
gemlik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
YIL t 11 8AY1 : 0CS 0 ARALIK 1983 10 LİRA

DOKTOR

EMİNE RUHAN ÇAKIR
İÇ HASTALIKLARI UZMANI

Yeni Muayenehanesinde
Hasta Kabulüne Başlamıştır

Tlf : 3100
Kayhan Mh. 1 Nolu Cd. GEMLİK

BELEDİYE GELİR BÜTÇESİ 
150 MİLYON 913 BİN LİRA

İKİ Kİ|İ TEDAVİ ALTINA ALINDI 

KUDUZ KÖPEĞİN 
ISIRDIĞI 2 KİŞİ 
ARANIYOR

Belediye Meclisi 1984 
yılı gelirler tahmini bütçe
sini 150 milyon 913 bin 
130 lira olarak kabul etti.

Geçtiğimiz hafta için
de toplanan Belediye Mec 
Is), 1984 tahmini bütçesi 
ni hazırlamağa başladı. 
Bu arada ilk ele alınan 
gelirler bütçesinin kesin 
sınırlan çizildi ve 150 mil 
yon 913 bin 130 lira o- 
larak saptandı.

Belediye Başkanı Şa- 
habettin Cantay, gazete
mize bütçe çahşmalanyla 
ilgili olarak yaptığı açıkla 
mada, hazırlanan bütçe
nin denk bir bütçe olaca
ğını belirterek şöyle ko-

Resmi, Akaryakıt tüketim 
fonu, haberleşme, elektrik 
vs. gelirleri 19 milyon 
380 bin liradır. Harçlar 
37 milyon 890 bin Ura,

HEMŞEHRİMİZ ORGENERAL
HALİL SÖZER HAVA KUVVETLERİ
KOMUTANI OLDU

İlçemizin yetiştirdiği 
güzide evladı Orgeneral 
Halil Sözer, Hava Kuvvet
leri Komutanı oldu.

vatandaş katkısı 10 bin li 
ra, Belediye hizmetleri kar 
şılığı 7 milyon 321 bin 
020 lira, kiralar 11 milyon 
312 bin 090 liradır.

vatanseverliği ile Hava 
Kuvvelleri mensupları o- 
iarak bizlere düşen görev 
ler şartlar ne olursa olsun

Belediye Meclisi bu 
hafta içinde yapacağı top 
lantısında Giderler Bütçe
sinin çalışmalarına başla
yacak.

yerine getirmek için hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmayaca 
ğımızdan emin olmanızı

D. S. 2 de

Geçen salı günü il
çemizde kuduz olduğu 
saptanan bir köpeğin ı- 
sırdığı dört kişiden ikisi 
bugüne kadar yapılan tüm 
uyanlara karşın hiçbir sağ
lık kuruluşuna başvurmadı.

Geçen hafta salı gö
nü Hamidiye Mahallesinde 
8 yaşındaki Mahir Kahya 
ve Osmaniye Mahal
lesindeki 8 yaşında
ki Hüseyin Cankurt adlı 
çocuklarla kimliği öğreni
lemeyen iki kişiyi daha ı- 
sıran bir köpek, mahalle
lilerin şikayeti üzerine po
lis tarafından öldürüldü. 
Kuduz olduğu şüpheleni
len köpek ilçe Veteriner

Hekimliğine» İstanbul Pen
dik Veteriner Kontrol A- 
raştırma Laberatuvarına 
gönderilirken, Hüseyin 
Cankurt ve Mahir Kahya 
adlı çocuklar da ilçe Mer
kez Sağlık Ocağında ba
kıma alındılar ve kuduz 
iğnesi ölmeye başladılar. 
Bu arada köpeğin ısırdığı 
iki kişi tüm uyarılara kar
şın bulunamadı.

