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Marmara Birlik Kooperatifi Yöneticilerine

lEYTİNCİLİK SEMİNERİ
DÜZENLENDİ

ANA VATAN PARTİSİ 
GENEL BAŞKANI 

TURGUT ÖZAL 
DÜN GECE 
İLÇEMİZE UĞRADI

Marmara Birlik Zey 
tin Tarım. Satış Koopora- 
uflan yöneticilerine ilk 
ku zeytincilik konusunda 
lamlner verildi.

Marmara Birlik Zey* 
tin Tarım Satış Koopera
tiflerinin ellerindeki, atak
ları erltememeei nedeniyle 
gittikçe dar boğaza girme
li Özerine çeteler aranır
ken, Bornova Zeytincilik 
Enstitüsü v» Yalova bah
çe Kültürleri Enstitüsü uz
manlan tarafından geçtiği
miz hafta İçinde "Zâytin- 
cillk” konusunda seminer 
düzenlendi.

Ticaret ve Senayi 0- 
dtande düzenlenen se- 
mlnsıds İzmir Bornova ve 
ZoydncHk Enstitûeü Zey
tincilik Uzmanı Ahsan 
M; De Yalova Bahçe 
MMrlerf IneıhûsS Um
manı Hüseyin Çetin ke
mdi. lam inerde zuytlnei- 
Ht konusunun külün del- 
lan hoMundo yönotinciloro 
Mç» verildi.

Seminerde kon üşen 
Zeytincilik Üzmem* Ahoon 
Erol, zeytin eslamu- 
r» yapma teknikleri hak

ET TÜKETİM!
FIAT ARTIŞLARIYLA
AZALIRKEN
NÜFUSLA ÇOĞALIYOR

Bazotamlzln yaptığı 
bir araştı rinada İlçe mlzde- 
U aa tüketimini teabit et
ti İt hatlarının nüfuala 
•rttığı görüldü.

Gemlik Belediyesi Moz 
bahasında yapılan kesim
lerine göre; 1882..yılı 0- 
cak • Ağustos eyleri ere 
entda 398 hayvan İla on 
düşük kesim gerçek- 
leplrUdi va 28 bin 784 

Ay Kevi lan Hayvan 
Sayıaı

Tüketilen Et 
Kg-

Ocak 388 28.754
Şıâag 710 4T.714
Mart 1132 58.731

' NBm VI78 47161
n Moyıe 1281 48.560

Hoalran fBBB 57.673
ıl Temmuz. 1118ı 62.907

Ağustoa 885 41.302

kında bilgi verirken Birlik 
zeytinlerinin tuz oranları
nın dünya standartlarının 
çok üstünde olduğunu vo 
mutlaka düşürülmesi ge
rektiğini belirterek şunlerı 
söyledi :

“— İdeal bir zeytin 
salamurası 7-8 derecedir. 
Avrupe ülkeleri bu oranın 
üzerine çıkmamaktadır. Bu 
rada zeytinin, yumuşama
ma t başka nedenlerden e- 
reştırmode yarar vardır, 
öncelikle Birliğin oalamu- 
re havuzları çok derindir: 
Dünya standartları 1.Ç 
metredir. Bu ölçüden da
ha derin havuzlerde zey
tin yonok yapmakta vo e- 
zilmoktodlr. Birliğin yeni 
yapacağı hevuzlerı mutla
ka dünya standartlarına 
göro yapması gereklidir. 
Kooperatiflerinizin sorun- 
her konudo verdir, önce
likle ereştırmeye yönelme
li ve en. azından Birlik 
bünyesinde bir ereştırmo 
bölümü oluşturulmelidır."

Seminerde konuşan 
kooperatif yöneticileri 1981 
yılı zeytininin yumuşemo- 
ğa boşladığını, etoklar o- 

kg. ot tüketildi. Kesimin 
en çok olduğu Haziran 
ayında leo 1286 hayvan 
kesilerek, 57 bin 573 kg 
ot tüketildi. İlçedeki et tü 
keriminin yaz aylarında 
arttığı gözlenirken, nede
nin nüfue artışı İla et tü
ketiminin arttığı görüldü.

İlçemizdeki et tüketi
mi Ocek-Ağuetse eylerine 
göre şöyle :

ritilemediği için dürümun 
tehlike yarattığını belirtti
ler. 1,5 metre derinliğinde 
havuzların Birlik İçin İde
al ofamıyacağını, çünkü 
hor yıl alınan zeytinlerin

Marmara Birlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi yö
neticileri "Zeytincilik Semlnerl"nl ilgi İle İzlediler. 
Yöneticiler Yumuşamağa çare bulunmasını İstediler.

Rüşvet ANA VATAN PARTİSİ İLÇE BİNASI
İddiasıyla TÖRENLE AÇILDI
Tutuklanan

Gümrük

Memuru

Mahkemede

Beraat

Etti
Gemlik Gümrük Mü

dürlüğünde görev yapan 
ve rüşvet almak almak İd
diasıyla yargılanan Ali Os
man Körünoğlu İsimli me
mur beraat etti.

Bundan bir süre ön
ce İnegöl’den Ortadoğu'ya 
ambalaj maddesi ihracaatı 
yapan bir firma sahibi 
Gemlik Gümrük Müdürlü- 
ğü’ne başvurmuş, İlk gün 
bazı evraklarının okdkliğl 
nedeniyle İşlerini tamam- 
layamayınca İlçe kayma
kamlığına başvurarak AH 
Osman Körünoğlu İsimli 
memurun kendisinden rüş
vet İstediğini belirtip şl- 
keyetçl olmuştur.

Açılan deve sonunda 
AU Osman Körünoğlu be
raat etmiştir.

mllyonlerca kilo olduğunu, 
bu durumda bile zeytin 
depolarını yapacak mal 
güçlerin sınırlı olduğunu 
söylediler.

Seminer üç gün sürdü.

Gemlik Anevaten Par
tisi ilçe binası törenle hiz
mete aşıldı.

İstiklâl Caddesi Pek
sen Işhan inin İkinci ka
tında tutulan Anavatan 
Partisi İlçe binası açılışını 
Bursa İl Başkanı Hüsa
mettin- örüş yeptı. Burse 
ve Orhangazi örgüt üye
leri ilo milletvekili aday
ları ve Gemlik ilçe yöne
ticilerinin hazır bulunduğu 
açılışta, davetlilere Bol ik
ram edildi.

Açılışta konuşan İl 
Başkanı Hüsamettin örüş, 
huzur ortamı içinde siyasi 
çalışmaların beşlediğim vo 
çok kısa bir zamen^sonro

Ana Vatan Partisi ilçe binesi 11 Başkanı Muhittin Özûç tarsAndan eçshaken
görülüyor. ( Foto ı Gemlik Körfes )

Ana Veton Partisi Ge
nel Başkam Turgut Özel, 
dün goco Bolu'don 
Buraa'ya giderken İlçemi
ze uğradı.

Bugün Karacabey İlçe 
Lokalinin açılışını yapacak 
olan Turgut Özal, dûn 
saat 18.30 da beklenirken 
ancak 22.00 de 34 plekelı 
özel bir morcedea ile ilçe
mize geldi. Doğrudan Par
ti Lokaline gidon Ozal'ı, 
ilçe yöneticileri ve bazı 
partililer karşıladı. Lokaldo 
bir sandalye üzerine çı
karak konuşan Turgut Ö- 
zal, yol yorgunluğunu ü- 
zerinden atamamış, traşlı 
bir durumda kendine özgü 
rahatlığı ilo yarım saat 
konuştu.

Yaklaşık yüz kişinin 
toplandığı, lokaldo konu* 
şan Özal, devletin elt ya
pı. tesislerini yapmasını, 
ağır sanayinin özel sektör 

seçimlere gidileceği İçin 
yoğun bir çalışma ortamı
na girildiğini belirterek 12 
Eylül öncesi ülkede den
gelerin bozulduğunu, ee- 
çimlerden sonra dengele
rin yeniden kurulacağını 
belirterek şunları söyledi:

“—Kaybedecek zamo- 
nımız kalmamıştır. Önü
müzdeki seçimlere kimse
nin lokeyıt kelmaması dü
şünülemez, ülkenin güç 
işleri vardır, göç işleri güç
lü siyasi kuruluşlar halle
debilir. Vetondoşlonmız 
mevcut yaselar dahilinde 
mevcut eiyasl penilerden 
birini tercih edecektir. Bu

tarafından kurulmam ge
rektiğini belirterek şunlerı 
söyledi :

Teşebbüs sahibi 
ni teşvik edelim.- Bu ge
nişletilmelidir. Bakın bu
nun güzel bir örneğini 
vereyim oizo. Bugün kora 
yollarımız işleyen otobüs
lere : Bunlar basit yazı
hane elstoml İle tıkır tıkır 
çalışıyor. Ortalama gönde 
şehirler eresınds 16 bin 
yolcu taşınıyor. Devlet de
mir yolları İse günde an
cak 5-6 bin kişiyi taşıyor. 
İşte bu aradaki farkı gös
teriyor. Bir on düşünün 
şehirler arasında çalışan 
otobüs vo kamyonların 
çalışmayıp grev yaptığını. 
Türklyede hor şey durur. 
Vatandaşın önünü oçaruk 
çok İyi İşler yapar.

Bize muarızlarımız or
ta tabakanın belini büktü

D. s. 1 iı

nun için Anavatan Partisi 
genç kadrolarıyla yola çık
mıştır.’

İl Başkanı Hüsamettin 
Orüç'ün konuşmasından 
sonra konuklara bir tepsi 
içinde petek bal dağıtıldı. 
Ağızlar tadlandıktan sonra 
6 Kasım seçimlerinde Bur
sa birinci ve ikindi böl
geden milletvekilliğine a- 
day olan Momduh Gökçe, 
Kurcebo Alp Timuçin, İs
mail Atomal, Ilhan Aşkın, 
Ertuğrul Önlü kendilerini 
tanıttılar, Adayler, seçile- 
bildikleri takdirde s Merisi 
den gelen hizmeti eelrge- 
miyeceklerinl bildirdiler.
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SİYASAL FARKLILAŞMA (3)
Av .Ali AKSOY

Tek Partiden * Çok partiye geçişte kurulan DP 
■in Genel Başkanı Sayın Celal Bay ar, Gemlik-U- 
tnurbeyli’dir. Türk siyasi hayatında nasıl Malatya
lIlar İnönü’yü, Aydınlar Menderes'i desteklemişler
se Bunalılar’da Sayın Celal Celal Bayar’ı destekler 
Gemlikliler’de Sayın Bayar'ı .memleket çocuğu” ka 
bul ederek yıllarca şevkle desteklemiştir öyle ki, 
1945 50 arası doğumlu kimi Gemlikli öğlencilerin 
okul an'lan arasında, cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın 
elini öpmeleri anısı vardır Bu anı sahiplerine eşim 
de dahildir...,

DP’nin ilçemizde bulduğu destek salt "hemşeh 
rilik bağı”ndan doğmuyor

Seçmenin yaptığı siyasi tercihte gerçi bu bağ 
büyük yer tutar ama, DP kurulmadan çok önce, 
bu desteğin kurdelâsı daha 1938'de kesilmiştir? Şük 
rü Kaya’nın nasıl Gemlikli olduğunu, parti içindeki 
çalkantı sonucu Dr Ziya Kaya'mn nasıl CHP’den 
ayrıldığım yazdık... Sayın Bayar’ın partisini ilçe 
düzeyinde Dr. Ziya Bey kurarsa ssğlanacak siyasal 
başarı tadından yenmez. Nitekim öyle olur.

# # #
Şükrü Kaya İnönü’nün cumhurbaşkanı seçilme 

siyle siyasi hayattan çekilir ama Gemlik'ten çekil
mez elbet. İlçemizin gün batımı güzelliğini deniz kı 
yılındaki evinden seyreder Ve ilçe halkı hastalan
dığı saman yine doktor Ziya Bey'in kapısını çalar.

Aynı yıllarda dünyanın kapısını da II. Dünya 
Savaşı çalar...

Savaş dönemini Türkiye, "Tek Parti • Tek Şef” 
yönetiminde geçirecektir, ismet Psşa'nın ”nlusa sa
vaş acıları yaşatmama ’ kaygısı içinde aldığı önlem 
ler, bürokrasinin sorumsuz bask sı yüzünden, hal
ka çok pahalıya malolur Savaştan kaynaklanan e- 
konomik sıkıntılar da bunun üzerine tuz biber e 
kar... Ve bu yüzden ileride saçım meydanlarında, 
(-Bizi aç bıraktınız!) diye bağıran, -veya bağırtılan 
çocuklara İnönü (-Peki savaşa girip sizi babasız mı 
bıraksaydım?) diyecektir...

* * #
Savaş yıllan sırasında tüm ülkenin katlandığı 

sıkıntılardan Gemlikliler'de paylarına düşeni ahr. 
Tarımdan "aynı vergi alma” uygulaması sırasında 
harman yerine gelen tahsildarın kalemi, artık ne 
yasar ise!... Köylünün ofise teslim için getirdiği 
buğdaya özür bulunur; çuvallar Gemlik-Kurtul a- 
rası birkaç kez gider gelir.

Ziraat'a "iki karga kafası* teslim etme zorunlu 
luğu ilçe halkının belleğinde kanayan bir yaradır. 
Zirai mücadele gereği her köylü iki karga vu up 
teslim etmek sorunda Teslim edilen karga kafaları 
■I altından tekrar tekrar tekrar satılır "kargasız" o 
lanlara...

Yedibuçuk lira yol parası ödeyemeyenler yol
larda çalıştırılır.

Damgalı ekmek ve basme karneleri... Birkaç 
kişi bir araya gelerek alınan bir paket sigara..

Ve bütün tek parti yılları boyunca aynı parti
de, aynı ortak soıumlulıığu taşıyanlar, yeni parti 
kurunca "vebali” İnönü’ye yükl-yip çıkarlar (!) i- 
şin içinden...

$
DP’nin temelinde ’’topra<c reformuna karşı çık 

ma” yatar Yeni parti kuranların yurt düzeyindeki 
kurucu yandaşları yine büyük toprak aahipleridir. 
Ne var ki Gemlik'te saflar yıllar önce ayrıldığın
dan yeni partiyi kuranlar büyük toprak sahipleri 
değildir.

İlçemizde Dr Ziya Kaya'mn oluşturduğu DP 
örgütünde. Ahmet Çorum, Necati Arda, Mustafa 
Çıpa. Hüseyin Adalı, Hüsamettin öktem vo Şev
ket Taşkın önde gelen isimlerdir...

1946’da değil ama 1950 seçimlerinde DP, Bur
na 'd* ve Gemlik’te büyük bir oy patlamasıyla *aan 

diktan çıkar*. Çoğunluk sistemine göre yapılan 50 
seçiminin Gemlik özelindeki sonucunu bulabilmiş 
değiliz; fakat Bursa düzeyindeki sonuç şudur (CHP: 
97 532, % 41,1 - DP : 138,445, % 58,1 12 millet 
vekili DP’aindir.)

DP Bursa'dan aldığı desteği 27 Mayıs 1960 ît- 
tilali’ue kadar korur. Ve Gemlikliler, 1950-60 ara
sı yıllarda Kumla Umurbey çekişmesini de unu
tup, Bayat'a "görülmedik” oy vermişlerdir...

# # #
Türkiye'nin üçüncü cumhurbaşkanını çıkarmış ol

mak İlçemize ne sağladı? DP.’nin yerel yöneticileri bu 
şansı İyi kullanabildiler mİ? Sayın Bayat Gemlik hal
kına ne verdi?

