kayıtlarına başıadı. 
Boks okulunun teknik sorum
lusu Kasım Çetin okul hak-

kıdn şu açıklamayı yaptı.
”- Okulumuzda çalışma 

lar hiç bir menfaat gözetmek 
sizin Türk sporuna hizmet 
amacı ile çalışkan, disiplinli 
ve kötü alışkanlığı olmayan 
azimli gençler arasında yapı
lır Amacımız Türk sporsever 
gençlerine boks sporunu a-

şılamak, onları disiplinli bir 
sporcu olarak yetiştirmemiz 

dlr.” dedi.
Milli Boksör kondisyo- 

ner ve masör olan Kasım Çe 
tinin çalıştıracağı okulda, 
boks sporunda kullanılacak 
her türlü spor aleti bulun-, 

makta.

Beden Terbiyesi Bursa 
Bölge Müdürlüğünün düzenle 
dlği Cadet ve Optimist yarış 
lan Gemlik'te yapıldı

Beden Terbiyesi Bursa 
Bölgesi Yelken ajanı Necati 
Yılmaz’ın verdiği bilgiye gö
re; Cadet ve Optimist yarış 
larında İznik’ti sporcular ba
şarı gösterdi.

Yarışmalarda şu sonuçlar 
alındı

CADET :
1- Mehmet Şengül, Ha

şan Şimşek çifti (İznik)

2- İbrahim Yıldırım, Ay 

din Kayhan çifti (Gemlik)
3- Hakan Uçar, Yaşar 

Seyhan çifti (Gemlik)
OPTİMİST :
T- Erhan Tezel (İznik)
2 - Murat Bilgiç (İznik)
3 Nihat Cüneyitoğlu (İz 

nik)
Yarışmalarda dereceye gl 

renlere madalyaları, Gemlik 
Spor Tesisleri amiri. Yelken 
ajanı diğer yetkililer tarafın- 
verildi.

I

Gemlik Körfez’e Abone Olunuz.

§

Gemlik’te Sosyal Yaşam

Borusan Güvenspor yöneticilerinden ayakkabı- 
Fazıl Şentürk, biricik kızı Ayşe’yi ilçemizin ta-

■inmiş ailelerinden Münip Atasoy’un oğlu Ali Ata- 
soy’la önümüzdeki pazar günü nişanlıyorlar.

8
8
8
8
8
8

DOKTOR

NURİ ÇAĞATAY

00000003
8
8

Geçtiğimiz haftalar evlenme trafiği oldukça yo 
ğundu.

Hülya Dağ, Mehmet Şimşek ile Nazım Bayrak, 
Ayşen Alp ila Milton’da evlendiler.

oooooooo

Mobilyacı Osman Pir geçtiğimiz hafta kızı Nuru

8
8
8
8
8
8
8
8
8

ROMATİZMA 
HASTALIKLARI VE 

FİZİK TEDAVİ 
UZMANI 

HASTALARINI 
KABULE 

BAŞLAMIŞTIR.

8
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Yeniyol Demirciler Çarşısı
Köşesi Bursa

Gemlik1 in 
Düşman 
İşgalinden 
Kurtuluşunun 
61. Yıldönümü 
Kutlanacak

KURŞUNLU YOLUNDAKİ KAZA
öldü. Pembe Güneşoğlu 
adlı kadın ise yaralandı.

İlgililerden alınan bil
giye göre otoda bulunan 
İki kişinin de içkili oldu
ğu, Pembe Güneşoğlu ad 
lı kadının, Yaman Akgün 
ile eğlenmeğe gittiği öğ

renildi. Savcılıkça yapılan 
soruşturma, aracın ki
min kullanıldığı yolunda 
derinleştiriliyor

Kazada ölen Yaman 
Akgün, evli ve dört ço
cuk babasıydı.

çaktır
Resmi geçitten son

ra Şehit Cemel ve arka
daşlarının mezarları ziya
ret edilecek, daha sonra 
İse Belediye Başkanı, en
cümen üyeleri, halk tem
silcileri Garnizen Komu
tanlığına giderek şehir a- 
dına şükran ziyafeti yapa
caklardır.

GEMLİK KÖRFEZ*! 
OKUYUNUZ» 
OKUTUNUZ»

Foto Güneş
Müşterilerine her şekilde hizmette 

bulunmaktan mutlu olacaktır.
Düğününüz mü, nişanınız mı, sün- 

netmi var. Veya her türlü toplantıla
rınızda kaliteli ve indirimli fiyatlarla 
sizleri memnun edecektir.
Not î En geç 1 saatte tutuşla resim 
yine FOTO GÜNEŞ'te

NECATİ ÖZTÜRK
TLF : 3720 DEN
Ziraat Bankası Karşı Aralığı İstiklâl Cad. Fırın Sokak 
No 4 — GEMLİK

Gayrimenkulun Açık Artırma İlâm 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. : 983/237 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu sicilinin 29.6.1979 tarih ve pafta : 96 aayfa 5421 ve panel : 4987 

de kayıtlı Gemlik Küçük Kumla köyü Kurudere mevkiinde kâin 1321 M2 miktarlı ny 
tinlik ve arsa üzerine inşa edilen 16/1064 arsa paylı yedinci kattaki bilirkişi tarifin 
dan 3.000.000. lira kıymet takdir edilen B-Blok bağımsız bölüm (12) nolu meşke» a- 
çık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :
1 — Satış 11 / 10 / 1983 Salı günü saat 10.00 dan 10.20 a kadar Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve riiçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını g«çnak 
şartı ile ihale elunur. Böyle hir bedelle alıcı çıkmazsa ye çek artıranın taakhtâl 
baki kalmak şartiyle 21/10/ 1983 Cuma günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu art.rmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve san* 
raflarını geçmesi şartiyle en çok attırana-ihale olunur.
2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisb etinde pey ahşan 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat, mektubunu vermeleri Unmdır. fe
tiş peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere' mehil verilebilir. Dd- 
İftliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler «en» 
bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki hık
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ileozbsşgta 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit al
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kav» 

■unun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kesifle- 
tinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesi» görebilmesi içiz dairede açık ebf 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mânderacatını kabul etmiş şaşı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 983/237 T. sayılı dosya nnmarsaıyl* 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.
te. îf. K. 126 )
f İlgililer tâbirine İrtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Matbaamızda Her Çeşit Cilt İşleriniz 
Temiz ve Seri Olarak Yapılmaktadır.

KÖRFEZ MATBAACILIK VE AMBALAJ SAN. GEMLİK
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Patron devlet, ya da devletlere ya
kalanıl kap tır a a ülkeler, bu devletlerin 
tapulu toprakları gibidirler. Yapılmış an
laşmalarla. gelişen, gelişmekteki ülkeleri, 
Öylesine dıglamışlardır ki; “koparım de
tilen yerde kopulamaz. Üçüncü Dünya 
ülkeleri; emperyalizmin, kamçı şaklattı
ğı çaplama» yarlerdir. Gerçek dost ha
valın ettirerek; uzun süre “Hibe” adı 
altında, sözde yardımlarım; az gelişmiş
lik damgasını taşıyan ülkelere aktarırlar. 
Bu evun tutunca da şalteri indiriverir- 
ler. Şalterin inmesi, sağılma, soyulma 
gününün geldiğinin göstergesidir.

Bundan sonra daha da bağımlı ot
atma, gelişmenin ya da gelişmekte geri 
bmktmlmaom zamanlaması başlar. Bu 
lamanlama, emperyalizmin kendine ba 
ğımlı devletleri, pazar görmeleri denilen; 
dostluklar dışında bîr olaydır. Üçüncü 
Duaya Ülkeleri topluluğunda yeralan Tür 
kiye'de bu pazarların içindedir. Emper
yalist ülkeler, dost saydıkları ülkelerin, 
tndüstri alanlarında da ağırlıklarını çı 
karlan yönünde işletirler. Dünya'yı par
selleyen Amerika, 1950 sonrası pilavda 
Tüıkiye’nia ekonomisine olumsuz yönde 
ağırlığım koymuştur. Dahası, Kayseri u- 
çık, Kırıkkale ağır lavaş endüstrisini fi
ni» dışı bıraktırmış; savaş artıklarını 
Türkiye’ye satmayı dostluk gösterisi say
mıştır. Dahası, Dönemin Hükümeti’ne 
Kıbrıs çıkartması günlerinde, ambargo 
uygulamansa gidilmesinde bir sakınca 
gülmemiştir. Yapılan bu soygunun ama
cı, Amerikan Savaş Endüstrisinin dur
mamam yolundaydı.

insanların olur da, devletlerin doy
mazı olmaz mı? Türkiye'nin coğrafi ya
pısı Batıyı çok yakından ilgilendirmiş, 
ilgilendirmektedir de. Karadeniz, Ça
nakkale Boğazlarına gözdiken emperya
list güçlere, gereken yanıt 1918 de Ça
nakkale’de verilmiştir. Anadolu Toprak
larından atılışlarının acılarını bugünedek 
unutamayanlar; zaman zaman pislik çı 
karmayı sürdüreceklerdir. Anadolu top» 
taklarından atılışlarının acıları yürekle
rine oturdu. Ellerine bir fırsat geçer mi? 
Bu fırsatı yaratmada zaman zaman Yu
nanistan’ı kullanıyor olsalar da Türkiye 
bu oyunlara kulak asmayacaktır.

Emperyalizmi, kestirme yol bilen ül
kelerin amaçları, ellerinde bulunduracak
ları insanların, beyinlerini yıkayarak ko- 
şullandırılmaları, kullanılmaları doğrul
tusundadır. Çünkü emperyalizm, elinde 
tuttuğu ülkeler insanlarının uyanmalarını 
istemez. Emperyalist devletler, imanları 
yayın araçlarıyla koşullandırmayı en kes
tirme yol bilirler. Üçüncü Dünya Halk
larının kendileri için de çaba gösterme
yi unutmazlar. Emperyalist ülkelerle fa
izle para veren insan arasında fark gö- 
zotemezsiniz. Her ikisi de yoksulların 
ceplerinden ellerini çıkarmamakta birle- I 
şirler. İçerdeki tefeci mala karşı para I 
veriyorsa; yineliyelim; dış soyguncularla ra 
aynı kefede oturuyor; dış sermayeyle I 
göbek taşında buluşmada yarıştan başka H 
yapacak bir şeyi olmadığından, bunda H 
emperyalistlerden geri kalmadığını ispat- I 
lamaya çalışıyordur. Bir zamanlar, ha- I 
marnların göbek taşları önem taşıyordu.

pırn——ı»ıi ıw mm m—ı nw mim m mm itim enimmişI iDÜĞÜN, NİŞAN VE NİKÂH |
YAPACAKLAR !

