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DEPREMZEDELERE YARDIM KAMPANYASI AÇILDI

Felaket! ö ü Sayısı 1226 Oldu
tfzurum vs Kars'ta 

Sactkl gün .meydana ga
ka deprem felaketinde 
mağdur durumda kalan te
rs bütün yurtta olduğu 
gibi ilçemizde de yardım 
kampanyaları açıldı.

İlçe Kaymakamlığında 
din yardım kampanyası 
için Kaymakamımız Meh
met Güler Başkanlığında 
bir üst kemite oluşturul
du. Belediye Başkanı Da
im amirleri. Ticaret ve Sa
nayi Odası, Esnaf Teşek
külleri, Sanayiciler den 
oluşan üst komite nakit 
para, eşya, gıda yardımları

SEÇİM SONUÇLARIYLA İLGİLİ İLÇE
BAŞKANLARININ GÖRÜŞLERİ
6 Kasım 1983 günü 

yapılacak olan milletvekili 
seçimleri nedeniyle İlçemiz 
de seçimlere katılacak 
olan siyasi partilerin Baş 
kanlarına aşağıdaki sorula 
n sorduk.

1. 6 Kasım seçimleri 
nin sizce ilçe özelindeki 
sonuçlan ne olabilir?

2. Bursa birinci ve 
ikinci bölgesinde partiniz 
kaç milletvekili çıkarabl 
lir?

3. Türkiye genelinde 
parlamentoya yansıyacak 
milletvekili dağılımı parti 
fare göre ne olabilir?

4. Kullanılacak beyaz 
oy ve geçersiz oy sayısı 
İlçemizde ve genelde yüz 
4e kaç olabilir?

Sorularımızın İlk ce 
vapiarını Anavatan Partisi 
İlçe Başkanı Emekli Zira 
•t Teknisyeni Hakkı Ça 
kır den aldık.

'-Anavatan partisi ola 
rsk biz, vatandaşın oyuna 
İpotek koyanlardan değiliz 
Milletimiz bütün hizmet* 
lirin en iyisine, en göze
line layıktır. Layık olan bu 
hizmetleri de Anavatan 
Partisinin yapacağına ina 
itiyoruz. Gemlik seçmen
linin partimizi hizmete 
getireceklerine inanıyoruz. 
Takdir aziz seçmenlerin* 
dk

Biz İkinci bölgeden 
ûç milletvekilliğinin ikisi
ni kcMMcağımıza inanı* 

için kampanya başlattı. 
İlk olarak Ziraat Bankası* 
na 17185 nolu T. Emlak 
Kredi Bankasına 3835 no
lu hesaplar açtırıldı. İlçe 
Kaymakamımız yaptığı a- 
çıklamada yurttaşların dep 
remzedelere yapacakları na 
kit para yardımlarını iki ban 
kadaki hesap numaraları
na yatırabileceklerini söy
ledi.

GELİŞMELER

Kaymakam lık'ta dün 
sabah yapılan toplantıda 
alınan kararla, memur iş
çiler aylıklarını alırken 

yoruz. Çalışmalarımız bu 
yöndedir.

Aziz milletimizin Ana 
vatan partisini yalnız ba
şına iktidara getireceğine 
inanıyoruz."

Sorunlarımızı ikinci o 
Jarak cevaplayan MDP il
çe Başkanı Emekli öğret
men Mevlüt Aksoy şun
ları söyledi ?

İlçemiz köylerinde 
MDP % 70. HP % 10, 
Anavatan Partisi ise % 20 
oy alacağı kanısındayım. 
Merkezde ise oylar üç

Bayram Törenine 
Giden Kızı
Yolda Kaçırdılar

Cumhuriyet Bayramı 
törenlerini izlemeye giden 
Zeynep Özdemlr (19) ad
lı genç kız dört kişi tara
fından güpegündüz kaçı
rıldı.

Evinden çıkan Zeynep 
özdemir ve arkadaşları 
Cumhuriyet Bayramı tö
renlerini izlemeğe gider
ken 06 FI 295 plakalı ö- 
zel oto İle Cavlt Türkmen 
Niyazi Çakır, Şükrü Sarı
can ve Fahri Çakmak adlı 
kişilerce zorla kaçırıldı. 
Kız kaçırma olayının po
lise bildirilmesi üzerine

D. S. 4 do

Depremzedelere nakdi pa
ra yardımı isteminde bu
lunulmasına, işyerlerinden 
gıda ve nakdi para yardı
mı alınmasına ayrıca Gem
lik Yardım Sevenler Der
neği ile Kızılay Kurumuna 
da nakdi gıda ve giyecek 
yardımı yapılması kararlaş
tırıldı. Aynı gün Kayma
kam Mehmet Güler, Be
lediye Başkanı Şahabettin 
Camay, İlçe Jandarma 
Komutanı Serdar Aydoğan 
İbrahim Aydın'dan oluşan 
bir heyet sanayi kuruluş
ları ve ticarethanelere gi
derek yardım topladılar.

partiye eşit dağılacağı ka
nısındayım.'

Birinci bölgeyi bile
mem ancak ikinci böl
gede 3 milletvekilliğinin 
2 tanesi MDP nin dir.

Genelde gelişimleri 
pek izleyemedim. Devamlı 
probagandaydım encak 
MDP iktidardadır di
yebilirim.

Beyaz ve geçersiz oy
ları ''sol’’ dan gelebilir. 
Bu rakkamsal ifade ede
mem ama ilçemiz köyle* 
rinde sağ duyu sahibi seç

Kurşunlu'da 
Bir Genç 
Asılı Bulundu

İzzet ÜNAL

İlçemiz Kurşunlu Kö
yünde Cengiz Korkusuz 
(14) adlı bir genç zeytin 
ağacına asılı bulundu.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre geçtiğimiz 
hafta çarşamba günü Kur
şunlu Gemsaz Beyse! Si
tesi yakınlarında zeytin 
ağacına asılı görülen Cen
giz Korkusuz’un kaza ile 
boğulduğu sanılıyor. O- 
lay günü Cengiz Korku
suz, annesi Elif Korkusuz 
İle hayvanlarını otlağa gö-
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İlgililer ilk günde 1 mil
yon 1.123.650 lira para 
toplandığını ve Ziraat Ban 
kası hesabına yatırıldı
ğını açıkladılar, öte yan
dan ilçemizden bir şirket
çe ayrılan kamyonla bu
gün 12 ton dolaylarında 
zeytin, zeytinyağı, sabûn 
ve giyecek maddeleri dep
rem bölgelerine gönderi
lecek. İlçemizdeki yardım
ların toplanmasına hızla 
devam ederken İlçe Sağ
lık Ocağında kan bağışları 
için kan toplanmasına da 
başlandı.

men kesin tercihini kulla
nacaktır. Çünkü onları et 
kiliyen kurmaylar köye ka 
dar ulaşamamıştır. Biz köy 
lerde bomba gibiyiz Ge 
nelde oranlamayı kestire 
miyorum.

Sorularımıza son ola 
rak cevap veren HP ilçe 
Başkanı muhasebeci Mus 
tafa Özalp şunları söyle 
di. :

“-Gemlik özelinde ö- 
bür partilerden fazla oy 
alacağım kanısındayım.

D. S. 4 te

Cumhuriyet
Kupası 
Umurspor’un

Yazısı 3.|Sayfada

Doğu Depremzedelerine Toplanan
Yardım Listesi

Marmara Kim. San. 150.00e
Çimtaş 1 50-goo

Umurbey Belediyesi 114.eoo
Gemlik Belediye Mensupları 67.5oo
Aydınlar Kol. Ştl. 50.ooo
Turgut Elyakutu BO.ooo
Danış Ekim 50.ooo
Osman Kaya BO.ooo
Kemal Kılıç İO.000
Hayırsever bir vatandaş 50.oe©
Soruşan Mak. İmalatı 50.ooe
K. Kumla Belediyesi 49.650
Fehmi Gökçen (Naylontoks) 30.00e
Osman Onseklz 30.ooo
Recep Yüzücü 30.eo»
Cemal Öner 30.eoo
Akmantar Kol. Ştl. 29.000
Ali Seven 10.000
Hüseyin Yalabık 10.ooe
Ömer Duran 10.000
Haşan Dlllloğlu 10.000
Snder Kol. Ştl. 10.000
Ali Rıza Koral 10.00»
Tevflk Solaksubaşı 10.000
Bilal Kara 5.oeo
Hakkı Çakır B.000
Hassn Deniz 8.00e
Aitan Ticaret 6.000
Burhan Cahil 3.ooo
Şahabettin Cantay 2.609
Neeati Dizdar I.000
Şemsettin Şimşek (Borusan Şoförü) I.000

Cumhuriyetimizin 
60. Yılı 
Kutlandı

Cumhuriyetimizin 60. 
yıldönümü bütün yurtta 
ve dış temsilciliklerimizde 
Kıbrısta görkemli törenler
le kutlandı.

İlçemizde yapılan tö
renler, havanın yağışlı ol
ması nedeniyle 1 saat 
geç başladı. Saat 10.oe 
da Kaymakamlıkta kutla
maların kabulünden sonra 
saat ll.oode Kaymakam, 
Garnizon Komutanı, Be
lediye Başkanı halkın, o- 
kulların ve kuruluşların 
bayramım kutladı. Bu a- 
rada başlayan yağış altın
da günün anlamım belir
ten konuşmalar yapıldı şi
irler okundu. Resmi geçit
le tören sona erdi.

Cumhuriyetimizin 60. 
yıldönümü nedeniyle aynı 
gece Sonğlpok Fabrikası 
Salonunda halka folklor 
ve müzik gösterileri dü
zenlendi.

Kordondaki
Banklar
Kır diyor

İlçemiz kordonunda 
bir süre önce Bankalar ta
rafından konan banklar 
kimlikleri bilinmeyen kişi
lerce kınlıyor.

Kınlan bankların ne 
amaçla kırıldığı öğrenil 
memekle birlikte bu işi 
yapanların bilerek ve iste
yerek bankları kırdıkları 
ortada İlgililer ban klana 
kınlmasını önlemek için 
gerekli önlemleri aldıkla
rını, bu işi yapanların ya
kalanacağı belirttiler.

"Cumhuriyetin 
Türk Eğitimine 
Getirdikleri" 
Konulu Yarışmalar 
Sonuçlandı

Yazıaı S. 4 to
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Gemlik
Yazıları

Av Ali AKSOY

Yazılarımı her hafta pazartrsi günü öğle tati
linde yazıyorum Haftaya bu saatte daktilo başına 
geçince 6 Kasım Seçimlerinin somcu alınmış ola
caktır Yani seçim öncesi son yazımızdır bu.

Sayın Metin Toker dünkü yazısında özal ın 
Anavatan Partisi’ne oy vereceğini yazıyor Bu açık 
tavır hoşuma gitti, bende kime oy vereceğimi söy
lemekte sakınca görmüyorum Oyumu Halkçı Par
tiye vereceğim.

Gelecek pazar günü sandığı gidecek Gemlikli 
seçmenler kime oy verecekler? Hemşehrilerimiz hiç 
kuşkusuz kendi düşünceleri doğrultusunda oy kul
lanacaklar; diledikleri siyasi tercihi yapacaklardır.

Genel seçimlere beş gün kala ilçemizde esen 
"siyasi hava nasıldır?

Sizleri merakta koymayayım Benim bugün (31 
Ekim 1983) görebildiğim, şu son beş günde eğilim 
değişmez ise, Gemlik’te sandıktan Turgut Özal çı
kacaktır.

# # #
Önce bu havanın nasıl oluştuğunu, sonra kişi

sel düşüncelerimi söyleyeyim.
Gemlik'te parti olarak ilk kez MDP kuruldu. 

İlçe başkanı emekli öğretmen Sayın Mevlüt Aksoy. 
Sayın Aksoy'la, -ilçemiz halkı biliyor-, sadece "so
yadıdaş” oluruz.

Bu dönemde ülkemizde ilk kez kurulan MDP’nin 
kurucu üyeleri arasında Sayın Celâl Bayar'ın eski 
yaveri Sayın Mustafa Tayyar'da yer alıyordu. Oğ
lu Sayın Seçkin Tayyar'ın Gemlik MDP «teşkilâtı
nın1» kurulmasında öncülüğü ve Sayın Mevlüt Ak- 
soy'un "gayretleri" büyüktür. Bugün görünen uğra 
yacakları hayal kırıklığı da büyük olacaktır.

Çünkü MDP’nin ilçemizde seslendiği "taban" 
kendi partisini beklediğinden rağbet bulmadı. Doğ 
ru Yol Partisi'ni Sayın Yavuz Alemdar kurdu. Sa 
yın Alemdar, geçmişte AP saflarında çalışan mer
hum Muhtar Alemdar'ın oğludur, sanayicidir, "A- 
lemdar" sabunları sahibidir.

Doğru Yol'la birlikte ilçemizde SODEP'de ku
ruldu. İlçe başkanı eczacı Sayın Erkan Mutman'dır 
Sayın Mutman’la bu satırların v»sarı "fi tarihinde" 
CHP ilçe yönetimde görev yapmıştır Aynı günler
de ilçemizde emekli belediye memuru Sayın Ahmet 
Selvi. Refah Partisi'ni kurdu.

♦ # #
SODEP ve Doğru Yol veto engeline takılınca 

ilçemizde. Anavatan ve Halkçı Parti’nin kuruluşu
na tanık olduk. Emekli ziraat teknisyeni Sayın 
Hakkı Çakır Anavatan’ı ve geçmişte CHP safların
da nzun yıllar çalışan muhasebeci Sayın Mustafa 
Özalp Halkçı Parti nin Gemlik birimlerini kurdular

Sayın Mutman’a Gemlik'te SODEP’i kurma 
"yetkisi” verildiğin de. gerek siyaset yasağı kapsamın
da olmam ve gerekse geçmişte "siyaset" yapmış ol

GEMLİK KİME OY VERECEK?

mam nedeniyle başarılar diledim sadece"... Ve o* 
luşturdukları yönetimi başarılı buldum SODEP il
çe yönetimini isabrtli bulmayan kimi .«eski solcu» 
kişilere karşı savundum Hor zaman da savunurum

Seçimlere giremeyen partilerin Gemlik örgüt
lerinin yönetimleri, benim görebildiğim, sandıktan 
boş veya geçersiz oy çıksın diye özel bir çaba için, 
de değiller. Nitekim bu partilerin genel merkezleri 
de «örgütü bağlayıcı» olumsuz bir karar almış de
ğildir Genel Başkanların kullanacağı oy dahi «şah 
si» bir oydur. Keza ilçe başkadansın da.

Sayın Celal Bayat Gemlikli hemşehrilerine oy
larını no yönde kullanacaklarına ilişkin «bir selâm» 
yollamış değil henüz. Umurbeyli seçmenler çok kı
rık ve hâlâ kapalı.kutu Son yapılan 1977 genel 
seçimlerinde ilçemizde “sağ oylar" çoğunluktu. Du
rum şimdi Turgut özal'a yarayacak görünüyor. Ve 
ilginçtir, kimi sol bilinen kişilerde bu seçimde Ö- 
zal’a oy vermeyi "ilericilik" sayabiliyor.

# # #
Doğru Yol Partisi’ne evvelce oy verenlerin önemli 

bir bölümü bu kez Özal’a oy verecektir Yine 
Özal’ın televizyondaki "rahatlığına ve albenisine" vurulan
lar arıyı mühürleyecekler. Ve tekrarlamak durumundayım : 
Son beş gün içinde önemli bir gelişme ve değişmek olmaz 
ise ilçemizde Anavatan’ın seçimi alması bekleniyor.

Ben Sayın Özal’ın partisine oy vermeyeceğim. “Arıcı" 
arkadaşlar hiç darılmasınlar Şündan darılmasınlar ; 1- Ö- 
zal’ın uluslararası sermaye kuruluşları gözündeki saygınlı
ğı, Özal, bu kuruluşların politikaları açısından dünyaya 
baktığı için var. Yoksa Özal kendi ulusal ekonomimizin 
bu kuruluşlarla çelişen çıkarları açısından baksaydı aynı 
saygınlığı olmazdı. 2- 24 Ocak Kararları’nı beceren Özal 
Istoseydi bu ekonomik kararlar öncesi “hukuksal çerçeveyi" 
mutluka çıkartır, “Banker Faciasına" çanak tutmazdı. 3- Ö- 
zal'ın ekonomik liberalizmi, ancak siyasi liberalizme imkan 
tanımamakla mümkündür. 4- Özal gelince IMF çok rahat 
bir soluk alacaktır. 5- Yapılacak zamlara halk hoşnutsuz
luk belirtince, ekrana çıkıp, (Bu ekonomik programı siz 
bana oy vermekle kabul ettiniz.) diyecektir; diyebilecektir 
Sayın Özal...

# # #
Halkçı Partl'yi, bu partinin kuruluş biçimini, liderini, 

programını ve ortaya koyduğu (veya koymadığı) tavrı e- 
leştirebiliriz. Sayın Necdet Calp partisini bu dönemin ko. 
çullarında kurmuştur. Sosyal demokrat “nihai” siyasi ör
gütlenme, asıl parlamento açıldıktan sonra gündeme gele
cektir. Ve Sayın Necdet Calp'ın o aşamada parlamentoya 
girdiği için “saklı payı" olmayacaktır.

Bunlar benim düşüncelerim. İlerisini elbet zaman 
gösterecekti r...

Ne<var ki halktan yana olmuş bir kişi olarak bu se
çimlerde oyumu Halkçı Parti’ye vermenin daha doğru o- 
lacağı kanısını taşıyorum. Ve tereceğim de...

Hiç kimseye telkinde bulunma hakkını da kendimde 
bulmuyorum değerli okurlar. 6 Kasım günü, sandığa gidiniz 
ve aklınıza yatan .partiye oylarınızı veriniz. Harşeyi ya- 
şaya-yaşaya öğreneceğiz. Bazı şeyleri tekrar-tekrar yaşasak 
dahi...

Yapılacak seçimlerin ülkemize ve ulusumuza barış-ve 
demokrasi getirmesine katkıda bulunmasını dilerim.

şiir köşesi
"Cumhuriyetin Eğitimimize Kazandırdıkları” konulu 

şiir yarışmasında öğretmenler arasında Birinci olan şiiri 
yayınlıyoruz.YIL 1923 DİYEREK...

Yazsam mı seni özgürlük. 
Anlatsam mı yeniden?
Engin bir deniz oldun Türk Ulusunun İçinde, 
Derin mi derin bir tutku oldun.
Adını ezberlettim "Cumhuriyet” diye çocuklarıma 
Bir adını "Hürriyet” koydum!

Yazsam mı seni cumhuriyet, 
Başlasam mı yeniden?
Anlatsam mı çocuklarıma 
Yıl 1923 diyerek!

Bizden biriydi Atatürk, çocuğum.
O'nun sesi, yorgun bir ulusun sesiydi.
O yüreğinde "ya bağımsızlık, ya ölüm!” 
Türküsünü söylerdi.
Birinci vazifen dedi çocuğum,
Bağımsızlığı korumak sonuna dek. 
Cumhuriyeti korumak!
Dinlenmeden yürümek, yorulmamak için. 
Ve muhtaç olduğun kudreti 
Damarlarında bulmak!

İnsanca yaşamak demek Cumhuriyet, 
Bağımsız yaşamak, kimseye boyun eğmeden. 
Tarlalarla, fabrikalarla, eğitimle kalkınmak. 
Cumhuriyet “Hürriyet" demek çocuğum. 
Esir yaşamaktansa, en iyisi yok olmak!

Yazsam mı seni Cumhuriyet, 
Başlasam mı yeniden?
Anlatsam mı çocuklarıma. 
Yıl 1923 diyerek!

Hülya KARAİBRAHİMOĞLU
11 Eylül llkek. Öğrt.
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VİNÇ

BÜRÜfel
Bir yandan "katsayıya para yok, 

Atatürk Barajına para yok, yürümekte 
olan yatırımlara para yok” denilecek, ö- 
ts yandan Ziraat Bankası na yüklenerek 
120 milyar liralık "kurtarma operasyon
ları’* için a esle «dilecek. Bu hangi eko
nomik mantığa uygundur. Hangi politi
kanın sınırları içine girer? Har halde bu 
sorulara yanıt verilmeli gerekiyor."

Yukarıdaki gazete haberine göre, 
1984 yılında da çalışanlar avuçlarını ya 
Uyacaklar. Çalışan bu kesime ; ”K-Ç,.yi 
kurtarma operasyonlarından kalan bir
şey olmayacak Bu, kurtarma işinde de
Ziraat Bankası’nın kasalarına girilirken 
emekli, dul, yetim, malûl, adi maluller, 
yine yavan ekmeğe "Talim mi,, edecek
ler? İki özel kuruluşa, 120 milyar lira 
bulunurken, bugüne değin emeklisiyle, ça 
lışanıyla çoğunlukta olan, düşünen bir 
kesim var.