Bu sorulara olumlu yanıt vermeyi çok isterdik.
Dönemle ilgili anlatılanlar : İlçe yöneticileri ve

ya ''hasta partililer'' Sayın Sayar dan "Gemlik’te mil 
let menfaatini’ bir yarar sağlayabilmiş değiller Uya
nık partililer hep kişisel istemle çıkmışlardır Bayat’a. 
Örneğin : Kredi, bayilik, ticaret veya büyükçe bir me 
muriyet... Daha az uyanıklar, (-Bizim oğlanı bir yatı
lı mektebe aldırıve(r).. Belkim İlerde bir öğretmen 
oluveri(r) . ) demişlerdir sadece.

Hiçbir yerel yetkili, (ilçemizin gene'de şu sorunu 
var. Gemlik halkına şu lâzım) dememiştir. Veya de- 
meyi akıl etmemiştir...

Sayın Celal Bayar'da, -anlatılanlara göre-, yerel 
yöneticilerin bu kısırlığından hep yakınmış, buna hep 
üzülmüştür. Ve yine her ne hikmetse Sayın Bayar’da; 
(Partimin yerel yöneticileri istemeyi bilmiyorlar; ama 

Gayrimenkulün Açık Artırma İlânı
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan 

Dosya NO. : 983/9 Izalei’şuyu Satış

Şuyu-un izalesinin temini bakımından satılmasına karar verilen Gemlik tapu si
cilinin 13.2 1964 tarih ve pafta 45, sahife : 3416 ve parsel ; 3440 da kayıtlı Gem
lik Umurbey köyü Akköyler mevkiinde kâin 1880 metrekare miktarlı ve bilirkişi tara 
fından 400 000.- lira kıymet takdir edilen tarla açık artırma suretiyle satışa çıkarıl
mıştır

Satış Şartlan :
1— Satış 7. 11. 1983 Pazartesi günü saat 11.30 dan 11.50 e kadar Gemlik İcra 

ra Dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıyme
tin % 75 ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taah
hüdü baki kalmak şartiyle 17. 11. 1983 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde 
ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhaolı alacaklıların alacağını ve sa
tış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

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

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı bel
geler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde 
hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îora ve îflâs 
Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki fark
tan. ve % 10 faizden ahcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet 
kalmadan kendilerinden tahsil edüecektir.

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 münderecatını kabul 
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 983/9izalei'şuyu satış sayılı 
dosya numarasiyle memurluğumuza baş vurmaları ilân olunur.
(tc. tf. r. 116)
(+) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de da kildir.
Ytaotaaolik Örnek No: 27

ben biliyorum, şu konu ilçe için hayati önem taşır) 
diyerek, ilçeye bir yarar sağlamış değildir Daha 
1930'larda "İktisat Vekili" iken ilçeye fabrika kur
durmayı (Sunğipek) başaran biridir oysa.

Günümüzün yerleşim plânı gecikmiş, altyapı so
runları ağır ve çevre kirlenmesi ile karşı-karşıya olan 
hali düşünülünce, ilçemizin geçmişte ne denli bir ta
rihsel fırsatı kaçırdığı açıktır.

* # #
Dr Ziya Kaya 1950 yılında 62 yaşındadır tam.
Yeniden aday olur ve ilk yerel seçimlerde Gem

lik Belediye Başkanhğı'na seçilir. İktidarın ilk yılla
rında Sunğlpek'ten yakınır yakın çevresine. DP'ye oy 
verenler '.İşten kaytarma” eğilimi taşırlar. Müdür Os
man Edirne’nin sitemleri bitmek bilmez Denemi 
yaşayan Say n Emin Bora : (— O sırada ben fabrikada 
sendikacıydım; işyerinde kaytarma olmamıştır.) diyor 
Belirtmek durumundayım.

Yeni iktidar İlçemize İskele yapacaktır. Dere ağzına ya
kın olduğu için zemin sağlam çıkmaz, atılan İki ayak direği, 
•kİ hâlâ su yüzeyinde uçları!- bırakılarak iskele "sağlam ze
mine" (i) kurulur.

Merhum Şükrü Şenol, şikâyet, mahkeme filân sonuç ala
maz. Ziya Bey dayatır ve yeni İskele, tam Şükrü Kaya He 
Şükrü Şenol’un evi hizasına yapılır. Yetmez, çıkışa bir de liman 
dairesi eklenir. Yapılanlar Ziya Kaya He Şükrü Kaya arasızdaki 
"manzara husumetl"ne bağlanır.

Dr. Ziya Kaya kimi günler Arif Irak'a içini döker s {De
mokrasi istiyordum ama böyle olmasını istemiyordum.) Bir ik
tidarın ilk üç yılı içindeki ölümsüz gözlemleri her ne idiyse (.».)

Ye 1953 yılında ölür Ziya Bey.

( Bitti )

Basın Bülteni
Donanma va Kocaeli, 

Sakarya, Zonguldak Bolu 
Bursa, Bilecik İlleri Sıkıyö
netim Komutanlığının 19 nu
maralı bildirisi.

Komutanlığının 8 numa 
ralı bildirisinin 3. ncü Mad
desindeki paragraf aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

*'3. Gerçek va tüzel ki
şilerin yardım toplamlanne 
ilişkin usûl ve esaslar 25 he- 
ziran 1 fe83 tarihli resmi gaza 
tede yayınlanarak yürürlüğe 
giren 2860 saydı kanun hü
kümlerine göre yürütülecek
tir. makbuz karşılığı dahi ol
sa zorla yardım toplamak, 
matbua, rozet, amblem va 
benzeri şeyleri satmak yasak
lanmıştır.

KAYIP
Gemlik Ziraat Mühendisli

ğindi-’ 26. 9. 1983 gönü almış ol
duğum "Meyve Ağacı Kesim Re- 
poru"nu kaybettim.

Hükümsüzdür.
Fehmi Bakır 

Umurbey

KAYIP
Gemlik Nüfus Memurluğun

dan almış olduğum nüfus cüzde- 
nımı ve Borsa Sosyal Sigortalar 
Kurumandan almış olduğum sigor
ta kartımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
Duran Göket

SATILIK DAİRE

Tof aş Evlerinde net 100 
m2 kaloriferli daire uygun 
fiatle satılıktır.

Not î Arâ bayie takas yapılır

Mûr ; 4 0503 BURSA
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DÜNDEN GELEN

SK
Bebelsr vardı eskilerde, bir yanan 

bir donan; kıaamıkb sıtmalı ka
ra kara hummalı Tutkundu anaları, hum 
malılara, sıtmalılara Doğurmak üst-üste 
kolay bir şey miydi? Cehennem Ateşi yle 
yaaan bebeler, suya- sirkeye batırılmış, 
bea beklerlerdi. Ne konuşabilirler, ne de 
iniltileri duyulurdu. Ses y.ok soluk yok 
Ha öldü ha ölecek. Doktorların, hastane 
İtrin köylere ulaşamadığı günlerde; sal 
üstünde at-eşek ve de insan sırtında, a- 
teşler içinde, doktorlara gidilen yollarda 
da, gidilemezdi ama bir çıkar yol-bel is 
yoktu, ki.

Bahalar, omuzlarında çapa, btl yol
larda; uslarının bir yarısı evde, bir yan 
sı tarlada. Yetmezdi! Üç günlük beş gün 
lük yövmiye bir kile buğday almaya, 
hem de değirmene. Eti sütü tenceresin
de, tavasında; kim göre kim bile. Bebe
ler ölür, anılar doğurur. Analar ölür, babalar 
evlenir.Sanki ahulardaki yazgı (!) yokluk 
lirdi kavrulanlara, Ölen bebelere, anala- 
ra-babalara özgü olasıymış. Toprağa to
hum atılııcasıua, sapır sapır yere düşen 
ler. Bir umutlan olsa, umut boyunca ö* 
le kala yaşamayı sürdürecekler. Ama, u- 
mut dağların ardındaki masallarda bir 
giz. Babalar bebeler, üç yol ağzında u- 
mutla beklerler ”Kaf Dağları bir yüksek 
dağlar, Gizlerini, umut rüzgârlarını 
umutlu yüreklere üflemezler
Kof dağları’nm ardında, periler, peri pa
dişahları yaşar. Umutlarını kesmişler kes 
inçmişler; bekler de beklerler. Akşam e- 
zanlan sonrası başlar, Kaf Dağlarının er 
tatarında bekleşen perilerin-cinlerin insan 
lan kötülükleri, imamlar okur, nineler 
okur; muskalar yazılır muskalar dikilir 
omuzlara.

Bizleri elleyip-belleyip ninnilerle bü

giin de gündemdeyse, yine çağ dışı bilgi 
lerle dolduruluyorsa kafalar; "Günah,, de 
nilen sözcüğün anlatmak istediği nedir 
aramasına sokamamışsak çocuklarımızı, 
kuşkusuz tabular, onların dünyalarında 
büyük yer alacaktır Kaf Dağlarının ar
dındaki umut ışıklarını daha çook bek 
leyeceklerdir.

iki bininci yıla çeyrek kaldı kalma
dı Bizler yine ellerin yağlarıyla kavrulu 
yor; ekonominin dev pençesi yine yoksu
lun kafasında patlıyor. "Maliyeci ve e- 
konomistler Türkiye'yi yirmi yıldır dene 
me tahtasına çevirdiler ” Diyen Şevket 
Yılmaz şöyle sürdürüyor görüşlerini ; 
—insanın karnı teoriyle değil, işle paray 
la doyar... Ekonominin amacı bir takım 
kuru rakamlar ve istatistiklerle oyalan
mak değil insana iş bulmak, yeterli ge
lir sağlamak ve mevcut sınırlı imkânları 
en iyi biçimde kullanıp milletin tümünü 
kapsayan bir mutluluk ortamı yaratmak
tır.,, Diye noktalıyor sözlerini.

Demokratik yaşama geçilmesinde bir 
aydan fazla bir zaman var Türkiye’nin 
tüm sorunlarını; yeni kurulacak düzenin 
yürütülmesinde görev alacaklar, basında 
çıkan demeçlerinde; sorunları göğüsleye
rek, Türkiye’yi dertleri acılan-sprunları 
daha az olan insanlar ülkesi yapacakları 
imajını veriyorlarsa da; bunu Altı Kasım 
dan sonra kurulacak hükümetin; ulusal 
sorunları çözüme ulaştırma yolundaki ça 
baları gösterecektir;

Diyelim ki : Ekonominin sihirli fü- 
lütü bize bizden hayalar üflesin. Diyelim 
ki : Soyut kavramları somuta dönüştü
recek; gerçekçi gözl'e bakmasını' bilenler 
alsın omuzlarına sorumluluk yükünü. Ço
cuklarımızın kafalarında Kaf Dağı’na 
benzer aldatılar; bundan böyle yer al- 

yiten analarımız; hep özlemle ninniler 
yakmış, ninniler söylemişler; oğullarının 
büyük adam olmasının beklentilerine sı
ğınmışlardır. Anaların yüreklerindeki üş

mesin. Çocuklarımıza, gerçekleri somuta 
dönüştürerek verebilmenin yollarında, 
duraklamadan yürünmesi gereken bir 
dünyada yaşıyoruz. “Yarınlar Sizin’’ de

tin tutkunun; memlekete yararlı insan «1 
ma. Bu doğrultuda büyümesi gelişmesi

m ekle ulusal sorunlara bu yaklaşımla çö
züm getirileceği olsa olsa ütopik bir gö

İstenen tutkunun mayasının, nasıl tuttu rüş olur. Artık düşler dünyası çok geri
rulacağım, kim anlatacak; kim eğitecek
ti? Oamanlı Medrese eğitim öğretimi bu

larda kaldı. Geriye dönerek bakmanın da 
bir çözüm olamayacağı gerçekleriyle ya
şıyoruz.

İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk Ha

kimliğinin 983/402 etat 983/397 
karar sayıları İle Erdoan olan 
soyadım Erdoğan olarak düzel- 
tllmlftlr. Duyurulur.

Melih Erdoğan

KİRALIK
Yalova Yolu 

Dörtyol Kavşağında 
Depo ve Dükkân 

Kiralıktır.

Tlf t 1284 Gemlik

Turgut Özal İlçemize Uğradı
diyorlar. Biz buna katıl
mıyoruz. Memur ve İşçi 
bir ülkenin orta direğidir. 
Çadırın orta direği yıkıldı
ğında çadır çöker. Biz 
enflasyonu aşağı çekerek 
işçi ve memurun dostu 
olduğumuzu gösterdik."

Konuşmasının son bö
lümünde bir dinleyicinin 
sorusunu cevaplandıran 
Turgut Özal, çiftçinin ma
lının bol olması karşısın
da flatların düşeceğini tek 
çarenin dışa açılmakla 
sağlanacağını, pazarın ge

nişletilmesinin gerektiğini 
belirterek "ülkemizdeki iş
sizliğin de önüne ancak 
dışa açılmakla geçebiliriz. 
Dışa satılan kendi emeği
mizin ürünüdür. Bunu ya
pamazsak yabancı işçinin 
emeğinin ürününü alırız kİ 
İşte asıl işsizlik o zaman 
başlar” dedi.

"Gecenin geç saatin
de ancak bu kadar nutuk 
atılır" diye sözlerini tamam
layan özal, Gemlik'ten 
Bursaya geçti.

YEĞENLER TİCARET
CELAL GÖRAL 

MURAT DOĞRU
Tlf s 1448
lıtlklâl C4. Doğru Pasajı Ne. 3 Gemlik

Böhlor Elektrotları

Kaynak Makinaaı - Mastaş Flex

Zımpara Taşı

Terme Buhar Vanaları - Sanayi

Malzemeleri ve Boru Profil

Gayrimenkulün açık artırma ilânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. 982/296 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu sicilin 21.2.1978 tarih ve pafta : 13, sahife : 459 ve parsel 460 da 

kayıtlı Gemlik Engürücük köyü eşmeler mevkiinde kain 4840 metrekare miktarlı ve 
bilirkişi tarafından 3.000.000.- lira kıymet takdir edilen tarla açık artırma suretiyle 
satışa çıkarılmıştır.

İMAR DURUMU :
Satışa arzedilen gayrimenkula ait yerde onaylı plân olmadığından 6785/1605 sayı 

lı imar Yasasının ek 7-8 maddelerine ilişkin yönetmenliğin 4.02 maddesi gereğince 
komşu mesafelerine uymak ve yapı yüksekliği .6.50 metrekareyi geçmemek üzere gay
rimenkulün % 5 olan 242 M2. lik alana bağevi ve depo niteliğinde yapı yapılabilir 
durumda olduğu Bursa İli İmar Müdürlüğünün 21.3.1983 tarihli yazılan ile bildiril
miştir.

SATIŞ ŞARTLARI :
1 — Satış 7/11/1983 Pazartesi günü saat 10.00 dan 10.20 a kader Gemlik İcra Dai
resinde aşık 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 çek artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyl* 17/11/ 1983 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu art.rmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış mas
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale 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 2© günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del
ikliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.
3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul Aşarindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onkeşfin 
içinde dairemize bildirmeleri lâaımdır; aksi takdirde kaklan tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmesse icra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kandile* 

Tinden tahsil edilecektir.
3-— 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 mündoracatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 982/296 T. sayılı dosya numarasıyla 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

le. îf. K. 126 )
/ İlgililer tibırine İrtifak hakkı sahipleri da dahildir.

S LIĞI
Geçirmiş olduğu elim trafik kazasında aramızdan 

ayrılan değerli arkadaşım

ÖMER AK YOL* un

ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına başsağlığı diler, 
acılarını paylaşırım.