Öte yandan olaydan 
dört gün sonra İstanbul 
Pendik Veteriner Kontrol 
Araştırma Laboratuvarın- 
gelen raporda polisçe öl
dürülen ve dört kişiyi ı- 
sıran köpeğin kuduz ol-

D. 9. 2 de
nuşta t

"—Belediye Meclisi
niz ilk elsrak Gelirler Büt 
çetini ele aldı ve kesin 
çizgilerini belirledi. Fasıl
larıyla kıaaca bütçemiz 
şöyledir. Belediye hissesi 
% 5 lar 75 milyon Hra, 
Maslak vergiai, [lan ve 
Reklam gelirleri. Eğlence

Cuma günü düzenle
nen törende MGK üyesi 
Tahsin Şahinkeya
Hava Kuvvetleri Komutan
lığı görevini Orgeneral Ha
lil Sözer'e devretti. Ajans
lardan alınan haberlere 
göre törende konuşan Ha
va Kuvvetleri komutanı Şa 
hinkaya hiyerarşik düzen 
bağlantılarındaki sağlamlı
ğın bir koz daha kanıtlan
dığını söyledi.

İlk Belediye Baştanımız
Dr. Ziya Kaya
Mezarı Başında Anıldı

Belediyı

Etiket

Kontrollerini
Sıklaştıracak

Belediye başkanlığın
dan esnafa yapılan duyu
mda etiket kontrollerinin 

sıklaştırılacağı duyuruldu.

Belediye Başkanı Şa- 
t habettln Cantay yaptığı a- 
I çıklamada, 3489 sayılı Pa 

zarlıkaız Satış ve Etiket 
i Kontrolleri yasasına göre 

f ilçede tüm satış yerlerin
de etiket kontrolü yapıla
cağını belirtti. Belediye 

• Başkanı Şebabettin Can- 
tay, "başta gıda madde- 

ı Itri eatan yerlerde yapıla
cak olan kontrollerde eti 

I ketin yanında gıda mad

delerinin kolite ve ttğlık- 
| ir olup olmadığı Incelene- 
| oek. Yasalara aykırı dav- 
Irananlar hakkında ağır pa 

ra ve kapatma cezaları 
' uygulanacak.”

Orgeneral Şahinkaya 
nın devir teslim töreni eu- 
ma günü saat 10 da baş
ladı. Hava Kuvvetleri Ko
mutanlığı bahçesinde ya
pılan törende Genel Kur
may Başkanı Org. Ersin 
Hava Kuvvetleri Komutanı 
Şahinkaya askeri törenle 
Cumhurbaşkanı Kenan Ev
ren'! karşıladılar. Cumhur
başkanının tören kıtasın) 
denetlemesinden sonra do 
vir tealim törenin yapıla
cağı Hava Kuvvetleri Ko
mutanlığı sinema salonuna 
gidildi. Törene, MGK üye
leri, Kuvvet Komutanları, 
Başbakan, Milli Savunma 
Bekanı, emekli olmuş yük 
sek rütbeli Hava Kuvvet
lerine bağlı subaylar ve 
sivil davetliler katıldı.

Törende Hava Kuvvet
leri Komutanı Tahsin Şa- 
hlnkaya'nın konuşmasın
dan sonra söz alan Orge
neral Halil Sözer, Şahin- 
kaya’nın yaptığı hizmetle
rin unutulmayacağını söy
ledi. Sözer konuşmasında 
gelişen teknolojinin savaş 
silah ve araçları üzerin 
de etkilerini geliştirdiğini 
belirterek şöyle dedi :

"Üstün görev enlayı 
şı yüksek disiplin ve ve

ilçemizin ilk Belediye 
Başkanı Dr. Ziya Kaya 
Umurbeydeki mezarı ba
şında anıldı.

Ölümünün 30. yıldö
nümü nedeniyle Dr. Ziya 
Kaya'nın yakınları tarafın
dan düzenlenen anma tö
renine gidilmesi İçin be
lediyece ilçeden bir otö- 
büs sağladı. * İlçede 
çok sevilen ve adı şimdi 
da "Gariban Babası" ola
rak anılan Dr. Ziya Kaya 
Umurbeyde 5 yıl önce 
yine anılmıştı.