I
İPEK - KOZA-ERDEM i

I
DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ |

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ |

I
Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet

Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin I

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

Gayrimenkullerin Açık Artırma İlânı 

Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. : 981/293

Gemlik Tapu Sicilinin Karacaali Köyü Ortakaya mevkiinde kâin, tapunun pafta: 
5, parsel : 1106 ve sahife : 1106 da mukayyet 2750 m2 miktarlı Arsa yeri üzerine 
kat irtifakı tesisi suretiyle inşa edilmiş 7 adet yazlık mesken satışa çıkarılmıştır.

Aşağıda belirtildiği veçhile yazlık meskenlerin müştemilatı izah olunmuştur. Mes
kenler Acarsan Sitesinde olup oturulur vaziyette elektrik ve suyu mevcuttur.

1- 90/4644 Arsa paylı, 2. kattaki, 11 Nolu bağımsız bölüm, denize cepheli bal
konlu bir hol, arka kısma bakan 2 yatak odası, deniz cephesinde bir yatak odası, bir 
salon, bir giriş antresi, tuvalet ve banyo birarada ve mutfaktan müteşekkildir.

KIYMETİ : 2 700.000.- lira muhammen kıymetindedir.
2- 90/4644 Arsa paylı, 4. kattaki, 23 Nolu bağımsız bölüm, denize cepheli balkon 

lu bir hol, arka kısma bakan 2 yatak odası, deniz cephesinde bir yatak odası bir sa
lon, bir giriş antresi, tuvalet Ve banyo birarada ve mutfaktan müteşekkildir.

KIYMETİ : 2.700.000.- lira muhammen kıymetindedir.
3- 36/4644 Arsa paylı, 11. kattaki, 89 Nolu bağımsız bölüm, ufak bir giriş ant

resi, deniz cephesine bakan balkonlu bir salon, arka kısma bakan bir yatak odası, tu 
valet ve banyo bir arada ve mutfaktan müteşekkildir.

KIYMETİ : 1.000.000.- lira muhammen kıymetindedir.
4- 36/4644 Arsa paylı,-11. kattaki, 90 Nolu bağımsız bölüm, ufak bir giriş ant

resi, deniz cephesine bakan balkonlu bir salon, ve mutfaktan müteşekkildir.
KIYMETİ : 1.000.000.- lira muhammen kıymetindedir.
5- 36/4644 Arsa paylı, 11. kattaki, 91 Nolu bağımsız bölüm, ufak bir giriş ant

resi, deniz cephesine bakan balkonlu bir salon, arka kısma bakan bir yatak odası, 
tuvalet ve banyo birada ve mutfaktan müteşekkildir.

KIYMETİ : 1.000.000.- lira muhammen kıymetindedir.
6- 36/4644 Arsa paylı, 11. kattaki, 92 Nolu bağımsız bölüm, ufak bir giriş ant

resi, deniz eebhesine bakan balkonlu bir salon, arka kısma bakan bir yatak odası, tu 
valet ve banyo birarada ve mutfaktan müteşekkildir.

KIYMETİ : 1.000.000.- lira muhammen kıymetindedir.
7- 36/4644 Arsa paylı, 11. kattaki, 93 Nolu bağımsız bölüm, ufak bir giriş ant

resi, deniz cephesine bakan balkonlu bir salon, arka kısma bakan bir yatakodası, tu 
valet ve banyo birarada ve mutfaktan müteşekkildir.

KIYMETİ : 1.000.000.- lira muhammen kıymetindedir.
SATIŞ ŞARTLARI :
1- Satış, 7/10/1983 Cuma günü yakardaki sıra gereğince ;

1 nolu sıradaki 11 nolu mesken saat 8.30 - 8 50 arası,
2 nolu sıradaki 23 nolu mesken saat 9.00 - 9.20 arası,
3 nolu sıradaki 89 nolu mesken saat 9.30 - 9.50 arası,
4 nolu sıradaki 90 nolu mesken saat 10.00 - 10.20 arası,
5 nolu sıradaki 91 nolu mesken saat 10.30 - 10.50 arası,
6 nolu sıradaki 92 nolu mesken saat 11.00 - 11.20 arası,
7 nolu sıradaki 93 nolu mesken saat 11.30 - 11.50 arasında
Gemlik İcra Dairesinde, açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin e- 
dilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmunu ve satış 
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok ar 
tiranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 17/10/1983 Pazartesi günü aynı yerde ve ay
nı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır.

Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi 
şartîyle en çok arttırana ihale olunur.
2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbatinde pey akçesi 
veya bu miktar .kadar milli bir bankanın teminat mektubuuu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil rerilebilir. Del
illiye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler sanş 
bedelinden ödenir.
3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını kuıuıİyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde üdenmesso ters ve iflas Kaur- 
uuuun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faiaden alıeı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edileeektir.
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 Bayı
lacakları, başkaca bilgi almak iatiyenlerin 981/293 sayılı dosya numarssıyle 
memurluğumusa başvurmaları ilân olunur.
le. îf. K. 126 )
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Matbaamızda Her Çeşit Cilt İşleriniz 

Temiz ve Seri Olarak Yapılmaktadır.



SORUMLU MÜDÜR 
KADRİ GÜLER

SAHİBİ 
KADRİ GÜLER
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Ylnttlm Ynrl : Şirin Pntuft

Dizgi ve Batkı Körfez 
Matbaacılık ve Ambalaj San.

6 Eylül 1 983 Şalı

8
RESMİ MÜSADELİ

8

8

GEMLİK SANAYİ ÇARŞISI 
YAPTIRMA DERNEĞİ 

ÜYE KAYITLARINA BAŞLAMIŞTIR.

8

I
Geniş Bilgi İçin :
İsmail Akkaya : Terme Yanı — Gemlik
Burhan Aydı : İstiklâl Cad. Yaprak Ticaret -— Gemlik

8
EMRE AYGAZ TAMİR ATÖLYESİ

YENİ İŞ YERİNDE HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR

8 HER ÇEŞİT BÜTANGAZ OCAKLARI VE FIRINLARI 
LOKANTA VE KAHVEHANE OCAKLARI TAMİRİ YAPILIR.

8 
i 
8

DEMİR DÖKÜM — AUER — KOR — SİMTAf 
KÖMÜR SOBALARINA TUĞLA DÖŞENİR

Necati EMFE
Demirsubaşı Mh. Şehitcemal Sk. No. 23 Gemlik

8
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İÇKİSİZ YENİ RODOP 
AİLE IZGARA SALONU

Dr. ALt ÖZGÜR

Sayın Müşterilerinin Hizmetine 
Devam Etmektedir.

GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ 
VE BALIK ÇORBASI 

DIŞARIYA SERVİS YAPILIR.

Yeni Açtığı Muayenehanesinde 
Gündüz ve Gece Hasta Kabulüne 

Başlamıştır
KAN TAHLİLİ - TAM İDRAR 

GEBELİK TESTİ -L. KAN GRUBU 
İĞNE VE PANSUMAN YAPILIR.

*
* 
❖ 
&

Kordon Boyu Tlf : 3557 Gemlik

D^mirsubaşı Msh. 2 Nolu Cad. No. 1 
(Gemlik Eczanesi Yanı) Tlf : 1595 GEMLİK

Gürleliler Han'da Hazır Duruma 
Gelmiş Kaloriferli Asansörlü

Peşinatsız 20 Ay Vadeli 
Satılık Bürolar 

Araba veya Daireyle Takas Edilir.
TEL : 3468 - 2194 GEMLİK

& 
&

&

S

Sayın Gemlik’liler

8

Mesleğimizdeki Başarımızın Devamını
Siz Sayın Müşterilerimize Borçlu Olup 

MİLTON AİLE GAZİNOSU 
Hizmetinize Girmiştir.

NİŞAN-NİKAH-DÜĞÜN VE TÜM TOPLANTILARINIZDA 

EMRİNİZDEYİZ

NOT : Hayırsever Kurumların Yapacağı Toplantılarda Salon Kirası Alınmaz.
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE
YU. : 11 801 î 515 13 HYLÜL 1»«3 10 LİRA

DOKTOR

EMİNE RUHAN ÇAKIR

İÇ HASTALIKLARI UZMANI
t

Yeni Muayenehanesinde 
Hasta Kabulüne Başlamıştır.

Tlf : 3100
Kayhan Mh. 1 Nolu Cd. GEMLİK

ANA VATAN ve HALKÇI 
PARTİ İLÇE ÖRGÜTLERİ 
OLUŞTURULDU
# ANA VATAN PARTİSİ EMEKLİ TEKNİSYEN HAKKI ÇAKIR TARAFINDAN 
# HALKÇI PARTİ SERBEST MUHASEBECİ MUSTAFA ÖZAL TARAFINDAN

OLUŞTURULDU

BU GİDİŞLE ETİ 
VİTRİNLERDE GÖRECEĞİZ

l

İlçemizde kuruluşları
nı tomamlıyamıyan Ana 
Vatan Partisi ve Halkçı 
Fanı yönetim kurulları dün 
oluşturuldu

Kuruluştan dah» ön
ce tamamlanan Mili yerçı 
Demokrasi Partisi (MDP), 
Sosya' Demokrasi Partisi 
(SODEP), Doğru Yol Par
tisi (DYP) ve Refah Par 
tis'nden sonra 6 Kasım 
1983 tarihînde Milletveki 
li seçimlerine katılmaya 
hak kazanan Ana Vatan 
Fan 'si ile Halkçı Parti de 
dûn ilçe kurucularını oluş
undular.