Arkadaşı
YUSUF İZZETTİN ŞAHİN

(ödemiş Cezaevi)

DUYURU
SODEP GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞINDAN

Partimiz üye kayıtlarına başlamıştır. Her gün 
17.00 den 19.30 a kadar parti binamızda kayıtlar de
vam etmektedir.

Sayın halkımıza önemle duyurulur.

Gereğinde 1307 ve 1**3 nolu telefe şiardan geniş bilgi ahnabilir.
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SAMİ 1-1 
KADRİ G0LER

gemlik

KÖRFEZ
Naatlm Torl : flrhı Pattp 

TBL. : 1T»V — OIMLİK

Diıgi ve Bubi Körfez 
Matbaacılık ve Ambalaj Saa.

4* EkİTTT 1983 Salı

CENK VİDEO
Dev Hamlesini Sunar

Yurdumuzun En Geniş ve Gelişmiş Video Şirketi

ULUSAL VİDEO’nun;
Ûıtaclûğu ve BılkanlarıiL tik ve En Büyük Video Şirketi

ODVİ VİDEO’nun;
ve BURSA VİDEO’nun

'* 1 TJL s < ■ tâ

T E 1K ’V E Y E T İC B A Y 11

GEMLİK CENK VİDEG’DAN
ÜNLÜ FİRMALARCA ÇEVRİLMİŞ, TAMAMI RENKLİ, EN ÜNLÜ ARTİST, YÖNETMEN VE 

PRODÜKSİYONDAN OLUŞAN TÜM FİLMLERİ, 
YÜZLERCE RENKLİ TÜRKÇE SÖZLÜ* ALT YAZILL ORJİNAL* ÜNLÜ ARTİSTLERİN VİDEO KASETLERİNİ* 

YERLİ - YABANCI ŞOV, KONSER, MÜZİKAL VE HER TÜRLÜ ÇİZGİ FİLMLERİ, 
SANSÜR BELCELERİ VE TÜM YASAL HAKLARI; İLE KİRALAYABİLİR YA DA SATIN ALABİLİRSİNİZ.

CENK VİDEO
BALIKPAZARI MH. 1 NOLU CAD. TLF : 3691

GEMLİK

Pazar Günleri Dışında.. Hergün
Saat 14 00 - 19.00 Arası Hizmetinizdeyiz.

GÜLİNAY BUTİK’ten
Sayın Gemliklilere ı Yeni Bir Hizmet Daha 

TÜRK PETROL GAZ VB MOTORİN SERVİSİNİ EVLERE, FIRINLARA VB FABRİKALARA 
MUNTAZAM SERVİSİNE BAŞLAMIŞTIR.

TU> » 2761 PAZAR CADDESİ NO. 3B - CBMLİK



r ..gemlik

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
EKİM 1983 10 LİRA

DOKTOR

EMİNE RUBAN ÇAKIR

İÇ HASTALIKLARI UZMANI

Yeni Muayenehanesinde 
Hasta Kabulüne Başlamıştır.

Tlf : 3100
Kayhan Mh. 1 Nolu Cd. GEMLİK

'ATİ

BALKAN ANKARA’DAN DÖNDÜ YILIN İKİNCİ OLAYI 

ÇAMAŞIR YIKARKEN 
CERYANA KAPILAN ÖĞRETMEN 
FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ /Vidanjör Alımı

Gerçekleşiyor
* 1,5 MİLYON LİRA BORÇ ALINDI
* BİNLİK PLANLAR İMAR BAKANLIĞINCA İNCELENİYOR 
# MEMUR ALIMINA İZİN YOK

Geçtiğimiz hafta An
kara'ya gidon Belediye 
Başkanı ilçemize olumlu 
izlenimlerle döndü.

Ankara izlenimlerini 
gazetemize açıklayan Be
lediye Beşkanı Şahabettin 
Cantay. vidanjör aliminin 
kesinleştiğini belirterek 
yünleri söyledi :

*— Ankara ziyaretim 
de ilk önce Turizm ve Ta 
nıtms Bakanlığına gide
rek, ilçemize alınacak vi
danjör konutunda Bakan
lığın 3 milyon 100 bin 
liralık yardım yapmağa ha 
zır olduğunu gördüm Ga 
rekll protokol hazırlana
rak bu hafta Ankara’ya

ÜRETİCİLERE
TOHUMLUK
BUĞDAY
GETİRİLDİ

Gamlik Ziraat Mühen
disliği aracılığıyla Zirai 
Donatım Kurumuna 15 ton 
tohumluk buğday getirtti.

İlgililerden edinilen 
bilg İare göre Zirai Dona
tım Kurumu tarafından 
dağıtılacak olan buğday
ların & tonu cumhuriyet, 
10 tonu da orso cinai o- 
lup dönüm başına 800 
kg. verim alındığı belirtildi.

Çiftçilerin geniş bilgi 
almak İçin Ziraat Mühen
disliğine başvurmalarını İs
tediler.

SATIŞLAR DEVAM EDİYOR

2 BİN TON KÖMÜR GETİRİLDİ
Belediyece tanzim sa

tış amacıyla Orhaneli Kö
mür İşletmelerinden bu
güne kadar 2 bin ton kö
mür getirildi.

Belediye tarafından par

gidecek olan Su İşletme
si Muhasebecimiz işlem 
lerk bitirecektir. Belediye
miz Turizm Bakanlığından 
ayrıca 1 milyon 500 bin 
lira kredi alacaktır. Beş 
yılda ödenecek olan bu 
kredi ve bakanlık hibesi 
ile DMO den Bedfort şa
se kamyon alınacak, piya
saya 9 tonluk vidanjör 
yaptırılacaktır. Böylece 
Gemlik’lilere iki vidanjör* 
le hizmet vereceğiz.,,

BİNLİK PLANLAR

Ankara ziyaretinde şe 
hlr planları çalışmalarının 
hangi aşamada olduğunu 
da öğrenmek istediğini be

Sunğipek 
Fabrikası
Yeni
Giriş
Kapısı
Yapıyor

İlçemizin en eski ve 
önemli sanayi kuruluşu 
olan Sunğipek Fabrikası 
girişine yeni bir kapı ya
pılıyor.

Cümle Kapısı olarak 
adlandırılan giriş kapısı 
üzerindeki çalışmalar sıkı 
bir şekilde devam ederken 
önümüzdeki günlerde bi
tirileceği öğrenildi.

tiler halinde getirilmekte 
•lan kömür tüketiciye tonu 
4400 liradan satılmakta. 
İlgililer geçtiğimiz ay 600 
ton kömür tüketildiğini, 
bunun özerine 1500 ton

lirten Belediye Başkanı 
Cantay, İller Bankasını da 
ziyaret ettiklerini ve Şehir 
ellik Dairesince binlik plan 
ların incelendiğini, kısa 
zamanda bitirilerek Bele
diyeye iade edileceği yo 
lunda söz aldıklarını söy-

Emniyet
Görevlileri
Atış
Talimi
Yaptı

İlçemiz emniyet gö*

revüleri Askeri Harada a- 

tış talimi yaptılar.

Bursa Emniyet Müdür

lüğünden gelen görevli

lerle, İlçemiz emniyet gö

revlileri başlarında Emni

yet Amiri Aydın Erokay 

olduğu halde gerçek mer

milerle atış talimleri yap

tılar, Atışlar Askeri Hara 

atış poligonunda tam ve 

yarımboy hedeflere yöne

lik oldu.

İlgililer atışlarda yüz

de altmışbeş ile yüzde 

seksen arasında başarı sağ 

(andığını açıkladılar.

İzzet ÜNAL 
kömürün partiler halinde 
getirtildlğlni söylediler.

Kömür satışları kor* 
don boyundaki Belediye 
Kömür Tanzim Satış De
posunda yapılıyor.

ledl.
Belediye Başkanı Can 

tay, Ankara gezisinde İçiş 
leri Bakanlığından Beledi
ye Memur kadrolarının art 
tırılmasını da İstediklerini, 
ancak buna olumsuz ce
vap aldıklarını belirtti.

GENÇ 
ÖĞRETMEN 
OTOBÜS

BEKLERKEN
KALP 
KRİZİNDEN 
ÖLDÜ

Küçük Kumla Şükrü 
Alemdar İlkokulu öğret
meni Mustafa Akbaba (36) 
Ahmet Dural Meydanında 
geçirdiği kalp krizi sonu
cu öldü.

Salı günü alış veriş 
yapan Mustafa Akbaba, 

saat 20.30 sıralarında sa- 
tınaldığı eşyalarla Ahmet 
Dural Mdydanından Cum
huriyet Mahallesine çık
mak için otobüs bekler
ken kalp krizi geçirdi. Bir
den fenalaşan genç öğret
mene çevredeki halk yar
dım etmek İstedi. Ancak, 
sara nöbeti geçirdiği sa
nılarak ayağa kaldırdılar. 
Akbaba'nın kalp krizi ge
çirdiğini anlayan bir em
niyet görevlisi, hastayı tak
siyle Doktor Neci Özo- 
kur'a götürürken yolda 
öldü»

Olay, eğitim camia
sında üzüntü yarattı. Mus
tafa Akbaba, evli ve iki 
çocuk babasıydı.

Ihsan BÖLÜK

Nafiye Canalp (35) 
adlı öğretmen evinde ça
maşır yıkarken caryana 
kapılarak feci şekilde can 
verdi.

Olay, geçtiğimiz haf
ta Perşembe günü İstik

lal Caddesindeki Halk Ban 

kası lojmanında meydana 
geldi. Nafiye Canelp, ilk

okula giden çocuklarını o 
kullarına uğurladıktan son 
ra, çamaşır yıkamaya baş» 

ladı. Ancak, çamaşır ma
kinesinin kaçırdığı corya- 
na kapılarak feci şekilde 
öldü.

Çamaşır yıkarken cer- 

yana kapılarak ölen Nafi

ye Canalp, eşinin bir sü

re önce Gemlik Halk Ban 

kası Muhasebeciliğine e- 
tanması üzerine ailece İl
çemize yerleşmişti.

Genç öğretmenin çö

zesi İnegöl'de toprağa ve 
rildi.

BP PERSONELİNE 
YÖNETİCİLİK 
KONUSUNDA 
SEMİNER 
DÜZENLENDİ

BP tarafından "yöne
ticilik" konusunda iki gün 
süren bir seminer düzen
lendi.

BP'ye bağlı Gemlik, 
Ambarlı, Kartal vo Yeşil
köy depoları ve genel 
merkez yöneticileriyle. Gem 

İlk personelinin katıldığı 
seminer Tibel Otel’de ve
rildi.

Prof. Besim Baykal’ın 
sunduğu seminerler, de
ğişik yıllarda BP’nin de
ğişik bölgelerinde uygu
lanıyor.
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Gemlik
Y azıları

A', Ali AK -»OY

Çoktandır birşoye merak sardım ■ Okurken 
rastladığım kimi özdry |’«ri, h«-m«-n bir kağıda ge- 
Jİriyor ve saklıyorum H.«k. hukuk, eşitlik, düşün 
ce özgürlüğü ile ilgili o anlar bjşta olu ak üzere 
hemen her konuda

Yazılarımızın köşe başi ğı bizi hep yerel şev 
ler yazmaya zorluyor değil ya! Bu hafta seçtiğim 
özdeyişlerin bir bölümünü gizlerle paylaşmak isti
yorum Büyük çoğunluğu TÜBİTAK’ın (Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştırmalsr Kurumu) çıkardığı 
“Bilim ve Teknik’’ dergisinin sayfaları arasına ser
piştirilmiştir Bir kısmı çeşitli kitaplarda rastladı
ğım sözlerdir

Söslerin sahipleri çok değişik yüzyıllarda yaşa
mış insanlardır vs hepsi bizim gözümüzde “kâfir” 
kişilerdir. Bakalım neler demişler :

* ♦ #
Göz ancak o kişinin bildiği kadarını görür.

Gosthe
Yalan söylerken o yalanı söylediğim insandan 

çok kendimi aşağılamış oluyorum. Montaigne
Dünyanın neresinde bir haksızlık işlenmişse, 

bu haksızlıktan hepimiz sorumluyuz. J. Paul Satre
Bir insanın tek başına mutlu olması utanılacak 

şeydir. A. Camus
Bu yüzyıl sanık sandalyesinde; tanıksa benim!

Viktos Hügo
Asıl özgürlük, başkaları gibi -herkes gibi- dü

şünmeye mcebur olmama özgürlüğüdür.
Rota Lüxsmburg

İnsanların çok kez yanlış ve garip hareketler
de bulunmaları, benzemedikleri kimseleri teklit et
meye kalkışmalarından ileri gelir. Samuel Johnson

* # #
Size ne kadar genç göründüğünüzü söyleyenler, 

böylelikle yaşlanmış olduğunuzu da ima ederler.
Gary Grant

Birisinden iyilik gören kişi, bu iyiliği hiç u- 
nutmamalıdır Birisine iyilik yapan kişi ise, bu 
yaptığı iyiliği hemen unutmalıdır. Chsrron

Uçurtmalar rüzgâr gücüyle değil, o güce karşı 
uçtukları için yükselirler. Churchıll

Para gübreye benzer, yayılmadığı sürece yarar- 
olduğu söylenemez. F Bacon

Sevgi veya kin hekim olduğu vakit, akıl yap
tığı delilikleri haklı göstermek için bahane bulma
ya zorunludur. Alain

Kusurlu bir dille yargılama, hileli tartılarla 
bir malı tartmağa benzer Goelhe

# * *
Düşüncelerinizin esiri olmayınız. Çünkü insan 

düşünce zincirlerini kırarak yükselir. Montaigne

BEN DEMEDİM: 

DEMİŞLER...

Düşüncelerini değ ştirmeyenler yalnız deliler ve 
ölülerdir. T Lovsll

Tüm insanlık aynı düşüncede olsa, yaln z tek 
kişi farklı düşünce, o kişinin gücü de yetse, tüm 
insanlığı susturmaya nasıl hakkı yoksa, insanlığın 
da o kişiyi susturmaya hakkı yoktur. S. Mille

Düşüncelerinize zerrece katılmıyorum. Fakat 
düşüncelerinizi söyleme özgürlüğünüzü ölümüm pa
hasına savunmaya hazırım. J. J. Rousseau

özgürlük, iktidarın tutum ve davranışına mu
halefet cesaretidir. Perikles

Kim özgürlüğünü kaybetmişse, onu savunama- 
dığı işin kaybetmiştir. Voltaire

Hoşgörüsüzlük, insanın kendi davasına -tam i- 
nancı olmamasından ileri gelir. Gandhi

Tezatlar sonunda ahenk olurlar. Heraklitos

# * *
Cömertlik, çok vermekle değil, zamanında ver

mekle ölçülür. La Bruyere
İnsan ne kadar az düşünürse o kadar çok ko

nuşur. Montes Quieu
Partiler aynı gemideki yolculara benzerler; e- 

ğer gemiyi devirecek olurlarsa hepsi de yok ola
caklardır. Andre Maurois

Hekim istese de, istemese de büyüklüğü üst
lenmiştir. Çünkü bu sanatkâr, işinin gereği olarak 
aci çeken insanları seçmiştir. Luc Chanterreau

Hiç kimse kışlardan kendine düşün payı alma
dıkça akıllanamaz. H. V. Anden

İradene hakim fakat vicdanına esir ol. Aristo 
Bir insanı medenileştirmeğe karar verince işe 

büyük annesinde başlamalıdır. V Hügo
Okumak, geçen yüzyılların en namuslu adam

larıyla yapılan bir söyleşidir. Deseartss

# $ $
Yerinde sayanlar, yürüyenlerden daha çok gü

rültü ederler. Oscar Vilde
Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarıla

maz Emerjon
Hepimizin aynı fikirde olması iyi bir şey de

ğildir. Çalışmayı yaratan fikir aykırılıklarıdır
L. Clemens

Kurgu bilim, geleceğin bir tür arkeolojisidir. 
Clifton Fadiman

Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini 
öğrendik. Ancak bu arada çok basit bir sanatı u- 
n uttuk : Kardeş olarak yaşamayı.