Piyasa ateşinin yalayıp geçerken bi-

mürttleceklerdir. Bir evde beş kişi, on ki 
şi olduğunu düşünerek/ o eve o kadar 
ekmek giriyor demektir, Bu ev halkın
dan kaç kişi çalışıyor, kaç kişi çalışan
dan geçiniyor. Bu eve haftada kaç gram 
et, peynir giriyor. Kısaca, bu evin bes
lenmesi nasıl hangi fasıllardan giderili
yor? Bırakalım beslenmeyi ekmek parası 
na ayrılan ödenek yetiyor mu? Yalnız 
ekmeğe ödenen 4500-5000 TL. olursa ay 
da, işin içinden nasıl çıkılır. Bırakalım 
kirayı, bırakalım görünmez giderleri. Bi» 
de okula giden çocuklar da olursa. E- 
vet, Çavuşoğlu Kozanoğlu firmalarının 
kurtarılmasına 120 milyar lira ayrılırken
bir de bu kuruluşların memlekete 
dikleri yûk gündeme gelir ki (bu 
dışımızda bir konu)

Büyük kuruluşlar, kendilerini

getir- 
bizim

kür

le kavurduğu bu kesim; piyasa
rüzgarlarına nereye dek dayanabilir? Ken 
di kendini kurtarma operasyon] arınınım 
yollarını nasıl bulacak? Bu kurtarma a- 
rayışlan; basılarının "ORTA DİREK” 
dedikleri bu kesimi, tefecinin, ü? kağıt 
açanın masalarına itilmelerine de neden 
olacak. Ekonomik dengesizlikten, yaşam 
boyu kurtulamayacak olan *'ORTA" borç 
Ilımanın pisliğinde debelenerek ulaşama 
dığı "REFAH’ aramakla geçirecek ömrü
nü yıllarca.

Dengesizlik; sürüp giderken; yoksu
lu, ortadakinin emeğini, daha çoook sö

tarma yöntemleri bulabilir; ama sıfırı tü 
kotmeye çeyrek kalan alt katlarda yaşa
yanların kurtarılmasında uygulanacak 
yöntemi de belirlemek gerekmez mi? Sal 
lanan ’ORTA DİREK” bir İşık bekler- 
kende çaresiz; üzüntüleriyle bâşbaşa.

Toplumun alt katmanlarındaki çocuk 
larımıza, toplum olarak Sahip çıkmak, 
sarsılan aileleri do yükten kurtaracaktır. 
Yalnız firmalar, holdingler kurtarılır; so
kakları dolduran işsizlere iş alanları a- 
çılamazsa, bu toplumsal yara daha yıl
larca kapayacaktır. Cumhuriyet'in 60. yı
lında daha güzel günlere doğru sağlam 
adımlar atılması, en içten dileğimiz ola
rak içimizde kalmasın.

Gemlik Körfez’i Okuyunuz, Okutunuz, Abone Olunuz»

Gayrimenkulierin Açık Artırma İlam
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No, 983/11 Izalei Şuyu (satış)

Şuyu’un izalesinin temini istifası bakımından, Gemlik Sulh Hukuk Hakimliğinin, 
14.3 1983 tarih, 982/356 Esas, 983/100 Karar saydı kararı gereğince satılmasına ka
rar verilen, aşağıdaki (2) parça gayrimenkul açık artırma suretiyle satışa çıkarılmış
tır.

1- Gemlik-Tapu Sicilinin, Osmaniye Mah. Lale dağı mevkiinde kain tapunun, paf 
ta 28, Ada : 64 ve 16 parsel sayılı, 686 M2 miktarlı Zeytinlik açık artırma suretiyle 
satışa çıkarılmıştır.

KIYMETİ : 1.000.000.- lira muhammen kıymetin dedir.
2- Gemlik-Tapu Sicilinin, Osmaniye Mah. Nusretiye Sokak mevkiinde kain, tapu

nun, pafta : 26, Ada : 64 ve 3 parsel sayılı, 361.55 M2 miktarlı iki katlı Avlulu kar 
gir ev açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

KIYMETİ : 3.000.900.- lira muhammen kıymetindedir.
SATIŞ ŞARTLARI :

1- Satış 9/12/1983 Cuma günü yukardaki sıra gereğince (1) nolu sıradaki gayrimen
kul saat : 9.00 - 9.20 arası. (2) nolu sıradaki gayrimenkul saat 9.30 - 9.50 arası Gem 
lik İcra Dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen 
kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraf 
larını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartiyle 19/12/1983 Pazartesi günü aynı yer ve saatlerde ikin
ci arttırmaya çıkarılacaktır, Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve sa
tış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u Misketinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 29 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del- 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-{-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair elan iddialarını dayanağı belgeler ile enbeşgün 
İçinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit el
malıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmesse İcra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğinee ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıeı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kandile* 
tinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık elup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak isti yenlerin 983/11 t. Şuyu satış sayılı dosya numaracıyla 
memurluğumusa başvurmaları ilân olunur.

Ic. îf. K. 126 )
( İlgililer tâbirine İrtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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

Cumhuriyet Kupasında Birinci Umurspor...
)K Turnuvada birinci olan Umurspor'a kupasını Kaymakam Mehmet Güler verdi.

Cumhuriyet Kupasında Borusan Güvenspor ikincilik, Sümerspor ise üçüncülük kupasını aldı 
Turnuvada mücadele eden tüm futbolculara belge verildi.

Ihsan BÖLÜK

Cumhuriyetimizin 60. yılı nedeniyle İlçemizde düzenlenen futbol tnrnuvası, 
geçtiğimiz hafta sonuçlandı.

22 Ekim 1983 günü başlayan turnuvada 6 takım mücadele etti. Turnuvanın 
İlk gününde Borinan Güvenspor, Azotsporla 0-0 berabere kalırken, K. Kumla, O- 
kullar Karrnaslnı 4-0 yenmeyi başardı. İkinci gün yapılan K. Kumla, Umurspor 
karşılaşmasında Umurspor 3-0 galip geldi. Sümerspor ise Azotspor'u 1-0 yendi 
Üçüncü gün Borusan Güvenspor, Sümerspör’la karşılaştı, Borusan karşılaşmayı 2-1 
kazandı. Aynı gün Umurspor, Okullar karmasını 6-1 yendi.

Oç gün yapılan bu karşılaşmalardan sonra finalistler belli oldu. 29 Ekim Cum
huriyet Bayramı törenleri sonunda Sümerspor, üçüncülük İçin K. Kumla ile kar
şılaştı. Cemal Göktaş, Nurettin Karakoç ve Umur Gürsoy hakem üçlüsünün yö
nettiği karşılaşma, 18. dakikada M, Ali’nin Sümerspor adına, 43. dakikada ise İs
mail’in M. Kumla adına attığı gollerle karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere 
nnuçlandı. Hakemlerin kararıyla penaltılara geçildi. Penaltılar sonunda Sümerspor 
karşılaşmayı 5-2 kazandı ve üçüncülük kupasını almaya hak kazandı.

Birincilik maçında Umurspor, Borusan Güvenspor'la karşılaştı. Nurettin Kara
koç, Cemal Göktaş ve Umur Gürsoy hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada U- 
murtpor'un oyunu üstün geldi ve 84. dakikada Fatih'in attığı golle karşılaşmayı 
1-0 kazandı. Turnuvada Borusan Güvenspor’da İkinciliği elde etti.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupaları, Kaymakam Mehmet Güler, Be
lediye Başkanı Şahabettln Cantay, Umurbey Belediye Başkanı AH Bolulu ve dİ» 
ar daire amirleri tarafından verildi.

Cumhuriyeti» 60. Yılı Medeniyle ilçemizde düacelenen futbel turnuvasında, 
«Cumhuriyet Kupası’ıu» Uaaunpeı aldı. Turnuvayı bniaci »lonk tamamlayan >- 
murspor, kadrosuyla toplu halde görülüyor. ( Ihsan BÖLÜK )
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““Cumhuriyetin Türk Eğitimine 
Getirdikleri” Konulu 
Yarışmalar Sonuçlandı

İlçemizde düzenlenen 
'‘Cumhuriyetin Geürdikle 
rî” konulu şiir, kompozis 
yon ve resim yarışmaların* 
da derece alanlara ödül
leri dağılıldı

Cumhuriyet bayramı 
törenleri sonrası Ticaret 
ve Sanayi Odasında dü
zenlenen törenle Kompo
zisyon dalında Dilek Do
ğan (Kız. Mes. L) Yeter 
İnan 1 (Kız Mas L) Meh
met Özer 2 (Gemlik Lise
si) Birey Dinç 3. (Kız Mes. 
L.) Yalda Tan 1. (Şükrü 
Şenel likok.) Murat Ersöz 
2. (Şehit Cemal) Türkan 
Bekler 3. (11 Eylül likok )

Şiir dalında Ayhan 
Yılmaz 1. (İmam Hatip L.) 
Hülya Ayvaz 2 (K. Mes
lek L.) Aynur Turan 3. 
(K. Meslek L.) Liseler : 
Gülçin Kılıç 1. (Gemlik L )

Nalan Ak 2 (Ticaret L ) 
Belıhan Filiz 3 (K Mes
lek L ) Ahmet Tolhan 1. 
(Atatürk likok ) Ece Ta
mer 2. (Gazi likok.) Ay. 
sun Saykal 3. (Şehit Ce
mal)

Resim dalında A. Tut
kun Bektöre 1. (Atatürk 
likok ) Sinem Yontar 2. 
(ti Eylül) Hülya Üre 3. 
(Şehit Cemal)

Arzu Birlik 1 (Gem
lik Orta Ok ) Murat Gür
han 2 (Gemlik Orta Ok ) 
Mesut Bakır 3. (Gemlik 
Orta Ok )

Levent Özkan 1. 
(Gemlik Lisesi) Rabia Zu
hal Güven 1. (Gemlik 
Lisesi) Haşan Bayer 2. 
(Gemlik Lisesi) Aytül Ço
lak 2. (Gemlik Lisesi) 
Muhsin Ege 3. (Gemlik 
Lisesi)

Bayrama Giden Kızı 
06 FE 259 plakalı otonun 
peşine düşen polis, kaçak 
lann araçlarını Cihattı Kö
yü yakınlarında şsrenpo- 
le yuvarlanmış olarak bul
du.

Polis tarafirdo' yaka
lanan acami kız kaçıran
lar savcılığa tesl'm edildi. 
Dün mahkemeye çıkarılan 
Cavit Türkmen, Niyazi Ça
kır Şükrü Sarıcan ve Fah
ri Çakmak tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

Kurşunlu’da
tütüp dönmüş, akşam 'sa
atlerinde hayvanları topla
mağa gittiği halde dönme
mesi üzerine yakınları ta
rafından aranmağa başlan
mıştır. Beysel Sitesi ya
kınlarında zeytin ağacın
da asılı bulunan Cengiz 
Korkusuzdun zeytin ağacın 
da bulunan bir ip salın
cağa bindiği ve dengesi
ni kaybedip salıncak ipi 
İle boğulduğu saptandı.

Gayrimenkulûn Açık Artırma İlanı
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No. 983/13 İzalei Şuyu (satış)

HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNCE
KALORİFER ATEŞÇİSİ
YETİŞTİRME KURSU ACILIYOR

İlçemiz Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğünce 
Kalorifer Ateşçisi yetiştir
me kursu açılacak.

Haftada 4 gün, gün
de İki saat olarak yapıla
cak kursa katılmak iste
yenlerin 4 Kasım 1983

gününe kadar Kursa mü
racaat dilekçesi, Nüfus 
cüzdanı sureti, İkâmet
gâh senedi, öğrenim bel
gesi sureti, 3 adet vesika
lık fotoğrafla Halk Eğiti
mi Merkezi Müdürlüğüne 
başvurmaları gerekmektedir.

Seçim Sonuçlarıyla
İkinci bölgeden 2 millet 

vekili çıkartacağımızı ümit e 
diyoruz. Birinci bölgeden İse 
tahminim 4 milletvekilidir.

Genelde parlamentoya 
200 ün üzerinde milletvekili 
çıkaracağımızı tahmin ediyo
rum.

Gemlikte beyaz ve ge
çersiz ey sayısının % 2 yi 
geçmiyeceğini sanıyorum. Ge 
nelde ise bu oran % 5 i geç- 
miyeceği kanısındayım.

tik — Orta ve Lise Öğrencileri
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 

RENKLİ FOTOĞRAFLARINIZI 

FOTO GÜNEŞ’te
BULABİLİRSİNİZ

DÜĞÜN - NİŞAN - NİKÂH GÜN VE 

KOKTEYLLERİNİZDE HER AN HİZMETİNİZDEYİZ.

FOTO GÜNJEŞ
Ziraat Bankası Karşı Aralığı Bayraktar Apt. Altı No. 4
Tlf ; 3720 den GEMLİK

Şuyu’un izalesinin temini istifası bakımından, Gemlik-Sulh Hukuk Mahkemesinin 
8.8.1983 tarih, 983/215 Esas, 983/315 karar sayılı kararı gereğince satılmasına katır 
verilen, aşağıda belirtilen gayrimenkul açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Gemlik-Tapu Sicilinde kayıtlı. Tapunun Osmaniye Mah. Göl Sokak mevkiinde ka
in, pafta : 25, Ada : 69 ve 5 parsel sayılı 70.10 M2 miktarlı Kargir ev açık artır
ma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

KIYMETİ -: 1.000.000.- lira muhammen kıymetindedir.
SATIŞ ŞARTLARI:

1 - Satış : 9/12/1983 Cuma günü saat 10.30 - 10.50 arası Gemlik İcra Dairesinde aşık 
arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 ini ve 
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecnunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile 
ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmansa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak 
şartiylo 19/12/1983 Pazartesi günü aynı yer vo saatlerde ikinei artırmaya çıkarılacak
tır.

Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şar 
en çok artırana ihale olunur.
2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u niabetinde pey akyeli 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri (İsimdir. le- 
tış peyin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del
ikliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler seni 
badelinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin \4~) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz vo maerafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile enboy gta 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satıy bedeli hemen voya verilen mühlet içinde ödenmezse icra vo İflas Kano
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan vo % 10 
faisdon alıcı vo kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede aşık oluş 
masrafı verildiği takdirde ieteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 983/13 î. Şuyu satış sayılı doaya numara siyi» 
memurluğumuza başvurmaları ilâç olunur.

te. tf. K. 126 )
( llgililtr tâ biriha irtifa / hakkı sah,g!eri da dahildir.

j Bursa Trafik Müdürlüğünden aldığım 16 FV 
J 789 Nolu kamyonetimin ruhsalını kaybettim. 
w Yenisini alacağımdan eskisi hükümsüzdür.

Ali Osman Güven

■ BURAK OTELİ j
S Memur-Subay, Teknisyen B 

Taşeronlara

S" Uygun fiatlarla kiralık 
odalar verilir.

İL Tlf : 1 280 Gemlik S

jşı f

| KANER TİCARET |

ZENGİN KAĞIT VE NAYLON AMBALAJ MALZEMELERİ
İPEK KAĞIT ÜRÜNLERİYLE HİZMETİNİZE AÇILMIŞTIR» 

İMALATTAN TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞLAR 
fl HALUK KANER

Çeşme »ok, Na. 1» TM : 1M5 GIMLİ K

İS ggfcgüain si ■ nıiırıastlıeifcOi'iâgı—■■■■—»*
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE 
YIİ- l 11 bayi : KM* 8 KABIM 1988 10 LİRAw

DOKTOR

EMİNE RUBAN ÇAKIR
İÇ HASTALIKLARI UZMANI

Yeni Muayenehanesinde 
Hasta Kabulüne Baplamiftır.

Tlf : 3100
Kayhan Mh. 1 Nolu Cd. GEMLİK

lIIUVATAN 212 :HALKÇI PARTİ 117 :MDP7I

HALK ÖZAL’I TERCİH ETTİ
GEMLİK’TE ANAP: 11223 HALKÇI PARTİ:6134 MDP:5461

Pazar günü bütün 
yuma yapılan milletvekili 
genel seçimlerinin sa
rnıçlın belli oldu. Ana* 
vatan Partisi seçimlerden 
aait çoğunluğu alarak ik* 
tiden garantilerken, par
lamentoya 212 milletvekili 
takmayı başardı. Halkçı 
Parti ikinci sırayı alırken 
117 milletvekilliğini. Mil
liyetçi Demokrasi Partisi 
fae 71 milletvekilliğini el
de ettiler.

İlçemizde seçim so
nuçları Pazar günü saat 
22.08 te tamamen alındı. 
İlçe seçim kurulundan a- 
İman kasla rakamlara gö
re 88 sandıktaki 25767 
seçmenin 24 bin 15'1 oy 
kullandı. Bu oyların 22 
bin 883'ü geçerli sayılır
ken 1142 oy geçersiz ka
bul edildi Partilerin sl- 
dıklsn oylar ise çöyle ı 
Anavatan Partisi 11 bin 
228, Halkçı Parti 6184, 
Milliyetçi Demokrasi Par
tisi 5481.

Demokrasiye geçlç 
döneminin başlangıcı ka
bul edilen 6 Kasım mil
letvekili seçimleri ilçemiz
de yağmurlu bir günde
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Umurbey ve Hamleliye oyları konusunda 

İddiayı Hakkı Çakır Kazandı
Cumhuriyet Bayramı günü İlçemiz MDP İlçe Baykanı 

Mevlut »ktoy ile ANAP İlçe Başkanı Hakkı Çakır arasın
da İlginç bir İddia tutuşuldu. Yağışlı geçen bayram nede
niyle Kaymakamımız Mehmet Güler tören saatini uzatır
ken Kaymakamlıkta karşılaşan İki İlçe başkanı, köyleri o* 
lan Hamldlye ve Umurbey de alacakları oylar hakkında İd 
diaya girdiler.

İki İlçe başkanı eraıında geçen konuşmaya gazetemiz 
iahlbl Kadri Güler de tanık oldu. Konuşma şöyleydi.

H. Ç • Mevlut Hoca gittiğin köylerde bizim hakkı- 
mızde atıp tutuyormuştun. Ezip geçeceğini «öylüyormuş- 
iun. Umurbey'de, Hamidlye'de ve Kurşunlu'da konuşmuş
tun. İddia ediyorum ben tenin köyünde Hamidlye'de tiz
den çok oy öleceğim. Siz Umurbey'de 1/4 hatta 1/1 den 
feste alınanız ben bu İşi yapmam.

M. A. - Ben köylerde İki pertlyl de ezeceğimizi bek
liyorum. Umurbey’de çok İyi oy aleceğız. Hamldlye de biz 
den oy alabilirsiniz ama bizi geçemezsiniz.

Bu konuşmalar oldu. Biz do bunları dinledik ve Pa- 
lar gOnO yapılan seçimlerden sonra sonuçları topladık. 
Hamldlye Köyünde ANAP U4, MDP 71 oy almış, Umur
bey'de Isa durum daha İlginç. Şöyle : ANAP 1J67, MDP 
14*. Sonuç bu olunca yargıyı sîzlere bırakalım.

yapıldı. Sabahın erken sa
atlerinde seçmenler san
dık başlarına giderek oy
larını kullandılar. Bu ara 
da listelerde adını bula
mayan blrçek seçmenin 
İlçe Seçim Kuruluna 
başvurduğu görüldü. Hiç 
bir olayın olmadığı seçim 
gününde, sandıklar saat

ORHANGAZİ
5- ZEYTİN
FESTİVALİNE
HAZIRLANIYOR
Gelenekael Orhangazi since hazırlanan programa 

Zeytin Festivallerinin 5.al göre festival aaatl4oode
bu yıl yinelenecek. açılacak konuşmalardan

14 Kasım I983 Pazar sonra festival kervanının 
tesl günü yapılacak olan geçişi, folklör ekiplerinin 
5. Orhangazi zeytin festi- gösterileri ve zeytin özen 
vali ile ilgili hazırlıklar ta dirme yarışması ödül da- 
marnlandı. Tertip Komite- flitimi ile son bulacak
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tam 17.00 de açıldı. Bu 
sırada İlçe Seçim Kurulu 
hazırlıklarını tamamlamış, 
sonuçları bekler durum
daydı. İlk senucü 63 nolu 
sandık kurulu başkanı Nu
ri Kahraman getirdi. Par 
tilere göro oy dağı
lımı şöyleydi : MDP 48, 
HP 72, ANAP 114.

Bir Numaralı
Aralık
İlgi Bekliyor

İlçemizin bir nolu a- 

ralığı belediyeden İlgi bek 

llyor.
Kordona yapılan garaj 

nedeniyle . 1 nalu 
aralık kamyonla
rın yolu bozması sonucu 

balçık kuyusunu andırır 
hale geldi. İki gündür de

vam eden yağışlardan son 

ro İlçenin merkezi aralığı 
belediyeden gorokll ilgiyi 
bekliyor.