Ana Vatan Partisinin 
ilçe örgütünü kurma gö
revini alan emekli Ziraat 
Teknisyeni Hakkı Çakır, 
ilçe örgütünün tüzük ga- 
reği yedi kişiden oluştu- 
fonu, gerekli belgelerin 
bugün tamamlanarak Kay
makamlığa başvuracakla
rını bildirdi. Ana Vatan 
Partisi ilçe örgütü şu ki- 
şilerden oluşuyor :

Hakkı Çakır (Em. Tek
nisyen), Esat Coşkun (Ev 
Araçları Tic), Cahit Dur-

BELEDİYE ESNAFA
825.500 LİRA 

maz (Zeytin Tüc İhracat
çı), Haşan Başaran (İkti
satçı-Hırdavatçı), Hüseyin 
Ozan (Ecz İşletici), Bilâl 
Kara (Müteahhit), İsmet 
Kenar (Ayakkabı Satıcısı)

HALKÇI PARTİ

Öts yandan ilçemizde 
dün serbest muhasebeci 
Mustafa Özalp tarafından 
oluşturulan Halkçı Parti 
(HP) şu kişilerden o'uşu- 
yor :

Mustafa Özalp (Ser
best Muhasebeci), Arif A- 
yar (Hür Dağıtım Gazete 
Baş Bayii), Ali Öztürk 
(Termosifon İmalâtçısı),

BALIKHANE 
BÜROLARI 
SAHİPLERİNİ 
BULDU

Belediyece İlçemiz gi
rişindeki Balıkçılar Barı
nağına yapılan balıkhane 
büroları kura ile sahiple
rini buldu

Uzun yıllardır balık 
hane görevini gören iske-

Hüseyin Gürle (Zeytin Ü- 
ret'Cis1), Yusuf Yazısı (Zey
tinci), Hıdır Tur.cel (İşçi), 
İsmail Güney (Emekli). Sa
bahattin Uzunkaya (Mü
teahhit), Mehmet Gül

KAN DAVASI NEDENİYLE
ASKERDEN KAÇAN
SAHIS YAKALANDI

Uzun yıllardan beri 
Armutlu’da devam eden 
“Göç” ve “İzmit” ailele
rince yürütülen kan da
vasını sürdürmek için as
kerden kaçan Hüseyin İz
mit jandarmaca yakalandı.

Armutlu’da bir kan
gren halini alan ve iki 
taraftan dokuz kişinin öl
mesiyle sonuçlanan olay 
bir kuyunun paylaşılama- 
ması yüzünden başladı. 
Kır bekçisi Selim Biçer’in 
kendine kurşun yağdıran 
Ahmet Üçler'i kahvehane
de öldürmesinden sonra, 
İzmit ailesinin büyüğü 
Mehmet İzmit, kurşunlara 
hedef oldu. Karlı bir te
pede Mehmet Serı’nın 
kolları bağlı bulunması ve

Halkçı Parti İlçe Baş
kanı Mustafâ Özalp, ku
rucuların listesinin genel 
merkezce onaylanmasından 
sonra resmen kurulmuş o- 
lacaklerını söyledi 

olayı Hüseyin İzmit'in yap
tığım söylemesi, olayları 
büyüttü. Hüseyin İzmit, 
iftiraya uğradığını söyle
yerek Mehmet Sarı'nın a- 
ğabeyi Ahmet Sarı’yı çar
şıda öldürdü.

OLAYLAR GELİŞİYOR

Ahmet Üçer’in öldü
rülmesi sırasında yarala
nan Hüseyin Pamuk, çar
şıda Abdullah ve Ali İz
mit ile düello eder, kısa 
bir süre sonra Ahmet. İz
mit, Yaşar Kocataş'ı vu
rarak öldürür. Daha sonra 
köprübaşında Hayrettin Tü- 
mer öldürülür. Bitti sanı
lan kan davası yeniden 
canlanmıştır. Bu kez, Ah
met İzmit, Nurettin Göç’ü,

Gemlik Belediye En 
cümeni geçtiğimiz hafta i 
cinde toplanarak kasapla
rın zam istemini görüştü 
ve et fiatları yeniden 
ayarlandı

İlgililerden edinilen

Kuzu kemikli 
Koyun kemikli 
Koyun kıyma 
Koyun pirzola 
Sığır Kıyma 
Sığır-Dana kemikli 
Sığır kuşbaşı kemiksiz 
Biftek - Bonfile

Ssajame «afSe*

silah seslerine koşan Ab
dullah İzmit'te Göç'ler ta 
rafından öldürülür. Olay
lar zinciri zeytinlikten dö
nen Pakize İzmit ve oğlu 
Haşan İzmit’in öldürülme
sine, İbrahim Göç’üri de 
yaralanmasına kadar sürer.

Bitti sanılan kan da
vası İbrahim İzmit'in as
kerlik görevini yapt ğı sı
rada, silahh olarak, inti
kam amacıyla firar etmesi 
üzerine yeni boyutlar ka
zandı;

A'muılu'da huzurun 
boyulacağı b r arada jan
darmanın başarılı operas
yonu sonucu İbrahim İz
mit’in saklandığı yerde 
yakalanması Nahiyede 
bayram sevinci yarattı.

İhsan BÖLÜK

bilgiye göre 530 lira olan 
sığır kıyma lira olur
ken koyun kıyma lira 
oldu. Ete yapılan zamdan 
sonra uygulanacak yeni 
fiatlar şöyle :

ESKİ YENİ

600 TL. 700 TL
480 » 580 »
550 » 640
570 » 650 »
530 » 640 >
450 '» 520 »
530 » 640 »
650 » 750 »

Okuma - Yazma 
Bilmeyenlerin 
Saptanmasına 
Başlandı

Zorunlu öğrenim ça
ğı dışında kalmış, okuma 
yazma bilmeyenlerin sap
tanması çalışmalarına baş 
landı.

Kaymakamlıkça yapı
lan açıklamada 18 Hazi
ran 1983 gün ve 18081 
sayılı resmi gazetede ya
yınlanan 2841 sayılı ya
sa gereği ”okuma yazma- 
bilmayenlerin veya az bi
lenlerin teshili zorunlu kı 
lınmıştır. Bu amaçla ilçe 
mizde öğretmenler mahal
lelerde okuma yazma bil 
mevenlerin saptanmasına 
başlamışla dır. Kaymakam 
Iık saptama için gelen gö 
revülere doğru bilgi veril
mesini ve yardımcı olun
masını istedi.

CEZA KESTİ
Belediye Zabıta me

murlarınca yapılan denet 
temalarda 825 bin 500 li 
rahle ceza kesildiği öğre
nildi.

Belediye Başkanı Şa
habının Camay, yaptığı 
•Çik>emada sağlık karnesi 
olmayan 43 kişiye, oto- 
P«r cezalarından 41 kişiye 
bfaliye cezalarında 14 ki 
fiye etsketslz mal astan 
19 kişiye flet tarifelerine 
uymayan 11 kişiyi fatura 
•ız muş 10 kişiye, fazla 
yolcu taşıyan 7 kişiye 7 
•y İçinde kaillen para ça
lalarının 825.500 lira ol- 
doğunu söyledi. 

laden balık sevk işlerinin 
ilçe girişindeki balıkçılar 
barınağına taşınması ko
nuşunda elman karardan 
sonra, balık komisyoncu
larının büro ihtiyaçlarını 
gidermek amacıyla bele
diyece yaptırılan hangar 
içinde düzenlenen bürolar 
kura ile sahiplerini buldu 
Bu arada hangarda bulu 
nan bir çay ocağı aylığı 
51 bin liradan kiralandı.

Balık sevk işlerinin 
balıkçılar barınağına alın
ması sonunda iskelede sü 
rekli halkı rahatsız eden 
pis kokular giderilmiş ola 
csk.

Armutlu’da
12 Yaşında
Bir Kız Kaçırıldı

Armutlu Bucağında 
meydana gelen olayda 12 
yaşında A. Soran adında
ki kız kaçırıldı.

İlgililerden aldığımız 

bilgilere göre Armutlü Bu 
cağında inşaat işçisi olarak 
çalışan Şakir Aydın adın 
daki şahıs küçük kızı ka
çırdı.

Kaçakların İstanbul 
da olduğu, jandarmaca a 
randığı öğrenildi.

KISA KISA

1983 İstatistiklerine 
göre ilçemizde toplam 
4170 sığır 40 Manda 14- 
190 koyun, 11870 keçi, 
170 at, 1050 eşek. 170 
katır ve 40150 kanatlı 
hayvan bulunuyor.

Belediye encümeni 
şehir îçl taksi tarifelerini 
yeniden saptadı.

İzmit Cumhuriyetin 
60. yılını kutlama komite
si Marmara Bö’geşi Der
nek ve kuruluşlar arası 
Halk Oyunları yarışması 
düzenledi.

ODUN FİATLARI BELLİ OLDU

Belediye Encümenin

ce geçen ay iç nde alı

nan kararla odun fiatlan 

1 kilosu :

Meşe - Gürgen Kesilmiş 12.40
u» |

Meşe - Gürgen Kes'lrrems 11.20 Lira

Çam Tutuştjrucu Kesilmiş 10.50 Lira r

Çsm Tutuşturucu Kesilmemiş 10.00 Lir.

Sensvi Arğı Tahra-Takoz 10.00 Lira *

yeniden ayarlandı.

Belediye Encümeninin 

aldığı yeni karar şöyle :
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Gemlik
Y azıları

Av .Ali AKSOY

Şükrü Kaya’nın Gemlik'teki toprağının bir bö
lümü bu yaz altmış küsur milyona satıldı Alan kı 
§i, Bıırsah ünlü işadamı ve Bursaspor Kulübü Baş
kanı Savın Cavit Çağ'ar.

Şükrü K aya’ı-ın Gemlik'le olun macerası, (ve 
ya Gemlik'in Şükrü Kaya ile olan macerası), ilçe
mizin yakın tarihinde önemli bir yer tutar "Tek 
partiden - Çok partiye" geçilen yıllarda, ilçe öze 
ünde siyasa! farklılaşmaya n« den oİjii bir gelişme
dir.

Kimi yaş ı Gemlikliler'in balâ söyledikleri şey: 
"Dahiliye Vekili Şükrü Kaya”, yaptırdığı evle Gem 
lik CHP ilçe Başkacı Dr Ziva Kaya’nın evinin de 
nis manzarasını kapatınca. Ziya Bey partiden ay
rılıp DP'ye geçti 1950’de bu partiden Belediye Baş 
kanı seçilince, iskeleyi ve liman binasını Şükrü Ka 
ya'nın evi önünde "bilhassa yaptırdı ..

tşio içinde gerçi bu "manzara husumeti" de 
var ama başka şeyler de var..

#

Koruvu biraz geriden ve kapsamlı alırsak da
ha doğru olacak.

Dr Ziya Kaya ile Şükrü Kaya’nın aynı soya
dı taşıvor olmısı bir rastlantıdır. Ziya Bey 1891 
Umurbey doğumlu. Şükrü Kaya 1882 Istanköy.

17 Mayıs 1983 günü bu sütunlarda (Dr. Ziya 
Kaya üstüne) yazdık

Gençliğinde pervasız bir ittihatçı olan Ziya Bey 
işgal döneminde kuvayı milliyecidir. Kurtuluş son
rası özverili bir doktor, gözütok bir halkçı ve duy 
gulu bir şairdir.