Martin Luther King
Ve değerli okurlar; şiirde sembolizmin babası 

ünlü Fransız şair Baudelaire (Bodler)’in özdeyişi 
insanı ‘‘dürten” bir özdeyişi ; Ancak eşit olduğunu 
kanıtlayan kişi eşittir bir başkasına. Ve ancak öz
gürlüğü fetheden hakeder özgürlüğü..

<3

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

ALİ ÇATAK
Demirsubaşı Mah. Çarşı Girişi GEMLİK

KAYIP

Gemlik Nufüs memurluğundan ilmiş olduğum 
Nufüs cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdür.

Mustafa Subaşı

KAYIP

Bursa trafik Şube Müdürlüğünden aldığım 
16 HT 0T2 nolu taraktör romork plâkamı kaybet 
tim. Hükümsüzdür.

Memduh Gür

Satılık Traktör
BAŞAK marka traktör, pulluk, römork 

ve ilaçlama teşkilatıyla birlikte 
satılıktır.

Müracaat : Tlf : 2408 GEMLİK

İlân
Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden

982/180

Gemlik ilçesi. Mecidiye Köyü, dibek mevkiinde 
kâin, güneyi İnce kurudere ve sonradan ormanlık, taı 
zeyi yol, doğusu Bihnban Uğur varisleri batısı yol il» 
çevrili bulunan 21 137 metrekarelik taşınmazın, dava
cı Ramazan Özçelîk tarafından, tesçili talep edilmiş 
bulunmakla, bu yer hakkında hak iddiasında bulunan 
ların 3 ay içinde mahkememize müracatlan ilan olu
nur.

DEMET KUYUMCUSU
İLK KEZ BURSA’DA ACILAN

Gemlikli Kuyumcudur

* BİLEZİK * PIRLANTA
* KOLYE * İNCİ

* ALYANS

M- MUTMAN
Ulucaml Yanı Sayılgan Uluca Pasajı No. 39
BURSA

SATILIK
Gazhane Caddesinde 1 30 m2 

Lux Daire ve Mermerağıl Mevki in- 
7500 m2 (650 ağaç) zeytinlik ve 
Orheniye Mah. Ahşap ev satılık.

Müracaat î Tlf : 3233 (Gündüz) Gemlik

SATILIK DAİRE
Tofaç Evlerinde net IOO m2 kaloriferli daire 

uygun fiatla satılıktır.
Not: Arabayla takas yapılır

Mür î 10503 BURSA

İLAN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemize ait Gemlik Osmaniye mıhallesl pa
zar caddesinde belediyece yeptınlmtş elan ot ve el 
mamulleri tanzim satış dükkanı, içindeki hiç kulend- 

mamış 1 Adet Et muhafaza buz dolabı, 1 Adet soğutucu 
ve 1 Adet terazi ile birlikte kira bedeli aylık makta 
108in lira kalmak şartı ile ve et satışlarında belediye 
farkından daha aşağı verilmek üzere 2490 sayılı Ye
se hükümlerince açık eksiltme ile 5sene müddetle ki 
raya verilecektir, ihalesi 26.10.1983 Çarşamba güni 
saat 15.00 Belediyede yapılacaktır.

Talip elsnlann bu işe art şartnameyi mesai saat
lerinde muhasebe servisinde görebilir. 11.10.18S3

KİRALIK
Yalova Tela Dörtyol Kavşağında Depo ve Dükkâa 

Kiralıktır.
Tlf e İM» «w»
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Köyler, şehirler gibi sıkışık düzende 
yerleşimli olmadıklarından; hemen hemen 
her köy evinin geniş avluları vardır Hiç 
bir köy evinin avlusunun ortasında yer 
leştirilmiş helası yoktur Evlerin helaları 
da açık değildir. Buna karşın, bol su dö 
kûlerek de yıkanması savsaklanmaz.

Bu paragrafı böylece noktaladıktan 
sonra, gazetemizin, 27 Eylül 1983 günlü 
sayısının birinci sayfasında yer alan baş 
hğa bıktığımısda; llçs’nin helasının or
tada bir yere kurulmasının kararlaştırıl
dığı büyük başlıkla şöyle veriliyor: 'İL
LER BANKASI ÜÇ SAĞLIK KURULU 
ŞUNUN ARKASINA ARITMA TESİSİ 
İÇİN İHALE YAPIYOR.,, Üç sağlık ku 
ralnşu da şunlar: SAĞLIK OCAĞI • VE
REM SAVAŞ DİSPANSERİ - SSK DİS 
PANSERİ. Bu kuruluşların ortasında, ya 
nıbaşmda ilçenin açık bir belâsı. Oysa 
projede ; ”şehrin yerleşim alanı dışında 
bir bölgede yapılmasını öneriliyor.

insan sağlığının bozulmaması için ti 
tiz çalışmalar yapılacağı yerde sanki bi
nlerinin Gemlik’e hınçları varmışçasına 
"projeyi”de umursamıyarak ilçenin yer
leşim alanı için de kararlaştırılmış olma
sı inaanm usuna bazı sorular da takabi
liyor. Acaba, bu konuda karar vermiş o 
lanl.rın sağlık koşullarından, sağlığın na 
sil korunması gerektiğinden haberleri mi 
yok. Hergün sabahtan akşamadek üç sağ 
lık kuruluşundan, sağlıklarının düzelmesi 
için umutla bekleyen, her yaşta insanımız 
bu arıtma tesislerinin, o bölgede oturan 
lir kadar etkisinde olacak; belki de mik 
rop da almış olacaklar. Her mevsimde 
de bölge bölge halkı çekilmez kokularla 
karşıya kalacak. Bu konumda sineklerin 
Hamidiye Mahallesi’nde, Gemlik’te daha 
çoğalmasının nasıl önüne geçilecek?

Bizde nedense yaşamsal konularda 
bir vurdum duymazlık vardır, ister bir 
sağlık kuruluşunda olsun, ister küçük bir

hastanede sağlığın baş köşeye oturtulma
sı gerekirken.: sağlığı bozucu şeyler otur
muştur; o baş köşeye. Biz ki çiftçilikte, 
her sanat dalında ilerlemeyi, yapılanları 
ileri boyutlara götürmeyi amaçlamışız; 
Öyleyse insan sağlığını bozacak şeylerden 
gün günden neden uzaklaşılmış olunsun? 
Sağlıksızlığın insan gücünü azaltacağı, ü 
retimde düşmelere neden olacağı gerçeği 
varken; bu gerçeği görmezlik edenlerin de 
uzunca düşünmeleri gerekmez mi? "Önce 
sağlık,, istenirken neden sağlığı tehdit e- 
den etkenlerin de ortadan kaldırılması ge g 
rekmez mi? O zaman Gemlik’in ortasın- I 
da "helanın ne işi var? Hemen iki seçe- ■ 
nekten biri demek gerekir. Ya sağlık ku fl 
ruluşları, yada "arıtma tesisleri"

Yöremizdeki fabrikaların baca du- I 
mantarından, denize bıraktıkları artıkla- H 
dan, kokulardan arınmış bir yerde mi ■ 
yaşıyoruz. Denecek şu: "işte fabrikalar, ■ 
baca dumanları işte Gemlik'in belâları- m 
nın bunca zaman denize akıtılması. Kuş- ■ 
kuşuz bu da hoş değil sağlığımız açısın ■ 
dan bu da tehlikeli. Bu konularla çok M 
uğraşıldı, bilmem yinede duruluyor mu g 
üzerinde. Bunları bir yerden kaldırıp baş I 
ka bir yere kurmaya olanak yok. Oysa H 
Gemlik’in tüm pisliğini içinde toplayacak m 
fosseptik çukurunu sağlık sahasından u- || 
zaklaştırmanın yolları olmalıdır, llgilile- H 
rin bu konuda çok duyarlı olacaklarından |l 
umudumuzu da kesmiş değiliz, iller Ban- ® 
kası'na çok yer bulunur; bu işi kotarmak |j 
için. Diyelim İller Bankası diretiyor. Bu ■ 
diretmenin, "Dediğim dedik, çaldığım E 
düdük.,, Demenin de bizce bir anlam ta | 
şınsayacağı; sağlık kuruluşlarının da ora- | 
da sağlıksız kuruluşlara dönüştürmenin- | 
de yanlış bir karar olduğu Gemlik kamu I 
oyunca’da benimseniyor.

Evlerin, avlularının, içine hela kon- | 
durmak; buna denir demekle yetincce* I 
£>*•

AA AA AA A^ta AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA| DUYURU I
!; SODEP GEMLÎK İLÇE BAŞKANLIĞINDAN |

Partimiz üye kayıtlarına başlamıştır. Her gün |

17.00 den 19.30 a kadar parti binamızda kayıtlar de- î 

11 vam etmektedir. !

I* Sayın halkımıza önemle duyurulur. *

| Gereğinde 1307 ve 1043 nolu telefonlardan geniş bilgi alınabilir. 1

YEĞENLER TİCARET
CELAL GÖRAL 

MURAT DOĞRU

Tlf ı 1441
lıtlklâl Cd, Doğru Paıojı No. 3 Gemlik

Böhler Elektrotları

’ Kaynak Makinesi - Mastaş Flex

Malzemeleri vs Boru Profil

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

M Ihsan BÖLÜK M

Orhangazi Adalet: o 
Borusan Güvenspor: 3

İki hafta önce açılan gençler ligine geçtiğimiz pazar günü yapılan karşılaşma
larla devam edildi. Gemlik'ten beş takımın katıldığı Bursa Bölgesi Gençler ligin
de geçen hafta yapılan karşılaşmalarda, lige iyi başlayan Borusan Güvenspor Or
hangazi’de Adaletspor’u 3-0 yenmeyi başardı.

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Orhangazi’de oynanan karşılaşmada Borusan 
Güvenspor'un gollerini 54 ve 69. ncu dakikalarda Ali, 64. ncü dakikada da Fikret 
attılar. Cahit Geyik, Gürda! (Süceyü ve Rıdvan Özdemlr hakem üçlüsünün yö
nettiği karşılaşmaya takımlar şu kadroları İle çıktılar.

ORHANGAZİ ADALETSPOR : Musa, Mehmet, Ali, Recep, İsmail, İbrahim, 
Metin, Zeki, Orhan, Mevlut, Davut, (Tarık)

BORUSAN GÜVENSPOR : Erkan, Adem, Oktay, Halil, Mehmet, Fikret, Mus
tafa, (Özcan), Yüksel, Yılmaz, Cemalettin

Orhangazi Hürspor: 2 
Sümerspor: 1

Gençler liginde mücadele eden Gemlik Sümerspor geçtiğimiz hafta Cumartesi 
günü Orhangazi Hürspor’la karşı karşıya geldi. Ancak 80 dakikalık mücadelede 
Hürspor’un oyunu üstün geldi ve Sümerspor 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Sela- 
hattin Erdi, Cemal Göktaş ve Rıdvan Özdemlr hakem üçlüsünün yönettiği karşı
laşmadaki golleri 43. dakikada Mesut, 50. dakikada Abdullah Hürspor adına, 67. 
dakikada Emin Sümerspor adına attılar.

Karşılaşmaya takımlar şu kadroları ile çıktılar :
ORHANGAZİ HÜRSPOR : Erol, A. İbrahim, Yılmaz, Yaşar, İsmail, Bülent, 

Abdullah, İsmet, Hızır, Zeki, (Ercan), Faruk, Mesut
SÜMERSPOR : Rüştü, AH, Kemal, Metin, Emin, Veysel, Mehmet, (Ayhan), 

Ümit, Durmuş, Özkan, İlker

KUMLA YALISPOR
GENÇLİK TURNUVASI BAŞLADI
Küçük Kumla Yahspor Kulübü gayrlfedere kulüpler arasında Gençlik Turnuva 

sl düzenledi.
Küçük Kumla sahasında başlayan karşılaşmalara, Gemlik Ufukspor, Çağdaş 

spor, Gençlerblrliğl ve Kumla Yalıspor katılıyor.
Geçtiğimiz hafta Küçük Kumla sahasında ilk karşılaşma Küçük Kumla Yalıspor 

İle Ufukspor arasında oynandı. Yalıspor'un üstün oyunuyla geçen karşılaşmayı 
Yalıspor 4-1 kazandı.

Turnuvanın İkinci karşılaşmasında Gemlik Gençlerblrliğl Çağdaşspor maçına 
çıkmayınca 3-0 hükmen yenik sayıldı.

Turnuva önümüldekl Cumartesi ve Pazar günkü karşılaşmalarla son bulacak.

I DUYURU |
S.S. Gemlik Küçük Sanayi Sitesi
Yapı Kooperatifi Başkanlığından

İlçemizdeki Sanatkâr ve Küçük Sanayicileri bir araya 
getirip düzenli bir işyerine kavuşturmak amacıyla kurulan 

i kooperatifimiz Ticaret Bakanlığınca 17.6,1983 tarihînde S 
| resmen kurulmuştur.

Yeni İmar planına uygun alanda yapılacak Küçük Sa- j 
| nayi Sitesi üye kayıtları EKİM ayı sonuna kadar devam e- İ 

decektir. Üye yazımları bu tarihte sona erdirilecek ve pro । 
je çalışmalarına başlanacağından uzatılmayacaktır.

Sayın sanatkâr ve Küçük Sanayicilere önemle duyurulur. S
KOOP. BŞK. i

I Mür.: Süreyya Bayrak Tlf: 2235 - 1761 GEMLİK I
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KADRİ GÜLER
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KÖRFEZ
m Yinat/m Yar/ : ftrla Paujl S 

m. : 1T*T ~ OBMLİK

Dizgi ve Btık Körfez 
S Matbaacılık ve Ambalaj San. R

Sayfa 4 11 Ekim 1983 Salı

CULINAY BUTIK’ten
Sayın Gemlik’lilere Yeni Bir Hizmet Daha 

TÜRK PETROL GAZ VE MOTORİN SERVİSİNİ EVLERE, FIRINLARA VE FABRİKALARA 
MUNTAZAM SERVİSİNE BAŞLAMIŞTIR.

TLF : 2761 PAZAR CADDE) NO. 38 - GEMLİK

1984 Yılı Yaklaşıyor

Türkiye’nin En Zengin 
Tnkvim çeşitleri ile

Yine Sezonu Açıyoruz

Çeşitlerimizi Görünüz

KÖRFEZ MATBAACILIK ve AMBALAJ SANAYİİ

GAZHANE CADDESİ ŞİRİN PASAJI TLF : 1797
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Giemuk
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
YIL. l 11 SAYI » 510 18 EKİM 1988 10 LİRA

DOKTOR

EMİNE RUHAN ÇAKIR
İÇ HASTALIKLARI UZMANI

Yeni Muayenehanesinde 
Hasta Kabulüne Bağlamıştır.

Tlf : 3100
Kayhan Mh. 1 Nalı» Cd. GEMLİK

Sosyalizasyon Uygulama Bölgesi Olması Nedeniyle

Sağlık Ocağında Görevli
Sağlık Memurları Mesai Dışında
Göreceği Hizmetlerden 
ücret Alamayacaklar

SEÇİMLERDE 
25 BİN 686 
SEÇMEN 
OY KULLANACAK

Gemlik Sağlık Araştır 
M ve Eğitim Grup Baş
kanlığına bağlı Ocaklarda 
görevli Sağlık Memurları, 
çalışma saatleri dışında 
yapacakları her türlü hiz
met İçin ücret alamıyacak 
lar.