İlçemizde Sandık Sandık 
Beşim Sonuşları
2. Sayfamızda

Daha aonra 83, 60 ve 
6 nolu sendiklerin sonuç
ları ilçe Seçim Kuruluna 
getirildi. Seçim sonuçları
nın en aon alındığı san
dıklar Selimiye, Şükriye 
vo Mecidiye Köylerinden 
gelenler eldu. Saat 22.10 
tüm sonuçlar alınmıştı. 
Döküm vo kesin sonuçlar

ATATÜRK ÖLÜMÜNÜN Limanımızdan
.. .. Manyezit

45» YILDÖNÜMÜNDE İhraç Ediliyor

ANILACAK
Ulu öndor, kurtarıcı 

Mustafa Kemal Atatürk'ün 
aramızdan ayrılışının 45. 
yıldönümü, bütün yurtta 
Kıbrıa’ta ve dış temsilci
liklerimizde törenlerle anı- 
lacok.

İlçemiz
Bir Fırına
Daha Kavuştu

İlçemizin ekmek İhti
yacını karşılama üzere yo 
nl bir fırın daha İşletme
ye açıldı.

Dün törenle İşletme*

D. S. 4 te

Gemlikten
Depremzedelere
Yardım Gönderildi
İki hafta ünce Erzu

rum ve Kars yöresinde 
meydana gelen D em rem
de mahsur kalanlara ilçe
mizden 13 tonluk bir kem 
yönle yiyecek ve giyecek 
maddesi gönderildi.

•emllk Kaymakamı

İsa saat 22.05 te alındı.
Seçim Kuruluna so

nuçların gelmesiyle Ana
vatan Partisi gözlemcisi 
ve sonuç taşıyıcıların ne
şeleri yerindeydi. "Biz bo
rucu tahmin etmiştik ya- 
nılmamışık" deniyordu. Bir 
ara MDP ilçe Başkanının 
sonuçlarla ilgili telefon so

Atatürk’ü anma tören 
lorl ilçemizde de tortlp ka 
mltesince hazırlanan prog 
ram gereğince yapılacak.

Öte yandan okullarda 
Atatürk Haftası kutlanma
ğa başlanacak.

Bursa Yeni Bir
Gazeteye 
Kavuşuyor

Bursa’da uzun yıllar
dır yayınlanmakta olan 
Doğru Hakimiyet Gazeto- 
si yayın yaşamına bundan 
böyle yalnız Hakimiyet o-

D. S. 4 te

Mehmet Nülerin başkan
lığını yaptığı komite tara
fından toplanan yardımlar 
Gem Pat Nakliyat Şirke
tine ait bir kamyonla geç 
liflimiz hafta içinde dep
rem bölgesine gönderildi.

Halktan, çeşitli resmi 

rusunun karşılığı emekli 
öğretmen Komel Ateşli 
tarafından verilirken "Sa
yın Başkanım durum iyi 
değil "dan öteye gidemedi. 
Halkçı Parti Uça yönetici
ler İkinci parti olma
ları nedeniyle durumların
dan memnun görülüyarlar 
dı.

Limanımızdan AB D'yo 
I260 ton monyozit İhraca
tı yapılacak.

Denli Nakliyat Şirke
tine olt KEBAN adlı şllop

D. S. 4 te

Kitap Toplama 
Okutma-Dağıtma 
Kampanyası 
Başlatıldı 

t

Kültür ve Turizm Ba
kanlığınca başlatılan kitap 
toplama, dağıtma vo o- 
kutma kampanyasına de
vam ediliyor.

Kampanyada halk ki
taplıklarını her çeşit kita
bın bağışlanabileceği, ki
tap sevgisinin gençlere a 
şılaneceğı belirtiliyor.

ve özel kuruluşlardan top 
İanen yardımları taşıyan 
kamyon, deprem bölgesi
ne üleşti ve yardım mad
deleri ilgililer tarafından 
İhtiyaç sahiplerine dağıtıl
dı.
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Gemlik Seçim Bölgesinde Kullanılan Oyların Dağılım Durumu
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1 Adliye 226 1 104 14 108
2 8 Kumla 299 2 44 56 199
3 Cihetli 237 2 109 43 85
4 Engürücük 234 6 66 55 113
6 Engürücük 187 16 53 34 100
6 Fevziye 248 11 26 32 190
7 Fındıcek 138 5 36 15 87
8 Gençall 206 6 88 47 71
9 Güvenli 90 1 13 3 74

10 Selimiye 62 1 28. 9 31

11 Şükriye 160 8 39 49
12 Kafirli 280 3 33 29 218
13 Muratoba 324 9 126 50 148

14 Haydariye 164 20 62 58
15 Narh 180 5 44 38 98

16 Kapaklı 258_ 10 118 87
17 Şahinyurdu 263 13 130 48
18 Mecidiye 134 4 28 33

-rg
19 Kurşunlu 275 2,, 481. 151 r
20 Yenlköy 187 12 77 ' 35 B
21 Hamidiye 257 5 72 31

1122 Hayriye 67 1 21 35.,,.
23 Kurtul 251 - 96 90n”

,o 70
24 Kurtul 243 9 121 5Z,.
25 Karacaeli 219 3 58 k. 60.

o-7 6726 Karacaeli 191 4 87 3/
8027 Fıstıklı 262 3 158_ 24
55

28 Fıstıklı 261 9 164, 44
as 6929 K. K. Güzel Yalşu 248 6 84 9»

117’30 a Ş Alemdar. 241 29 35 891P
-vs 7431 » Siteler 17» 12 32 73
Q4 102

32 » Memireis 241 19 55 $
«7 128

33 Arm. K yaka 215 12 25 bZ
‘ n 12434 » » 179 20 12 43

149
35 > Bayır 325 25,, 44 103x

36 » » 259 12 47 98 ’
. q 213

37 Um. Orha. 261 2 29
202

38 > > 247 9 22 23
39 » Parsbey 278 6 34 17

235
40 » » 277 8 21 21

17 262
41 » » 290 3 16 12

-o. 22Jİ. lj
42 » » 278 2 27 ' __166 m
43 Cum Mh, 320 26 79 70 '
44 Yeni Mh. 310 18 63 1°4

45 Yeni Mahalle 311
46 » » 307
47 » n 249
48 Kayhan Mah. 319
49 s » 322
50 » » 278
51 » » 287
52 Oıhaniye Mah. 256
63 » > 272
54 » » 265
55. » » 145
56 Demhsubaşı Mh. 279
57 » » 284
58 » » 299
59 Bahkpazarı Mh. 292
60-, » > 282
61 » » 250
62 Halhpaşa Mah 272

63 » » 234
64 Hisar Mahallesi 264
65 » » 275
66 » » 259
67 Hamidiye Mah. 319
68 » » 317
69 » » 309
70 » » 316
71 » x 300
72 » » 320
73 » » 298
74 » » 309
75 » » 294
76 » > 333
77 » > 319
78 Osmaniye Mah 314
79 » »315
80 » » 313
81 » » 289
82 » » 308
83 » » 306
84 » » 306
85 » » 309
86 » » 341
87 » » 324
88 » » 274

1 57 101 153
16 44 110 153

, 12 41 87 121
15 75 103 147
13 71 101 149

,16 50 86 141
19 53 81 153
25 63 72 121
14 70 79 123
18 46 94 125

1 22 77 46
13 59 80 140
11 58 74 152
15 68 80 151
18 51 89 152
14 42 98 142
3 66 69 115

19 40 91 141
15 48,. 72 114

. 34 63 77 124
23 75 77 125

4, 20 61 65 133
c 14 86 94 139

17 71 100 146
p 22 85 85 139

-8 71 97 148
20 71 92 137
21 85 92 143
25 90 83 125

<14 43 92 174
32 56 97 141
11 89 93 151
26 75 128 116
13 56 102 156
11 91 77 149
16 64 103 146
33 54 82 153
28 67 104 137
15 70 92 144
19 83 82 141
22 74 122 113
17 82., 106 153

.19 61 113 150
64 96 137

| ,.r"^

| Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

« Resmi lllnlar tak sütun santimi 200 TL.
İcra ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL.

C Kayıp IUnları 500 TM-*"
J Teşekkür ve Doğum İlanları am. 50 TL.

Kongre |Unları 1500 TL»
C Koop. Kongre İlanları 2000 TL«
1 lürakll Oxel lllnlar puarlıkla alınır.-

ABONE
4 Aylık ' 400 TU-

t Yıllık.^ 800 -TU"‘

■ G ezetoye ver İlen yanlar. yayınlansın
/ veya yayınlanmasın geri verilme*
f I Galetamla basın ahlik yasasına uy«r

Satılık Kurt Köpeği
Sahibi tarafından eğitilmiş kurt 

cinsi köpek satılıktır.

Miiracsat Abdullah Çelik
Şükrü .Şenol İlkokulu Öğretmeni Tlf : 1072 Gemlik

İSİM DÜZELTMESİ

Gemlik Nüfve Me
murluğunda kayıtlı bu- । 
lunan adım Asliye Hu

1 kuk Mahkemesinin 837 j 
i 477 esas 83/482 karar
i sayılarıyla Hamdure i- 

ken, Hanıdune olarak dü-
1 aeltilmiştir. Duyurulur.

Hamduee Gök

Kiralık

Zeytin Hali kar- ı 
şısında kiralık rnüs 
takil 1 2 tonluk zey ı 
tin deposu ve boş 

dükkan

Mflracsat : Sami Trran 
Tlf: GOndDa e 2010 Gece « 1106

İLÂN 1
Gemlik Belediye Başkanlığından
Belediyemize ait Gemlik Osmaniye Mahallesi 

Pazar Caddesinde belediyece yaptırılmış olan Et I 
ve Et Mamulleri Tanzim Satış Dükkanı, içindeki 
hiç kullanılmamış bir adet et muhafaza buzdolabı, i 
bir adet soğutucu ve bir adet terazi ile birlikte | 
kira bedeli aylık maktu 10 bin lira kalmak şartı 
ile ve et satışlarında belediye narkından daha aşa* 
ğı verilmek üzere 2490 sayılı yasa hükümlerince 
kapalı zarf usulü eksiltme ile 23. 11. 1983 Çar
şamba günü saat 15 00 de 5 sene müddetle kiraya I 
verilecektir.

Talip olanların bu işe ait şartnameyi mesai I 
saatlerinde muhasebe servisinde görebilirler.

gfcAjg; 33M3C

I DOKTOR I
I CAHİT YORULMAZ I

DAHİLİYE MÜTEHASSISI i
- ELEKTRO KARDİO — |

HASTA KABULÜ DsVAM EDİYOR.
Tlf ; Muayenehane ; 2290 - Ev ; 2310 GEMLİK

st&ss i®®: a&ssaess aBssseajesr

teSSteSj TE^JZ

| Operatör Doktor |
I AHMET DOĞAN
Ig KADIN HASTALIKLARI VE 

DOĞUM UZMANI

Is Fevzi Çakmak (Maksem) Caddesi PTT Üstü 
Aktar Apt. Kat 3 Daire 7 BURSA
Tlf : 1$ : 27128 * Ev : 20718

YEĞENLER TİCARET
jSi CELAL GÖRAL
«İİİŞ

MURAT DOĞRU

* Böhler Elektrotları 
ı»

• Kaynak Makinesi - Mastaş Flex

Zımpara Taşı
İşSp

• Terma Buhar Vanaları - Sanayi

Malzemeleri ve Boru Profil

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

BURAK OTELt
Memur-Subay. Teknisyen 

Taşeronlara
Uygun fiatlarla kiralık 

odalar verilir.

Tlf : 1 280 Gemlik

SATILIK *
&

*
Gazhane Caddesinde 1 30 m2 

Lux Daire ve Mermerağıl Mevkiin
de 7500 m2 (6oo eğaç) zeytinlik ve 
Orheniye Mah. Ahşap ev satılıktır. 
Müracaat : Tlf t 1797 - 3233 Gemlik

* 
♦ 
♦ 
*
#
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GÖRÜŞ?<>
AMACA ULAŞMAK 

f

ı, Doğu Anadolu’nun yıkıntıla
rı içinde veui bir yönetimin eşiğinde bu 
bunıyoruz. Bu eşikten adımını atacak 
kadrosun, sorunlarımızı nasıl çözüme u 
taştıracaklarını günlerce anlattılar yayını 
araçlarından. Gelecek yönetimin ilk el a- 
tacağt yer zelzele bölgesi olacaktır kanı
sındayız. Kadro sınas ım Doğu Anadolu- 
da verecek; oradaki varlığı kadronun, sı
navda geçer oyunda gelecekteki yapısını 
d», varlığını da belirliyecekti’- 193ü yı 
İmdi yitirilen 32000 kişi belleklerimizden 
çıkmadı; bu büyük yıkımı unutamadık.

6 Kasım’da üç partiden biri iktidar 
olacaktır, Türk Ulusu’nun sorunlarım 
üstlenmeyi amaçlayan parti kadrolarının 
nevi nasıl yapacaklarını, kaynakları nere - 
larden bulacaklarını belirten demeçlerini 
birlikte, dinledik Bir iki gün daha din
leyeceğiz, Radyo - Televizyondaki ko 
■aşmalarım değerlendirdiğimizde* Türki
ye gerçeklerine ae den’i yaklaşıp yakla
şamadıklarına da tanık olduk. Alanlarda 
toplananlara bakılarak yapılan değerlen
dirmelerde yanılma pay lannın olduğunu 
da kuşkusuz hesaplamışlardır. Parti Li
derleri. Köyden - kente eğitine, öğretim 
tanm konularını tüzelden, gerçekçi gö
rüşle çözüme ulaştıracak, yan tutmayan 
insanlara gereksinimi ola- Türkiye, dur
gun kararını vermekte güçlük çeken in- 
saalann ağırlıklarını duyurduğu bir yerde.

6 Kasımın getireceği yönetim kuş
kusuz göklerden kurtaracı beklemeyecek 
"kaderci” olamayacaktır. Türkiye'nin soru 
nu bin değil binbirden daha çoktur. Sıkın- 
tılar. sıkıntı doğururken: yaşayabilmek için 
ele avuç açmayı,HOLDtNK LERÎ kollama, 
koruma görevini yapacak y önetimlerin ha-

şan grafikleri nasıl eğriler doğrular çizer, 
bilemeyis Görünen şu ki; tutucu, yan
daşlarına pirim veren yönetim, yada yö

netimlerin uzun süre yaşamaları da şans işi.
Her geçen gün insanımızın bilinç dü 

zeyi gelişme sürecinde. Türkiye'de eğri 
leri doğruları görenlerde azalma değil ço
ğalma oluyor; insanımız bilinçleniyor. Bu 
bilinç ışığında halkımıa doğruyu mutlaka 
bulacaktır, Bilinç ışığında seçtiği ulus 
vekillerini denetlemesini de yapacaktır. 
Ulusumuzun bilinç düzeyinin gerisinde 
kalanlar '‘Hüsrana’* uyrayacaklardır. Bu
günlerde seçim sonuçlan belirmeye baş
larken taraf tutma gibi heyecanlı görün 
tüler olabilirse de bunlar bir anlık coş
kunun getirdikleri olarak kalacak; bun 
dan öte de gidemeyecektir. Gelecek olan 
hükümetin de bunlara Kulak asacağı da 
olmayacağı “Görün Köy” gibi olmalıdır.

Gelen hükümetin kalkınma modelinde 
düşünce özgürlüğü ilke olarak benimsen
melidir. Ağzı * burnu, gözleri kapalı o* 
lanlar hiçbir şeyi algılayamaz; algılanan
ları körlerin, fili gördükleri gibi görür, 
algılarlar. Oysa yönetimler; eğitim, öğre
timde uluslarını Çağdaş uygarlığa ulaş
tırma çabalarında öncülük yapmaları kuş
ku götürmez. Ulusal birliğimizi, ulusal 
varlığımızı koruyabilmemiz için düşünce 
de, görüşte, davranışta, ulusal birlikte 
güçlü kuşaklara gereksinimiz vardır. 0- 
kullarda öğretilecek her konu Türkiye’
nin temeline konan bir taş olmalıdır. O- 
kullarda okutulan kitaplar çağdışı kafa 
lara değil, uygar kafalara seslenecek bi
çimde geliştirilirse; genç Tüykiye Cum- 
huriyet'i amaçlarına ulaşmış olur.
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tik — Orta ve Lise Öğrencileri |

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI |
|| RENKLİ FOTOĞRAFLARINIZI |

FOTO GÜNEŞ’te I
BULABİLİRSİNİZ i

J; DÜĞÜN - NİŞAN - NİKÂH GÜN VE I
KOKTEYLLERİNİZDE HER AN HİZMETİNİZDEYİZ. > 

'i 1
FOTO OÜNEŞ >
Ziraat Bankası Karşı Aralığı Bayraktar Apt. Altı No. 4 1

| Tlf : 3720 den GEMLİK j

W «M^ «M* ^M» *M* *M* «*M^ W** «M* «Mc*

KANER TİCARET

SPOR... SPOR... SPOR... SPOR...
M Hadi OZSAYIN M

Umur spor: o
Borusan Güvenspor: 2

Gençler İlginde ilçemizde geçen hafta yapılan Umurspor Borusan Güvenspor 
karşılaşması, Borusan Güvenspor’un 2-0 ’ık galibiyetiyle noktalandı.

Cemal Göktaş İsmail Bursa ve Selam) Güler hakem üçlüsünün yönettiği kar
şılaşmadaki golleri 10. dakikada Özcan ve 65. dakikada Ali attı. Karşılaşmaya ta
kımlar şu kadroları ile çıktılar.

UMURSPOR : Şafak, Emir, Halil Ahmet, Süleyman, Hakan, Mehmet, ş^ecdet, 
Oral, Mehmet, İsmail

BORUSAN GÜVENSPOR : Sabahattin, Oktay, Halil, Abdullah' Mehmet, Özcan, 
(Yılmaz), Ali Yüksel, Fikret, Cemalettin, (Ahmet), Mustafa

Sümer spor
O. Genler bir ligine 
Fark Attı ıı«o

• Gençler liginde bu hafta yapılan karşılaşmaların en ilginci Sümerspor ile Or- 
। hangazi Gençlerblrligini arasında oynadı. Bu karşılaşmanın ilginç yanı, Sümerspor’- 
| un gol yemeden, Orhangazi Gençlerblrliği ağlarına 11 gol göndermesidir.

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü ilçe sahasında oynanan karşılaşmada Sümer
spor, O. Gençlerblrliği karşı başarılı bir oyun sergiledi.’ Sümerspor'un zincirinin 
İlk halkası 5. dakikada Gençlerblrliğinden Ali’ nin kendi kalesine attığı golle ta— 

I kıldı. Bu golden sonra Sümerspor'un baskısı daha da 15. dakikada . Mehmet Sü- 
| merspor’u 2-0 öne geçlçdl. Daha sonra 21, 28, 37, 71 ve 77. dakikalarda Dur- 
। muş’un atiığı gollerle skor 7 0 Sümerspor'un lehine oldu. 39. dakikada İlker, 42. 
| dakikada Emin, 53. dakikada Veysel ve 73. daklkadada yine Emin’ln golleriyle 

Sümerspor karşılaşmayı 11-0 kazandı.
İsmail Bursa, Cemal Göktaş ve Selam) Güler hakem üçlüsünün yönettiği kar- 

| şılamayı takımlak şu kadroları ile çıktılar.
SÜMERSPOR : Savaş, Kemal, Ali, Ümit, Metin, Veysel, Mehmet, Özkan, E- 

min, İlker, Durmuş
O. GENÇLERBİRLİĞI : Salih, Altan, Orhan, Ali, İbrahim, Neşet, Mustafa, 

Halil, Taner, Mesut, Sedat.

DÜĞÜN, NİŞAN VE NİKÂH

YAPACAKLAR

İPEK - KOZA -ERDEM
DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

fi 
i M

fi 

fi

i

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

8
S
i

ZENGİN KAĞIT VB NAYLON AMBALAJ MALZEMELERİ 
İPEK KAĞIT ÜRÜNLERİYLE HİZMETİNİZE AÇILMIŞTIR. 

İMALATTAN TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞLAR Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
fi

HALUK KANER
Ç«*ma Sok. Na. 18 Tlf : 1805

Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK fi

S
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Disgi ve Batkı Ktrfes 
Matbaacılık ve Ambalaj San.
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Limanımızdan Manyezd
İhraç Ediliyor

İla yapılacak olan manya* 
zlt ihracatı için yükleme 
çalışmalarına ba» andı

İlgililer, manyezitin 25 
çeşit maddede hammadde 
olarak kullanıldığını, bU 
hatta tavuk yemi, ilaç ta 
nayiinde, seramk hammad 
desi olarak kullanıldığını 
b İd irdiler

Yükleme çalışmaları 
devam eden manyezit. Kü

tahya'dan getirtiliyor.