Öğrenime Midilli’de başlayan Şükrü Kaya, Ga 
latasaray lisesini ve Paris Hukuk Fakültesini biti 
rir. 1912’de devlet memuriyetine girer Değişik gö 
reylerde çalışır. Malta’ya sürülen ittihatçılar arasın 
dadır.

Kurtuluş savaşı sonrası Lozan’a giden heyette 
danışman olarak bulunur. Aynı yıl İzmir Belediye 
Başkanı olur ve daha sonra TBMM’ne seçilir 1924 
yılında Tarım Bakanı ve 1927 sonrası tüm hükü
metlerde değişmez içişleri Bakanıdır Öyle ki "par 
ti devlet birliğinin’’ simgesi haline gelecektir

/T

Şükrü Ksya "kendine bir misyon vehmederek" 
bakar yakın çevresine ve halka. .

Şevket Süreyya’nın İkinci Adamda düştüğü bir 
dip notu : Şükrü Kaya’nın bakanlığı sırasında kimi 
doğu illerinde yaptıkları hiç de makbul şeyler de
ğildir. Kemal Sülker’in yazdığı : Nazım Hikmet’in 
başına çorap ören kişidir. Çetin Altan'ın "mağdur” 
garson Kemal’den dinlediği : Ankara'nın .ünlü lo
kantası Karpiç’te garson tokatlar...

İnönü’nün, Dolmabahçe'de ağır hasta yatan 
Atatürk’ü ziyaretini engeller. Ve yine Başbakan Ce 
lal Bayar'ı bir türlü ikna edemez : Ağır hasta A- 
tatürk’ten bir vasiyetname sağlamak için...

Atatürk’ten sonra cumhurbaşkanı olmayı uman 
Şükrü Kaya’nın hesabı tutmaz. Cumhurbaşkanı se
çilen İnönü'nün atadığı yeni Celâl Bayar Hüküme
tinde Şükrü Kaya’ya görev verilmez. Artık ne par-

GEMLİK’TE İLK

SİYASAL FARKLILAŞMA (1)

tide ne do 1959 da ölünceye kadar Türk siyasi ha
yatında yoktur...

a/ 
w *4*

Peki Şükrü Kaya .Gemlik'te nasıl ’yar” alır?
1929 ekonomik bunalımını izleyen yıllarda, ke 

fil olduğu borçlar yüzünden zengin bir Gemlikli’nitı 
mallarına haciz konur. Kurşunlu Köyü yakınların
da dört bin. ağaç zeytinlik satışa çıkartılır. Dönem 
Şükrü Kaya’nın "en zarplı ’ günleri. Dahiliye Veki- 
li'nin bu satıştın, her nasıl ise,, haberi olur. İcra
daki satışa kimse giremez; iş bağlanır

Bu zeytinlik 1930’lu villamı ortasında hızla ge 
nişleyecektir. Başlangıçta komşu zeytinlik sahipleri 
ne yol verilmez. Fiyat önerilir. Korkutulur bezdi
rilir ve olanlar olur... Mallarını yok pahasına Şük
rü kaptıran Gencali vw özellikle Kurşunlu Köyü hal 
kı Ziya Bey'e dert yanıp yıllarca ağlaşırlar. Dr. Zi 
ya Kaya’nın içi yanar. O bir ilçe başkanı, karşı ta 
raf İçişleri Bakanı, Ne yapmalı Ziya Bey?

Şükrü Kaya’nın toprağı "Gün boyu atla gez!*’ 
olur ve zeytin hasadı zamanı arr.zideki işçilere, ye
mek ve paydos saati, ancak kampana vurularak du 
yutulur...

# * #
Zamemn Bursa Valisi Şefik Soyer her hafta 

sonu adeta bir kâhya gibi Şükrü Kaya’nın çiftli
ğine gelerek işleri denetler. Ve merhum Şükrü Şe
nol, Gemlik’te İçişleri Bakanının en has adamıdır.

Gemlik Belediye Başkanı Eş»cf Dinçer Bey, 
Halkevinin önündeki babası Galip Bey ve amcası 
Nuri Paşa’dan kalan yeri belediyeye devreder. Bu
rası çiçekli ağaçlı ve havuzlu belediye parkı haline 
getirilir. Parkın sağında Rumlat’dan kalma içinde 
zeytin sarnıçları olan eski bir yapı ve ona bitişik 
şarap depoları ve küçük bir meyhane..

Deniz kıyısındaki bu eski binaları Şükrü Ka
ya ve Şükrü Şenol satın alarak ev yaptırırlar. Gü
nümüzde ayakta olan evlerden Şükrü Kaya’nın e- 
vi. Ziya Kaya’nın Sakızlı Reşit Efendiden güçbela 
satın aldığı evinin önünü de kapatmıştır...

Ziya Bey’in damadı Dr. Avni Domaniç’in de* 
diği: Ziya Kaya, »Belediye Başkanı Eşref Bcy'den 
eski binaların da park alanına katılarak büyütül
mesini istemiş. Dahiliye Vekilinin arzusu ağır ba
sıyor .

Artık koşullar değişmiştir. Geçmişte uzun yıl
lar ilçe başkanı, belediye başkanı, ilçenin tek he
kimi ve il encümen üyeliği göreyini yürüten, bele
diye başkanlığını Eşref Bey’e gönül hoşluğu ile dev 
reden Ziya Kaya, 1938 Şubat’ıuda yeniden Beledi
ye Başkanlığına soyunur.

Gemlik’te parti içindeki güç dengesi Ziya Bey’in 
lehine, ilçe halkının desteği arkasında olmasına rağ 
men. Ziya Bey’in kararından Şükrü Kaya, Vali Şe 
fik.Soyer ve Eşref Dinçer Bey hiç de memnun ol
mazlar.

Peki sonra? Sürecek

GEMLİK’TE SOSYAL YAŞAM

Gomlik'iıı kurtulurunun 61. yıl dönümü 
nedeniyle Garnizon Komutan, Belediye Boş 
kanı ve konuklarla Milton Roataurantta ye
mek verildi

co co co
Muhaebecl Zihni lylson’un kızı Emel 

Zeytin tüccarlarından Osman Kostak’m oğlu 
Engin ile Milton Düğün Salonunda evlendi
ler

CO 03 03
Gemliklilerin Felek Usta olarak tanıdık

ları Hüseyin Özdemir oğulları Engin ile Ali' 
yİ geçtiğimiz hafta Milton da sünnet ettir
di

CO ou co
Ihsan Mıstıkoğlu'nun kızları Şerife İlçe

mizin gençlerinden Ersin Frenoğlu ile 1 t 
Eylül günü Milton da nişanlanıyorlar.

CıO 03 03
Müfüde Bolulunun öğreticiliğini yaptığı 

Mekina Nakış kurşunca pazar günü Umur- 
bey’de Kermes ve Lokum günü düzenlendi.

MÜJDE
BALİNLER
İLKOKUL ÖNLÜKLERİ
ORTA ve LİSE KIYAFETLERİ

Bayan : Etek - Bluz - Elbise - Kot Etek 
Pantolon - Kazak - Triko

Çorap Çeşitleri
Bay : Gömlek - İç Çamaşırı 

Takım Elbiseler - Karaca Trikolar 
Mısırlı Çoraplar - Eros İç Çamaşırları 

Kravat Mendil - Pantolon ve
Kazak Çeşitleri

ALİ ÇATAK
Demirsubaşı Mah. Çarşı Girişi GEMLİK

Foto Güneş
Müşterilerine her şekilde hizmette 

bulunmaktan mutlu olacaktır.
Düğününüz mü, nişanınız mı, sun-' 

netmi var. Veya her türlü toplantıla
rınızda kaliteli ve indirimli fiyatlarla 
sîzleri memnun edecektir.
Not : En geç 1 saatte rutuşla resim 
yine FOTO GÜNEŞte

NECATİ ÖZTÜRK
i TLF : 3720 DEN

Ziraat Bankası Karşı Aralığı İstiklâl Cad. Fırın Sokak
| No 4 ----  GEMLİK

ZAYİ

Bursa Trafik Müdürlüğünden 1983 yılında almış oldu
ğum traktö'ümün römorkunun 16 HZ 498 nolu plakasını 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Necati Yüksel

SATILIK

Gazhane Caddesinde 1 30 m2 

Lux Daire ve Mermerağıl Mevkiin- 
7500 m2 (650 ağaç) zeytinlik sa

tılıktır.

Müracaat : Tlf : 3233 Gemlik

DOKTOR
Cahit Yorulmaz

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

— ELEKTRO KORDİO —

Tlf : Mu. 2290 Ev. 2310 GEMLİK

İLAN
Gemlik Yeni Çarşı 21 no

lu ayakkabıcı dükkanına orta 
veya lise mezunu daimi işçi a- 
lınacaktır. Tezgahtarlık işinde 
çahşmak isteyenlerin yukarıda
ki adrese başvurmaları gerekir. 
Not : Asgari ücretlidir. Bon- 
servislller tercih edilir.

GEMLİK KÖRFtZ’İ

OKUYUNUZ,

OKUTUNUZ.

SATILIK SET
30X2 Watt Nordmende Set 

Sahibinden Satılıktır.
Tlf ; 3233 GEMLİK
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Bir şair ki; »di M duyulmuş’ bir 
şair ki şiirleri kitlelere geç ulaşmış. b r 
şair ki şiirlerinde gerçekçi kalabilmiş; 
»cı ç-ken. »silen insanlar, {ocuklar meni 
lekel sevgisi O nun şiirlerinde daha b r 
bışka ınlatdmış»a; bu şair Ahmet rif t r. 
Burada sözü Cemal Süreya’ya aktaralım :

"Ahmet Arif in şiirinde bir sakınca 
yok. Hiç bir ı3m<ü söyleve düşm^ı Bir 
duygu sağnağı imgeler ha'inde, sıra sıra 
mısraları kurar. Ana düşünce, dipte her 
satnan belirli, ama sakın durur; çoğalır, 
bürür belki ama ka »u bir damar halin
de hep dipte durur. Ahmet Arıt keudi 
şiirine en uygun y»p>' < ve mısra düxe 
nioi bulmuş bir şairdir. Anlatımmya, şii 
riaia özü arasında özdeşlik vardır Türk
çe destan türünün en ilginç deneylerini 
yapmıştır. En i giuç çıkışını desek daha 
yerinde olacak Bir ya’çınlığı koyuyor 
şiirine Ahmet Arif, bir graniti Cemal 
Süreya böyle tanımlarken Ahmet Arif in 
sanatçı yönünü. Şevket Apalak’da, şöyle

oturtuyor şairi, şiir çizgisine :
<aTürk şiir çizgisinde oluşmuş mer

kezler içine giremeyen, onların merkez
kaçı dışında kalmış ozanlar var. Top
lumculuğu yüklenmiş, bu inançları ve e 
tekleri uğruna ödün vermeyen ozanlar. 
Ahmet Arif, onlardan biri; en değişikle 
ri. bir başkalığı yereyselliği en çok taşı
yan; vahanın kokularım inançlarını en 
çok duyuran biri. Dolaylı olarak değil, 
doğrudan doğruya veren ve halkla karşı 
karşıya gelen bir halkçı ozan. Şiirini bul
varlarda, içkisinin önünde değil; yurdun 
köylerinde, dağlarında, hamaklarında, su
baylar.uda kurar Onların söyleyişiyle çı
raların sıkıntılarını anlatırken bile bir 
kopukluğa varmaz. Kişiliğini oturtmuş- 
tiimüyl" kurmuştur devrimci sanatını ve 
ve ulaşır, destanına arzulu ulaşır.” Evet, 
Cemal Süreya ile Şevket Apalak’ın Ah
met Arif’in sanatçı kişiliği için söyledik
leri böyle. Şimdi de Ozan’ın şiirlerinden 
örnekler sunalım :

"SEVDAN BENÎ

Terketmedi sevdan beni. 
Aç kaldım, susuz kaldım, 
Hayın, karanlıktı gece, 
Can ga»ip, can suskun.