Gemlik Sağlık Araş- 
ürma ve Eğitim Grup Baş 
kanlığı ilgililerinden aldığı 
ma bilgilere göre, Başkan 
hğa bağlı Gemlik Merkez, 
Umarbey, Küçük Kümle, 
Engûriicûk ve Armutlu 
Sağlık Ocaklarında görev* 
II bulunan Sağlık Memur
larının, ocaklardaki görev 
lerlnln bitiminden sonra 
hastalara yapacakları her 
türlü müdahale sonende 
ücret almalarının kesinlik
le yasak olduğunu bildir
diler.

İlgililer yaptıkları açık 
lamada şunları söylediler:

"»Gemlik Sosyelizas 
yon kapsamında bir uygu 
lama bölgesidir. Bu ba
kımdın sağlık hizmetleri
nin tümü ücretsizdir. Sağ

Altın Saat Armağan Edildi

Kafoğlu Fabrikası 
İki İşçisini ödüllendirdi
İlçemizin en eekl ku

ruluşlarından Kafoğlu Sa
bun Fabrikası, hafta İçin
de işyerinde yapılan bir 
törenle İki İşçisini eltin 
seat He ödüllendirdi.

Törende bir konuşma 
yapan Şirket Genel Mûdü 
rü Erdal Uzunoğlu "Şirke
timiz Sebun Fabrikasında 
24 yıla varan hizmet sA- 
reel İçinde İşverenlerimize, 
sevk ve İdare elemen (arı
mıza, posta başılerımıza 
gösterdiğiniz çok saygılı 
tutumlarınız, İş arkadaşla- 
tinizle İyi geçiminiz, İşye
ri barışının sağlanmasında 
gösterdiğiniz önleyiş ve 
verilen işleri gücünüz öl- 

lık personeli 24 saat sü
reyle görevdedir. Ocaklar
daki çalışmalardan sonra 
sağlık hizmetleri bitmiş sa 
yılmaz. Bu aaatten sonra 
yapılacak sağlık müdaha
lelerinden hiçbir zaman 
ücret talep edilemez. O-

OKUMA-YAZMA SEFERBERLİĞİ 

VI. DÖNEM ÇALIŞMALARI 

TÜM YURTTA BAŞLADI
Büyük Ondor Başöğ

retmen Atatürk'ün lOO.ncü 
Doğum yılı nedeniyle baş 
latılan Okuma-Yazme Se
ferberliğinin VI. dönem 
Çalışmaları 17-10-1883 
günü tüm yurtta başladı.

23 Mart 1881 tarihin
de başlatılan Okuma -Yaz
ma Seferberliğine bugüne 

çüsünde yorlne getirmeniz 
sonucu arkadaşımız Uysal , 
Akın’ı Ciddiyet ödülü, Se 
vll özgeni Başarı ödülü 
İle ödüllendiriyorum. Mad 
dİ değerinden ziyade ma
nevi değerine İnanacağı
nız bu ödülleri İyi günler 
do kullanmanızı, örnek 
devrenış ve beşerili çalış
malarınızın devamını, eağ 
lıklı ve mutlu bir yaşam 
dileklerimi sunerım." de
di.

Fabrikada yapılen tö
rene tüm personel vo İş 
çiler katıldı. Bu tür ödüllen 
dlrmo İlçemizde İlk koz ya
pıldı Beşerili İşçilere eltin 
eaat armağan edildi.

caklerda çalışan sağlık gö 
revüleri bu hizmetlerine 
karşılık İş risk) almaktadır 
lar. Vatandaşların bilinçli 

davranmaları ve sağlık hizmet 
lerl için Ocaklarda görevli 
Sağlık memurlarına ücret 
ödememeleri gereklidir.* 

kadar 130.148 kura açıl* 
mış ve bu kurslara 3.024* 
306 Vatandaş katılmış o- 
lup, 99 270 kişi de II. ko 
deme kurslarına katılarak 
‘Yetişkinler Eğitimi İlko
kul Bitirme Diplomaaı" ol 
mıştır.

İlçemizde bugüne ke
der yapılan Okuma-Yazme 
çalışmalarında 87 kurs a* 
çilmiş ve bu kurslara 1B80 
kişi devam ederek 928 kİ 
şl Okuma-Yazma öğrene
rek belge almıştır.

2841 Sayılı Konunun 
emrettiği hükümlere göre 
Okuma Yazma bilmeyen 
vatandaşların tesbitl tok*

Satılmayan Balık Denize Döküldü

KÖRFEZ HAMSİ 
AKININA U G R A D I

Gemlik Körfezi dün 
görülmedik hamsi akınına 
uğradı. Motorlar dolusu 
balık denize döküldü.

Dün sabahın erken 
saatlerinde iskeleye yana- 
şen balıkçı motorlarından 
yaklaşık 7 bin kasa ham
al balığı kamyonlarla yur
dun çeşitli yerlerine gön

Yapılan açıklamada 
hastalara İğne, pansuman 
gibi hizmetlerin aağlık mo 
murlerı tarafından yapılma 
emin zorunluluğu tekrarla
narak, ücrot talebinde bu 
lunanların şikayet edilme
sini gerektiği belirtildi.

rar yapılmış vo kürelere 
katılması zorunlu (14-45) 
S63 kişi tesblt edilerek 
kendilerine "kürse katile 
maları” İçin duyuru yapıl 
mıştır. İlçemizin özelliği 
dikkate alınarak VI dönem 
küreleri 3 Ekim günl 
açılmıştır.

öğrenildiğine göre; 
bu gino keder İlçe Mer
kezinde 13 küre aşılmış
tır. Kuralara 239 kişi de
vam etmekte olup, duyu
ruyu kerşın kuralara de
vam etmeyen 22 klşlmoh 
kemeye verilmiştir. Halen 
İlçemizde Okume-Yazma 
oranı % 96.68 dır.

derildi.
Bu orada iskeleye geç 

gelen iki balıkçı motorun 
deki hamsi balıklan elıct 
bulamadı, önce bir bö
lüm balık halka peresi 
dağıtıldı. Daha aonra ar
tan balığın denize dökü 
locoğl açıklandı.

6 Kasım tarihinde ya
pılacak olan milletvekili 
seçimlerinde İlçemizde 15 
bin 686 seçmenin oy kul- 
lanacağı öğrenildi.

İlçe seçim Kurulundan 
alınan bilgilere göte eoç 
men kütüklerinin kesinleş 
tlğl 6 Mayıs günü, yepı- 
lan yeni düzenlemelerle 
ilçemizde 25 bin 686 eeç 
menin 6y kullanabileceği 
aeptandı ve' Yüksek 
Seçim Kuruluna bildirildi.

6 YA} GRUBUNSA 
269 ÖĞRENCİ
ÖĞRENİME

1983 84 öğretim yı
lında İlkokula başlama 
yaşının 6 ya alınması uy
gulamasıyla İlçemizde 6 
yaşında 269 öğrenci Ağ* 
renlme başladı.

İlgililerden aldığımız 
blrgllere göre Gemlik Mer
kezinde okul derslik duru
mu uygun ölen Şükrü Şe
nol, Namık Kemal vo A* 
tatürk İlkokullarında "6 
yaş" uygu İması başladı. 
Ota yandan köy ve kasa
ba okullarının tümünün de 
uygulamaya katıldıktan be 
llrtlldi.

İlgililer kosln kayıtlar* 
tn 1 Kasım da sona erdi
rileceğini, bu öğretim yı
lında ancak okul, öğret
men vo derslik durumları

BALIKHANE BUGÜN 
HİZMETE GİRİYOR

Belediye torofındon 
Balıkçı Barınağına yaptın 
lan Balıkhane bugün hiz
mete eçılacsk.

Uzun yıllordon beri il 
ço balıkçıemın, yakaladığı 
balıklar yükleme boşaltma 
İskelesinde satılıyor vo bu 
rodan yurdun çeşitli yer* 
Itrine sevk ediliyordu. 
Son yıllarda balıkçı tekne 
Itrinin büyümtthrit belik 
alım »atım işlerini yürüten 
komisyoncu İanede çoğal
ması sonucu Yük İskelesi

İlgililer, kütüklerin, kesin- 
leştiğl tarihte Tart dışın
da bulunanlarla, vatani gö 
revlnl yapan vo tarhla o- 
lanlar İle hakimli vo ta 
takla olap tarhla olanlann 
21 Ekim tarihine keder İl
çe Meçim Kurullarına boş 
vurmalarını hollndo ay kul 
lanabilocoklorlnl belirttiler.

İlgililer, seçmen kart 
lerının dağıtımına devam 
edildiğini do belirttiler.

BAfLADI 
yeterli olan okullarda bu 
uygulamayı başlattıklarını 
aöyledller.

S Yaş uygulamaaıyle 
Şükrü Şenol İlkokuluna 
Sİ, Atatürk İlkokuluna 48, 
Namık Kemal İlkokuluna 
34, Küçük Kumla Şükrü 
Alemdar İlkokuluna 18. 
Armutlu İlkokuluna 12, 
Umurbey İlkokuluna 28, 
Müratoba Köyü İlkokulu 
kuluna 11 öğrenci elindi.

öte yandan 221 ooyı- 
h yasada yapılan eon de
ğişiklikle 7 olan okula 
başlama yaşı önDmüadofcl 
dere yılından bağlıyarak S 
olarak uygulanacak.

balıkhaneyi andırmağa boş 
lamtşu.

Belediye incimenl M 
dığı bir karar He balıkçı 
be inağı ne daha önce yap 
tınlan ve Tekele kbatano- 
cak oton tuz deposunda 
değişiklik yaparak be yu
rt balıkhaneye dönüştür
dü ve İçeriye yapılen bS- 
rolan geçtiğimiz haftalar 
ihaleye çıkararak kfraye 
verdi. Alt yapı hizmetleri 
tamamlanan yeni balıkha
ne bugün hizmete giriyor.
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Gemlik 
Yazıları

Av Alî AK^OY

İLÇEMİZ NE OKUYOR? 8

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

Ülkemizde tüm bas ■ yayını h»r gün en uzak 
yerlere kadar ulaştııan iki ana dağıtım kıi'uluşu 
var. Hür Dağıtım ve Gameda İlçemiz halkının 
neler okuduğu aklımıza takılınca, Hür Dağıtımın 
Gemlik Başbayii Sayın Arif Ayar ile Gameda'nın 
Gemlik Başbayii Sayın Halil Ünal bize yardımcı 
olma içtenliğini gösterdiler Temmuz ve Ağustos 
aylarına özgü “yazlıkçı tıraj/'nı kapsam dışı tuta 
rek tüm ilçe düzeyindeki “kandı tirajımızı'* sap 
ta dik.

Günlük gazetelerin satışları şöyle :

Hürriyet : 1850
Taa : 1300
Güneş 900
Günaydın 600
Milliyet 425
Bulvar t 425
Tercüman : 375
Bursa Hakimiyet : 175
Cumhuriyet : 150
Milli Gazete | 100
Son Havadis : 75

♦ ♦ ♦
Haftalık renkli, bol resimli magazin gaaeteleri 

ve dergileri sandığımdan çok satılıyormuş meğer. 
Miktarlar şöyle : Hafta Sonu : 300, Haftanın Sesi : 
200, Merhaba : 150, Şey : 75, Olay : 50, Pazar 
Dergisi : 50, Yeni Magazin : 40

Mizah dergilerinin durumuna gelince : Gırgır : 
700, Fırt : 300, Çarşaf : 250

Haftalık haber, aktüalite ve yorum dergilerin
den : Nokta : 80, Yeni Düşünce ; 25 ve Yankı : 
40 tane satıyor. Hürriyetin çıkardığı Gösteri Sa
nat Dergisi : 25 Milliyet Sanat : 30.

TÜBİTAK’ın Bilim ve Teknik 120 satarken, 
dinsel ysnı sğırlıkta olan aylık İslâm Dergisi 50 ve 
Sis ntı Dergisi 40 tane satıyor.

Diğer dergilerden Hayat Mecmuası 100, Yıl- 
larboyu Tarih 15, İnsanlar 5.

Gençlere yönelik magazin ve müzik dergilerine 
gelince ; Gong 100, Onyedi 100, Ses 100, Hey 100. 
Kadın okurlara yönelik Samanyolu 100, Kadınca 
100, Elele 50 Burda 50, Kadınca örgü 50 ve Vi
zon 15.

* * #
Gelişi m'in Erkekçe Dergisi 250, Karacan’ın 

Brave Dergisi 250 satıyor ilçemizde.

Gazetelerin çocuklara yönelik haftalık dergileri 
şöyle : Milliyet Çocuk 200, Tercüman Çocuk 150, 
Hürriyet Çocuk 100 ve Türkiye Çocuk 25, .Tarkan 
110, Kara Murat 100

Dünya Klâsikleri : 50.
Ya peki Teksas, Tommiks, Zagor, Ret Kid 

gibi çizgi-resim dergiler?
Açma yaram kan gider...
Alt raflaıda yığınla Sormağa korktum.

Son yıllarda ülkemizde bir ansiklopedi yayını 
patlaması yaşanıyor Çok çeşitli konularda değişik 
yayınevlerinin fasiküller halinde verdiği ansiklope
dilerin Gemlik İlçesindeki satışları söyle :

Gelişim Haşet : 500
» Coğrafya : 175
» Evimiz : 45

Görsel Dünya : 150
» Sağlık : 100

Valt Disney : 125
Yurt Ansiklopedisi : 85
Karacan Ansiklopedisi : 100
Türkiye Ansiklopedisi : 130
Arkın Kültür : 65

#
Kerime Nadir ve Muazzez Tahsin Berkantın 

romanları yerlerini Beyaz Dizi ve Pembe Dizi gibi 
çeviri aşk romanlarına bıraktı. Herbirinden her 
hafta 100’er tane, her hafta üç değişik roman bir
den olunca 300 tane roman bırakılıyor bayilere.

Emekli ve yaşlı okurların daha çok çeviri ro
manlar okuduklarını, bunların içinde klasiklerin a* 
ğır bastığını belirtiyor Sayın Arif Ayar. Öğrenciler 
ders programlarına koşut yerli yazarları okuyorlar: 
Ömer Seyfettin, Reşat Nuri Güntekin çizgisi...

‘‘Okumuş” müşteri okurların ise daha çok ta
rih, toplumbilim, yerli klasikler aldıklarını, 982 
Nobel ödülü’nü alan Marguez'in hayli rağbet gör
düğünü, Muzaffer İzgü’nün öykülerinin çok sattığı
nı, belirtiyor Sayın izzet Ünal. Kimi kibar ha
nımların ve beylerin Selim İleri’yi çok okudukları 
dikkatini çekmiş Sayın Hüseyin Ayar’ın.

Ve Sayın Arif Ayar, Hürrıyet’i Türkiye gene
linde her 50 gazete okurundan birisi tercih eder
ken, Gemlik te her 7 okuyucudan birisi Hürriyet'! 
okuyor, diyor...

Ve dahi Gemlik halkı, bir “genel seçim arefe- 
sinde” işte bunları okuyor...-

ALİ (ATAK
Demirsubaşı Mah Çarşı Girişi GEMLİK

KAYIP

Gemlik Tekel İdaresinden almış olduğum Bayi 
Defterimin 102855 nodan 102872 nohı sayfalan 
kaybolmuştur.