Yeni Bir Fırın 
ye açılan yeni fırın mata* 
dor sinemi ile ekmek ü- 
retecek

Danış kardeşler Ba- 
lıkpazarı ekmek fırınının 
hizmete girmesi ile ilçe 
milde fırın sayısı 5'e yik 
seldi.

Bursa Yeni Bir
Gazeteye

larak devam edecek.
Veb Ofset tekniği ile 

basılacak olan Hakimiyet 
Gazetesi I2 Kasım günü 
teknik yenilikle'! ve güç
lü kadrosu ile pırıl pırıl 
bir gazete olarak yerel ba 
sına renk katacak.

Hakimiyet Gazetesi* 
nin ilçemiz sorumluluğu 
Gazetemiz sahibi Kadri 
Güler’e verildi.
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YENİ DÜZENLEMESİYLE SAYIN 
MÜESSESEMİZİN İKRAMI OLAN 

ÇİĞ KÖFTE CUMA GÜNLERİ

Orhan Fidan - Mazlum Karadeniz
İskele Meydanı — GEMLİK
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MÜŞTERİLERİNE 
HER PAZARTESİ 
ACILI PİLAV
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Açık Teşekkür
Cumhuriyetimizin 60. yılını an muazzam şekilde 

29 Ekim 1983 Cumartesi günü kutlamak için yapılan 
programa Kafoğlu fabrikası idare müdürü İnan TA
MER emrinde geçişe katılan Kafoğlu fabrikası kadın 
ve erkek bütün personeline, araçları ve kıyafetleri ile 
geçit resmine heyecan katan, Sünğipek fabrikası, B.P. 
tesisleri. Azot Senayi T.A Ş. Alemdarlar Sabun fabri
kası, Çımtaş, Soruşan, Makine imalet Marmara Kim
ya Entegre Naylonteks, Mine yağ fabrikası müdür
lerine ve Balıkçılar dsrneği İle Mobilyacı esnafa ayrıca 
bayrama katılan tüm teşekküllere şahşım ve halkımız 
adına teşekkür ederim. 8.11.1983

Şahabettin CAN TAY 
Belediye Başkanı

*B*B«îİ!k’B*"B*İE*'T* a* İ1*H*
| MÜJDE f

» ÇAM BOYA ATELYESİ #
İHP

Her Çeşit Buzdolabı 
Sİ Çamaşır Makinesi - Fırınlı Ocak ; 
ÜjÜ Termosifon Kazanlarınız 
İH yenisi gibi firmamız tarafından |0R 
# en itinalı şekilde boyanır. jŞg 
fi lıi
* MEHMET ÇAM *
$ ÇAM BOYA ATELYESİ #

Ziraat Bankası Aralığı Eranoğlu Süthanesi
M Ksrşısı GEMLİK £

Ha

*E*B*ffll*H*lB*a*ÎB*ISsk!B«HI*

■ *■«*««* î*,2*X*ii*B*i*
£ - SATILIK DAİRE 5

Tofaş Evlerinde net IOO m2 kaloriferli daire 
uygun fiatla satılıktır.

Not : Arabayla takas yapılır

Mür : 1 0503
X 

BURSA

* ■Ul Satılık Daire ve Dükkân #
Ziraat Bankası Arkasında m 
Dükkân ve Daire Satılıktır.

İH .. iğ:j^:! Mür : Körfez Basımevi GEMLİK

İLAN
Gemlik Belediye Başkanlığından

Belediyemizde işletmelerinde açık bulunan aşağıda yazılı kadrolara belirtilen 
gün ve saette belediyemiz su işleri işletmesinde yapılacak yazılı ve mülakat İm 
tihanları ile askerliğini yapmış erkek memur ile 1 bayan memur alınacaktır.

İSTEKLİLERİN :
Belediye Başkanı

a) 31 Yaşından gün almamış olması.
b) Askerlik yaptığına dair terhis teskeresini İmtihan günü ibraz etmesi
ç) Devlet Memurları yasasının 48 ncl maddesinde belirtilen genel ve özel 

şartları taşımaları.

İSTENEN BELGELER :

e) öğrenim belgesi sureti
b) Nüfus cüzdsnı lastikli sureti
c) Savcılıktan alınacak İyi hal kağıdı
d) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf.
e) Pul yapıştırılmış iş isteme fermu (Form yazı işleri Müdürlüğünden temin 

edilir)
isteklilerin bu belgeleri hazırlayarak 24 Kasım 1983 günü akşamına kadar 

Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edip g r ş belgelerini alacaklardır.
24 Kesim 1983 günü akşamına ksdsr balgasin; teslim edip belge almayan-
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| 1984 Yılı I
i i

| Yaklaşıyor |
| Türkiye’nin En lengin |

ler sıneva alınmayacaklardır Y azılı sınav 25 kasım 1983 günü saat 09.00 da mü
lakat aynı gün saat 16 30 da yapılacaktır.

Kadro ünvanı Derecesi Sınıfı Adet Aranılan Vasıflar
Zabıta Memuru 12 G.I.H. 2 Lise veya dengi okuı me.
Oto İŞİ. B.ıetçi Erkek 12 G.I.H. 1 » » >

» » Bayan 12 G.I.H. 1 » » »
• Şoför Erkek 13 G.I.H. 2 En az ilkokul mezunu 8 

yıl ağır vasıta ehliyetli
Herite Muh.ndısl B Tek. HU. 1 Yüksek okul mezunu

KANER TİCARET
ZENGİN KAĞIT VB NAYLON AMBALAJ MALZEMELERİ 
İPEK KAĞIT ÜRÜNLERİYLE HİZMETİNİZE AÇILMIŞTIR. 

İMALATTAN TOPTAN VB PERAKENDE SATIŞLAR
HALUK KANER
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Çeşme Sek. Ne. II Tlf t IMS OBMLİK

Takvim Çeşitleri ile | 
Yine Sezonu Açıyoruz I 
Çeşitlerimizi Görünüz i

KÖRFEZ MATBAACILIK ve AMBALAJ SANAYİİ Ü
GAZHANE CADDESİ ŞİRİN PASAJI İ 

TLF : 1797 GEMLİK |
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE
YU. » 11 »AYI : ı* KASIM 1988 10 LİRA

DOKTOR
EMİNE RUHAN ÇAKIR

İÇ HASTALIKLARI UZMANI

Yeni Muayenehanesinde 
Hasta Kabulüne Başlamıştır.

Tlf : 3100
Kayhan Mh. 1 Nala Cd. GEMLİK

ORHANGAZİ ZEYTİN BAYRAMINDA FİATLAR AÇIKLANDI

IEYTİNDE TAVAN 240
Depremzedelere

3 Milyon 

793 Bin

Lira

TABAN 110 LİRA
* Taban 440, Tavan 240 Tane Kabul Edildi
» Birlik 22 Bin Ton Zeytin Alacak

# Yapılan Zam Yüzde 14.4 Enflasyon Yüzde 35 
$ Üretici İsterse Sigortalı Olabilecek

I, Orhangazi Zeytin 
t Bayramı törenlerle kutlan- 
I dı. Bayramda kenuşan 

Mermere Birlik Zeytin Ta
ne Satış Kooperatifleri 
İane! Müdür Vekili lama 

I I Minareci 240 tane zey 

tinin 240 liradan, 440 ta 
ne zeytin i n İse 110 lira
dan alınacağını açıkladı.

Dün saat 14.00 de 
I Orhangazi Cumhuriyet a- 
| lasında kutlanan Zeytin 

I Bayramına, Bursa Valisi 
I Zekai Gümüşdiş, Gemlik 
ı Askeri Veteriner Araştırma 
I Enstitüsü Komutanı Tuğ- 
I general Orhan Öncül, Bur* 

I M Belediye Başkanı Ekrem 
I Barışık İle davetliler ve zey- 
I tin üreticileri katıldı.

Zeylin Bayramında ke 
I nuşan Marmara Birlik Zeytin 
I Kooperatifi Gonol Müdür 
I Vekili İsmail Minareci, 

t bundan böyle kaliteli zey 
' tin üretimine geçileceğini 
| İlkemizde zeytin üretimin 
j don 400 bin ailenin geçl- 
| mini sağladığını ve orta- 
I lama 8 10 milyar lire ge- 
। lir elde ettiklerini belirte- 
t tek şöyle konuştu :

" Ülkemizde üretilen 
I Iretilon zeytinin % 30 unu 
I Marmara Birlik setin alıp 
I değerlendirmektedir. Bu 
I yıl ülkedeki 60 bin ton 

I zeytin üretiminin 22 bin

Küçük Kumla 

Belediye Başkanlığına 
Emekli öğretmen 

Kazancı Atandı

Küçük Kümle Beledi

ye Başkanlığına emekli öğ 

Ntmoo Cevdet Kazancı e 

tandı.

Küçük Kumla Beledi

ye Başkanı Emekli Alboy 

îergut Güneydın'ın göre

tonu koeperotiflerimiz ta
rafından alınacak ve ortek 
lora 4-5 milyar lira öde
necektir. Tarım ve Örmen 
Bakanlığınca Eylül ayında 
çıkartılan yönetmelik esaa 
lerına uyularak alım kam- 
panyasını eürdüreceğiz. 
Sofralık zeytinleri mutla
ka elle toplayınız. Ezik, 
çürük ve sırıkla toplanmış 
zeytinleri kesinlikle alma- 
yacağız. Depo sorunumuz 
yoktur, zeytinler son tene 
sine keder elmacıktır." de 
dİ.

SOSYAL GÜVENLİK

Zeytin alimlerinde mu 
hablrlerln objektif davra
nacaklarını ve sıkı bir ta
kipten geçeceklerini belir
ten Birlik Genel Müdür 
Vekili Minareci, sözlerine 
şöyle devam etti.

"-Ülkemizde tarım ko 
aimlnde çalışanlar sigorta 
kapoamına alınmamıştır. 
Zeytin üreticisi bir yıl meh* 
sül alıp bir yıl alamamaktadır 
Bu yüzden sosyal güven
likten yökeundur. Birliğimiz 
Başek Sigorta ile onleşma 

SIKIYÖNETİMCE İLÇEDEKİ TÜM ECZANELERSIRAYLA KAPATILIYOR

vinden İstifasından oonra 

boş kelen belediye baş- 

kanlığı görevine Velilikçe 

Emekli öğretmen Covet 

Kazancı getirildi. Kazaneı 

yeni görevine beşledi.

yaparak zeytin üreticisini 
hayat sigortası yapması 
konusunda anlaşmaya var 
mıştır. Az bir pirim ilo ge 
leceğlniz güven altına a- 
lınacaktır.

Bu yıl maliyetlerdeki 
artış ile enflasyon oranı 
göz önüne alınarak taban 
ve teven flatlerı geçen yıl 
kİ fietlara göre % 14.4 
oranında Bittirdik. Deha 
fazla arttıramazdık, çünkü 
o zaman enflasyon artar, 
dış piyasalara eçılamaıdık.”

ZEYTİN BAREM FİATLARI

Dane 1982 
Fiatı

1983 
Fiatı

Dana 1982 
Fiatı

1983 
Fiatı

240 216 240 350 169 180
250 212 235 360 165 170
260 208 230 370 160 165
270 203 225 380 156 160
280 199 220 390 152 150
290 195 2İ5 400 148 140
300 190 210 410 143 135
310 186 205 420 139 125
320 182 195 430 135 120
330 178 190 440 131 110
340 173 185

İlçemizdeki bütün ec
zaneler oıkıvönotlmce sı
rayla üçer gün süreyle 
kapatılacak.

Bir süre önce Sıkı
yönetim Komutanlığınca 
yayınlenan bir genelgede, 
korten kutular üzerinde 
fietları değiştirilmiş ilaç 
satan eczanelerin kapatı
lacağı duyurulmuştu. İl
çemizde yapılın kontrol
lerde tüm eczanelerde bu 
tür İlaçların görülmesi •- 
zerine üçer gün kapatma 
keren verildi.

•IRA İLE KAPANACAK

Sıkıyönetim Komutan- 
lı|ı kararlarına uymama 
nedeniyle kapatılan ecza- 

dedi.
Dağıtılmayan zeytin 

paralarına hiç değinmeyen 
Minareci, Gemlik tipi zey
tinin taban fiatının 110 
Hra, tavan fiatının İse 240 
lire saptandığını belirtti. 
Erdok su tipi 220 ödet 
zeytin 200 Ura, Edinclk 
tipi zeytin 220 taneel 180 
Hra, Kayısı tipi zeytinin 
220 tanesi 160 Hra ola
rak belirlendi.

Orhangazi zeytin Bey 
remi folklor gösterileri ge 

nelerden, önce Gemlik ve 
Merkez Eczanelerinde uy
gulamaya başlandı. Bun
ları takiben öbür eczono- 
ler de sırayla içer gün 
kapatılacak.

Kapatma konusunda 
görüşlerini sorduğumuz 
Zeynep Namık Ecsanesl 
Sahibi Erkan M utman şun
ları söyledi :

•‘-Sıkıyönetim kararla- 
nnı eayğıyla karşılarız. An
cak. burada eczanelerin 
bir suçu yoktur. Üzerinde 
çift flat bulunan ilaç ku
tulan eczane eehlplorl ta
rafından değil İlaç depo
lan tarafından konmuştur. 
Biıo gelen hatlar son de-

D. S. 2 ta 

çit töreni vo on güzel 
bahçe, on İyi ürün yetiş
tiren üreticilerin ödül da
ğıtımı İle eon buldu.

Limanımızdan 
Çelik
Arpa ve 
Manyezit 
İhraçT
Ediliyor

Gemlik Umanından 
Mısır, İsviçre vo Suudi 
Arabistan'a çelik, manye
zit vo arpa dışsatımı ya
pılıyor.

Limanımızda bulunan 
Dip Hamit adlı Kıbrıs ban 
dırah gemi İle Mısır'a 
1217 ton çolik ihraç edi
liyor. Asil Çelik fabrikasın 
do üretilen çelikleri Rom 
Dış Ticaret A.Ş. pazarlı
yor. Bu aatıştan ülkeye 
363 bin doler döviz sağ
lanacak.

Ote yenden limende 
demirli ölerek bekleyen 
Estebegen adlı gemi ile 
İsviçre'ye manyezit dışsa
tımı yapılacak.

Tavşanlı ve Kütahya' 
don getirtilen manyezitler 
Çomak A.Ş. tarafından sa 
tı lirken, satıştan 132 bin 
dolar döviz geliri sağlana 
eak.
ARPA GÖNDERİLİYOR

İlçemizde son günler
de yoğun bir dışsatım göz 
lenlrken liman ihtiyaca ce 
vap vermiyor. İskelede yük 
İtme çalışmalarına devrem 
edilen srpa Suudi Arabis
tan'a gönderiliyor. Bursa' 
da bulunan SANDEM AŞ. 
SARİA adlı gemi ile 7 
bin ton arpa ihraç eder
ken, Proex odlı bir başka 
firma da 2300 ten «payı 
aynı gemi Re satıyor. Ar
pa İhracatından toplam 1 
milyon 40S bin dolar dö
viz sağlanacak.

Toplandı

Erzurum ve Kore İlle

rimizde bir eüre önce mey» 

dona gelen depremde mağ 

dur olanlara İlçemizden 

3 milyon 793 bin 405 li

ra toplandı.

İlçe Kaymakamı Meh

met Gülor’don aldığımız 

bilgilere göre bugüne ka

dar İlçemizden toplanan 

3.793.405 liranın felaket* 

zedelere gönderildiği, ay

rıca aon olarak bir kam

yon doluau giyim oşyaaı 

İle 5 ton zeytin yollandı

ğı belirtildi.

TEKELE
300 TON
TUZ GELDİ

TUZ
SORUNU 
KALMADI

İlçemizde zeytin mev< 

timinin başlamasıyla üre

ticinin Ihtiyaeı olan toz 

Tekel vo özoi sektörce 

karşılanıyor.

Yetkililerden oldtğımtz 

bilgilere göre bugüne ke

der Tekel’e İzmir Çama İn 

tuzla siden 300 ton tuz gak* 

dİ. Tekel depatonnda 100 

ton tuz mevcudu bulunu 

yor. 7.25 liradan sonlan 

tuz, ihtiyaç oranında ge - 

drilmeya devam edilecek.

öte yandan tüccam 

ayda 150 ton tuz tahsisi 

ayrıldı. Soneyi kuruluştan, 

tücoor vo Srodd Pçenln 

tek tuz eotıw Hikmet Yd 

dmm don de tuz SoSpt- 

cmr ka^lryor. TOccsrda 

tuzun kftaau 7 liradan aa- 

bldığı öğreriHdl. Ancak, 

arlık 150 tonluk tahaMn 

treeneMfl arttırılması ge-
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YEĞENLER TİCARET
CELAL GÖRAL

MURAT DOĞRU

SECİM SONRASI Böhler Elektrotları

Kaynak Makinesi - Mastaş Flex

Zımpara Taşı

Terme Buhar Vanaları - Sanayi

Geçen hafta bu sütunlarda (Gemlik Seçim Böl 
gesinde Kullanılan Oyların Dağılım Durumu) iis 
tüne 88 sandıktan çıkan oy dökümü yerahyordu 
Böylece seçimden beş gün önce yazdığımız (G mlık 
Kime Oy Verecek?) konusu sandıktan gelen yanıt 
la aydınlandı > ANAP 11 228, HP : 6 185, ve 
MDP : 5 461 Meclisteki sandalye dağılımı şöy!e : 
ANAP : 211 HP 117 ve MDP 71.

Sandığa gitmek güzel şey, oy kullanmak güzel 
şey ve ortaya çıkan ‘* *mil>ı  irade" çok güzel şey. 
Seçim soı-uçları ulusumuza hayırlı ve uğurlu olsun 
ANAP Gemlik İlçe Başkanı Sayın Hakkı Çakır'ı, 
bu kez "yazıyla da” kutlarız

Gemlik Nüfus Memurluğundan almış olduğum
nüfus cüzdanın» kaybettim. Hükümsüzdür.

Mustafa Kabakçı

Benim'evvelce büro olarak tuttuğum yeri da
ha sonra parti lokali için kiralayan ANAP ilçe yö
neticilerine bu yer demekki uğurlu geldi, seçimi 
kazandılar

Evvelce Gemlik Din Görevlileri Derneği’nin 
bulunduğu yeri kiralayan Halkçı Parti ilçe yöneti
cilerine bu yer de uğurlu gelmiş olmalı ki seçim
den ikinci parti çıktılar.

Ve yine evvelce “fraksiyoncu" bir sendikanın 
eski lokalini kiralayan MDP ilçe yöneticilerine bu 
yer uğursuz gelmiş olacak ki seçimden sonuncu 
parti olarak çıktılar...

Şaka bir yana değerli okurlar, amacımız, se
çimlere girebilen üç partinin seçim arifesi, seçim 
günü ve seçim ertesi ilçemizdeki durumlarına de
ğinmektir.

Seçim öncesi son yazımızda, “Gemlik'te san
dıktan Ozal çıkacak", demiş ve eklemiştik : “Son 
beş gün içinde önemli bir gelişme ve tercihte de
ğişme isa...'*-

Sayın Cumhurbaşkanının seçim arefesi yaptığı 
‘'önemli konuşma”, hiç kuşkusuz bir önemli geliş
me oldu. Gemlikli kimi seçmenlerin tercihlerini et
kiledi sanıyoruz

Bu seçimde oyumu Halkçı Parti’ye. vereceğimi 
yazmıştım 6 Kasım günü Şehit Cemal îlkokulu’n- 
daki 48 nolu sandıkta “güneşle" beraber olduk-.' 
Yine ilçemizde MDP'nin “hayal kırıklığına uğraya
cağım" belirtmiştik. Nitekim seçim sonuçlarının a 
badiği saatte. MDP ilçe lokalindeki lambanın so
luk ışığı, birkaç kişinin hayalkırıkhğını aydınlatı
yordu...