Can param parça...
Ve ellerim kelepçede, 
Tiitünsüz uykusuz kaldım, 
Terketmedi sevdan beni...,,

ANADOLU

Beşikler vermişin Nuh’a 
Salıncaklar, hamaklar, 
Havva Ana’n dünkü çocuk sayılır. 
Aaadoluyum ben, 
Tanıyor musun?

Utanırım,
Utanırım fıkarslıktan. 
Ele güne karşı çıplak ... 
Üşür fidelerim, 
Har sı anı m kesat.
Kardeşliğin, çalışmanın.
Beraberliğin,
Atom güllerinin katmer açtığı. 
Şairlerin bilginlerin dünyalarında. 
Kalmışım bir başıma, 
Bir başıma ve uzak.
Biliyor musun?

Gözlerinden, 
Gözlerinden öperim, 
Bir umudum sende. 
Anlıyor musun?

Binlerce yıl sağılmışım. 
Korkunç atlılarıyla parçalamışlar 
Nazlı, seher • sabah uykularımı 
Hükümdarlar, saldırganlar haydutlar, 
Haraç salmışlar üstüne.
Ne İskender takmışım.
Ne Sultan Murat, 
Göçüp gitmişler gölgemiz! 
Selâm etmişim dostuma 
Ve dayat nişim... 
Görüyor musun?

Nasıl severim bir bilsen 
Köroğlunu, 
Karayılanı
Sonra Pir Sultanı ve Bedrettin’i 
Sonra kalem yazmaz 
Bir nice sevda...
Bir bilsen.
Onlar seni nasıl severdi
Bir bilsen, Urfa’da kurşun atanı, 
Minareden barikattan, 
Selvi dalından, 
ölüme nasıl gülerdi.
Bilmeni mutlak isterim, 
Doyuyor musun?

Öyle yıkma kendini, 
öyle mahzun öyle garip... 
Nerede olursan ol, 
İçerde, dışarda, derste sırada, 
Yürü üstüne-üstüne 
Tükür yüzüne celladın, 
Fırsatçının fesatçının, bayının

Dayan kitap ile, 
Dayan iş ile 
Tırnak ile diş ile 
Umut ile, sevda ile, düş ile 
Dayan rüava etme beni

Gör, nasıl yeniden yeniden yaratılırım, 
Namuslu genç ellerinle 
Kızlarım
Oğullarım var gelecekte. 
Hiçbiri vazgeçilmez cihan parçası 
Kaçbin yıllık hasretimin koncası

Gürleliler Han'da Hazır Duruma Gelmiş Kaloriferli 
Asansörlü Peşinatsız 20 Ay Vadeli Satılık Bürolar 

Araba veya Daireyle Takas Edilir.

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

AZOT SPOR SEZONU AÇTI
Bl İhsan p0l ı"«y

İlçemiz amatör spor kulüplerin
den Azotspor, pazar günü Gemlik sa 
hasında yeni sezonu açtı.

Pazar günü 34 kişilik kadrosuy
la kurban keserek sezonu açan Azot 
Kulübü, bu yıl kadrolarına Tirilyespor 
dan Naim, İstanbul Çapa’dan Şerafet- 
tin'i transfer etti. Öte yandan, takı
mın lisanssız oyuncularından Memduh, 
Hakan. > hm et, Şenol, Raif, Fahrettin 
Harun, Cemal, Selçuk, Güner ve Ay

han’ı takım kadrolarına girdiler.
Açılışta, kurban kesilmesinden 

sonra konuşan Kulüp Başkanı Ömer 
Şenışık "liglere en iyi şekilde hazır
lanarak centilmence mücadele edecek 
siniz Sporseverlere futbol zevkini 
tattırmağa çalışacak, mensubu oldu
ğunuz Azotu en iyi şekilde temsil e- 
deceksiniz." dedi.

Daha sonra yapılan ilk antreman 
la sezona girdi.

Gayrimenkulün Açık Artırma ilânı 
Gemlik icra Memurluğundan

Dosya No. : 982/15 T.

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

7101 de kayıtlı Gemlik Umurbey Köyü Bayırbahçeleri ve köy içi mevkiinde kain 
580.50 metrekare miktarlı ve bilirkişi tarafından 2.000.000.- lira kıymet takdir edilen 
bahçeli ev açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 14 / 10 / 1983 Cuma günü saat 09.00 dan 09.20 a kadar Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada rahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiylc 24/10/ 1983 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu art.rmada da rüçhanh alacaklıların alacağını ve satış mas
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.
2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del- 
l&liye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden 'ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îcra ve îflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede 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 istiyenlerin 982/15 T. sayılı dosya numarasıyla 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

îc. îf. K. 126 )
/ İlgililer ti bir i ne irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

DÜĞÜN, NİŞAN VE NİKÂH 

YAPACAKLAR i

İPEK - KOZA -ERDEM
DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

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

Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİKTEL ; 3468 - 2194 GEMLİK
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Yönetim Yari : Şirin Po*ej< 
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(ÖRFEZ
Dizgi ve Back Körfez 

Matbaacılık »e Ambalaj San

Seıyf« 4 1 3 Eylül 1983 Safa

AÇIK TEŞEKKÜR
Şirin Gemlik'imlzln düşman işgalinden i 

I kurtuluşunun 61 inci y»ı« Olan 1 1 Eylül 1983 ;S.
Hniiy Razar günü davetimizi kabul edip sevinçli js| 

I ve mutlu günümüze İlk defa iştirak eden |
MM Kore gazilerine, donattıkları motorlu araçla 

günümüz ■> renk katan Naylonteks Fabrikası \ 
. , Müdürü ile Avcıler Derneği yönetim kurulu 
, ve avcılarımıza şahsım ve belde halkı adı- 
I na teşekkür ederim.

Şebabettin CANTAY 
Gemlik Belediye Başkan!

İMHUBMnMmilNMBrfl

| DÜĞÜN YAPACAKLAR
J Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave-
| tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü? | 

Gezin Görün Bizde
« Daha Ucuz |
» 1 Saatte Davetiye Sasıtır a
| Gemlik KÖRFEZ

Ali Şirin Pasajı Tlf : 17<*7 GEMLİK g
M Je=s® Z&Stfi

İÇKİSİZ YENİ RODOP 
AİLE IZGARA SALONU

Sayın Müşterilerinin Hizmetine 
Devam Etmektedir.

I GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ I 

VE BALIK ÇORBASI

DIŞARIYA SERVİS YaPILIR.
S Kordon Boyu Tlf : 3557 Gemlik I

■
EMRE AY CAZ TAMİR ATÖLYESİ

B
RESMİ MÜSADELİ

YENİ İŞ YERİNDE HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR

HER ÇEŞİT BÜTANGAZ OCAKLARI VE FIRINLARI 
LOKANTA VE KAHVEHANE OCAKLARI TAMİRİ YAPILIR

DEMİR DÖKÜM — AUER — KOR — SİMTAŞ 
KÖMÜR SOBALARINA TUĞLA DÖŞENİR

Necati EMRE 
Demlrsubaşı Mh. Şehitcemal Sk. No. 23

I —= G E M S A =—
GEMLİK SANAYİ ÇARŞISI

YAPTIRMA DERNEĞİ 
ÜYE KAYITLARINA BAŞLAMIŞTIR.

Geniş Bilgi İçin :
ggg İsmail Akkaya : Terme Yanı — Gemlik 

Burhan Aydı : İstiklâl Cad. Yaprak Ticaret — Gemlik

W
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içinde Yapılacak Tesisin Sağlığa Aykırı Olduğu Bildiriliyor

EYLÜL 1988

DOKTOR

EMİNE RUBAN ÇAKIR

İC BALTALIKLARI UZMANI

Yeni Muayenehanesinde 
Hasta Kabulüne Başlamıştır.

Tlf : 3100
Kayhan Mh. 1 Nolu Cd, GEMLİK

TEKEL ÖNÜNDEKİ

iller Bankası üç Sağlık
Kuruluşunun Arkasına Açık
Anıma Tesisi için Hinle Yapıyor

SU BİRİKİNTİSİNİN
KAPATILMASI İSTENİYOR

İller Bankasınca bu 
gün Bursa’da ihale edile- 
cak elan Gemlik kanali
zasyon arıtma tesislerinin 
yarinin yanlış saptandığı 
bildiriliyor.

1973 yılında başlayan 
ve bir yılan öyküsüne dö
nen çalışmalar, arıtma te- 
sâlerinin ihalesiyle bite
ceği sanılırken, İller Ban
kasınca saptanan ve da
ha kamulaştırtmayan, an
cak bugün tesis ihalesi

Öte yandan ilçemiz 
mimarlarından Haşan Sö- 
züneri, Kaymakamlık Ma
kamına yazdığı bir mek
tupta, arıtma tesisleri için 
yer seçlmininin hatalı ol

Marmara Birlik Kooperatifinin Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Kooperatif Dar Boğaz İçinde

duğunu belirterek şunları 
söyledi :

1975'te bitirilip 
hizmete giren kanalizas
yon tek başına bir anlam 
taşımamaktadır. Ancâk a

rıtma tesisleriyle istenen 
sonuca ulaşılabilir. Bu 
projenin önemli kısmını 
oluşturan tasfiye merkezi, 
dinlendirme havuzları için

D. S. 3 te

Hamidiye mahallesin
de yapımı devam eden 
kordon doldurma çalışma
larında Tekel önünde bu
lunan su birikintisinin kö
tü kokular çıkarması ne
deniyle kapatılması isteni
yor.