Hükümsüzdür.
Ali Şen

YEĞENLER TİCARET 
CELAL GÖRAL 

MURAT DOĞRU

* Böhler Elektrotları

• Kaynak Makinesi - Mastaş Flex 

Zımpara Taşı

* Terma Buhar Vanaları - Sanayi 

Malzemeleri ve Boru Profil

Tlf t 1645
İstiklâl Cd. Doğru Pasajı No. 3 Gemlik

S 
8 
8 
8 
8 
8

SATILIK DAİRE
Tofaş Evlerinde net IOO m2 kaloriferli daire 

uygun fiatla satılıktır.

Not Arabayla takas yapılır

Mür : 1 0503 BURSA

$ Satılık Traktör
BAŞAK marka traktör, pulluk, römorki 

ve ilaçlama teşkilâtıyla birlikte " 
satılıktır.

sfc Jf
Müracaat : Tlf : 2408 GEMLİK Z

**$##****$$4^##*#$**#*

KİRALIK
Yaleva Yolu Dörtyol Kavşağında Depo ve Dükkân 

Kiralıktır.
Tlf t IU4 Gemlik

| DEMET KUYUMCUSU |

İLK KEZ BURIA’DA AÇILAN

< Gemlikli Kuyumcudur |
< * BİLEZİK * PIRLANTA J 

[ * KOLYE * İNCİ |

* ALYANS 1

1 M. MUTMAN |
z Ulucami Yanı Bayılgan Uluca Pasajı No. 39 a
1 BURSA <
X******* ******************** **^* ************

fi S.S. Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop Bşk.lığından
İlçemizdeki Sanatkâr ve Küçük Sanayicileri 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- 
I nayi Sitesi üye kayıtları EKİNİ ayı sonuna kadar devam e- 
| decektir. Üye yazımları bu tarihte sona erdirilecek vepro 
| je çalışmalarına başlanacağından uzatılmayacaktır.

Sayın sanatkâr ve Küçük Sanayicilere önemle duyurulur,
KOOP. BŞK.

Mür : Süreyya Bayrak Tlf : 2235 <■ 1761 GEMLİK

OOOOOOOCXXX3OOOa0OOOOK

| Satılık
8 Daire ve Dükkân g
8
8 Ziraat Bankası x
8 Arkasında
§ Dükkân ve Daire s
8 Satılıktır.i I
5 Mür : Körfez Basımevi c

8 J
tXJCOCOOO<XX®OOCOOO0öOö
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SPOR... SPOR... SPOR... SPOR...

Bir ülkede enflasyon yüzde otuzdan 
! yola çıkarak; tırmanışını sürdürürse, bu 
ülk*de, tüm kuruluşlarda geriye sayış* 
Itrin kıs kaşandığı olgusuyla karşılaşırız* 
Paranın, durmaksızın kan yitirmesi; pa
halılığı körükleyerek, ceplerdeki 50-1Ü0 
liraların yok olmalarına neden olurken 
çok sıfırlıların da, her saat her gün sı
fırlarından atılmalara neden olacak. Ters 
yönden işleyen bu çarkın dişlilerine, da
ha çok kimler kapılacak? Bu sorunun 
yanıtını, her karşılaştığımız enflasyonist 
baskılara dayanamıyarak, bomlayan ti* 
caret dünyasında görüyoruz.

Öte yandan sıyın Kafaoğlu kalkı
yor; “işçilere bir kuruş ek z«m veremem’* 
diyebiliyor Sayın Bakan, ücretlerin; en
flasyonun çok gerisinde olduğunu da söy- 
kyebilmeliydi Bir ABALI yakalanmış o- 
lan ABALI’ya yük oluyor. "Vur ABA’- 
hya, ABALI’nm sırtındaki aba dayak ye
mekten delikdeşik olmuş; bırakalım işi
ni ayağına da giyeceği kalmamış. Şu, kış 
günlerinin soğuğunu duyurduğu günlerde
yiz; ne yapacak ABALI - ABALI, 1ar ? 
Günlük kazancını (kazanabilirse) iş bula
na dek çoktan tüketen ABALI, parasız
lıktan kıvranır durumda, öce yan
dan Turgut Öz al’da geleceğe dönük he
sapların içinde; barajları satıyor. Bunu 
söyleyen Turgut Özal, toplumun yukarı
dan aşağıya; aşama kavrulduğu, baygın 
hk geçirdiği sisli, karanlık bir ortamda 
kime ne satacak; kimin malını satacak? 
Bir zamanlar; "Enflasyon Canavarı'nm 
belini kırdık." diyenler; şimdi köprüleri, 
barajları satarak mı enflasyonu getirecek
ler; ? Düşler ülkesi miyiz? Ayaklarımız
la yere basmanın çareleri yok mudur?

Parasal sıkıntı ABALI’mı çekecek? 
ABALI’nm sırtlıda taşıyamıyacağı denli 

yük varken; "yukardakilerin” yükünü de 
ABALI’ya çektirmek; bu katmanın da 
toz-duman olması olur ki. sıkıntılara ne 
den olur ki, sıkıntılara neden olur. Okul 
ların açıldığı şu günlerde, ABALI'nın sır 
tına bir kamhur daha eklendi. Evdeki 
horantanın nasıl doyuracağını düşünür
ken, bir de okul giderleri. Ne yapsın A- 
BALI? Bir insanın tırtına bu yük ko
nur mu? Bu yükü kaldıramayacak olan
lar sallanırken, abalı da mezarını kazı
yor. Paranın yabancı paralar karşısında, 
hergön değer yitirmesi, alış gücünü aşa
ğıya çekerken, herhalde yoksulun ekme

M Hadi OZSAYINM

UMURSPOR : 1 HÜRSPOR : O
Gençler liginde geçtiğimiz hafta pazar günü yapılan Umurspor, Hürspor karşı 

(aşması Umurspor’un 1-0 lık galibiyetiyle son buldu.
Pazar gönü açık ve güneşli bir havada oynanan karşılaşmada iki takım da bi

linçsiz bir futbol sergiledi. Cüneyt Aktan, Cemal Göktaş ve Cahit Geyik hakem 
üçlüsünün yönettiği karşılaşmada ki 70. dakikada İsmail attı. Müsabakaya takımlar 

| şu kadroları ile çıktılar.
UMURSPOR : Şafak, Ahmet, Emir, Ahmet, Süleyman, Hakan, Muzaffar($a- 

dat), Necdet, İsmail, Mehmet (Mustafa), Halil
HÜRSPOR : Erol, H. İbrahim, Yaşar, Bahattln, İsmail. Bülent,-Abdullah, Hı« 

zır (Ercan), Zeki, Faruk, Mesut

ğine yağ sürülmüyor
Zorluklar var. Bunun bilincindeyiz, a 

Ama kalkınmayı amaçlamış, uygar dün- a 
yada yerini alma çalışmalarını sürdüren 3 
bir ülkenin, ekmek dilimlerinin çoğuna s 
yakınını Abalı’ların yemeleri gerekirken; g 
bizde bu çark tersine işliyor. Ekonomile H 
ri bozuk ülkelerin dengesiz - eşitsiz ge- 9 
lir dağılımı ABALI’yı ortadan silmeye n 
yemin etmiş. Bireylerin, yukarıdan aşa- g 
ğıya karnını doyuran ABALI şimdilik ■ 
can çekişiyor. Yaşam koşulları ateşinde h 
kavruluyor. Ama bu savaşımı tek başı- s 
na veriyor. Öte yandan katsayının 39-40 H 
olması, paranın değerinde etkisi olacak- H 
mı? Ne getirecek? ’Bir kaç. aylık ferah- ■ 
lama” bir çözüm mü? îşçinin-msmurun ® 
katsayı artışından alacaklarının tümünü ra 
günden güae artan enflasyonist baskılar i 
yok etti, insanın bir değer olduğu görü- I 
şündsn kalkarsak, insanın, tüm yasal g 
haklarına da gücüne de saygı duymalı- I 
yız. Sosyal Güvenliğinin sağlanmasına ö- i 
zen gösterilmelidir. Sosyal güvenliğinden | 
yoksunluk, insan yaşamında ters etkile- | 
re neden olurken, bundan yoksun olan I 
insanı da, ABALI olmaktan kurtaramaz. I

SÜMERSPOR : 4 O. ADALET: O
Bursa Bölgesi, gençler İlginde İlçe sahasında yapılan İkinci karşılaşma Sümer* 

spor İle O. Adaletspor arasında oynandı. Bu karşılaşmadan Sümerspor 4-0 galip 
ayrıldı. Karşılaşmadaki ilk golü 6. dakikada Özkan attı. 26. dakikadaki penaltıyı 
Emin rahatlıkla Adaletspor ağlarına gönderdi. 44. dakikada yine Emln'ln golüyle 
Sümerspor 3-0 öne geçti. 67. dakikada İse Mehmet'in golüyle karşılaşmayı 4-0 
kazandı.

Atilla Aktan, Cüneyt Aktan ve Cemal Göktaş hakem üçlüsünün yönettiği kar 
şılaşmaya takımlar şu kadrolaaı İle çıktılar,

SÜMERSPOR : Rüştü, Murat, Kemal, Ercan (Ali), Ümit, Veysel (Ayhan), Emin 
Özkan, Durmuş, İlker, Mehmet

ADALETSPOR : Musa, Mehmet, Tarık, Recep, İbrahim, Mevlöt (Hüsamettin), 
Metin, Hatay, İsmail, Ali, Davut

BORUSAN GÜVEN ; 1 DÖKTAf • 1
Gemlik ve Orhangazi takımlarının oluşturduğu grupta mücadele eden Soru

şan Güvenspor, pazar günü Uça sahasında Döktaşspor’la karşı karşıya geldi. Bu 
karşılaşmada takımlar üstünlük sağlayamadılar ve karşılaşma 1-1 berabere sonuç
landı. İlk gol 29. dakikada Döktaş adına İsmail’den geldi. Borusan Güvenspor bu 
gole 52. dakikada Cemalettln’le karşılık verdi. Cahit Geyik, Mustafa Oğan ve A- 
tllla Aktan hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmaya takımlar şu kadroları ile çık
tılar;

BORUSAN GÜVENSPOR : Erkan, Oktay, Ahmet (Yusuf), Halil, Abdullah, 
Mehmet, Yılmaz, Cemalettln, Özcan (Mustafa), Yüksel, Mustafa

DÖKTAŞSPOR : İsmet, Sait, Orhan, Nazım, Ercan, Ralf (İbrahim), Haşan, 
Şefik, Nazif, Erdal (Ersel), İsmail
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I M
■ '-i*
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Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet ■ Ğ'-

Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin
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Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
1 Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK (

Kumla Yalıspor Gençlik Turnuvası Sonuçlandı

Küçük Kumla Yalıspor Gençlik Kulübünün düzenlediği ”K. Kumla Yalı 
Gençlik Turnuvası" sona erdi.

İki hafta süren turnuvada 4 takım mücadele etti. Turnuvanın ikine! haf
tasında yapılan karşılaşmalarda Gemlik Geuçlerbirliği, K. Kumla Yalıspor'la 
4-4 berabere sonuçlandı. Çağdaşspor, Ufukspor karşılaşmasında, Ufukspor kar 
şılaşmaya gelmedi ve hükmen yenik sayıldı.

Turnuva sonunda birincilik kupasını Küçük Kumla Yalıspor alırken, ikin 
cillk kupasını Gençlerbirliği, üçüncülük kupasını da Çağdaşspor aldı. Gol kral 
lığı kupasını da Gençlerbirliğinden Namık üç golle aldı.

Küçük Kumla Yalıspor yetkilileri önümüzdeki haftalarda da "Cumhari- 
yet Kupası” adı altında bir turnuva daha düzenleyeceklerini söylediler.

DUYURU I

' SODEP GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞLVDAN |

' ı Partimiz üye kayıtlarına başlamıştır. Her gün
ı' I7.00 den I9.3O a kadar parti binamızda kayıtlar de-

; vam etmektedir. »

1 > Sayın halkımıza önemle duyurulur.

I î Gereğinde 1301 ve 1943 nolu telefonlardan geniş bilgi aiıaabiHr. B

«W

Gemlik Körfez’i Okuyunuz, Okutunuz, 
Abone Olunuz.

■
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j GÜLİNAY BUTİK’tcn 1
Sayın Gemlik’lilere Yeni Bir Hizmet Daha 

TÜRK PETROL GAZ VE MOTORİN SERVİSİNİ EVLERE, FIRINLARA VE FABRİKALARA 
MUNTAZAM SERVİSİNE BAŞLAMIŞTIR.

TLF : 2761 PAZAR CADDE» NO. 38 — GEMLİK
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1984 Yılı Yaklaşıyor !
8

Türkiye’nin En Zengin I
a

Tnkvim Çeşitleri ile 8
8

Yine Sezonu Açıyoruz J
a

Çeşitlerimizi Görünüz 8 
a

KÖRFEZ MATBAACILIK ve AMBALAJ SANAYİİ g
GAZHANE CADDESİ ŞİRİN PASAJI TLF : 1797 GEMLİK Ü

M EHS i® İ® IH S® I® M M BM
assaiİii KAYIP

Bursa Trafik Müdürlüğünden aldığım 16
BA 649 plaka aolu traktör ruhsatımı kay
bettim. Hühümattadür.

Hayrettin Çetin

#$$$$$$$***$*$**&**#*#

$ SATILIK *
# *

Gazhane Caddesinde 130 mî 
Lux Daire ve Mermerağıl Mevkiin* 
7500 m2 (650 ağaç) zeytinlik ve 
Orhaniye Mah. Ahşap ov satılık.

$ Müracaat : Tlf : 3233 (Gündüa) Gemlik J

###♦###♦♦♦♦«♦##♦♦#♦#**

HBâaEBSaBE»asaHIHaSM 
B Matbaamızda Hır Çeşit

Cilt İşleriniz Timiz vb
Sari Olarak Yapılmaktadır.

E Kbrfo. Matbaacılık v. Ambalaj Saaayil CM'bb
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DOKTOR 

EMİNE RUHAN ÇAKIR 
i; HASTALIKLARI UZMANI

Yeni Muayenehanesinde 
Hasta Kabulüne Başlamıştır.

Tlf : 3100
Kaybın Mk. 1 N.lu Cd. GEMLİK

SODEP Genel Başkanı ilçemize Geldi

KARTAY : “Bu Partiler
Halka Birşey Veremezler”

HALKÇI PARTİ
İLÇE LOKALİ AÇILDI

SODEP Genel Başka
nı Cezmi Ksrtay, Gemlik 
İlçe lokalinde yaptığı ko- 
naşmada ’’6 Kasım’da san 
dik başına gidecek." de
di.

Pazırgünû Bursa’dan 
ilçemize gelen SODEP Ge 
nel Başkanı Cezmi Kertay, 
Genel Başkan Yardımcıla- 
n Gazeteci Oktay Ekşi, 
Sendikacı Uğur Batmaz 
ve il yöneticilerini Gem
lik İlçe Yönetim Kurulu 
ve partililer karşıladılar.

SODEP liçe Lokalin
de Cezmi Kartay’a zeytin 
dalı armağan edildi. İlçe 
binasında toplanan parti
lilere karşı konüşan SO
DEP Genel Başkanı Kar
la/, davalarının ülkeye ba 
nş, huzur, refah getirmek 
olduğunu belirterek 6 Ka
sımda yapılacak seçimle
re katılamadıklarını, ancak 
bütün yurtta örgütlendik
lerini söyledi. Kaıtay, ko
nuşmasında yerel seçimle
re katılmamaları İçin veri
len teklifin Anayasa Mah
kemesi alt komisyonunda 
rsd edildiğini, hedefleri
nin yerel seçimler oldu
ğunu belirterek şunlerı 
söyledi ;

6 Kesim engel
lemesiyle partimiz çok az 
fire verdi. Bizden gibi gö 
rünüpde ikbal peşinde •- 
lanlar aramızdan ayrıldı
lar. Davaya inanmayanla

SODEP Şenel Başkanı Kartay, 1840-4Î yıllarında birlikte 
yadekeubaylık yaptığı »ilah arkadaşı Kırat Kareak'tan biran bile 
ayrılmadı, lakl iki arkadaş askerlik anılarını taıeledller.