Umurbeyli seçmenler seçime iki gün kala A- 
navatan Partisini tercih ettiler.' Sonuç ANAP-: 
1367, MDP : 149 ve HP : 115

Seçim günü Kurtul Köyünde oy kullanan Da
nışma Meclisi Bursa Üyesi ve MDP'nin Bursa ada
yı Sayın Recai D in cer'in “misafirliği” bu köyü 
hayli memnun etmiş olmalı . MDP : 217, HP . 142, 
ve ANAP 135

Ve “Cumhuriyet Bayramı” tö'eni öncesi, kim 
kimin köyünden daha fazla oy alacak diye girdik
leri iddiayı, MDP ilçe Başkanı Sayın Mcvlüt Ak- 
soy ANAP ilçe Başkanı Sayın Hakkı Çakır karşı
sında kaybetti Zira Haınidiye Köyü’ndeki sonuç : 
ANAP : 154, MDP ı 72.
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Kiralık
Zeytin Hali kar

şısında kiralık müs 
takil 1 2 tonluk zey 
tin deposu ve boş 

dükkan

MOracast : Sami T» ran 
TM: GOndOs ı 2010 Gaca 11106
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Sıkıyönetimce

İlçedeki Tüm

Eczaneler

ğişlkllk durumun» göre fa- 
turalanmaktadır. Bunu is
patlayabiliriz; Biz de sa
tışlarımızı buna göre yap
maktayız. Bu fiatlar ba
kanlıkça verilen hatlardır 
ve eczaneler sorumlu do*  
fiildir." dedi.

Sandığa gitmek güzel şey Öyle ki sandıktan 
bizim siyası tercihimiz çıkmasa, iktidar olmasa da 
hi güzel şey. Bunu başarabilmek için seçimin yurt
taş gözünde değer taşıması, sandığın güçlükleri a- 
şan bu “çözüm yeri” olarak görülmesi ve komn- 
ması gerekir. Oltasında şandık olan düzlemin dev- 
rilmemı-si için herkes elinden goleni‘yapmalıdır

Bunun önkoşulu da hoşgörü ve başka düşün
celere saygıdır B şka düşüncelerin varlığını, enaz 
kendi düşüncelerimiz kadar gerekli saymak zorun
dayız, Demokrasilerde hiçbir, siyasi düşünce kendi
ne bir misyon vehmederek ortaya çıkmaz “Ülkeye 
asıl biz gerekliyiz, başkaları olmasa da olur, ama 
demokrasi hatırına ele-günü karşı olaran da taham
mül etmek zorundayız”, türünden düşünceler ki
şileri büyük yanılgılara götürür; Ve ülkemiz bu 
anlayıştan geçmişte çok jekmıştir

Demokrasiyi siyasi anlayışı.' demokrat" olanlar 
korur ve yaşatır. Yani demokraside önce "demok
rat olunur. Bu demokrasinin yaşaması için bir zo
runluluktur.

Şundan zorunluluktur : Demokrasilerde belli 
bir düşünce sahipleri, karşıt düşünce taşıyanlara 
"kahrolsun" demez. Bu söz dendiği anda iş bitmiş, 
demokrasi artık onarılmaz bir. yara almıştır. Öyle 
ki o başkaları yolda giderken düşüp kahrolmaya- 
caklardır elbet. Başka düşünce sahiplerine "kah
rolsun” deyenler, gün gelip o başkalarını “kahret
me hakkını" kendilerinde bulacaklar ve giderek o 
başkalarını ' katletme hakkını” da kendilerinde bu- 
lucaklardır.

Halkımız bu çağdışı anlayıştan çok çekmiştir. 
Benzer anlayışlara ulusça yeniden tanık olmamak, 
kan ve gözyaşı dolu günlere bir daha dönmemek 
dileği ile...

# # #
Genel seçimlerin ardından sırada şimdi yerel 

seçimler var. Anayasa uyarınca yerel seçimler ö- 
nümüzdeki yıl yapılacaktır. Ve ANAP Genel Baş
kanı Sayın Özal 6 Kasım seçimlerinde sağladığı 
başarıyı yerel seçimlerde de sağlamak için ilkba
harda seçimlere gitmek isteyecektir. Bu aşamadaki 
hava bu yöndedir.

Gemlik'te yerel seçimler için partilerin ilçe 
yöneticileri “zemin yoklama" durumundalar Sayın 
Hakkı Çakır aynı siyâsi başarıyı belediye seçimin
de de tekrarlamak istiyor. DYP. ilçe yöneticileri 
genel seçimlerdeki tercihin belediye seçimlerinde 
"doğru yola" gireceği görüşündeler.

Halkçı Parti'nin son seçimlerindeki- başarısı 
Gemlik açısından büyük önem taşıyor. SODEP’le 
aralarındaki “buzlar” erimeyecek ölçüde değil sa
nırım. Her iki partinin yapacağı güçbirliği ve ü- 
zerinde birleşecek “dört dörtlük” bir adayla sosyal 
demokrat oylar ilçemizde rahatlıkla yerel seçim 
alabilecek durumda.

İlçemiz böyle bir yerel yönetime muhtaçtır. 
SODEP ve Halkçı Parti nin yerel yöneticileri bu 
birleşmeyi sağlayamadıkları takdirde, tarih önünde 
vebal altındadırlar.

KAYIP
Bursa Trafik Bürosundan 1.11.1982 tarihinde 

almış-olduğum 78445 nolu profesyonel şoför ehliye 
timi kaybettim.

Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.

Mithat Selim TURAN

KAYIP

Malzemeleri ve Boru Profil

Tlf : 1645
İstiklâl Cd Doğru Pasajı No. 3 Gemlik

stsac nsjar assz

Operatör Doktor
AHMET DOĞAN

KADIN HASTALIKLARI VE 
DOĞUM UZMANI

Fevzi Çakmak (Maksem) Caddesi-PTT Üstü 
Aktar Apt. Kat 3 Daire 7 BURSA
Tlf : İ; : 27128 - Ev : 20718

i::8!:: * - - * *r  ~ t ~ ~ y-g=^E:S

H DOKTOR
g CAHİT YORULMAZ

DAHİLİYE MÜTEHASSİSI
,;-g ■ S

- ELEKTRO KARDİO —
HASTA KABULÜ DEVAM EDİYOR*

İİİh:-: S3

{ | , •■ g
H Tlf : Muayenehane ; 2290 - Ev s 2310 GEMLİK g

*assa»» AA

| Satılık Kurt Köpeği |
| Sahibi tarafından eğitilmiş kurt !
| cinsi köpek satılıktır.
İ Müracaat : Abdullah Çelik

f Şükrü Şenol İlkokulu Öğretmeni Tlf : 1072 Gemlik | 

"s*-***-»-  *»*aı«*  •***

MÜJDE
ÇAM BOYA ATELYESÎ

Her Çeşit Buzdolabı 
Çamaşır Makinesi - Fırınlı Ocak 

Termosifon Kazanlarınız 
yenisi gibi firmamız tarafından 

en itinalı şekilde boyanır.

MEHMET ÇAM
ÇAM BOYA ATELYESİ

Ziraat Bankası Aralığı Erenoğlu Süthanesi 
Karsısı GEMLİK

f SATILIK DAİRE |

S Tofaş Evlerinde net IOO m2 kaloriferli daire | 

{uygun fiatla satılıktır. '
Not! Arabayla takas yapılır

C Mür: 10503 8üWA 1

I
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Türkiye'nin deıtleri büyürken, inşa 
•unu da bu olgudan etkileniyor. Iktida 
ra çok istekli olan ANAP Başkanı Tur
gut Özel : Radyo Televizyon konuşma
larında, Türkiye'nin sorunlarını çözüme 
ulaştıracağını vurgulamıştı. ”Ben yapa
rım bis yapana.” Gibi düşsel söa görün 
tüteriyle. güçlülüğün® açıkça belirterek; 
"TKK ADAM'* olma gibi büyük bir yan 
hşlığın içine düştü, öte yandan da, bu 
tavrıyla çelişki sarmalında; iktidar olma* 
dan, döner oldu.

Türkiye'nin Dünya Coğrafyasındaki 
yeri; dünya uluslarının emperyalist duy
gularını kamçılamaktadır. Çiinkü, Türki
ye bir kilittir Ancak, o kilidin anahtarı 
kanlı boğuşmalar aonucu geçmiştir ele. 
Dünya para babalan, yeni yönetime bel 
ki keselerin ağızlarını açacaklardır. Bel
ki Türkiye yi "Duyun’u Umumiye” bü
yük bir derdin içine düşürmeye çalışa
caklardır. Öyle umalım ki yönetici kad
ro akılcı yönden sorunları ele alsın; ö- 
dinsüz bir dış politika izlesin. Giderek 
emperyalist tuzaklardan kurtulma yolla
rını açabilmeyi de tek koşul olarak ma
saya getirebilsin. Acaba ”A«ı ilaç* nasıl 
değiştirilebilinir? ”IMF”nin sunduğu her 
reçete gen kalmış ülkeler için bir "ACI 
lLAÇ”tır. 1985'te ödenecek borçların ya
nında "Yılın ilk sekiz ayında 2.4 milyar 
dolar dış borç'da ödenmişse; daha çook 
IMF kapılarında, zengin devlet 
kapılarında beklenecek demektir

IMF kapılarından girebilmek için de; 
"IMF" doğrultusunda gerçekleştirmek ge 
tekir yatırımları. Çünkü, «parayı veren 
olduğuma göre harcamaları da ben sap
tayacağım diyor. Ne demiş eskiler; **var- 
aa pulun cümle alem kulun *' Bu sözde 
parasız-pulsus bir yere varılamacağı vur
gulanırken geri kalmış ülkelere de sesle* 
niyor.

Toplum düzeni ceplerin boş olduğu, 
bir tarafın sürünürken-ötekinin yaşam düze 
yinin yüksek olduğu herhalde gözlerden kaç 
mıyor. Ulusal gelirden paylarını olamayan 
ların payları da üstlerde yığılıraa denge
sizlik kendiliğinden sırıtır. Ekonomik bo 
zukluk insan ahlakını altüst ederken top- 
luduyarlı olması gereken aydın kesimi de 
bu çöküntüyü gözardı edemez diyemiye- 
ceğim. Bugünlerde «ORTA DİREK» gün 
demdedir. «Çatırdıyor, yıkılıyor» diyenler 
bugünlerde yönetime geçmiş olacaklar. 
Altlardaki perişanlığa bir çözüm bulacak 
lardır kuşkusuz. Büyük ekonomistler, bes 
lenme olanaklarından yoksun insanımızın 
acılarına kulak vereceklerdir.

Turgut özal, İktidar olduklarında, i» 
şin başına geçtiklerinde «kısa zamanda 
bir ferahlamanın duyulacağı» bir ortamın 
yaratılacağını vurgularken; her halde ger 
çekçiydi. Yoksa bir Başbakan adayı bu 
kadar da, gözümüzün içine baka baka al
datmaca yapmaz. İktidarı süresince, ulus 
olarak hep yüz yüze geleceğiz. Yüzyüze 
bakacak yüzümüz olmalı.

DÜĞÜN, NİŞAN VE NİKÂH

YAPACAKLAR

İPEK - KOZA -ERDEM
DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

I

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

B Hadi ÖZSAYINM

Hürspor : 4
Bor usan Güvenspor: 3

Gençler İlginde Borusan Güvenspor, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Orhan
gazi’de Hürspor’a 4-3 yenildi. Borusan Güvenspor güçlü rakibi Hürspor karşısında 
ancak 3 gol atabildi Bu goller 38. dakikada Cemal, 57. dakikada Özcan va 62. 
dakikada Fikret'in golleriydi. Buna karşın rakip takım Hürspor'un gollerini Isa 13 
ve 57. dakikalarda Faruk, 60. dakikada Yaşar ve 68. dakikada Zeki atalar.

Karşılaşmaya takımlar şu kadroları İle çıktılar.
HÜRSPOR : Erol, Ercan, ismet. Yaşar, İsmail, Faruk, Abdullah, Hızır, Zeki, 

Bülent, Mesut
BORUSAN GÜVENSPOR : Erkan, Oktay, Halil, Abdullah, Mehmet, Fikret, 

Cemslettln, Mesut, Yüksel, Ali, Adem, Özcan

Sümerspor 
Döktaş’a
Meydan Okudu 7-0

Sümerspor, geçtiğ'mlz hafta Cumartesi günü Orhangazi'de, kendi sahası ol
masına karşın, Döktaş karşısında rahat bir galibiyet aldı. Döktaş karşısına : Ra
mazan, Cemal, Ali, Murat, Ümit, Veysel, Mehmet, Özkan, Emin, İlker, Durmuş'la 
oluşan kadrosuyla çıkan Sümerspor'un gollerini 3, 8 ve 23. dakikalarda Emin, 
30 ve 32 dakikalarda Durmuş, 63. dakikada Ayhan ve 59. dakikada İlker attı.

Karşılaşmayı Ramazan Kale, Bülent Dardağ ve Şerafettin Kırço hakem üçlüsü 
yönetti.

Umurspor
Gençlerbirliğîni
Rahat Yendi 9-0

Orhangazi Gençlerbirliğl'nln İki hafta önce Sümerspor'dan aldığı 11-0 lık ye
nilgiden sonra, geçtiğimiz hafta Pazar günü ilçemiz sahasında Umurspor'la karşı
laştı. Ancak, Umurspor da GençlerbirlIğlnl 9-0 gibi farklı bir skorla yendi.

Umurspor karşılaşmaya oldukça İyi başladı. Gençlerbirliğinin eleman yetersiz
liğinden sahaya 10 kişiyle çıkması Umurspor’a büyük bir avantaj oldu, Umurspor 
un golleri 5. dakikada Mustafa, 21. dakikada İsmail, 13, 37, 38, 40, 72, 79. da
kikalarda Oral ve 70. dakikada penaltıdan, Ahmet'in ayağından geldi.

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 GEMLtK

$.$. GEMLİK BELEDİYE MEMURLARI 
KONUT YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin 1983 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 
3 Aralık 1983 Cumartesi günü Belediye S.O. İşletmesi binasında saat 
14.00 te yapılacaktır. Aşağıdaki gündem görüşülecektir Ekseriyet temin 
edilmediği takdirde ikinci toplantı 18 Aralık 1983 Pazar günü aynı yer
de ve saatte yapılacaktır.

Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve toplantıda hazır bulanmalarını 
rica ederiz.

Yönetim Kumlu 
GÜNDEM:
1. Yoklama ve divan teşkili
2. Açılış ve saygı duruşu
3. 1983 yılı (11 aylık) faaliyet ve denetçi raporlarının okunması
4. Raporlar üzerinde görüşme
5. Yönetim kurulu asil ve yedeklerin ibrası
6. Yönetim kurulu asil ve yedeklerin tayini
7. Denetçi asil ve yedeklerin tayini
8. Yönetim kurulu ve denetçi üyelerin görev sürelerinin tayini ve 

tesbiti
9. Kredisi çıkmayan iki ortağın durumunun görüşülmesi ve karem 

bağlanması
10. Ortaklardan aidatlarını tamamlamamış olanların durumları hak

kında genel görüşme ve karara bağlanması
11. 1983 yılında yapılmış işler hakkında genel görüşme
12. 1984 yılında yapılmnaı gerekli işlerin görüşülmesi
13. Dilek, temenniler ve kapanış.
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Matbaacılık va Ambalaj Saa.

9eyfa4 1 5 Kesim 1 983 Salı

BAKKAL. LOKANTA VE ECZANELERE 
SELPAK • SİLEN * SOLO 

Toptan ve Perakende Satışlar

ANAVATAN PARTİSİ
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞINDAN

KANER TİCARET TE

HER CİNS POŞET, NAYLON TORBA 
AMBALAJ KAĞIDI ÇEŞİTLERİYLE 

Toptan ve Perakende Satışı

§ 
s 
fi

6 KASIM 1983 PAZAR GÜNÜ YAPILAN MİL-

KANER TİCARETTE

LETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE PARTİMİZE GÖREV 

VEREN İLÇEMİZİN TÜM DEĞERLİ SEÇMENLERİ
NE MİNNET VE ŞÜKRANLARIMIZI ARZEDER, SE
ÇİMLERİN MEMLEKETİMİZ VE MİLLETİMİZE HA
YIRLI, UĞURLU OLMASINI DİLERİZ.

KASAP, BAKKAL VE ŞARKÜTERİLERE 
MUMLU - POLİ ETİLENLİ - POLİ PROPİLENLİ 

KAĞIT (EŞİTLERİYLE
Toptan ve Perakende Satışlar

KANER TİCARETTE

i

KANER TİCARET E
HALUK KANER S
Deminubafi Mh. Ç«|me Sk. No. 18 Tlf : 1805 GEMLİK 3M

I SATILIK OTO

Kulübümüze elt (O) km Murat 131 oto (Şahin 1600) ।
27 Kaşım 1983 Pazar günü saat 14 00 te köyümüz Kü- ( 
çük Kumlaspor Kulübü Lokalinde satılacaktır. ı

(İsteklilere duyurulur. (
K. Kumlaspor ı

{.Kulübü Başkanlığı ,
*■«**’*■** *>**»■*

İLÇE BAŞKANI 
HAKKI ÇAKIR

ooooooooooooooooooooooooooooooaoooooooooooooooooooooaaooooooı

I TUBORG

§ SALONU
| YENİ DÜZENLEMESİYLE SAYIN MÜŞTERİLERİNE 

MÜESSESEMİZİN İKRAMI OLAN HER PAZARTESİ
| ÇİĞ KÖFTE CUMA GÜNLERİ ACILI PİLAV

| Orhan Fidan - Mazlum Karadeniz
8 İskele Meydanı GEMLİK
8oo Ocooooooooooooooooooooooooooooooooaoooooooooooooooaoooooooo

1984 Yılı Yaklaşıyor
Türkiye’nin En Zengin Tnkvim Çeşitleri ile 

Yine Sezonu Açıyoruz çeşitlerimizi Görünüz
Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

GAZHANE CADDESİ ŞİRİN PASAJI TLF : 1797 GEMLİK
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE
BAYİ : BHM .22 KASIM 1983

W
/ 10 LİRA

DOKTOR

EMİNE RUHAN ÇAKIR

If HASTALIKLARI UZMANI

Yeni Muayenehanesinde 
Hasta Kabulüne Başlamıştır.

Tlf : 3100
Kayhan Mh. 1 Nolu Cd. GEMLİK

Üretici Fiatlardan Memnun Değil

ZEYTİN ALIM 
KAMPANYASI BAŞLADI

Akaryakıt Zamları Belli Oldu

BENZİN 124.40
MOTORİN 82.70

Geçtiğimiz hafıa »çok
lanan zeytin «hm hatların
dan üreticilerin memnun 

kalmadıkları belirtiliyor.
Marmara Birlik Zey

tin Tanm Satış Kooperatif
leri Genel Müdür Vekili 
İsmail Minareci Orhanga
zi Zeytin Bayramında yap
tığı açıklamada zeytin ta

ban fiatın 110, tavan fiatının 

çok üstünde kaldığını be
lirterek şöyle konuştular.

‘'-Akaryakıta yapılan 

son zamdan soera zeytine 

yapılan % 14 lük zam gel
meden gitmiştir. Zeytinin 

maliyetleri her yıl büyük 
oranda artmaktadır. Genel 
Müdürün ifadesiyle üreti
ciye 650 milyon lira daha 

ödenmemiştir. Bu yıl koo
peratife vereceğimiz zey
tinin parasını da alamaz
sak zeytin eski cazibesini 
kaybeder. Her yıl çoğalan 

zeytinlik alanları azalmağa 

başlar. Zeytinden başka 

geliri olmayan üretici aç
lığa itilir. Bu yılkl zeytin 

fiatları geçen yılkl 

enflasyon oranından yük
sek olmalıydı, ancak geri
lerde kaldı. Bu da üreti
cinin aleyhinedir. Ayrıca 

taban batlarındaki düşük
lük geçen yıldan daha a- 
şağıdır. Böyle fiat politi
kası olmaz. Kooperatif git
tikçe üreticinin yanında ol
maktan uzaklaşmaktadır."

Tabii Kaynaklar ve E- 
nerji Bakanlığınca akar
yakıt ve sıvı gaz hatla
rında yapılan ayarlamala
rın ilçemizdeki uygulama
sı belli oldu. Buna göre 

Normal Benzin 124.40
Süper Benzin 134.40
Motorin 82.70
Gaz 82.70
Sıvı Gaz (Aygaz veya benz. 12 Kg.) 1206.00
Piknik Tüp Gaz 209.00
Sanayi Tipi Gaz 4575.00

ilçemizde normal benzin 
124.40 liradan satılacak.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre akaryakıt 
fiatları ve sıvı gaz fiatları 
şöyledir. :

Yeni Eski

1043 00
181.00

3894.00

240 lira olduğunu belirt
miş, üreticinin kaliteli zey
tine yönelmesinin gerek- 

\ fiğine değinmiş ve sapta
nan hatların piyasa kural* 
larına göre ayarlandığını 
vurgulayarak “yüksek ta
van fişti enflasyonu art
tırır" demişti.

Zeytin üreticileri ül
kedeki enflasyondan ken
dilerinin sorumlu tutula- 
mıyscsğını, mevcut enf- 
Issyonun zeytin hatların

Zeytin Koop. 
Müdürlüğüne 
Emin Tuğral 
Atandı

72 nolu Marmara Bir
lik Zeytin Tarım Satış ko
operatifi Müdürlüğüne E 
mln Tuğral atandı

Eski Müdür Ali Zen- 
gin'in Orhangazi Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi 
Müdürlüğüne atanmasıyla 
İlçemizdeki boşalan göre
ve de Orhangazi Koope- 
ıstif Müdürü Emin Tuğral 

i getirildi.
Emin Tuğral yeni gö* 

revine başladı.