Bir grup mahalleli ga 
zetemize gelerek yakınma
larda bulundu Kordon bo
yunda birikmiş elan sula
rın içine lahım sularının 
akıtıldığını ve çevreye kö

tü kokular çıkardığını be-
lirterek 
lar :

kereler

şunları söylüyor-

Belediyeye çeşitli 
başvurduk ve bu

birikintinin kapatılmasını 
istedik. Ancak bize kulak 
asan olmadı. Gideri o'ma- 
yan su birikintisi gün geç
tikçe çevrenin sağlığını 
etkilemeye başlıyacaktır 
Kötü koku salan bu su 
birikintininin ivedilikle ka
patılması gereklidir."

nin yapılacağı öğrenilen 
alanın, ilçenin üç sağlık 
kuruluşu vs yerleşim a- 
lanımn içinde bûlunması

Çıkış Yolu Arıyoruz**
eleştirilere yoi açtı.

Belediye Başkanı Şe
babettin Camay, konuyla 
ilgili olarak yaptığı açık
lamada İller Bankası Ge
nel Müdürlüğüne 29 Ha
ziran 1983 günü yazdık
ları bir yazıda; Tasfiye te 
sisleri için seçilen alanın 
yerleşim alanı dışına çı- 
kanlması gerektiğini bil
diklerini, ancak bugüne 

i kadar yazılarına bir karşı
lık alınmadığını belirtti.

1983-84 Öğretim Yılı Başladı

OKULLAR
ÖĞRENCİLERLE DOLDU

1983-84 öğretim yılı 
dûn bütün yurtta başladı.

İlk ve ortaöğretimde 
yeni öğretim yılının baş

7**** yılı dün başladı. öğrenciler okul heyecanını 
»•»••■«l reliler de çocuklarını okula kayıt yaptırdılar.

72 nolu Gemlik Mar
mara Birlik Tarım Satış 
Kooperatifinin 1981/82 yı
lı genel kurul toplantısına 
sunulan çalışma raporun
da birlik ve kooperatifinin 
bir dar boğaz içine girdiği 
ve çıkış yolu aradığı bil
dirildi.

Geçtiğimiz hafta Şirin 
Sinemasında toplanan 72 
Nolu Marmara Birlik Ta
rım Satış Kooperatifi kong
resine 6117 ortaktan 400 

laması nedeniyle dün bü
tün yurtta hareketli birgün 
yaşandı. İlçemizdeki tüm

D. S. 3 te 

kişi katıldı, Yalnız 81/82 
döneminde taahhütlerini 
yerine getiren ortakların 
katıldığı kongrede salo
nun yetersiz olması nede
niyle ortakların bir bölümü 
kongreyi ayakta izledi.

Divan Başkanlığını 
Hakkı Çakır’ın yaptığı kong 
rede, yönetim kurulunca 
hazırlanan çalışma rapo- 
randa özetle şu görüşlere 
yer verildi:

1981/82 yılında 6180 
olan ortak sayısının 63 or 
tağın ölümü ve 146 yeni 
ortağın yazımı ile 6263'e 
yükseldiği, aynı dönemde 
ürünün az olması nede
niyle iri taneli mahsûl a- 
lımı yapıldığı, taban ve 
tavan fiatın yüksek olma
sının üreticinin yüzünü 
güldürdüğü belirtildi 981/ 
82 kampanyasında ortak
lardan 1 542 339 kg zey
tinin alınıp 288.463.771 
liranın ödendiğinin belir
tildiği raporda 78-80-81 
yıllarından 4 milyon 652 
bin 088 kg zeytin sto
kunun bulunduğu, 14 mil
yon kilo kapasiteli 8 de
ponun bulunmasına karşı
lık yetersiz kaldığı, aynı 
dönemde kampanya bo
yunca ortaklardan 1 mil
yon 547 bin 526 kg. zey
tin alındığı ve bu dönem
de 3.371.712 kg. zeytin 
satışı yapıldığı, ortaklara 
22.138 945 lira tutarında 
24.330 kg. ilaç dağıtıldı
ğı belirtildi.

Blançonun okunma

sından sonra çalışma ra
porunun son bölümlerinde 
kooperatif kârının bir en
flasyon kârı orduğu bildi
rilirken şu görüşlere yer 
verildi. :

Bugün birliğimiz 
dolayısıyla kooperatifimiz 
bir dar boğazın içinde, 
kendine çıkış yolu ara
maktadır. Alımlarla satış
lar arasındaki orantıya 
baktığımızda Birliğimizin 
her yıl bir önceki yıla 
stok devrettiği görülmek

72 Nolu Marmara Birlik Tarım Satış Keoparatfi Ganel Kurul Toplantıs nda ortak
lar 2.5 milyar liralık kârın dağıtmayıp sermayelerine eklenmesi kararını aldılar.

Minibüsçüler
Gemlikli minibüsçüler 

biraraya gelerek S.S. 14 
Nolu Minibüsçüler Koope 
ratifi kurdular.

Garaj içinde kurulan 
Minibüsçüler Kooperatifi 
nin üye sayısının sürekli

tedir. "Kooperatif fiatları 
dünya batlarına göre 
çok yüksektir. Ambalajı
mızın kötü, zeytinimizin 
çok tuzlu oluşu koopera
tifimizi ihracat yapamaz 
duruma getirmiştir. Yurt 
İçi satışlarımız stoklarımı
zı eritecek durumda de
ğildir.”

Genel kurul toplantı
sında raporların okunma
sından sonra, söz alan 
ortaklardan Nurettin Özel, 
yönetim kurulu çalışmala

Kooperatifte
arttığım belirten koepera 

tlf kurucu bsşkanı Kemal 

Önez, amacımız minibüsçü 

esnafın sorunlarına çözüm 

getimek, Bursa Durağı 

problemini halletmek, rss 

rını eleştirdi. Özel, özetle 
şöyle konuştu :

Çalışma raporun
da görmediğim bir konu 
alım kampanyalarıydı. Zey
tin atımlarında daha güzel 
bir alım sisteminin getiril
mesini görmek isterdim. 
Ama yoktu. Barem batla
rının arttırılmasını yeterli 
bulmak yanlıştır. 81/82 
kampanyasında bir önceki 
yıla göre % 30 artış sağ
lanmışken bu kampanya 

D. S. 3 te

Birleştiler
mİ kuramlarla ilişkilerini 

düzenlemek ve ekonomik 

çıkarlenm korumaktır dedi 

Minibüsçüler koopera 

tîfinin kurulmasıyla özel 

yazıhane kapandı.
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Gemlik
Y azıları

Av .Ali AKSOY

1938 yılı ilkbaharında CHP İlçe Başkanı Dr. 
Ziya Kaya’nın. yapılacak belediye başkanlığı seçi
minde, Eşref Dinçer’e karşı aday olmasından, Şük 
rü Kaya ve Bursa Valisi Şefik Soyer hiç memnun 
olmazlar. . demiştik.

Tek parti döneminde belediye yönetimini doğ
rudan halk seçmiyor Partiye kayıtlı üyeler, -evet 
sadece bunlar-, önce kendi aralarından ‘ikinci seç
menleri”, bunlar da kendi içlerinden belediye baş 
kanı ile meclisi seçiyor Bitmedi: Yapılan seçimler 
ancak valilik enaylarsa kesinleşiyor Şayet vali "ve 
to” ederse seçim geçersiz.

Seçim öncesi ilçede ve parti yönetiminde esen 
hava Eşref Bey’iıı aleyhinedir. Oluşturulan 22 kişi
lik aday listesinde adını göremeyen Eşref Bey, du
rumu derhal valiye iletir. Veli Şefik Soyer. beledi
ye başkanlığı yapmış, "tutulan” bir kişinin böyle 
tamamen liste dışı bırakılamayacağını, meclise ol
sun seçilmesi gerektiğini bildirir Ziya Kaya'ya.

İşin nereye varacağını sezen Ziya Bey, ısrar et 
mez, ilk seçimleri kazanan "ikinci seçmenler" liste 
sinde Eşref Bey'in adı da yer alır İkinci seçim ya 
pılmadan Vali Bey keser-atar sözü: Belediye Başka 
nı yine Eşref Dinçer olacak...

Ziya Bey ve ikinci seçmenler valinin dayatma 
sına karşı çıkar. Yapılan seçimde Dr. Ziya Kaya 
20 ey alarak Gemlik Belediye Başkanlığı’na seçilir.

Ve Bursa Valisi Şefik Soyer bu seçimi veto e- 
der...

Seçimler tekrarlanacaktır. Şükrü Kaya hem 
parti genel sekreteri ve hem de İçişleri Bakanı’dır. 
İlçeye Ankara’dan birkaç kişiyle birlikte Aşir Paşa 
adında bir "parti müfettişi" gelir.

Gelenler, Ziya Kaya’yı destekleyenleri saptar, 
"kazanmağa" çalışırlar. Direnç görünce kimi parti 
ileri gelenlerini tehdit ederler. Yunan işgali yılların 
da ilçede kaymakam vekilliği yapan Mehmet Ço- 
rum’a, (-Sen Yunancıydm) derler. Mustafa Çıpa'yı 
• aktör Muammer Çıpa’nın babası-, oldukça üzerler.

Görevli ekip Ankara’ya döner. Şükrü Kaya'nın 
kulağı yeniden Gemlik’tedir.

İkinci kez yapılan seçimde sonuç aynı : Bele
diye Başkanlığı’na Eşref Bey değil Dr. Ziya Kaya 
se;ilir yine...

Üç gün sonra Ankara’dan başka bir sivil ekip 
gelir. Ziya Bey gelenler tarafından ”tevkif edilir.” 
"Mevkuf iken" verdiği "dilekçe ile” CHP'den iatifa 
eder Ertesi gün kendiaini destekleyen bütün ikin
ci seçmen partililerde istifa ederler...

Partide kalanlar : Nuri Paşa’nın çocukları Nu
rettin ve Kerim Kumla, Muhtar Alemdar, Danış E

DOKTOR 
Cahit 'Yorulmaz

DAHİLİYE MÜTEHASSISI

— ELEKTRO KORDİO —

Tlf : Mu. 2290 Ev 2310 «EMLİK

GEMLİK’TE İLK

SİYASAL FARKLILAŞMA <2)

kim. Haşan Bekçe, Şükrü Şenol, Ali Şirin ve yine 
ilçe eşrafından bir kaç isim Ve elbet Eşref Dinçer.