Dr. Ziya Kaya'nın me
zarı başında yapılan tö
rende konuşan Umurbey

Belediyeye
4 Memur Alındı

Belediyede açık bulu
nan dört memurluk kad
rosu yapılan sınavlar so
nucu dolduruldu.

Geçtiğimiz hafta için 
de belediyede yapılan sı
navlara alınacak dört me
murluk için 20 eday baş
vurdu. Sınavlarda başarı 
gösteren 4 kişi memur 
kadrosuna alınarak 1 Ara 
lık tarihinden itibaren gö
revlerine başladılar.

ilkskulu Müdürü Tekin Öz
kan, Ziya Kaya'nın kişiliği 
ve hizmetlerini anlattı, öğ
retmen Rafet Ökter’in de 
bir anısını anlatmasından 
sonra saygı duruşunda 
bulunuldu.

1891 yılında Umur 
bay’de doğan Dr. Ziya 
Kaya Rüştüye'yi Umur- 
bey'de, Idadi’yi Bursa’da 
okudu. İstanbul Tıp Fa
kültesini bitirdikten sonra 
1921 yılında Balkan ve 
Kurtuluş Savaşlarına ka
tıldı. Onee Ittiat ve Tsrak- 
kici, sonra Kuvayl Milli- 
yecl oldu. Zamanın İçişleri 
Bakanına kafa tuttu. Ya-

KASIM AYINDA 
44 BİN 208 KİLO 
ET TÜKETTİK

Kasım ayında ilçemiz
de 44 bin 208 kilo et 
tüketildi.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre Kasım ayın
da ilçemiz mezbahasında 
260 büyükbaş, 115 kü
çükbaş hayvanın kesimi 
yapıldı. Toplam 375 hay
vandan elde edilen 44 bin 
208 kilo et bir ayda tü
ketildi.

kalanarak hapsedildi. Mü
cadeleci bir kişiliğe sahip 
olan Dr. Ziya Kaya aynı 
zamanda şiir de yazardı.

Kurtuluş Savaşından 
sonra ilçemizde CHP’yl 
kurdu ve iik Belediye Baş
kanı oldu. Partideki gö
revinden uzaklaştırılınca 
köşesine çekildi ve dok

SUCUK İMALÂTHANESİNDE 

HAFTADA 600 KİLO 
SUCUK YAPILIYOR

Belediyece yaptırılan 
sucuk imalâthanesinde 
haftada 600 kilo sucuk 
yapıldığı öğrenildi.

Belediyece mezbaha 
içinde yaptınlan sucuk I- 
melâthanoainde ilçemizde
ki kasaplar, veteriner he
kim gözetiminde haftada 
dört gün sucuk imal Ödi
yorlar. Belediye Başkanı 
Şebabettin Camay, kaçak 
sucuk yapılmasının tama
men önlenmesi için bu 
yola başvurduklarını, ka
sap esnafının da buna uy
duğunu belirterek şöyle 
konuştu ı

torlukla uğraşmaya baş
ladı. 1946 da DP’yl ilçe
de kurdu. 1950 de yeni
den Belediye Başkanı eo 
çildi.. 1953 yılında öldü.

Dr. Ziya Kaya adına 
ilçemizde İskele Meydanı 
na "Dr Ziya Kaya Buhran' 
adı varildi.

“- İlçemizde bugüne 
kadar düşünülmemiş olan 
sucuk imalâthanesi bele
diyemize» yaptırılmıştır. 
Kasap esnafımız veterine
rimiz gözetiminde sağlıklı 
sucuk Ünal ederek malla
rını değeıieııdiınıektedhler 
Haftada yaklaşık 600 kilo 
sucuk imal edümekıodfr. 
Hazırlanan sucuklar on az 
beş gün bekletilmekte da
ha sonra satışa sunul
maktadır.”