Halk Eğitimi
Okuma-Yazma Kurslarına 

475 Kişi Katılıyor

Halk Eğitimi merkezi 
Müdürlüğünce ilçe merkez 1“ ve köylerince açılan oku-
ma yazma kurslarına 478 
kursiyer katılıyor.

öğrenilene göre, ilçe 
merkezinde eçılan 13 küre 
İle köyler ve kasabelerda

Rotray
Kulübü
iki Öğrencinin 

Öğrenimini 
Üstleniyor

Gemlik Rotaıy Kulü
bü iki ilkokul öğrencisinin 
öğrenimini üstleniyor.

Gemlik Rotary Kulüp 
Başkanı Bülent Kurf’tan 
aldığımız bilgilere göre 
biri kız biri erkek iki ilk 
okul öğrencisinin dördün
cü sınıftan başlayarak ö- 
niversito sonuna kadar gi
yim okul masrafları ve öğ 
renimlerl karşılanacak.

Bülent Kurt, İki öğ
rencinin eeçlmlerinin İlk
öğretim Müdürlüğünce ya 
pılacağını belirtti.

sarhoş müşteri
BtRAHANE SAHİBtNt

YARALADI
Geçtiğimiz hafta İçin

de meydana gelen olayda 

açılan 21 kursa toplam 
409 kadın 66 erkek kur
siyer katılıyor. Okuma yaz
ma bilmedikleri eaptanan, 
oncak, kuralara devam ot- 
miyen 150 kişi hakkında 
İse yasal işlem yapılıyor.

YAPRAKLAR TIKAYINCA
SUSUZ KALIYORUZ

Geçtiğimiz hafta için
de İlçemiz beş gün ausuz 
kaldı.

Gemlik'e Haydariye 
Köyünden su getiren Na
caklı mevkilindeki su top
lama arkı mazgallarının 
çevreden düşen- yaprak
larla tıkanması sonucu il
çenin susuz kaldığı belir
tildi.

Belediye Başkanı Şe
babettin Cantay, son gün
lerde sürekli yağmur yağ
ması nedeniyle Neceklı 
Deresindeki su toplama 
arkının ağzının tıkandığını 
belirterek şunları söyledi :

“-İlçenin su İhtiyacı- 

sarhoş müşteri blrhano sa
hibini bıçakla yaralıyarak 
hastahanelik etti.

Elize Bira Salonunda 
arkadaşlarıyla içkiyi fazla 
kaçıran Güray Timur adın 
dakl şshış, çevreyi rahat- 
sız etmeye başlayınca bir- 
hane sahibi Ali Uluay ta
rafından uyarıldı. Uyarıya 
kızan sahroş müşteri, İle 
başlayan tartışmada Ali U- 
luay. Güray Timur tarafın
dan karnından bıçakla ya- 
ralandı.

Hastaneye kaldırılan 
AH Uluay, hayati tehlike
yi atlattı. Güray Timur ise 
adam öldürmeğe teşeb
büsten tutuklandı.

nı karşılayan Nacaklı De
resindeki mazgallar, yap
raklarla devamlı kapan
maktadır. Her gün bir e- 
kiblmlz Gemlikten Nacak-

Baııka
Güvenlik 
Görevlileri 
Eğitiliyor

İlçemizde bulunen 
Bankaların güvenlik görev 
İlleri, emniyet yetkilileri 
terafından eğitiliyor.

Yıllık programlarına 
göre Emniyet yetkililerin
ce eğitilen 21 Benka Gü
venlik Görevlisi, 15 gün 
süreyle, güvenlikle ilgili 
çeşitli konularda teorik ve 
pratik eğitim don geçiri
lecek.

İlçemize 
Savcı 
Yardımcısı
Atandı

Uzun süredir boş bu
lunen Cumhuriyet Sava 
Yardımcılığı kadrosuna a- 
tama yapıldı.

Niğde Aksaray ilçe
sinden, İlçemize etenen 
C. Savcı Yardımcısı Mah
mut Rsmazanoğlu yeni 
görevin» beşledi.

Maraş doğumlu 29 
yıllık »avcı olan Romo- 
zanoğlu evli ve İki ço
cuk bebesi.

Iı Deresine çıkarak tıka
nıklığı açıyor. Mevsimin 
sonbahar olması nedeniy
le çevreye bol yaprak dö
külmesi son günlerde sık 
sık su kesintilerine sebep 
oluyor. Nacaklıda bunu 
önlemek için geçtiğimiz 
yıllar yaptırılan Bekçi ku
lübesinde görev yapacak 
şahıs bulunamıyor. Bunun 
için tıkanıklık meydana 
gelince Gemlik'ten ekip 
gönderiyoruz. Bu da hem 
zaman alıyor, hem de mas
raflı oluyor. Arıtma tesis
leri yapılasıy» kadar bu 
işi böyle sürdürmek zo
runda kalacağız. Vatan
daşlarımız yakınmalarında 
haklıdırlar. Ancak, arıtma 
tesisleri belediyenin gücü
nü aşıyor. Konu İller Ban
kasının gündemindedir."

BALIKHANEYE 
YENİ BİR OTOPARK 
YAPILACAK
Bir süre önce ilçe gi

rişindeki barınağa alınan 
Balıkhanenin otoparkı ye
niden düzenlenecek.

Kapalı bir sahaya ku
rulan balıkhane bürolen- 
nm işletmeye açılmasından 
sonra balıkhane çevresin
deki otopark düzensizliği 
görülmesi üzerine Beledi
yece yeni bîr otopark ya
pımı işin proje hazırlatıldı. 
Projeye göre balıkhanenin

Akaryakıt 
Zammının
Etkileri Her Mala 
Yansıyacak

Akaryakıta yapılan 
zamların etkileri görülme
ye başlandı.

Belediyece tonu 4400 
liradan satılmakta olan Or 
haneli kömürü satışları yo 
niden ayerlanacak. İlgili
ler nakliye hatlarının arta
cağından yeni gelecek kö 
mürlerin tonuna yaklaşık 
200 lira fisi farkı konoco 
ğını söylediler.

Oto yandan gıda mod 
delerinde 5 ile 10 liralık 
artışlar görülmeğe başlan
dı. Akaryakıt zamlarının 
yakında ekmek, şeker ve 
tekel maddelerine do yan 
sımanının beklendiği göz
leniyor. Zamdan öncelik
le taşımacı firmalar etki
lendiği için 1 Aralık tari
hinden başlayarak büyük 
bir zam furyası bekleni
yor.

çevresi duvarla örtülecek, 
zemin blokajı yapılacak, 
giriş çıkış kontrollü ola
cak vs otopark ücreti e- 
hnacek.

İlgililer, yani düzen
lemenin 10 milyon lirayı 
bulacağını, bütçede Öde
neğin bul inmemesinden 
984 yatırımları içine »lın- 
masmın kararlaştırıldığını 
söylediler.
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Gemlik
Y azıları

Av Ali AKAOYL —

İlçemizde çeşitli küçük sanayi ve zenaat kolla 
rında çalışan 200 kadar esnaf var. Bunlar oto ta
mirci, tornacı, soğuk demirci, kaynakçı marangoz 
ve benzeri işleri yapan kişilerdir Hepsinin işyerle
ri kent içinde dağınık durumdadır. Dükkanları dar 
karanlık ve elverişsiz Çevre komşular, üst katlar
daki daire sakinleri bu dükkanların gürültüsünden 
sürekli yakınır. Yangın tehlikeleri atlatılır Ergen 
çıraklar komşu kızlata laf atar. Ve belediyeden bu 
dükkanları kapatması ve kent dışına çıkarması iste
nir

Gemlik’teki tüm küçük sanayi esnafı da aslın
da kent dışına çıkmak, elverişli dükkanlarda çalış
mak istiyor. Bu yönde atılmış adımlar işte ortada

* * <
Atılan adımların ilki : SS. Gemlik Bağ Kur Si 

gortahları İşyeri Yapı Kooperatifi Gemlik Orhan
gazi karayolunun Gemlik çıkışında, sağda, yol kı
yısında yapımı süren 70 dükkanlı sanayi sitesi.

Beş yıl önce kurulan bu kooperatife Bağ-Kur 
kredi açmadı. Nedeni, Umurbey sınırları içindeki 
kooperatif arsası Umurbey/ belediye sınırları dışın
da kalıyor. Yani kasaba imar planı kooperatif arsa
sını kapsamıyor. Belediye altyapı götürmek zorunda 
değil. Elektrik su bağlamak zoıunda değil Bağ-Kur 
kredi açma koşulu olarak arsanın belediye imar sı
nırları içinde olmasını arayınca kooperatif kendi 
başına kaldı. Maliyet giderlerinden ürken ortakla
rın çoğu kooperatiften ayrıldılar.

Ötesi, kooperatif başkanı Sayın Ali Sönmez’iu, 
taahhütlerini yerine getiremeyen eski ve yeni ortak 
larla ve dahi müteahhitlerle olan çilesidir...

% #
Bu deney esnaf ve sanatkarları yeni arayışla

ra yöneltti. Baysan Torna ortaklarından Sayın Sü
reyya Bayrak ve arkadaşlarının niyetlerine Beledi
ye Başkanı Sayın Şahabettin Cantay’da yardımcı o 
lacağını vaadedince, 1983 başında, "SS. Gemlik Kü 
çük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi" kuruldu.

Amaç, kooperatif ortaklarına, Gemlik kent i- 
mar plânında "sanayi bölgesi" olarak saptanan yer 
de "Sanayi Sitesi" kurmak. Kuruluşla ilgili tüm 
yasal gerekler tamamlandı, sanayi bakanlığı hazi
ran ayında kuruluşu onayladı Kooperatif İmar pla 
mada arsa edindiği gün sanayi bakanlığı koopera
tife kredi açacak. Sorun, sanayi bölgesinde yapıla
cak 200 işyeri için kooperatifin arsa satın almasıdır...

* ♦
Son Gemlik imar planında "sanayi bölgesi" o- 

larak saptanan yer, Terme Hotel’in biraz doğusun 
dan Rif«t Minare Çiftliği’nc kadar -ki çiftlikten 
biraz alıyor , uzanan bölgedir.

Geçen yaz yeni bir gelişme daha oldu Terme 
Hotel’in hemen doğusunda, son imar planında sana 
yi bölgesi olan yere bitişik yerleri "yeşil saha ay

GEMLİK BELEDİYESİNDEN 

BEKLENEN

rılmış ' taşınmaz sahipleri öncülüğünde "Gemsı 
Derneği kuruldu Derneğin amacı : "Esnaf ve sa 
natkarhıra toplu alt yapıları imar planına ve pro
jelere uygun sanayi çarşısı yaptırmak ve kollamak’’

Dernekler Yasası, derneklerin sanayi çarşısı 
yapmas na olanak tanımıyor. Fakat sanatkar esnafın 
işyeri edinme özlemi arsa pazarlamaya olanak ta
nıyor ..

$ # $
SS Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koope

ratifinin bu aşamadaki sorunu sanayi bölgesinde 
25-30 dönüm kadar arsa almaktır. Bu genişlikteki arsa

yı kooperatifin doğrudan taşınmaz sahiplerinden al 
masındaki güçlük ortadadır. Mal sahipleri, imar 
planının sanayi bölgesi yaptığı arsalarını başka a- 
maçla kullanamayacakları için oldukça pahalı bir 
değer isteyecekler. Buna kooperatifin bütçesi yeter
li-değildir. Yeterli de olsa yaşanacak güçlük yine 
açıkça bellidir.

Gündeme kamulaştırma yollarını araştırmak ge 
liyor. .

"Arsa Ofisi”nin kamulaştırma yapma yetkisi 
var fakat kamulaştırma bedelinin yüzde otuzbeşi 
oranında "komisyon" istiyor ve bunu "peşin” isti
yor... Olur şey değil...

Kamulaştırmayı Gemlik Belediyesi yapıp daha 
sonra bu arsayı kooperatife satamaz mı? Bu yol 
mümkündür. Ve Gemlik Belediyesi’nden geçen haf 
ta istenen budur.

Bu istem şimdi belediye gündemindedir Bizim 
bu yazıyı yazmaktaki amacımız, sorunu ve beledi
yeden ne beklendiğini bütün Gemlik halkı bilsin 
diyedir.

Belediyeler Yasası yerel yönetimleri belde hal 
kının refahına katkıda bulunmakla görevli sayar. 
Suların akması, çöplerin alınması, çarşı pazarın de
netlenmesi .bir hizmettir Fakat belde halkının geçi 
mine yardımcı olmak, plan gerekleriüi yerine getir
mek d« önemli bir hizmettir

Öyle ki ülkemizde kimi büyük kent belediye
leri, kooperatif-belediye işbirliği ile arsa kamulaş
tırarak yeni semtler oluşturabiliyor. örneğin Batı 
Kent, Yeni Kent gibi Yine ülkemizdeki sanayi si
telerinin büyük çoğunluğu arsalarını belediyenin ka 
mulaştırma girişimleri sonucu sağlamışlar ve kent 
içlerini dağınık dükkanlardan kurtarmışlardır So
run, sadece kooperatiflerin derdini çözmek değildir. 
Daha temiz d»ha düzenli, daha huzurlu bir kent 
oluşturmaktır.

SS Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koope
ratifinin istemi'yasaldır Bu amaç doğrultusunda 
ilçede kurulan, projesi ciddi, bakanlığın destekle 
yebileceğl tek kuruluş bu kooperatiftir.

Ve sorun sadece 200 kişinin sorunu değil tüm 
beldenin sorunudur

I

W

S

DÜĞÜN. NİSAN VE 

NİKÂH YAPACAKLAR

İPEK - KOZA
ERDEM

DAVETİYELERİNİN
ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 

BASIMEVİMİZDE 
GÖREBİLİRSİNİZ

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

Tele!on : 1797
Ali Şirin Pasajı GEMLİK

0«fi Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek sütun santimi 200 TL 

icra ve Mahkeme ilânları santimi 100 TL.
i

Kayıp lifiniarı

Teşekkür ve Doğum ilanları cm.

Kongre İlânları

500

50
TL1500

Koop. Kongre İlanları 2000

Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır. ü
ABONE

6. Aylık 400 TL.
Yıllık 800 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 
veya yayınlanmasın geri verilmez 
Gazetemiz basın ahilik yasasına uyar

m|UıMiiulUİIIlillıU!İrlllılllN&İhUUNİili::lıîl!İ:i!İi!İl  İûı!li lizKîtîMhcliülüiıiüİlMİi:::;:::::"::::::::::;;;::::::;:::;::"--””"

Operatör Doktor
AHMET DOĞAN

KADIN HASTALIKLARI VE
B DOĞUM UZMANI
İl

Fevzi Çakmak (Maksem) Caddesi PTT Üstü
Aktar Apt. Kat 3 Daire 7 BURSA

M Tlf ı İŞ ı 17118 - Ev ı 30718

. I S'l İM1SS3Sİ

*:M^***************** 
#

* YEĞENLER TİCARET **
# CELAL GÖRAL #

* MURAT DOĞRU *
* • Böhler Elektrotlarıi # • Kaynak Makinası - .Mastaş Flex -rT

*

* Zımpara Taşı ♦

# • Terma Buhar Vanaları - Sanayi

s Malzemeleri ve Boru Profil *

* Tlf IMS* i»Wkldl Cd. Doğru Pascjı No- 3 Gemlik

♦ *

$$#***♦$$#**$*$*$**$*

Satılık Kurt Köpeği

Sahibi tarafından eğitilmiş k g 

■ cinsi köpek satılıktır. 
E.~=

Müracaat : Abdullah Çelik s
Şükrü Şenol İlkokulu Öğretmeni Tlf : 1073 ' j|
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Eıflısyouuo büyük boyutlara ulaş
tığı yetmezmişçesine. üstüne üstlük; ge 
len zamlar da bu güzel tablonun çerçe- 
vasine oturuverdiler. Memur maaşları ada 
51çü ela* katsayının "40” olması da bu 
bu gidişle *,Asîyu**yî de kurtaramayacak 
**Asiye*' Ortada yine onun-bunun oyun - 
cağı olacak kucaklardı gezecek, (olacak 
söıu de faılahk ya!) N» zaman kurtul 
du «Asiye» sürtmekten, kucaklarda do 
laşnuktan? Katsayı «kırk olmuş, seksen ol 
muş enemlı mi? Önemli olan, «200 Milyar 
liranın bir ayda piyasaya sürülmesi. Pa 
ranın piyasada bol olması mı, yoksa pa 
rayı kontrol altına alarak; değerini ko
rumak ası?.. Evet yararlı olan hangisi?

Çabşanlarıu maaşlarına zamma gidî- 
: ürken: yineliyeyim; zorunlu tüketim mal 
İsıma da tepeden inme zamlar geldi. 
Zammın gelmesi demek, piyasanın yük
seleceği. parası olanın karnının doyacağı, 
olmayasın da açlığa talim edeceği de- 
mekrir. Ederleri yükselen zorunlu tüke 
tim malları, bundan böyle, güçleri olma 

! yasların evlerine daha az yada hiç gir- 
! meyecek dernek olur ki; çare bulun asıya 
değin «Ölen ölür/kalın sağlar bizimdir» 
gibi ussal bir yanılgının içine düşülmüş 
olunur. O zaman da Orta Direk’çi «Aıi-

Dûşünecek ortada yaşayan. Çünkü her- 
geçen gün onun yararına değil, zararına 
çitişiyor. Çavuşoğlu - Kozanoğlu firma
larının kurtarılışlarının üstlenenler, ne
den karnımızı doyuranlara el atmasınlar, 
ned«n verim düzeyinin gelişmesine, bü
yümesine önem vermesinler? Ülkemizde 
kendi yağlarıyla kavrulanların seslerini 
önemsemek, onlara el uzatmak devletin 
temel amacı olmalıdır. Denecek ki; ülke 
kalkındıkça herkes ulusal gelirden payla 
rını alacaktır Acaba ülkenin kalkınma
sından doğan ulusal gelir düzeyinin yük 
»ekliği kimlere yarıyor Kimler bu gelir 
paylarını çekerek, çocuklarının sağlıkla
rına öğrenimlerine harcıyorlar?

Bugün, dünkünden daha fazla olan 
öğrenim giderlerini, her halde parası o- 
lan daha iyi karşılayacak, öte yandan 
çocuklarının okuması özlemiyle yanan 
babalar okul kapılarından içeri giremi
yorlar. Maşallah okul masrafları da «Or- 

.tadirekain tam karşılayacağı gibi. Düşü
nün, yoksul ailelerin çocuklarının öğre
nim sırasında çektiklerini

Bu çocuklar, her saat her dakika psi
kolojik baskı altında olursa kendilerin
den ne derece verim beklenir. Evet, biz- 
lerin karınlarını doyuranların çocukları-

yeayi nasıl kurtarır sorusuyla karşılaşılır.
Peynirle etin yarış ettikleri bir or

tamda kalkınma politikalarını gündeme 
i getirirken, ülkenin yükünü sırtlarında 
-taşıyan, geçim kaygısından, besleneme- 
mekten verim gücü günden güne düşen 
orta tabaka verdiği enerjiyi yerine koya 

ı iniyor. Bunun sonucu da yurdun tarım 
politikasında olumsuz etkiler yapıyor.

nın yüzlerinin gülmesi; ruhsal yıkıntıya 
uğratılmamalan, yokluğun getirdiği den
gesizlikten kurtulması yolunda okulların 
yapacakları çok şey olmalıdır Orta sınıfın 
çocuklarını, babalarının yolunda bırakır
sak; yanılgıya düşülmesi bizleri darbo
ğazlara götürür ki; buda çoraklaşmanın 
ta kendisidir.