Üçüncü kez yapılan seçimi Eşref Dinçer, 'ni
hayet-, kazanır.

Bütün bunları kendisinden dinlediğim Ziya Bey 
in damadı Dr. Avni Domaniç halen sağdır Ve bü
tün bunlara tanık olarak "yaşayan" başkaları da ..

# # #
Siyasal farklılaşmanın, halkın sosyo ekonomik 

durumundaki farklılaşmadan kaynaklandığını öne sü 
rer siyasal bilimciler. Böyle parti içi iktidar çekiş 
mesi nasıl olur da siyasal farklılaşmaya neden olur? 
diye düşünmek mümkün.

Konuya bu açıdan Gemlik özelinde bakılınca:
İlçe merkezinin nüfusu 1938 yılında 6 000 do

layında. Büyük çoğunluğu onbeş yıl önce Girit ve 
Preveze’den gelenler. Yakın köylerden ilçeye göç e- 
denler Geçim kaynağı, zeytincilik, ipek böcekçili
ği ve balıkçılık . Sunğipek Fabrikasının açıldığı al
tı ay oluyor Halkın kendi arasında büyük bir e- 
konomik farklılık yok. Küçücük bir ilçede olanları 
ilgiyle izleyen, "hakbilir" insanlar oturmakta Gem
lik'te...

Şayet farklı bir ketim varsa, Ormanlı döneminden kalma 
toprak büyüklüğüne dayalı durumlarını sürdüren yerli eşrafla, 
İskân dağıtımından ayrıcalıklı çıkmış göçmen eşraftır. Birkaç 
zeytin tüccarı ağır-aksak büyürken, kendine özgü yöntemlerle 
Ali Şirin ve Şükrü Şenel hızla büyümektedir.

Şükrü Kaya'nın hışmına uğrayan Kurşunlu ve Gençall Köy 
lülerl ister İstemez farklılaşır...

Dr. Ziya Kaya’nın, Eşref Bey'e rakip çıktı diye harcanma 
sı, köyler arasındaki eski bir çekişmeyi yeniden gündeme geti
rir: Kumla - Umurbey çekişmesi...

# # #
İşgal döneminde kuzeydeki köyler uğradıkları yoğun bas

kı ve zulüm nedeniyle İstanbul'a kaçarlar. Güneydeki köylerin 
bir kısmı İnegöl taraflarına çekilir, bir kısmı kalır. O kötü 
günlerdeki bu zorunlu tavır, kurtuluş sonrası çok yanlış bir şe
kilde başa kakma nedeni yapılır. Umurbeylller ve Kumlalılar 
birbirlerini, "Siz düşmanla keldiniz, siz düşmandan kaçtınız", 
şeklinde kızdırırlar.

İşgal öncesi Gemlik'te en önemli zengin Türk, Kumlalı 
Nuri Paşa'dır. Kurtuluş sonrası çocukları ve yeğeni Eşref Bey 
İlçede siyasi görevler yapacaktır.

Kurtuluş Savaşı yıllarında İlk TBMM’dekl Bursa mllletve 
killerinden Uç tanesi Gemlikli. Celal Bayar, Necati Kurtuluş ve 
Muhittin Baha Pars. Bayar ve Pars Umurbeyll, Ziya Kaya’da 
Umurbeyll’dir.

Netice : Kuzey yaka köyler "Kumlalı Büyükleri" tutar, 
güney yaka köyler "Umurbeyll Büyükleri’'... Tek parti devrin 
de dahi İçin için süren bu rekabet Ziya Bey'in partiden ayrıl
masıyla daha da körüklenir.

İlçe merkezinde oturanlar ve güney köyler halkının gönlü 
Dr. Ziya Kayanın yanındadır. Çünkü Ziya Kaya ’'maxlum'’dur. 
Aynı yıllarda bende Gemlik'te yaşaseydım, Ziya Bey'e hak 
verir, gönlüm onun yânında olurdu mutlaka...

Kırgın fakat güçlü Ziya Kaya artık parti dışındadır.
Türkiye çok partili demokrasiye geçer ve yeni kurulan 

partinin be,kanı bir de Umurbeyll Celal Bayar olursa... Nite
kim böyle olur ve DP. daha Bursa’da kurulmadan Gemlik'te 
kurulur.

Sürecek

8
8

8

8
8
8
8
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Gemlik Asliye Hukuk 
Hakimliğinin 983/249 Esas 
983/347 Karar sayıları İle 
kızım Fatma'nın adı Şerife 
olarak düzeltilmiştir.

Babası 
Zekerlye Yalçın

Gemlik Asliye Hukuk 
Hakimliğinin 1983/377 Esas 
1983/965 karar sayıları ile 
Senem ölen kızımın adı Sİ
NEM olarak düzeltilmiştir.

Babası 
Seni Ünal

İLAN
Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden 

Do,sya No. 980/492

Gemlik ilçesi, Kurşunlu köyü kanarya mevkiinde 
kain dört bir yanı çalılık İle çevrili bulunan 625 met
rekare miktarındaki taşınmazın davacı Ali Yılmaz ta 
rafından tesçlli taleb etmiş bulunduğundan bu yer hak 
kında hak iddasında bululanların 3 ay İçinde mahke
memize müracatları ilan olunur.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

MÜJDE
BALİNLER
İLKOKUL ÖNLÜKLERİ
ORTA ve LİSE KIYAFETLERİ

Bayan : Etek - Blûz - Elbise - Kot Etek
Pantolon - Kazak - Triko 

Çorap Çeşitleri
Bay : Gömlek - İç Çamaşırı 

Takım Elbiseler - Karaca Trikolar 
Mısırlı Çoraplar - Eros İç Çamaşırları 

Kravat - Mendil - Pantolon ve
Kazak Çeşitleri

Demiraubaşı Mah. Çarşı Girişi GEMLİK
8 __________________ 8
oooo oooooooooococooo cooooooooooooooooooooooo

Düğün, Nişan ve Her Türlü 
Toplantılarınızda

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

EN UYGUN FİYATLARLA 
EMRİNİZDEDIR.

Gazhane Cad. 30-32 Tlf t 1 620
GEMLİK
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“Bir kavruk ağaçtır Anadolu
Ya-jı unutulmuş
Kökü köylerde
Meyvesi okullarda"

Yüce dağların geçilmezliğinde, biri 
vardı; yüce dağların sirvelerini gösteren; 
geçilmez demlenin geçileceğini Yüksek 
dağların doruklarına tırmanmak; dünya
nın “aş lamaz bu dağlar dediğinde, tır- 
maaılmazı tırmanmak Zalimleri saf dışı 
ederek, doruklardan kar yuvarlağı örneği 
İtekleyeıek, aşağılarda parçalamak. Koca 
denizlerde yok olmalarını görmek.

Türk Ulusu'nun ''Bitti denilen yer
de şahlanışını; kucaklar dolusu utkuları 
serperek insanımız üstüne, karanlıkları 
çiçeklerle aydınlatmak. Çiçekten, çiçek
lerden başka ne vardır? .. Kurtuluş yol
larını aydınlatan beaeyen; kokudan ko
kuya saran. Çiçek aydınlığında, Türk 
Ulusu'nun önüne çıkanlar “Daha" di
yordu. Diyecekti de. O’nu paşa yapsanız 
padişah / padişah yapsanız Allah olmak 
ister" Diyenler de az değildi. Ote yan
dan, soranlar da vardı; “Anafartaları O 
kazanmadı mı? İstanbul’u O kurtarma
dı mı?" “Onun çok övülen; Ne deniz 
gözleri ne güneş saçlarıdır; önemli olan 
davranışlarıdıs.”

“Halktı, halktan biriydi, halk çocu 
ğu olmakla övünmekle onur duyardı.”

“Padişahım çok yaşa!, bağrışlarıyla 
gökkuhbenin inlediği günlerde O “Sey
lan çayı, sigara kâğıtları ve reji sigara
larınla vatanı sardığı zamanlarda, ulusun 
çağdaş dünyaya nasıl ayak uyduracağını 
düşünüyordu; Şafak sökene dek. Yakın 
arkadaşı Rauf Orbay, şöyle koyacaktır 
konuyu; “Biz hiç birimiz olmasaydık. 
0 yaptığını yine yapardı. O olmasaydı, 
hiç birimiz, Mustafa Kemal'in yaptığını 
yapamazdık.” “Bir kavruk ağaçtır Ana 
dolu / Yaşı unutulmuş / Kökü köylerde 
Meyvesi okullarda” Kökle meyve işbirli
ği etmiş de, Anadolu insanının kafasının 
içini karartmış; “teba olmuştur yıllarca. 
Yıllarca gömleğinden canına dek soyul
muş Anadolu insanı, başını çarpacak tüm 
taşlan tabu bilerek; yalvar-yakar olmuş
tur Yine de, O’nun onların varlığından 
habersiz yaşanmış; saraylarda odalıklar, 
şaraplarla. “îç bade güzel sev / Varsa 
aklı şuurun / Dünya varmış / Yada yok
muş ne umurun ” Diye diye, Anadolu

Halkı'nın başına büyük belâları sardı- 
ranlar; bir gün, kurtarıcısını bekleyen 
Anadolu’dan kaçıverdiler. Onlar ki Ana
dolu Yaumadası’na, patronlarının des
tekleriyle çıkmışlar; Anadoluyu yüzyıl
larca sağacaklarını düşleyerek.

Savaşlar, yokluklar içinden çıkan, 
verimsiz toprakları uyandıran insanımız; 
nasırlı ellerini sabanın sapında buluyordu. 
Ekecek-biçecek-üretecek; açları doyurmak 
çıplakları giydirmek için O çarık yapar, 
yemeni diker; en güzel kilimleri, halıları 
dokur tezgâhında. Diktiklerine, yedi da
ğın çiçeklerini kondurur; gözlerinin nu
ruyla. Diktiklerine yedi dağın çiçeklerini 
kondurur, önderiydi Mustafa Kemal. 
Bilirdi ki ilerde daha güzel, aydınlık 
günlerin olacağını; inanır güvenirdi ön
derine. Gelecek günlerde, tezgâhlarda do
kunan halıların, kilimlerin, heybelerin, 
nakışlarının somurtkanlıklarının da yok 
olacağını bilirdi. Buram buram tütüyor
du burnunda mutlu günler; yetişebile
cek miydi? Emeğini başkalarına ucuza 
kaptırmadan geçinebilecek miydi? Çilekeş 
Anadolu insanı. Kadın, erkek gelecek 
kuşakların da yurdun bütünlüğüne sahip 
çıkacağını düşleyerek göçtü; arkasında 
anılar destanlar, ninniler bırakarak. Ar
tık, O sırtında mermisiyle cepheye koşar 
adım giden, düşmanla burun buruna sa
vaşan Anadolu kadınının yerini, bir baş
ka insan tipi aldı.