Belediye sucuk İma
lâthanesinde hazırlanan eo» 
cuklar 800 İle 900 İre o- 
rasmda satılıyor.
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MERHUM Dr. ZİYA KAYA YI 
ANARKEN

Şahabettin CANTAY
Gemlik Belediye Başkanı

1923 Yılı Cumhuriyetin ilanındın sonra Beledi
ye Başkası olan hemşerimiz muhterem Doktor Zi
ya Kaya'nın 1953 yılında Belediye Başkanlığı göre 
vindeyken vefat etmesinin 30 uncu yılı dolayısıyle 
kendisini rahmetle anarken mezarı başınds yapılan 
anma törenine iştirak eden başta Ticaret Odamız 
mensuplarına ve Umurbey Belediye Başkanı Ali 
Bolulu’ya ttşekkür ederken. Sayın Doktor Ziya Kaya 
mu 1928 yılında eski yazı ile neşredilen Yollar ve 
İzler adındaki şiir mecmuasından bazı şiirlerini ga
zetenize aktararak bu günü daha o vakitteyken 
gördüğünü duyurmak isterim. Sayın Doktor Sen İs 
tirahatgahında rahat uyu.

Muhterem doktorumuzu 1919 yılında Istibtadın 
meşhur Bekirağa bölüğünde olduğunu şu şiirinden 
anlıyoruz.

HEMŞİREME
Bahtıma ağlayan gözlerin nerede? , 
Şu dilber denizden yükselen dağın 
Bulutlu heykeli bir siyah perde, 
Gibidir arada ey gamlı kadın..

Hayale can veren tebessümlerin 
Yadımda bir hazin hakikat oldu... 
Gönlümü şenleten terennümlerin 
Esinler halinde kalbime doğdu... 

ömrüme zevk olan muhabbetin hiç 
Sordu mu şu dilber denizden beni? 
Güldükçe içimde hasret ateşin 
Ağlıyor görüyor can gözüm seni..

Bilirsin çektiğim meşakkatleri. 
Fert için değildi.. Cemiyet için.. 
Zihnime yatmayan hakikatleri 
Çiğnedim sevgili bir millet için ..

BEKİRAĞA Temmuz 335

Operatör Doktor
AHMET DOĞAN

KADIN HASTALIKLARI VE 

DOĞUM UZMANI

Fevzi Çakmak (Maksem) Caddesi PTT Üstü 
Aktar Apt. Kat 3 Daire 7 BURSA
Tlf ; iş ; 17128 - Ev : 20718

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek sütun santimi 200 TL 
Icra ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL.
Kayıp İlânları 500 TL.
Teşekkür ve Doğum İlanları em. 50 TL.
Kongre İlânlar! 1500 TL.
Koop. Kongre İlanları 2000 TL-

Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
A Aylık 400 TL.
Yıllık 800 TL

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 
veya yayınlanmasın geri verilmez 
Gazetemiz basın ahlâk yasatma uyar

şiir köşesi
AVCI

Çam

üşüdüğünü anlar 

güvercin düşünce 

ayağına avcının

Dikenli yaprakları 

şubat dargınlığının 

kırmızı bir leke gibi açar 

karda 

tazı solumalarıyla 

derin izi acının

Buharlaşır nefesi 

yıldızların alçalmasıyla 

ta uzun tutkularında 

onca sevgi varken 

düşer peşine 

tuhaf amacının

Bir sevinç kıskacıdır oysa 

dudaklarında yakaladığı 

kirli • bir yeşil varsa 

rüyalarında her gece 

bakır çalığı

İlişkisi parmaklarıyla tetiğin 

amansız süregelir sevgiye değin 

bir kurşun yer eder kalbinde estetiğin 

aslında rengarenk bir hayat 

hayallerinden kaçırdığı. 
t

Mücahit ÜNAL

ŞİŞMANIM
Yedim yedim, ylyemedlm. 
Kendime sordum, niye dedim, 
Açıklayamaz bunu ilim, bilim, 
Nedir benim bu halim.