Hulusi Büke İstanbul'a Atandı
llçemlsdo uzun yıllar- 

I den beri lere Memurluğu 
I görevini yürüten Hullsl 
I löke latenbul Beyoğlu 1. 
| İcra Memurluğu görevine 

rın İşin başında ayrılması 
daha İyidir. Şimdi daha 
güçlüyüz. Gezdiğimiz her 
yerde bunu görüyor ve 
daha azimle çalışıyoruz. 
Dün gece televizyonda 
üç parti liderlerini izledi
niz, üçününde tutarsızlık
larını gözlemlediniz. Her 
biri işçinin, memurun, köy 
lünin, emeklinin yanında 
olduğunu söylüyorlar On
ların kimlerin yanında ol
duğunu herkes biliyor. Si 
yasi yelpazede hangi taraf 
ta olduklarını söyliyemo- 
yenler, halka bir şey ve
remez. Sosyal Demokrat 
olduğunu iddia eden par
ti "ben yelpazenin solun
dayım'1 diyemedi. Seçim
lere partimizin katılması 
yasal olarak engellenmiş
tir. Yasalara saygımız var 
dır. Ancak biz seçimlere 
kotılmıyorsek bizim slye- 
aal tercihimiz sandıktan 
çıkmayacaktır. Dün Bur- 
aa’da söyledim, bugün do 
Gemlik’te söylüyorum 6 
Kasım da sandığa gidece
ğiz.”

1980 yılında milli ge
lir 1100 delerken, bugün 
900, yıl sonunda 800 do 
lara ineceğini söyleyen 
Kartay, ”dûn gelişmekte o- 
len ülkeyken, bugün aı ge 
lişmiş ülke durumuna dü 
şüldü, bu ekonomiyi elin 
de tüten beyinlerin öteri
dir.” dedi. Son üç yılda

etendi.
Oto yenden Mahke

meler Başkatibi Metin Oğ 
üt’fln do; Yenişehir’e etene 
dığı öğrenildi.

yatırımların durduğunu, iş 
sizliğin arttığını belirten 
SODEP Genel Başkent, 
”979 yılında 47 lira olan 
dolar, bugün 250 TL. ol

SODEP Genel Başkanı Kartay, İlçe Lokalinde par 
tilllerle konuştu.

Su
Paralarının 

Toplanmasına 

Başlandı

Belediyece uzun ze- 
manden beri toplanmayan 
eu paraları seri bir şekil
de toplsnmaye başlandı.

Belediye Su İşletme
si ilgililerinden alınan bil
gilere göre sa paralarının 
toplanmasına Kayhan Ma 
hailesinden başlandı. Kay 
han Mahallesindeki su a- 
bonelerine ödiyocoklori 
paraların tutan ile İlgili İh
barnameler gönderildi. İl
gililer İhbarnamelerini o- 
lan abonelerin dört «En 
İçinde ücretlerini Ziraat 
Bankasına ödemelerini ge
rektiğini belirttiler.

du.” şeklinde konuştu.
SODEP Gonol Başka

nı, aynı gün onuruna ve
rilen yemekten conra An
kara’ya döndü.

Atatürk
İlkokulu
İkili
Öğretime
Başladı
İlçemizdeki İlkokullar 

dan Atatürk İlkokulu dün 
sabahtan başlıyarak İkili 
öğrenime başladı.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre bugüne ka 
dar normal öğretim yepan 
Atatürk İlkokulunun yen! 
binaya taşınacakları İçin 
çiftli öğretime başladıkla
rı belirtildi.

Atatürk İlkokulunun 
ikili öğrenime boştomoery- 
la ilçemizde normal öğre
tim yapan yalnız Şükrü 
Şenol İlkokulu kaldı.

Geçtiğimle hafta İçin 
de Gemlik Halkçı Parti İl 
çe lokali törenle açıldı.

İstiklâl Caddesinde 
hizmete açılan Parti ilçe 
Lokalinin açılışını İl Baş 
kanı Kemal Onsal yaptı. 
Açılışta konuşan Halkçı 
Parti İl Başkanı Kemal 
Ünsal, llço örgütünün se
çimler öncesi kısa bir sü

Türk Hava Kurum Gemlik Şubesi 
Yoksul Öğrencilere Yardım Yaptı

Gemlik Türk Hava Ku
rumu Şubesi, ilçemizdeki 
yoksul öğrencilere kırtaei- 
ye yardımı yaptı.

THK Gemlik Şubesi 
Boşkenı Fohml Şahin, ga
zetemize yaptığı açıkla

Kordonda Özel Bir Araç
Kimliği Bilinmeyen Kişilerce Yakıldı

Geçtiğimiz hafta için
de kordonda park eden 
BMW marka özel bir oto 
kimliği belirsiz kişilerse 
yakıldı.

İlçemizin iş adamla
rından Hayrettin Akcan'a 
alt 16 HU 169 plakalı 
BM W marka özol oto, 
cuma sabahı aaat 04.oo 
sıralarında kimliği belli ol 
mayan kişilerce üzerine 
benzin dökülerek yakıldı. 
Otonun ateşe verilmeain- 
den sonra yengini gören

EKMEK 

FİATLARINA 

5 LİRA 

ZAM .

Belediye encümeni 
hafta içinde aldığı kararla 
ekmek satış hatlımsa S 
lira ram yaptı.

Fırıncıların un Astla
rının ve akaryakıt fiatlannın 
a rtma sı üzerine be ediyeye 
başvurarak ekmek 
fiat’oneın arttınlınssı iste
minde bulundular. Fınncs 
lana istemini görüşen Ba 
tediye Encümeni 420 gra 
ıra 15 liradan eoulon ek
meğin 460 gramının 30 
liradan ecnlmoemo karar 
verdi.

rede teşkilatlandığını, 6 
Kasım seçimlerinde ilçede 
başarılı çalışmalar yapacak 
iannı belirterek lokalin ha 
yırlı olmasını diledi.

Lokalde milletvekili 
seçimlerine katılacak aday 
ların tanıtılmasından son
ra yapılan konuşmalarla 
açılış sona erdi.

mada llço Merkezinde bu- 
lunen altı ilkokula 500 
adet silgi, defter ve ke
lem gönderildiğini, yoksul 
öğrencilere dağıtılarak bir 
parça olsun yardımda bu
lunduklarını söyledi.

bir vatandaş durumu İtfa
iyeye bildirdi. İtfaiyenin 
zamanında önlom elmasıy 
la yangın genişlemeden 
söndürüldü.

Özel oto sahibi Hay
rettin Akçen, arabasını ya 
kem görenlerin mükafat
landıracağını açıkladı.

Geçen Yıl
Okulu Bitirmişlerdi 

Gemlik Lisesinden 
Mezun Olan
41 Kişi
Yüksek Öğrenim 
Sınavlarını
Kazandı

İzzet ÜNAL

Gemlik Ltoocindoa 
1982-83 öğrenim yıfrnda 
mezun olan öğrencilerden 
41 kişisi Yüksek Öğrenim 
smavtennda beşer sağla
dı.

IlgflRofdoa aldığıma 
bflgilera göre 982-83 öğ 
retim yılındı Gemlik LMo- 
tünden mezon olan 114 
kişinin 80 i Üniversite ve 
Yüksel okul mıvbnna ks 
tlmışlerdı. Sınavlarda bo
şan aağlayan 41 idşl te- 
yrtiannı yaptırdı. ilgililer, 
'öğreacBodn boşensından 

mutluyuz. Boşan zlneırine 
her y»l yenisini oMoşoco- 
ğit* dediler.
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Gemlik
Yazıları

Av Ali AKSOY

Parti genel buşkanlar^aıo katıldığı açıkoturumu 
milyonlarca insan gibi -bende i eledi m. Konu bunca 
güncelken kalkıp başka şeyler yazılmaz.

Hangi parti lideri naaıl konuştu? Bunları h«- 
pimiz gördük Büyük basının tüm köşe yazarları 
bu konuyu işliyor Gazetelerde yurttaşların açıko
turum nasıl bulduklarına ilişkin anketler geniş 
ge»iş yer alıyor Ortak görüş : Pek birşey bulama
dık Sunalp. tutuk ve acemi. Calp, sinirli ve ürkek 
Ozal. politik ve soğukkanlı.

özetle Turgut Özal’ın yıldızı parlıyor.

* * #
‘‘Cumhuriyet” rejimine geçeli şunun şurasında 

altmış yıl oluyor. Daha önce Osmanh vardı ve ne 
vapalım ki insanımız Osmanh’da "devletlû” padi- 
şahın “kulları” idiler...

Kulların, canları da malları da kendilerine ait 
değil padişaha ait idi. Gerek "mülk" ve gerekse 
"devlet” sadece padişahındı. Şeriat hükümlerine gö
re padişah, sadece Allah’a karşı sorumluydu, mülkü 
üzerinde oturan kulları karşısında. Çünkü şer'an 
"adalet mülkün temeli” sayılıyordu.

Bitmek bilmeyen savaşlarda, salgın hastalık
larda ve yoksullukta kırılan kullar, altı yüzyıl bo
yunca, kendilerini kulluktan yurttaşlığa geçirecek 
"kamu haklan" talep etmeyi akıl edemediler. Yüz
lerce yıl sürüp gitti, (Padişahım çok yaşa!) sadakati.

* * #
Osmanh kulları, ne yapalım ki' “Islahat Fer- 

manı” istemeyi bilemediler Devletlû padişah tasvip 
buyurdu Islahat Fermanı’nı yukarıdan..

Ne yapalım ki kullar ' Sened i ittifak’ı istemeyi 
bilemediler Yukarıdan padişah lütuf buyurdu ve 
yine (Padişahım çok yaşa!) dedi kullar..

Yaşanan koşullar, ne "Gülhane Hattı Hütnı 
yunu”nu, ne Meşrutiyetlerin Birincisini ve İkincisini 
isteyecek, kafa değişimini yaratamadı Hep yuka
rıdan verildi ve gün geldi, yine vukarıdan rahatça 
alındı

Asıl bu tür ‘‘kamu haklarını" istemesi gereken 
toplum adına uyanıp öne çıkan Namık Kemal 
Magoea zindanını, Mithat Paşa Taif zindanını boy
larken, Tevfik Fikret küstürülüp Aşiyan’dakı evine 
yağlıboya resim çalışmağa gönderildi.

7 ' 
2A AA. , M.

Kuvayi Milliye hareketine omuz veren en u- 
yanık aydınlar, yeni rejimin adını "cumhuriyet" 
koymayı akıllarının ucundan dahi geçirenıivorlardt. 
Gazi rejimin adını kürsüden "cumhuriyet" olarak 
duyurunca; mecliste büyük bir tepki' uğultusu ko
par ve istiklâl Marşı'mızın yazarı değerli şair Meh

AÇIKOTURUM

met Akif dahi, olanları içine sindir/un ey ip Mısır'a 
yerleşir.

Yerleşir çünkü yıkılan Osmanlı, arkasında "cum 
huriyet" talep edecek biç birikim bırakmamıştır. 
Padişah kulluğundan cumhuriyet yurttaşlığına sıç
ramanın taşıdığı büyük önem nedeniyle Gazi, kur
duğu Cumhuriyet Halk Fırkasının birinci ilkesi 
olarak “Cumhuriyetçilik" ilkesini koyar. Ardından 
milliyetçilik, devrimcilik ve lâiklik gelir parti ilke
leri arasında..

Ve altmış yıllık cumhuriyet idaremizde, önemi 
cn çok gözden kaçırılan bir konudur bu “cumhu
riyetçi olmak” konuşu. Cumhuriyetçi bir insanın 
kafası, günlük yaşamda neleri “farklı” duyar ve 
arar? Üzerjnde uzun-uzadıya durulmayan bir ko- 
nudur bizde, bu. Ve en kabadayı "okumuş insanı
mıza", (Şu cumhuriyetçilik üstünü şöyle bir yirmi 
dakika konuş bakalım!) deyin de görün kem-küm 
etmeyi...

♦ » «
Meclis Atatürk’ten nasıl cumhuriyet istemeyi bileme? 

miş, Atatürk rejimin adını koymuş İse, OsmanlI’dan dev
ralınan “fukaralık”, kendini sonraki yıllarda da göstermiş
tir;

Örneğin çok partili siyasi hayat Istenememiştir Önce 
Gazi’nin deneyip vazgeçmek zorunda kaldığı, sonradan ta
kipçisi İsmet İnönü'nün gerçekleştirdiği bir konudur bizde.

Ve yine Atatürk 1929 dünya iktisadi bunalımı yaşa
nınca, halkı ye ulusal ekonomiyi kurtarmak için “Devlet
çilik" ve “Halkçılık" ilkelerini 1.930’dan sonra eklemiştir 
parti programına.; Yoksa günümüzde yaygarası koparılan 
şekilde, ekonomik sıkıntıları aşmak için uluslararası ser
maye kuruluşlarının reçetelerini uygulama alanına koyma
mış, zamanın güçlü Alman yahut Amerikan sermayesini 
ülkemize çağırmamıştır.

Günümüzde kim Atatürkçüyüm diyorsa, 1929 sonrası 
Gazi’nin uygulamaya koyduğu devletçi ve halkçı ekonomik, 
politikayı uygulamak zorundadır.

# $
Açıkoturumu bir ^cumhuriyetçi yurttaş olarak izle

dim; İki saati aşkın1 sürede konuşmacıların ağzından hiç 
çıkmayan sözcükler oldu. Bunlar Özgürlük, sömürü, 
sağcılık, solculuk, demokratikleşme türünden sözlerdi. He
le '.'emperyalizm" ağıza dahi alınmadı.

MDP lideri Sunalp'ın işi çok zor. Yandı kelen helva!
24 Ocak Kararlarını ülkemizde tatbike memur Turgut 

Ozal, ikiyüzyıl önceki ekonomik liberalizmi savunuyor. Herşeyi 
öze| sektör yapacak!

(Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler) felsefesindeki 
iki sözcük hep eksik söylenegelmiştir. Tamamlayıp söylersek, 
(Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, bırakınız mahvetsinler ••) ■ 

Kimler.? Osmarilıyt mahvedenler... t
Halkçı Parti lideri Sayın Necdet Calp'a gelince :
Selâmını âldık Birde siyasi yelpazedeki yerini ağizdolusu 

söyleyebilseydin- SODEP'e tüm içt- nliğinle selâm gönderebil* 
şeydin- Birde Sayın Calp, büyük önder Atatürk'ün "anti-em* 

peryalist" bir kişi olduğunu haykırabilseydin.-.

İLÂN
ŞARK SİGORTA T.A.Ş.DEN

Beşiktaş 2. Noterliğinden tasdikli 10. 101 T983 
tarih ve 46204 sayılı vekaletnamemiz uyarınca mün- 
hasnan mecburi mali mea'uliyet (Trafik) sigortaları i- 
çin (A) sınıfı /angın. Nakliyat Kaza, Makine Montaj 
ve Hayat sigorta dallarında (B.) sınıfı acentelik yet
kileri verilmek suretiyle

NEIDET BULUK
Gemlik acenteliğine tayin edilmişti..