Bu tipin Anadolu insanından bir baş
kalığı olmalıydı. Kafalar çağdışı bilgiler
le doldurulmalı, bu tip bağnazlık, ba
ğımlılık kafesine sokulmalıydı Kara kar
galar gibi baştan aşağı kapkara olmalıy
dı. Bunun adına da dinsel görüntü altın
da çarşaf denmeliydi. Bu çarşafın altın
da her gün karartılan, Anadolu insanın
dan çok gerilerde bıraktırılmış bir kafa. 
Böylece bilimden, bilim dünyasından u* 
zak bir insan tipi. Bunun yanında bi
limden, bilim dünyasından gittikçe uzak
laştırılan erkeklerimiz kadınlarımız, çağ
dışı ayaklar altına alan bir insan tipi. 
Haa’lar, huuularla nereye gittiğini ne 
yaptığını çözemeyen; çıkılmaz karanlık
lar sokulmakta olan ANADOLU ÎN- 
SANI’nın torunları. Bilimsel eğitimi dış
layan, televizyonu günah sayan bir in
san tipi.

Hani Atatürk Devrimleri vârdı. Hani 
hakları vardı.

İLÂN
Gemlik Gümrük Müdürlüğünden

1- Gemlik girişi İstiklal Caddesi eski Gümrük binası bahçesinde mevcut 
1144 Ton kütük demirlerin Orhangazi Caddesinde bulunan Gümrük Sundur
mamla Nakli işi 2490 Sayılı Kanunun 41. inci Maddesi usuli ile açık eksilt
meye kanulmuştur.

2- Nakil işinin Muhammen Bedeli 549.120.-TL. olup geçici teminat mik
tarı 16 474 -TL. dir.

3- Ekşitme 4 Ekim 1983 günü saat 15.30 da Gemlik Gümrük Müdürlüğü 
toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

4- Eksiltme Şartnamesi ve diğer evrak Gemlik Gümrük Müdürlüğünde 
görülebilir.

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
a) 16.474.-TL' Geçici Teminat yatırmaları.
b) Şartnameye göre 1983 yılına ait Ticeret Odası Belgesi.
c) Nakliye işi yaptığına dair Ticaret Odası ve Belediyeden belge ibrası gerek
mektedir.

Keyfiyet ilan olunur.

” Kooperatif Dar Boğaz İçinde, Çıkış Yolu Arıyoruz”

dönemindeki artış % 7 
de tıkanmıştır. Maliyetler 
bir önceki yıla göre aca
ba bu kadar mı artmıştır. 
Raporda kâr dağıtımından 
ancak temenni edilmiştir. 
Ancak bu konuda açıklık 
getirilmemiştir, ödemeler 
neden takside binmiştir. 
Açıklık getirilmelidir. Bu 
durumun böyle olmasında 
marifatsizlik vardır, zeytin 
satılmamaktadır. Çünkü pa
zarlama bilinmiyor, amba
lajlarımız yetersizdir. Sa
tışlar için telefon başında 
beklemekle vakit geçirili
yor. Kooperatifte bayilik 
sistemi çalışmıyor. Dina
mik kadrolara ihtiyaç var
dır. Pazarlama halledilme
yince bu işler yürümez. 
Hizmet binasında ortak
lara salon yapılmaması af

edilmeyecek bir eksikliktir" 
özel'in eleştirilerine 

ceyapların verilmesinden 
sonra, yönetim ve denetim 
kurulları çalışmaları ak
landı.

Daha sonra söz alan 
Birlik Genel Müdürü İs
mail Minareci, kooperati
fin içinde bulunduğu ge
nel durumu anlattı. Sıkı 
para politikasının mutlaka 
devam edileceğini ve e- 
konominin düzlüğe çıka
cağını söyledi. Minareci 
birliğin ortaklara 850 mil
yon lira borcu olduğunu, 
tek çarenin üretimi arttırıp 
stokları eritmek olduğunu 
bildirdi. Satış politikaların
da iç piyasada artışlar 
kaydedildiğini bayilik sis
temine devam edileceği
ni, başarılı bayilere pirim

dağıtılacağını söyledi. Mi
nareci, teminatlı kredili 
çalışmalara başlandığını, 
planladıkları gibi gittiğinde 
stokları eritebilecekleri 
bildirildi.

Daha sonra seçimlere 
geçildi ve yönetim kuru
lundaki iki açık için hazır
lanan tek liste olduğu gi
bi kabul edildi Buna gö
re Mehmet Akça vo Şefik 
Aydıner yönetim kuruluna. 
Ahmet Çeterez vo Halil 
Yasa yedek üyeliğe, Ay- 
gün Başaran ve Turan A- 
teşli yedek üyeliklere, Alî 
Kurt, Etem Kekeme, Hallt 
Konak hakem kuruluna, 
Şevket Taşkın, Mehmet 
Akça, Şerif Aydıner, Pars 
Dönmez. Ahmet Dinç, Ha
lil Ibo Birlik delegelikleri
ne getirildi

İller Bankası öç Sağlık Kuruluşunun
Arkasına Acık Arıtma Tesisi için / /
İhale Yapıyor

seçilen yer sevincimizi ü- 
züntüye dönüştürecek ni
teliktedir. Bu yerin, proje 
raporunda şehrin İskan 
sahasını etkilemiyeeek bir 
bölgede olması gerektiği 
belirtildiği halde, seçimde 
buna uyulmayarak şehrin 
merkezi bir yerinde karar 
kılınmıştır.

Bu yer şehrin girişin
de ilçenin en hareketli 
caddesi olan istiklâl Cad

desine 100 m. uzaklıkta, 
ilçemiz sağlık kuruluşları
nın (Sağlık Ocağı, Verem 
Savaş Dispanseri, SSK. 
Dispanseri) hemen bitişi
ğidir. Arıtma hâvuzların- 
pan çıkacak kokuların ön- 
lenemiyeeeği yetkililerce 
belirtilmektedir. Bu koku
lar sağlık kuramlarını etki 
altına alacak, ve böylece 
sağlıkla sağlıksızlık iç içe 
olacaktır."

Okullar
Öğrencilerle 
Doldu

okullar erken saatlerde 
doldu. Veliler bir taraftan 
öğrencilerini okullara ge
tirirken, bazı veliler de 
öğrencilerini okullara ka
yıt yaptırdı.

İlköğretim Müdürlü
ğünden aldığımız bilgilere 
göıe ilçemizde 34 ilkokul
da 215 öğretmen, yakla
şık 5400 öğrenciye eğitim 
ve öğretim götürüyor.

Okulların açılmasıyla 
birlikte ilköğretim haftası 
da başladı.

DUYURU
S.S. Gemlik Küçük Sanayi Sitesi 

Yapı Kooperatifi Başkanlığı

İlçemizdeki Sanatkâr ve Küçük Sanaylciieri bir araya 
getirip düzenli bir işyerine kavuşturmak amacıyla kurulan 
kooperatifimiz Ticaret Bakanlığınca 17.6.1983 tarihinde 
resmen kurulmuştur.

Yeni İmar planına uygun alanda yapılacak Küçük Sa
nayi Sitesi üye kayıtları EKİM ayı sonuna kadar devam e- 
decektir. Üye yazımları bu tarihte sona erdirilecek ve pro 
je çalışmalarına başlanacağından uzatılmayacaktır.

Sayın sanatkârveKüçük Sanayicilere önemle duyurulur.
KOOP. BŞK.

Mür. : Süreyya Bayrak Tlf: 2235 - 1761 GEMLİK

<*$**$$$$$* 
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♦ KİRALIK * 
* 2

Dörtyol Kavşağında 
Depo ve Dükkân 

* Kiralıktır. 
* î♦ Tlf : 1254 Gemlik * 
# *
#*#**#♦#♦♦*
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I SATILIK
O

Gazhane Caddesinde 1 30 m2 
2 Lux Daire ve Mermerağıl Mevki in- 
o 7500 m2 (650 ağaç) zeytinlik ve 
2 Orhaniye Mah Ahşap sv satılık.

2 Müracaat : Tlf : 3233 (Gündüz) Gemlik
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KÖRFEZ
tin«t (m r«rl ; Şirin Fom/i 

TKL. : İT»r - OBMJLİK

Dizgi ve Baskı Körfez 
Matbaacılık va Ambalaj San.

CENK 'VİBEO
Dev Hamlesini Soner 7 !

1

Yurdumuzun En - Geniş - ve Gelişmiş Video Şirketi 
î

ULUSAL VIDEO’nun; !
Ortadoğu ve Balkanların tik ve Eh Büyük Video Şirketi

ODVİ VIDEO’nun; ।
ve BURSA VIDEO’nun !

8
T E K VE V E T K 1 E t B Jk X* X 1

GEMLİK CENK VIBEO OAN !
ÜNLÜ FİRMALARCA ÇEVRİLMİŞ, TAMAMI RENKLİ, EN ÜNLÜ ARTİST, YÖNETMEN VE 

PRODÜKSİYONDAN OLUŞAN TÜM FİLMLERİ, £

YÜZLERCE RENKLİ TÜRKÇE SÖZLÜ, ALT YAZILI, ORJİNAL, ÜNLÜ ARTİSTLERİN VİDEO KASETLERİNİ,

YERLİ - YABANCI ŞOV, KONSER, MÜZİKAL VE HER TÜRLÜ ÇİZGİ FİLMLERİ, 

SANSÜR BELGELERİ VE TÜM YASAL HAKLARI İLE KİRALAYABİLİR YA DA SATINALABİLİRSİNİZ.

!
CENK VİDEO !s
balikpazari mh. i nolu cad. tlf : 3691 Pazar Günleri Dışında Hergün »
gemlik Saat 14.00 - 19.00 Arası Hizmetinizdeyiz £

9^

Öüâ SSâ Seli iffig SE# sfe ffii SS
GÜLİNAY BUTİK ten

Sayın Gemlik lilere Yeni Bir Hizmet Daha 
TÜRK PETROL GAZ VE MOTORİN SERVİSİNİ EVLERE, FIRINLARA VE FABRİKALARA 

MUNTAZAM SERVİSİNE BAŞLAMIŞTIR.

TLF > 2761 PAZAR CADDESİ NO. 38 — GEMLİK
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