BAKKAL, LOKANTA VE ECZANELERE 
SELPAK * SİLEN - SOLO 

Toptan ve Perakende Satışlar 

KANER TİCARETTE

HER CİNS POŞET, NAYLON TORBA 
AMBALAJ KAĞIDI ÇEŞİTLERİYLE 

Toptan ve Perakende Satışı

KANER TİCARETTE

KASAP, BAKKAL VE ŞARKÜTERİLERE 
MUMLU - POLİ ETİLENLİ - POLİ PROPİLENLİ 

KAĞIT ÇEŞİTLERİYLE
Toptan ve Perakende Satışlar

KANER TİCARET’TE

KANER TİCARET
HALUK KANER
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk, No. 18 Tlf t 1805 GEMLİK

B
I 

B
S

I 
B
B
B

I
B

I
B

I.juuuul&ju

■hbmbmoh

I TUBORG I
IFI'Ç.I F»İRA |

F YENİ DÜZENLEMESİYLE SAYIN MÜŞTERİLERİNE
İH
Rfl MÜESSESEMİZİN İKRAMI OLAN HER PAZARTESİ |J 

ÇİĞ KÖFTE CUMA GÜNLERİ ACILI PİLAV
ÜS» İ||
gş =

■ Orhan Fidan - Mazlum Karadeniz
.Ş/: 3£

İskele Meydanı — GEMLİK

Yaklaşıyor
Türkiye’nin En Zengin 
Takvim Çeşitleri ile 

Yine Sezonu Açıyoruz

Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
8 GAZHANE CADDESİ ŞİRİN PASAJI i 

fiîLF: 1797 GEMLİK |

i
a

SATILIK ARSA

Mezarlık altında
252 m2 arsa sahibi E 

eliyle satılıktır.& ■
fflâ Müracaat :
( Tlf : 2274 - 2742 GEMLİK ğ

♦ ♦
* Satılık Daire ** *
J GAZHANE CADDESİNDE j

# 140 M2 DAİRE *
J SATILIKTIR j

Müracaat : J
T İstanbul Tlf : 3531204 T
X Gemlik Tlf : 3233 J
♦*»**X«**«*»»
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Dizgi ve Batkı Körfez 

Matbaacılık ve Ambalaj San.
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UTKU PROJESİ |
UcuzTopluKonutUygulAMASI g

Sayın Gemlik’liler g
Konut sorunu, günümüzün önemli sorunlarından biri, Belki de en önemlisi...' C
Soruna her düzeyde çözüm aranıyor. g
Futlar ve maliyetler durmadan artıyor.
Konut açığı ve konuta ihtiyacı olanların sayısı hızla büyüyor. C
Ve bu önemli soruna çözüm bulmak ta gittikçe güçleşiyor. g
Bu güçlük, biz yapımcılar için söakonusudur. »
Aynı güçlük, konut sahibi .olmak isteyenler için de söz konusudur. C
UTKU PROSESİ*ni bu güçlükleri yaşayanları düşünerek planladık. ğ
Şimdi sise, yapımına altı ay önce başladığımız, 1
UTKU PROJESİ*ni anlatmak istiyoruz. J

îşe, 50 KONUTLUK İLK BÖLÜMle başladık 8
Pazar Caddesi sonunda, 1600.-m2.lik bir alanda, iki ayrı bloktan oluşan, herbiri # 
80. m2.1ik tam elli konut “
Yeşil alanı, çocuk oyun yeri otoparkı bulunan bir TOPLU YAŞAM ÜNİTESİ. 8 
Çarşıya, pazara, okullara, yakın, ulaşım sorunu yok... ' |
Yoğun bir yerleşim alanı içinde... *
Planlı, nitelikli, ve FARKLI BİR TOPLU YAŞAM ÜNİTESİ. 8
Bugün 50 KONUTLUK İLK BÖLÜM un >
Yüzde Kırkı Tamamlanmıştır, ?
UTKU PROJESİ adından da anlaşılabileceği gibi, »

1) Ucuz Toplu Konut Uygulamasıdır.
2) Standard ölçü ve kalitede, olabildiğince ucuz konut üret- J 

me çabasıdır. a
3) Uzun vadeli ödemelerle isteyeni Konut sahibi yapabilme ?

çabasıdır. |
4) Kendi bölgemizde. Konut sorununa -karınca kadarıncö- çö- © 

züm getirebilme çabasıdır. ?
5) Bizim açımızdan, makul bir kazançla, llçe'miz halkına ya- < 

rarlı olabilme çabasıdır,. o
6) Sizin açınızdan, birikimlerinizi değerlendirerek, bir Konut ?

Sahibi olabilme çabasıdır. t
§ Kısacası, hepimiz yönünden, İYİ ve FAYDALI birşeyler yapa- 
t bilme çabasıdır.

| 50 KONUTLUK İLK BÖLÜM’ü 1984 Yılı Sonuna Kadar
| Bitirmeyi Planladık.
8 UTKU* ya katılacak herkes, ödemelerini kendisi ayarlayabilecsktir.
f Bir yıl sonra dairesini teslim alacak, bedelini 40 ayda ödeyecektir.
S Mevcut birikiminiz ve aylık ödeme gücünüze göre,
> Dilerseniz, 100.000.- TL peşin ayda 60 000.- TL taksitlerle 40 ayda,

250 000.- TL. peşin ayda 55.000.- TL: taksitlerle 40 ayda,
Q 400 000.- TL. peşin ayda 50 000.- TL. taksitlerle 40 ayda,

1.000.000.- TL. peşin ayda 25 000.- TL. taksitlerle 40 ayda ödeyiniz
f Peşinatı artırmak,

ödeme süresini kısaltmak,
< arada toplu ödemeler yapmak,
( sizin yararınıza indirim nedeni olacaktır.
O Banka kredisi kullanmak siz* yarar ve kolaylık sağlayabilir.

( UTKU’ ya geliniz, görüşelim.
O Yeni zamlar gelmeden, fiatlar artmadan hemen gelmeniz yararınızadır.
İ Projemizi, Konut alanımızı, duvarları örülmüş dairelerimizi görünüz
a Bizim aklımıza gelmiyen bir ödeme şeklini siz teklif edebilirsiniz.
D Bu suretle siz de bir KONUT SAHİBİ olabilirsiniz.
( UTKU’ yu hemen katılmama ve desteğiniz bizi güçlendirecektir.
C İnanıyoruz ki, UTKU PROJESİ karşılıklı dayanışma ile gerçekleşecektir.
8 UTKU PROJESİ iyi niyet ve ciddi bir çalışmanın ürünü olacaktır.

I Bugüne kadar YAPTIKLARIMIZ GÜVENCENİZ-
g Varlığımız Ve İSMİMİZ GARANTÎMİZDİR...
< 1985’te İLK VB SONRAKİ YILLARDA NİCE UTKU’LARA... Saygılarımızla

8 Y. Müh. Mimar
| FİKRİ SİLAHDÂROĞLU
8 AHMET DURAL MEYDANI AKMANLAR IŞHANI NO. 224
1 TLF : 2917 GEMLİK
oonj^ı 00^1*000n~Wir00~M~ır00~u~ıı oo U~ı Oü~ - in*ı~rirr~u~Lr1TffTj~Lr

Gemlikte 
İlk Defo

Altınyıldıı
BAIUNİYEIERİ

ORKİDE

KONFEKSİYON’DA

S I| TLF : 2839 Iı 1
t MCUMET CnVRAM fîCMI ik I

I Kiralık

Zeytin Hali kar- H 
şısında kiralık t>ıüs w 
takıl 1 2 tonluk zey g 
tin deposu ve boş f 

dükkan ! 

»o Müracaat : Sami T; ran 
V Tlf; Gündüz: 2010 Gece : 1106 T

ti

| DOKTOR |
CAHİT YORULMAZ

s DAHİLİYE MÜTEHASSISI

- ELEKTRO KARDİO —
■ HASTA KABULÜ DEVAM EDİYOR, f

■ B3 Tlf ; Muayenehane : 2290 - Ev î 2310 GEMLİK
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KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
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DOKTOR 

EMİNE RUHAN ÇAKIR 
İÇ HASTALIKLARI UZMANI

Yeni Muayenehanesinde 
Hasta Kabulüne Başlamıştır.

Tlf: 3100 
Kayhan Mh. 1 Nolo Cd. GEMLİK

UYGULAMAYA BAŞLANDI
Gemlik Lisesi
Çok Amaçlı Lise Oldu

TİCARET VE SANAYİ 
ODALARI SEÇİMLERİ 
YARGIÇ GÖZETİMİNDE 

YENİLENECEK
Sentlik Lisesi yeni uy 

gulamaya sokulan çok a- 
rraçlı lise kapsamına aiın 
dı ve uygulamalara bu 
öğrenim yılı içinde baş
landı.'

10. Millî Eğitim şu
rasında alınan kararların 
ışığında öğrencilerin ilko
kul ve ortaokullardan son 
ra mesleki eğitime yöne
lebilmeleri için «Çok A- 
maçlt Lise»ler kurulması 
kararlaşr ınlmış ve bu öğ
retim yılı Ankara. Aydın, 
Bolu, Bursa, Denizli, İz
mir, Nevşehir, Konya, Zon 
guldak, İstanbul ve Eski
şehir illerinde uygulama
ya geçilmişti.

Çok Amaçlı Liseler, 
öğrenciyi bir taraftan yük
sek öğrenime hazırlarken 
bir taraftan da iş, meslek 
alanlarında beceri kazan
malarına yardımcı olacak 
ders programlarını içeri
yor.

Bütün yurtta 400 mo 
dem lise arasından seçi

len 20 lisede uygulama
ya konan ”Çok Amaçlı 
Lise"leıde öğrenciler kla
sik öğretim yanında Mu
hasebe, kooperatifçilik, 
daktilo ve turizm rehber
liği konularında yetiştirile
cekler.

Turizm Rehberliği ders 
(erinde öğrencilere, bir 

DÖRTYOL KAVŞAĞINDA KAZA 
1 ÖLÜ 25 YARALI
Pazar günü İstanbul

’dan Bursa yönüne git
mekte olan Mehmet Pa
la yönetimindeki 34 DK 
016 plakalı yolcu otobü
sü ile karşı yönden gel
mekte olan Abdullah Bay 
bars yönetimindeki 34 K 
8912 plakalı kamyonun 
çarpışması sonucu meyda 
na gelen kazada, bir kişi

turiste çevreyi tanıtabile
cek kadar yabancı dil öğ
retimi verilecek. Haftada 
4 saat İngilizce öğrenimi 
görülecek.

Muhasebe, kooperatif 
çilik ve daktilo bölümün» 
de, birinci sınıftan başlı- 
yarak son sınıfa kadar te 
orik ve pratik bilgiler öğ

öldü, 25, yolcu da yara
landı.

Önceki gün saat 12. 
15 sıralarında meydana 
gelen kazanın aşırı hız 
ve dikkatsizlik sonucu doğ 
duğu bildirildi. Yaralı oto 
büs yolcuları Bursa Dev
let Hastanesinde tedavi 
altına alındılar. Ağır yara 
lı olarak çıkartılan otobüs

retilecek.
El sanatları derslerin

de ise, öğrencilerin el sa 
nallarını güçlendirecek, 
yetenekli gençler yetiştiri
lecek.

Çok Amaçlı Lise uy
gulamasına Bursa bölge
sinde yalnız Gemlik lise
sinde başlandı.

sürücüsü Mehmet Pala'- 
nın kurtarılamayarak öldü 
ğü bildirildi.

Dörtyol kavşağında 
meydana gelen ve yarala
narak tedavi altına alınan 
yolculardan kimlikleri be
lirlenenler şunlar :

Elmas Kazan, Muam
mer Aksakallar, Şükrü

Bakanlar Kurulunca 
çıkarılan kararname gere
ği, Ticaret ve Sanayi 0- 
dası seçimleri yargıç gö
zetiminde yenilenecek.

Bakanlar Kurulunca 
çıkarılan 63 ve 82 sayılı 
kanun hükmündeki karar 
name İle yenilenmesine 
karer verilen Oda seçim-

Kaymaz, Necati Dalgıç, 
Nürhayat Özdemlr, İbra
him Demlrcan, Perihan 
Cıllıoğlu, Şahika Cıllıoğ- 
lu, Leman Tuncer, Şükri
ye Artun, Haşan Hüseyin 
Kılfık, Habibe Dalgıç, İs
met Başçlvi, Temel Teker, 
Nurcan Artay, Haşan Te
ker ve Haşan Artun.

leri, 1 Aralık 1983 - 31 
Nisan 1984 tarihleri ara
sında yapılacak.

Kanun hükmündeki 
kararnameye göre yenile
cek olan seçimleri ilçe m 
çim kurulları başkanı gö
zetiminde yapılmasını zo
runlu kılıyor. Seçimler, 
kararnamede belirtilen sü
re içinde Odaların yöne
tim kurullarınca İlçe Se
çim Kurulu Başkanı yargı 
ca başvurma ile yargıç ta 
rafından tayin edilecek. 
Ticaret ve Sanayi Odası 
üyelerinin seçimlere katı
labilmesi için ilan edilen 
listelerde adlarının bulun
ması gerekiyor. Adları Us 
felerde bulunan üyelerden 
ilgili meslek grupları de
ğişik olanlar, yargıca mü
racaat ederek itirazda bu
lunabilecekler. Bunan I- 
çln meslek grup listeleri 
Ticaret ve Sanayi Ödesin 
dakl ilan tahtasında askı
ya çıkarılacak.

KUTLANDI

MORAL YEMEĞİ

Öğretmenler günü tö
renlerinden sonra İlçedeki

OOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Yılın Öğretmeni
Hüseyin Güner Seçildi

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Bütün yurtta olduğu 

gibi ilçemizde de öğret
menler günü törenle kut
landı.

24 Kasım günü saba
hı ilçe merkezindeki tüm 

öğretmenleriz Meslek Li
sesinde toplandılar Bura
dan Atatürk Anıtına gidi
lerek çelenk kondu İstik
lal Marşı söylendi, saygı 
duruşunda bulunuldu. Da 
ha sonra Ortaokul Müdü
rü Halit Çokal, günün an 
lamını belirten bir konuş
ma yaptı. Stajyerliği kal
kan iki öğretmenin "mes
lek Andı’* İçmesiyle tören 
lor sona erdi.

8
öğretmenler Milton Res- 
taurant’ta moral yemeği 
yediler. 180 öğretmenin 

katıldığı yemekte konuşan 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Yıldız Şiretoğlu, mesleğ-n 
kutsallığını dile getirdi, A 
tatürk’ün çizdiği çağdaş 

uygarlık yolundan aynlın- 
mayacağını belirtti/’ öğ

retmenlerin yolu Atatürk 
yoludur" dedi, Daha son
ra 983 yılında emekli o- 
lan öğretmenlerden yemek 
te bulunan Hüseyin Gü
neri’ye armağanları verildi 
ve yılın öğretmeni seçilen 
İlköğretim Müdür Yardım

cısı Hüseyin Güner oldu 
flu açıklandı.

öğretmenler "Moral 
Yemeğinde” geç saatlere 

kadar eğlendiler.

8

8

KALORİFERCtKURSUNA- 26 KtŞt KATILIYOR
Halk Eğitimi Merkez- 

Müdürlüğünce açııan ka
lorifer Ateşçisi yetiştirme 
kursu devam ediyor.

Sunğipek Fabrikasın
da öğretmeni İsmail Öz- 
soy tarafından yürütülen 
kursa 26 kursiyer katılı
yor. Haftada dört gün sü
ren kurs 17- 19 00 
saatleri arasında yapılıyor.

Kurs bitiminde başarı 
gösteren kursiy,e<lere Ka 
loufer Ateşçisi belgesi ve* 
rilecek.

"BALIKESİR 
MUHASEBECİSİ” 
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

24 Kasım öğretmen • 
ler Günü nedeniyle, Gem 
İlk öğretmenleri, Reşat Nu 
rl Güntekln’in ''Balıkesir 
Muhasebecisi'' adlı oyu» 
nunu sahnelediler.

Kız Maslak Lisesi Sa 
(onunda oynanan piyes, 
büyük ligi topladı.

AZOT 
SANAYİİNDE 
65 KİŞİ 
ÖDÜLLENDİRİLDİ,

Gemlik Azot Sanayi 

Gübre Fabrikalarında ça» 

lışan 65 işçi ve memur 

Genel Müdürlükçe rozet 

ve bir maaş ikramiye İle 

ödüllendirildi.

Geçtiğimiz hafta so

nunda Azot Sanayi Sos

yal Hizmetler salonunda 

yapılan törende konuşan 

müessese Müdürü Nuri 

Arkun, yıllık üretimde 8- 

10 bin ton artış olduğu

nu fabrikanın

tam kapasite ile çalıştığı

nı belirterek, işyerinde 5, 

10, 15 yıllarını dolduran 

işçi ve memurlara rozet 

taktı. Ayrıca işçi ve me

murlara birer masş ikra

miye verildi.

ÖĞRETMEN SEVGİSİ KONULU 
YARIŞMALAR SONUÇLANDI

24 Kasım öğretmenler Güoü nedeniyle il
çemizde düzenlenen "öğretmen Sevgisi” konu
lu resim-şilr ve kompozisyon yarışması sonuç
landı. Dereceye giren öğrenciler şunler.

ORTA KISIM RESİM YARIŞMASI

1. Ayşegül Ünal
2. özlem Tevfika
3. Birsen Değerli

LİSE KISMI RESİM YARIŞMASI

1. Ayten Büke
2. Gaye Başaran
3. Yeter İnan

ORTA KISIM ŞİİR YARIŞMASI

1. Dilek Uslu
2. Dilek Doğan
3. Aynur Turan

LİSE KISMI ŞİİR YARILMASI

1. Nuray Şendil (Canım Öğretmenim)
1. Muhsin Doğru (İlk Öğretmenim)
3. Sevda Karagöz (Öğretmen)
3 Nâlan Ak (Canım Öğretmenim)

ORTA KİŞİM KOMPOZİSYON

1. Dilek Doğan (Kutsal Meşale)
2. Sebahıt Akın (Bize Yol Gösterenler)
S. Ferah Ülkü (Değerli Meslek)

D. S. 4 te
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VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

Aşağtda sicil numara,!. Adı Soyadı yatılı Dairemize bağlı mükellefler bilinen »0° “drMİer,ni*

raaatışlarsada bulunamamışlardır । müracıtt ed«D
î, bu ilftn tarihinden itibaren bir ay içinde Müdürlüğümüze b.zzat veya bılve“3 „

veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla aç.k adrealerini bildiıen mükelleflerimize y*r
İle tebliğ yakılacaktır.

İlân tarihinden bavlıyarak bir 
ditmemiş olanlara bir ayın sonunda te

ay içinde Vergi Dairemize müracaat 
bliğ yapılmış sayılacağı V U.K. nun

etmeyen 
103 104 1C’5

adreslerini 
ve 106'ncı ı

bil'

deleri gereğince İLÂN olunur.

H Notu Adı ve Soyadı Yılı Verginin Nevii V ergi
1 432 ' L

Ceza
716

88 041
"tl

GA/2997 Latif Deren 1975 Gelir Ver. TL
GA/3281
GA/166
GA/166

Haşan Çalışkan 
Bekir Batıray
Bekir Batıray

1976
1976
1977

»
»

29.347. TL
1.747. TL
3 147 TL

4 530
8 730.

13 641.

TL
TL
TL

GA/2923 Fikret Yanar 1976 » 454/ TL
2.479 ’L 1.239. TL

GA/912 M Ali Çamlıca 1977 »
23 541. TL i

GA/3400 Fahrettin Canpolat 1977 » 7.847. TL
17 427. TL

GA/1074 Fevzi Kartal 1976 5 941. TL
29 985 TL

GA/1074 Fevzi Kartal 1977 » 10127 TL
23 541. TL

GA/3365 Gülhanim Kaya 1978 >> 7848 TL
3 309 TL

GA/625 '
GA/625
GA/625

Lebi be A kay
Lebibe Akay
Lebibe Akay

1978
1979
1981

»
»
»

1.103. TL
1.517. TL
2.332. TL

4.551.
4.000.

400.

TL 
TL 
TL

GA/7946 Ali Şimşek 1979 147. Tk
4.000. TL

GA/2160 Cemal Güzeller 1981 1.000 TL
GA/2160 Cemal Güzeller 1.981 »

4 000. TL
GA/664 İbrahim Şirin 1982 »

500. TL
GA/4095 Belhan Balcı 19.82

1.000. TL
GA/1213 Ahmet Küçük 1982 1.000. TL
GA/6669 Rahmiye Korkusuz 1882 »

500. TL
GA/28161 Kezban Erdemer 1983 »

5.000. TL
GA/26107 Lütfi Saygılı 1983

5.000 TL
GA/12684 Vedat ökter 1083 »

5.000 TL
GA/36743 Muzaffer Kırkıncı 1982 >>

1.000. TL
GA/36743 Muzaffer Kırkıncı 1983 »

1.000. TL
GA/36517 Saadet Yazıcı 1932 >

z 1 000 TL
GA/35083 tlhami Neşe Abut 1982 »

5 000. TL
GA/35083 llhami Neşe Abut 1983 »

500. TL
GA/30524 Mehmet Altıntaş 1982 »

5.000 TL
GA/30137 Zeynep Kocaman 1982

1.000 TL
GA/29073 İsmet Taş 1982 »

1.000. TL
GA/28363 Yılmaz Çetinoğlu 1982 »

3.500. TL
GA/27478 Mehmet Oral 1982 »

5 000 TL
GA/27427
GA/27427

Ümmühan Soner
Nusret Görücü

1982
1981

»
> 5.326? TL 2.663. TL

GA/26279 İsmail Bakırtan 1980 » 4 378. TL

GA/26273
GA/24835
GA/16246

Cemal Yurttaş
Fahrettin Doğantekin
Fatma Gürses

1980
1979
1979

» 
» 
»

4.378. TL
1.287. TL

15 447. TL
644.