Keyfiyet sigorta şirketlerinin murakabesi hakkın- 
daki 7397 Sayılı kanun hükümleri gereğince ilan olunur

MA MM MM «>*M A

I DEMET KUYUMCUSU

{ İLK KEZ BURSA’DA AÇILAN

< Gemlikli Kuyumcudur
| * BİLEZİK * PIRLANTA

| * KOLYE * İNCİ

| * ALYANS

| M. MUTMAN
1 Ulucami Yanı Sayılgan Uluca Pasajı No. 39
| BURSA 

«M* «u»-».

| YEĞENLER TİCARET
J CELAL GÖRAL

I MURAT DOĞRU

* Böhler Elektrotları

* Kaynak Makinası - Mâstaş Flex 

Zımpara Taşı

• Terma Buhar Vanaları - Sanayi 

Malzemeleri ve Boru Profil

Tlf : 1645
istiklâl 'Gfii Doğru Pasajı No. 3 Gemlik

F MM MM «^M MM MM ]

Satılık । 
j Daire ve Dükkân j 

J Ziraat Bankası î
Arkasında J

[ Dükkân ve Daire । 
Satılıktır. •

Miir : Körfez Basımevi

ZAYİ

Bursa Trafik Mü
dürlüğünden aldığım 
16 EN 641 Nolu . 
kamyonumun ön pli- | 
kasını kaybettim.
Hükümsüzdür.

Celal Akkan 8

SATILIK DAİRE i

Tofaş Evlerinde net IOO m2 kaloriferli daire f 
uygun fiatla satılıktır. f

f Not Arabayla takas yapılır |

| MÖf . 10603 BURSA |

*kM* w»»»* <***•<•

(■■•M
SATILIK

Gazhane Caddesinde 1 30 m2 
ll( Lux Daire ve Mermerağıl Mevkiin-

7500 m2 (650 ağaç) zeytinlik ve p;!|
Orhenlye Mah- Ahşap ev satılık. [-(W 

| Müracaat : Tlf : 1797 (Gündüz) Gemlik ||

««*«***$«$«»**»$****
* MÜJDE t

* ÇAM BOYA ATELYESİ *
# S

Her Çeşit Buzdolabı
Çamaşır Makinası - Fır,inli Ocak 

Termosifon Kazanlarınız 
yenisi gibi firmamız tarafından 

en itinalı şekilde boyanır.
# *
AAv MEHMET ÇAM J
* ÇAM BOYA ATELYESİ <

jhr Ziraat Bankası Aralığı Erenoğlu Süthanesi j^r
jg Karşısı GEMLİK -Ar

$#<$$$$$#***$#******

8
8
8
8
8

<§

8

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

Çorap Çeşitleri
Bay t Gömlek - İç Çamaşırı 

Takım Elbiseler - Karaca Trikolar 
Mısırlı Çoraplar - Eros İç Çamaşırları 

Kravat - Mendil - Pantolon ve
Kazak Çeşitleri

8
8

GEMLİ KDemirsubsşı Mah. Çarşı GMşi

8
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Önümüzdeki günlerde, Osmanlı Dö
neminden, Cumhuriyet dönemine geçişin 
altmışıncı yılını kutlayacağıı Bir ulus i- 
çia altmış yaş. az bir saman olmalıdır 
Bu altmış yıl içinde, kalkınma girişim
lerindeki hızlılık: Türkiye’ye uygar dün
yaya benimsetmişse, Türkiye’nin yutula- 
mayacak bir lokma olmadığını duyurmuş 
$s, bu büyük bir olaydır. Dünya kamu
oyunda çalkantılara neden olmuş bir olay
dır. Çünkü uygar dünya kamuoyu; Türki
ye'nin kapılarını, yönetim boşluğundan 
doğan bir gücü özünde oluşturarak zorla 
mittir. Bu şorlamayı yapanlar, Türkiye'
nin gizil potansiyelinin çok sonra farkına 
varacaklar; dostluk ellerini (!) dayağı ye
dikten sonra uzatacaklardı.

Bugünlerde, altmış yıllık Cumhuri
yetin şemsiyesi altında seçimlere gidilir
ken; gerilere bakmanın yararı olacağı ka 
nısındayız, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki 
zorluklar (Tarım, yol, endüstri ..) alanla
rında aşılmış; ama bu alanlarda altınteri 
akıtanlar, bir geçim düzeyi tutturamamış 
lırdu. Seçim arifesinde, seçimlere soyu
nan partilerin liderleri, gerçekleri gözler 
önüne serememe sıkıntısı içinde oldukla 
n kanısını uyandırıyor gibiler. Türkiye’ 
sin, dar boğazlarda olması “ 98 milyon 
harcadık: 15 milyon borcumuz var ’* di
yen Turgut özal’ı hiç ilgilendirmiyor ol
malı ki, bunu söyleyebilsin. Öte yandan 
MDP nin ekonomik beyni olarak tanıtı
lan; Profesör Memduh Yaşa, 'Pazar fi 
atlarıyla meşgui değilim,. Derken, gerine 
gerine de "Ayda 600.000 lirayla yaşadı
ğını söyleyebiliyor.

Vatandaş Memet’in cebindeki para, 
küçük harcamalara yetmiyor muş, Ucuz
luk, düşlere giren bir dev olmuş, Vatan
daş Memat; sade suya katacak makarnayı 
bulamazken; kara zeytine, ete - süte pey
nire yaklaşmak; benim diyen baba yiği- 
tin üstesinden gelemeyeceği, kucaklaya- 
mayacağı bir taş oldu. Yoksul aşı yu
murta, bugünlerde yirmi lirayı delme hı
zında. Artık, analar okuldan dönen çocu
ğuna bir yumurta da kıramayacak. Yaş
ları altmışa doğru gidenler; çekilen yok
sullukları unutmuş olamazlar. Ama, işin 
bir başka yönü vardı; Yardımlaşma. *’O- 
lanın olmayana borcu varmış’’ kuralı 
Bu kural uyarınca gerekli yardımlar ya
pılır; bundan da kıvanç duyulurdu. Za
man, bu buna benzer toplumsal dayanış
maları da sildi, süpürdü.

İş alanlarının giderek daha da daraldı 
ğı bir ortamda, vatandaş Memet, doğdu
ğuna da pişman “Refah düzeyi,, diye bir 
söz edilir ama bir türlü bu düzey görün 
mez ufukta. Otuz artık yıldan bu yana 
refah düzeyi yakalanamadı. Bugün, dar 
gelirli, belirli geliri olan kesim, bu ma
sal ”REFAH”ı bekler durumdadır.Avuç
lar, cüzdanlar boş. Bu yazıyı kafamda oluş 
tururken; bir yandan da Sayın Necdet 
Calpı izliyordum.

Sayın Necdet Calp, gazetecileri ya
nıtlıyordu; İş politikadan, dış politikaya 
bu iki politikadan enerjiye, buradan kal
karak sanayileşmeye; dış pazarlara açıl
maya, memleketin geleceğine “Atıl ka
pasitenin işletilmesinden güvene, güvensiz 
lige değin sorular sorular, sorular,..

Menkullerin Açık Artırma îlânı 

Gemlik îcra Memurluğundan 
Dosya No. 983/411 T.

Bir borçtan dolayı hacizli ve tamamı 225.850.- lira muhammen kıymetinde, 2 saç 1 
banyo küveti, 3 fiber banyo küveti, 5 emaye evye, 1 saç evye, 2 saç lavabo, 1 sera
mik lıvabo, 2 saç emaye tuvalet taşı, 1 kazanlı termosifon, 2 kazanan termosifon, 
5 plastik tuvalet aynası, 7 kutu 3,5 Kg.lik plastik badana boyası, 44 kutu 1 Kg.lık 
plastik badana boyası, 1 adet termosifon, 30 kutu 1 Kg.lık bezir yağı, 71 kutu 1 
Kg lık sentetik ve sülyen boya, 7 kutu 1 Kg.lık astar boya, 8 büyük teneke yapış
tırıcı, 2 kutu piteton, 86 paket 1 Kg.lık torbalar içinde toz boya, 8 adet klozet ka- 
pağı «atışa çıkarılmıştır.

Birinci artırms 9. 11. 1983 günü saat : 13 30 - 13.45 arası Gemlik İstiklâl Cad
desi No. 48 da yapılacak ve o gün kıymetlerinin % 75 ine istekli bulunmadığı tak
dirde 10. 11. 1983 günü aynı yer ve saatte 2. nci artırma yapılarak en çok fiat ve
rene satılacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği, masrafı veril
diği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak 
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla iera memurluğuna başvurmaları ilan 
olunur. 24. 10. 1983

Not : İhaleye iştirak edeceklerden muhammen kıymetin lora Memuru
% 10 u nisbetinde teminat alınacaktır.

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

Ihsan BÖLÜK

Borusan Güvenspor : 0 Sümerspor : 2
Gençler İlginde geçtiğimiz hafta pazar günü iki karşılaşma yapıldı. Bu karşı

laşmalardan ilgi Borusan Güvenspor İle Sümerspor arasında oynandı. 80 dakika
lık mücadele sonunda galip gelen takım Sümerspor oldu.

Mustafa Çakmak, Recep Beni ve M. Emin Tutan hakem üçlülü yönetiminde 
oynanan karşılaşmadaki ilk golü 16. dakikada Mehmet attı. Karşılaşmanın İlk ya
rısı Sümerspor'un 1-0 lık üstünlüğüyle sonuçlandı, ikinci yarıda atak oynayan ta
kım yine Sümerspor'du. 71. dakikada Durmuş’un güzel bir golüyle Sümerspor 
karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Karşılaşmaya takımlar şu kadroları ile çıktılar.
BORUSAN GÜVENSPOR : Ali, Oktay, HalU, Abdullah, Mehmet, Yılmaz, Ce- 

malettln, Yüksel, Mustafa, Adem, özcan
SÜMERSPOR : Savaş, (Rüştü), İlker, Ali, Murat, Ümit, Veysel, Mehmet, öz

can, Durumş, Emin, Metin

Umurspor : 0 O. Adaletspor : 0
Gençler liginde İlçe sahasında yapılan ikinci karşılaşma Umurspor İle Orhan

gazi Adaletspor arasında oynandı. Bu karşılaşmada tarımlar birbirlerine karşı bir 
üstünlük sağlayamadılar ve 80 dakikalık mücadele 0-0 sonuçlandı.

Geçtiğimiz hafta pazar günü rüzgarlı bir havada oynanan karşılaşmada, Ada
letspor kadrosunun zayıf olmasına karşın, Umurspor başarı sağlayamadı, ilk yarı
da atak oynayan takım Umurspor olduysa da, İkinci yarıda Adaletspor daha bas
kın oynadı.

Recep Beni, Mustafa Çakmak ve M. Emin Turan hakem üçlüsünün yönettiği 
karşılaşmaya takımlar şu kadroları ile çıktılar.

UMURSPOR : Şafak, Ahmet, Emir, Ahmet, Süleyman, Hakan, Muzaffer, (Sedat), 
Necdet, İsmail Mehmet, Halil

ORHANGAZİ ADALETSPOR : Musa, Mehmet, Tarık, Ali, Recep, Mehmet, 
Hatay, İsmail, İbrahim, Davut, Metin

Cumhuriyetin 60. Yılı Nedeniyle
“Cumhuriyet Kupası” Adı Altında
Futbol Turnuvası Düzenlendi

Cumhuriyetin 60. yılı nedeniyle Gemlik'te “Cumhuriyet Kupası” adı altında futbol 
turnuvan düzenlendi.

Turnuvaya, Borusan Güvenspor, K. Kumlaspor, Azotspor, Sümerspor ve Okullar 
Karması olmak özere 5 takım katıldı.

Turnuvada ilk karşılaşmalar 12 Ekim 1983 cumartesi günü ilçe sahasında oynandı. 
Borusan Güvenspor, Azotsper'la 0-0 berabere kalırken, K. Kumlaspor, Okullar Karmasıaı 
4-0 yendi.

Turnuva, 25 Ekim salı günü K. Kumlaspor-Umurspor, Azotspor-SOmerspor, 27 Ekim 
perşembe günü Borusan Güvenspor-Sümerspor, Okullar Karması-Umurspor karşılaşmala
rıyla devam edecek. 1. 2. ve 3. lük karşılaşmaları İsa 29 Ekim 1913 cumartesi günü, 
Cumhuriyet Bayramı töreninden sonra yapılacak.

Menkulün Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. 982/1 67 T.

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar vo kıymetleri yazılı mallar sa
tışa çıkarılmıştır.

Birinci artırma 9. 11. 1983 günü saat 10.00-10.19 da Gemlik İskele Meydanında 
yapılacak ve o günü kıymetlerinin % 75 ine istekli bulunmadığı takdirde 19. 11. 19S3 
günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak en çok fiat verene satılacağı ve satış 
şartnamenin icra dosyasından görülebileceği, masrafı verildiği takdirde şartnamenin 
bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı 
dosya numarasıyla icra memurluğuna başvurmaları ilân olanur.
Not : İhaleye iştirak edeceklerden muhammen kıymetin İcra Memuru

% 10 u nisbetinde teminat alınacaktır.

Muhammen Kıymeti 
Lira Krş. Adedi
500.009 00 1

Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 
Opel marka gri renkte 06 TL 006 plakalı faal 
taksi

DUYURU
SODEP GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞINDAN

Partimiz üye kayıtlarına başlamıştır. Her gün 
17.00 den 19.30 e kadar parti binamızda kayıtlar de
vam etmektedir.

Sayın halkımıza önemle duyurulur.

6ereğmde 1307 ve 1043 nelıı telefonlardan geniş bilgi alınabilir.

S. S. Katırlı Köyü Kalkınma Kooperatifi 
Başkanlığından

Kooperatifimize ait 1 982/83 ürünü 60 ton zeytin, 
30 Ekim 1983 Pazar günü saat 14.oo de Kooperatif'Bi
nasında açık artırma usulü ile satılacaktır.

İsteklilere duyurulur.
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I 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 CADDE* NO. 38 — GEMLİK
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1984 Yılı Yaklaşıyor
Türkiye’nin En Zengin
Tnkvim Çeşitleri ile

Yine Sezonu Açıyoruz s

Çeşilierimizi Görünüz 1

KÖRFEZ MATBAACILIK ve AMBALAJ SANAYİİ S
GAZHANE CADDESİ ŞİRİN PASAJI
TLF 1797 GEMLİK

KONGRE İLÂNI
9. S. Gemlik Sigortalı İşçileri Yapı Kooperatifinin olağan ört! genel kural toploetm 13 

II. 1983 Porar gOnü saat 14.00 te Hisar Mah. Hlsartopo Koop. İnfaatları Bl/e Ne.da e,o|ıde- 
kİ gündeme güre yapılacaktır. Üyelerlmltln teşrifleri rica olunur.

GOndeı Ybnetltn Kurulu

/anması — 4- İhraç edilen üyelerin genel kurulca onayı - 0- Müteahhitle yapılan mukavelenin 
onayı — 6- Kapanış

i * *Z*E*’ *;_■*&* I

i

Matbaamızda Her Çeşit 
Cilt İşleriniz Temiz ve 

Seri Olarak Yapılmaktadır.
Lii 
iil
i

Körfes Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii Gemlik 9
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Basın Bülteni
11 merkezi ve ilçelerinde bü

kmen eczanelerden fahiş fiatla 
ilaç Battıkları teshir edilenler sı
kıyönetim komutan yardımcılı
ğınca kapatılmaktadır.
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KANER TİCARET
ZENGİN KAĞIT VE NAYLON AMBALAJ MALZEMELERİ 
İPEK KAĞIT ÜRÜNLERİYLE HİZMETİNİZE AÇILMIŞTIR. 

İMALATTAN TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞLAR

HALUK KANER

1 *
* e *
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