46 341
298

TL
TL
TL

GA/22826
GA/22826

Yakup özdemir
Yakup Özdemir

1978
1978

» 
>

597. TL
B97. TL 298

13 641
TL
TL

GA/22491 Selver Tiren 1978 » 4.547 TL
232 TL

GA/22412 Nurettin Vurucu 1978 » 465. TL
5 241 TL

GA/22230 Osman Aslan 1978 1.747. TL
7 929 TL

GA/21836 Halil Karpuz 1978 2.643. TL
80 145 TL

GA/20157
GA/H982

özcan Günal
Mehmet Erol

1978
1977

»
»

26.715. TL
147. TL 200

2.000.
1 000

TL 
TL

GB/37309 Adnan Bingöl 1982 Stopaj Gelir — TL
GB/22146 Firdevs Altıntaş 1981 İşletme Ver. —

9.297 TL
GB/25099 Paşa İnş. Tic. 1979 Stopaj Gelir 3 099. TL

Mıi'iımın'mıın-ii-ii

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

M

Keaml İlânlar tek altun «antltnl 200 TL- 

lera ve Mahkeme İlânları iantimi 100 TL*

Kayıp İliniarı 500

Teşakklr ve Dejum İlanları <m. 50 TL
Kongre İlânları

Koop. Kongre İlanları

1500

2000

İÜ

Sürekli öıel İlânlar pazarlıkla alınır,

14 Kalım Öğretmenler Günü nedeniyle Ortaderecell 
Okullar aran düzenlenen kompozisyon yarışmasında bi
rinci seçilen yazı t

Değerli Öğretmen
öğretmen, bizlere her yeyin en güzelini, en İyisini 

öğretmeye çalışan, gelecek yıllarımızın aydınlık ve refah 
içinde geçebilmesi için kendinden çok şeyler vererek, 
birçok fedakârlıklara katlanarak, bizleri en iyi şekilde 
yetiştiren, eğitici ve öğretici kutsal bir varlıktır.

Daha kendini bilmeyen, ha eketlerinin ne sonuca 
varacağından haberi olmayan çocuk, okulda öğretmenle
ri tarafından aydınlatılarak, iyiyi kötüyü birbirinden a- 
yırır. İlk zamanları öğretmenin değerini pek bilmeyen 
bir çocuk, sonraları büyüdükçe bu varlığın değerini bi
lerek, ona olan sevgisi de artar.

Bir aile içinde nasıl anne-baba en büyük değer, en 
büyük yardımcı olarak görülüyorsa, okulda da öğret
menler bizim anne ve babamız kadar değerli varlıklardır.

Öğretmen sevgisi, çocukluk çağından, hayata atıl
ma ye kendi hayatını kazanma çağına kadar kişileri ay
dınlatan ve her konuda bilgi sahibi yapan öğretmenlere 
karşı duyulan ve her sevgiden daha yüce bir duygudur.

Öğretmen sevgisinin, ne kadar büyük bir duygu ol
duğunu bilen ve bu bilince erişen herkes yurduna yarar
lı bir kişi olarak hayata atılır ve her atılanında muvaf
fak olur.

Öğretmendir, yurda, ulusa ve insanlığa, aydınlığa 
yol açan öğretmenim sen hep yaşa!

•Nuray ŞEN DİL 
56 / 4- A

Kız Meslek Lisesi

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Ortaderece- 
li Okullar arası düzenlenen şiir yarışmasıando birinci 
seçilen şiir :

Canım Öğretmenim

Öğretmenim, seni pek çok severim 

Gelecek günlerimin ışığı derim 
Şensin gönlümde taht kuran 

Bir gün göremezsem özlerim inan

Bizi cahillikten kurtaran. 

Topluma kazandıran 
Kendini bu yola adayan 
Fedakâr öğretmenim.

Onun için öğretmenimin 
Kalbimde yeri çok derin 
Seni çok sevdiğimi 
İnan her zaman söylerim.

Nuray ŞENDİL 

56 4-A 
Kız Meslek Lisesi

ABONE
4 Aylık 400 TL.
Yıllık 800 TU*

sn

Q

Saaeteye verilen yazılar yayınlanan* 

veya yayınlanmana geri verilme» 
Gaaotemlı bazın ahlâk yaıaıına uy*r «M

| Satılık Kurt Köpeği |
Sahibi tarafından eğitilmiş g|

? ' cinsi köpek satılıktır.
|İ| .... üsffi Müracaat : Abdullah Çelik mlik

Şükrü Şenol İlkokulu Öğretmeni Tlf : 1072 _
Klsg:*~ş.~“.;H?!rHTtîrî?H;ST;*tîîîîI‘rr?rF~gi:?icSg:iü2EnH^.::?i^: ***

* $ * îfî $ # # $ $ îfc Jfc & $ # & Ş
*

* Operatör Doktor #
AHMET DOĞAN

* *

# KADIN HASTALIKLARI VE J
î DOĞUM UZMANI *
w «►
* *

Fevzi Çakmak (Maks.nı) Cadd.si PTT Ûsta #
Aktar Apt. Kat 3 Daire 7 ' BURSA

Ç Tlf ı h S İTİM • Kv t M71S
♦ ♦

<•****> *«k**ı ****

YEĞENLER TİCARET
I CELAL GÖRAL
( MURAT DOĞRU

s • Böhler Elektrotları (
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Günlerden Pazar. Televizyonda bir 
program. «HOŞ ŞADA » Nasıl oluyor, o 
tasını bilemem ama, kırk yılda bir ge- 
l«a de olsa; dört dörtlük bir program
dı. Sanatçılar, sesleriyle-sazlanyls coştur
dular gönülleri. Türk mûsikinin gücünü 
verimini serdiler önümüze. Kısaca birşö 
kn verdiler, beyaz camda Günlük dert 
lerimirden, sıkıntılarımızdan, uzak tuttu
lar birlen bir saat boyunca

Dışardaki yaşam kavgasından sıyrıl
manın rahathğı, belleklerimizde bir gü
rel yıkama-yağiama yaptı. Nemiz» gerek
ti dışardaki yaşam kavgası Varsın, dışar 
daki aş-iş kavgası süredursun, İnsanlar 
açlıktan, yoksulluğun yakan sıcağından 
yoruyormuş, zamlar göğüs tahtamızda ya 
nlar açıyor muş «Boş ver» deyiverme
nin tasa sırası dediğimizde; dışardaki ya 
şam kavgası oturuyor baş köşeye Sıcak 
odamızda; soğuk odalarda yatanları; iş
yerlerinde insanca yaşama olanaklakını 
arayanları, karda-kışta altlarından su a 
lan papuçlanyla okul yolunu tutan ço
cukları düşünmeden edemezdik; beslen
menin «S» sinden haberi olmayanlara göz 
Icrimizi kapayamazdık. Kapayanlar olsa 
da... «HOŞ SADAanın Bu, yıkık kırık 
gönüllere hangi kıllkta girdiğini düşün
meden edemezdik Program sonu, bir düş 
ten mi uyanıyorduk; dışarıyı unutmuş, 
duvar lir dışardaki iniltileri, gülerken ağ 
(ayanlan duyurmuyordu.

Bizler mi sağırlaştık; duvarlar mı 
•ağırlaştı Bn ikilem arasında, yine mü
ziğin ritmik havasına giriverirken; uslar 
daki soranlar bu havayı alıyor götürü 
yor. Yine ıssız çöllerde su arayan ada
ma dönüyoruz. Nereye el atılsa, hangi 
kapı çalınsa, kapılar ardından anlaşılmaz 
sesler geliyor. Dışarda, karanlıkta ölme
yi kimse yeğlemiyor. Ne olursa dört du 
var arasıada olsun. Neler görüyor, neler 
duyuyoruz? insan onuruna yaraşan yö

netimi getireceklerini söyleyenler Hol
dinglerde dolaşırken, bir şeyler söylemiş 
olmanın keyfini çıkarıyor olmalılar Ar
tık, boş, havada kalan sözlere aldırış e- 
den yok. Hele çevresini koruma-kollama- 
yı, baş görev bilen yönetimlere hiç de 
kanasımız gelmiyor. Ayaklar yere bas
mayı, gözler nereye bakacaklarını kara 
toprakla uğraşan, yukarıdan aşağıya; gi
derek «ORTA DİREKse karınlarımızı 
daha da doyuranların seslerine kulak as
mayan, o sesleri; isteyen sesleri, omuz
ları üstünden atanlara da dayanç kalma
yacak.

İğneden ipliğe, gelen zammın sıcak 
rüzgârları ns varsa aldı götürdü. Et süt- 
yoğurt düşler dünyasına girdi. Ortada- 
alttaki insanın, toplumun lokomotifi vin 
ci de ufukta belirmedi. Hastalananlar, 
hastane kapılarında kalır; ölenler, gömüt 
lüklere zar zor götürülürken, Pazarlarda 
çürük cifeleşmiş meyve-sebzeleri topla
yanların hiç mi toplumda yerleri, sosyal 
adalet denen görünmezde hiç" mi payla
rı yok. Toplumun içinde sürünenlerin 
de yerleri varsa ki; var. Arkamızı döne 
lim «Orta Direk» denilen çoğunluğa. Bu 
çoğunluğun seslerine kulaklarımızı tıka
maya neden bulmanın yollarını arama 
uğraşına neden girelim?

Artık yeni yönetimi bekliyoruz. Her 
çözüm yeni yönetime kaldı. Bir de ye
ni yönetimin «Hoş Sadaasını dinliydim 
Akaryakıta gelen zam kulaklarda hoş 
scsler(l) oluştururken, soranlar, sorular 
ardarda takıldı kafamıza. Önceden, de
neyimlerden geçtiğimizden, akaryakıta 
ve kendiliğinden yapılan zamların fırtı
nasında, orta direk’in çevresindekilere u- 
mutlar dilemekten başka ne yapabiliriz.

Çaresizliğin, iş bulamamanın bunalı
mı içinde olanlara-olmayanlara «HOŞ SA 
DA»lar dileyelim.

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

K. KUMLA YALISPOR’UN
DÜZENLEDİĞİ
CUMHURİYET KUPASI
SONA ERDİ

M Ihsan BÖLÜK. Mi

Küçük Kumla yalıspor Gençlik Kulübünün Düzenlediği Cumhuriyet Kupası'nı 

Yahspor kazandı.

Cumhuriyetin 60. yılı nedeniyle 29 Ekim günü başlayan turnuvada 6 takım 

mücadele etti. Birincilik kupasını Küçük Kumla Yalıspor alırken, İkincilik kupasını 

Gençlerblrllğl elde etti. Üçüncülüğü ise Çukurbahçe aldı.

Geçtiğimiz hafta pazar günü şampiyonluk maçında Yahspor ile Gençlerblrllğl 

karşılaştı. Karşılaşmada profesyonel hakemin bulunmamasından zaman zamam oyu

na ara verildi. Karşılaşmayı 5-2 kazanan Kumla Yalıspor’un gollerini 11. dakikada 

Remzi, 13. dakikada Güngör, 75, dakikada Koray, 85. dakikada Halil ve 44. da

kikada Gençlerblrllğinden Murat kendi kalesine attı. Buna karşın Gençlerblrliğin- 

In gollerini ise 26. dakikada Turgut, ve 28. dakikada Fethi attılar

Gayrımenkullerin Açıkartırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

v Dosya No, : 982/90

Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verile* :
1- Gemlik Tapu sicilinin 24.5.1977 tarih ve pafta: 23, sahife: 2296, parsel: 2291 

do kayıtlı 170 metrekare miktarlı Gemlik Armutlu Nahiyesi Azmak mevkiinde kâin 
denize cephesi bulunan ve bilirkişi tarafından 1,500.000.- lira kıymet takdir oluna* 
bahçe,

2- Gemlik Tapu sicilinin 24.5.1977 tarih ve pafta: 16, sahife; 738, parsel 733 de 
kayıtlı 975 metrekare miktarlı Gemlik Armutlu nahiyesi Ayazma mevkiinde kâin ve 
bilirkişi tarafından 409.000.- lira kıymet takdir edilen zeytinlik,

3- Gemlik Tapu sicilinin 13.4.979 tarih ve pafta: 23, sahife: 2291 ve parselı2286 
da kayıtlı Gemlik Armutlu nahiyesi Azmak mevkiinde kâin 500 metrekare miktarlı 
arsa üzerine inşa edilen meskenlerden :

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

b) 5/16 arsa paylı zemin kattaki ve bilirkişi tarafından 500.000.» lira kıymettik 
dir edilen bağımsız bölüm 2 nolu mesken,

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

SATIŞ ŞARTLARI :
. I

Satış 16.1.984 tarihinde Pazartesi günü yukarıda yazılı sıra gereğince:
(1) nolu sırada yazılı 2291 parsel sayılı gayrimenkul snat 13.00 ilâ 13.20 arasında
(2) nolu sırada yazılı 738 parsel sayılı gayrimenkul saat 13.30 ilâ 13 50 arasında 
(3) nolu sırada yazılı ;
(a) harfi ile belirtilen meşke* 14.00 ilâ 14 20 arasında,
(b) harfi ile belirtilen mesken saat 14.30 ilâ 14.50 arasında
(c) harfi ile belirtilen mesken saat 15.oo ilâ 15.20 arasında Gemlik İcra Dairesin 

de açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetlerin % 75 
ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü ba 
ki kalmak şârtiyle 26.1.984 tarihinde Perşembe günü aynı yerde ve saatlerde ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve aatış mas 
raflarını geçmesi şârtiyle en çok artırana ihale olunur.

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

3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile »nbeç güa 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sieili ile sabit al
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

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

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

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderaçatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak ictiyenlerin 982/90 sayılı desya numara siyle 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

îc. îf. K. 126 )
( İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. icra Memuru

SEYRAN
Arzu Ettiğiniz Kalite ve Fiatlarda

BLUZLAR - KAZAKLAR - ETEKLER 
ER < EK - KADIN ÇAMAŞIRLARI 
ERKEK - KADIN - ÇOCUK ÇORAPLARI 
DİKİŞ - NAKIŞ - ÇİÇEK MALZEMELERİ 
ERKEK - KADIN KAŞKOL VE EŞARPLARI 
AKSESUARLAR

2 ARALIK 1933 de İtibaren Hizmetinizdedir

Balıkpazarı 2 Nolu Cad. Kumtur Ap. No. 60 GEMLİK
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UTKU PROJESİ
UcuzT oplu Konut U ygul am asi

I

S

Sayın Gemlik’liler
Konut sorunu, günümüzün önemli sorunlarından biri. Belki de en önemlisi...
Soruna har düzeyde çözüm aranıyor.
Fiatlar ve maliyetler durmadan artıyor.'
Konut açığı ve konuta ihtiyacı olanların sayısı hızla büyüyor.
Ve bu önemli soruna çözüm bulmak ta gittikçe güçleşiyor.
Bu güçlük, biz yapımcılar için söskonusudur.
Aynı güçlük, konut sahibi olmak isteyenler için de söz konusüdur.
UTKU PROJESİ*ni bu güçlükleri yaşayanları düşünerek planladık.
Şimdi size, yapımına altı ay önce başladığımız, 
UTKU PROJESİ*ni anlatmak istiyoruz.
İşe, S0 KONUTLUK İLK BÖLÜM'le başladık.
Pazar Caddesi sonunda, 1600.-m2.lik bir alanda, iki ayrı bloktan oluşan, herbiri 
80. m2.lik tam elli konut.
Yeşil alanı, çocuk oyun yeri, otoparkı bulunan bir TOPLU YAŞAM ÜNİTESİ. 
Çarşıya, pazara, okullara yakın, ulaşım sorunu yok...
Yoğun bir yerleşim alanı içinde...
Plaalı, ■italikli, ve FARKLI BİR TOPLU YAŞAM ÜNİTESİ.

Bugün 50 KONUTLUK İLK BÖLÜM'ün
Yüzde Kırkı Tamamlanmıştır._ _ _ _ _ _ _ _
UTKU PROJESİ adından da anlaşılabileceği gibi.

s

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Ucuz Toplu Konut Uygulamasıdır.
Standard ölçü ve kalitede, olabildiğince ucuz konut üret 
me çabasıdır.
Uzun vadeli ödemelerle isteyeni Konut sahibi yapabilme 
çabasıdır.
Kendi bölgemizde. Konut sorununa -karınca kadarınca- çö
züm getirebilme çabasıdır.
Bizim açımızdan, makul bir kazançla, llçe'miz halkına ya
rarlı olabilme çabasıdır.
Sizin açınızdan, birikimlerinizi değerlendirerek, bir Konut 
Sahibi olabilme çabasıdır.

i

B

Kısacası, hepimiz yönünden, İYİ ve FAYDALI birşeyler yapa
bilme çabasıdır.

50 KONUTLUK İLK BÖLÜM'ü 1984 Yılı Sonuna Kadar
Bitirmeyi Planladık.
UTKU* ya katılacak herkes, ödemelerini kendisi ayarlayabilecektir. 
Bir yıl sonra dairesini teslim alacak, bedelini 40 ayda ödeyecektir.
Mevcut birikiminiz ve aylık ödeme gücünüze göre.
Dilerseniz, 100.0C0.- 

250 000 - 
400 000.- 

1.000.000.-
Peşinatı artırmak,

TL. peşin 
TL. peşin 
TL. peşin 
TL. peşin

ayda 
ayda 
ayda 
ayda

60.000.- İL taksitlerle 40 ayda,
55.000 - TL. taklitlerle 40 ayda,
50 000.- TL. taksitlerle 40 ayda,
25.000.- TL. taksitlerle 40 ayda ödeyiniz

ödeme süresini kısaltmak, 
arada toplu ödemeler yapmak, 

sizin yararınıza indirim nedeni olacaktır.

Banka kredisi kullanmak size yarar ve kolaylık sağlayabilir.

UTKU* ya geliniz, görüşelim.
Yeni zamlar gelmeden, fietlar artmadan hemen gelmeniz yaratmışadır.
Projemizi, Konut alanımızı, duvarları örülmüş dairelerimizi görünüz.
Bizim aklımıza gelmiyen bir ödeme şeklini siz teklif edebilirsiniz. 
Bu suretle siz de bir KONUT SAHİBİ olsbilirsiniz.
UTKU* ya hemen katılmanız ve desteğiniz bizi güçlendirecektir.
İnanıyoruz ki, UTKU PROJESİ karşılıklı dayanışma ile gerçekleşecektir.
UTKU PROJESİ iyi niyet ve ciddi bir çalışmanın ürünü olacaktır.

Bugüae kadar YAPTIKLARIMIZ GÜVENCENİZ- 
Varlığımıa ve İSMİMİZ GARANTİMİZDİR...

İLK VB SONRAKİ YILLARDA NİCE UTKU*LARA... Saygılarımızla.

Y. Müh. Mimar
FİKRİ SİLAHDÂROĞLU

AHMET DURAL MEYDANI AKMANLAR İŞHANI NO. 224 
TLF : 2917 ' GEMLİK
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Dizgi ve Batkı Körfez 
Matbaacılık ve Ambalaj San

29 Kasım 1983 Salı
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BAKKAL, LOKANTA VE ECZANELERE 
SELPAK * SİLEN - SOLO 

Toptan ve Perakende Satışlar

KANER TİCARET TE

HER CİNS POŞET, NAYLON TORBA 
AMBALAJ KAĞIDI ÇEŞİTLERİYLE 

Toptan ve Perakende Satışı

KANER TİCARETTE

KASAP, BAKKAL VE ŞARKÜTERİLERE 
MUMLU - POLİ ETİLENLİ - POLİ PROPİLENLİ 

KAĞIT ÇEŞİTLERİYLE
Toptan ve Perakende Satışlar

KANER TİCARETTE

KANER TİCARET
HALUK KANER
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No. 18 Tlf t 1805 GEMLİK
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öğretmenler Sevgisi Konulu 
Yarışmalar Sonuçlandı

LİSE KISMI KOMPOZİSYON
1. Nuray Şendil (Değerli Öğretmen)
2. Haşan Adatepe (Uygarlık ve öğretmen)
3. Figen Vatansever (irfan Ordusunun Komutan - 

lan)
3. Mehmet Durmuş (Mutluluğumuzun Kaynağı)

Kiralık
Zeytin Hali kar

şısında kiralık tnüs 
takil 1 2 tonluk zey 
tin deposu ve boş 

dükkan

Müracaat : Sami Teren 
Tlf: GOndOa : 1010 Gece t 110»
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