Yüzüme bakan olmaz 

Ne giysem bana olmaz, 
Eteklerim, elbiselerim, 

Ah nerede eski günlerim.

Aşık olmuşum yemeğe. 
Şekerli çileklere, 
İmambayıldıya, köfteye. 

Ağzım sulanıyor gene.

Rejim yapayım dedim. 
Uykuma girdi yemeklerim, 
Uyur-gezer numarasıyla 
Hepsini bitiriveririm

Spor desem hiç yapmam. 

Elimi bile kaldırmam. 
Düşünürüm, ya yorulursam. 
Ah keşke hep otursam.

Şekeri çok severim,
Tatlı için, gider İçim, 
Lokumum, akide şekerim. 
Ezelden beri sizi severim.

Geçemem pastane önünden. 

Ah! derim. Vurulurum kalbimden 
Uçar aklım yerimden 
Giderim kalp sektesinden.

Yemeden edemiyorum 
Şişmanlayıp duruyorum, 
100 kilo oldum sanıyorum. 
Eyvah! Artık kıpırdayamıyorum.

OOOOOOOOOOOOCOCKÎOOOOCOOOOOOOOaOOOOGOCOOOCO

Şoför Dinlenme Lokali 
Kiraya Verilecektir.

AZOT SANAYİİ T.A.Ş GEMLİK AZOT FABRİKA 
LARI Kamyon Park Sahasında mevcut bulunan şoför 
dinlenme lokali kiraya verilecektir.

Yer görmesi ve kira şartnamesi temini için Pa
zarlama ve Satış Şefliğine müracaat edilebilinir.

Şartname dahilindeki teklif mektupları engeç 19 
Aralık 1983 Tarihinde saat 16oo ya kadar Fabrika 
Haberleşme Şefliğinde bulunacak şekilde gönderilmiş 
veya elden tevdi edilmiş olacaktır. 5.12.1983

AZOT SPOR KULÜBÜ 
BAŞKANLIĞI

Kuduz Köpeğin Isırdığı 
İki Kişi Aranıyor

duğunun saptandığı belir
tiliyor.

İlgililer kuduz köpek 
tarafından ışınlan ancak 
bugüne kadar Sağlık Ku
ruluşlarına başvurmayan 
kimliği belirsiz iki kişinin 
en kısa zamanda Sağlık 
Kuruluşlarına başvurmala
rını, bu kişileri bilen, gö
ren ve tanıyanların ilgili
lere bildirmelerini istediler.

Belediye Başkanı Şa
habettin Cantay köpek im
hasıyla ilgili olarak yaptı

ğı açıklamada 11 ayda 44 
köpeğin öldürüldüğü, ze
hirleme çalışmalarının de
vam ettiğini söyledi.

HEMŞEHRİMİZ 
ORGENERAL

istiyoruz.”
Daha sonra Hava Kuv 

vetlen Komutanı Tahsin 
Şahinkaya Hava Kuvvetle 
ti şildini Orgeneral Halil 
Sözeı’e verdi

Eleman Aranıyor c

8 
§
8
8

Hamidiye Mahallesinde yapımı devam etmekte 
olan Endüstri Meslek Lisesi inşaatında çalışmak 
üzere

1- DEMİR DOĞRAMACI
2- KAYNAKÇI aranmaktadır.

İsteklilerin iş yerine müracaatları duyurulur.

OOOOOOCOOOöOOOOCOC-^OCoC'OOOOOOOOOOOOOOOOOÇ
8

GEMLİK - KURŞUNLU 

KÖYÜNDE

SATILIK KIYMETLİ ARSA

Kurşunlu Köyü Kanarya Mevkiin 
de Tepuda 84-3, Parsel No’da 15,460 
m2 olarak kayıtlı 56 metre yol ve do 
layısiyle deniz cepheli bulunan arsa 
9 Aralık 1983 Cuma günü saat 10,00 
da izale! Şuyu Satış Memurluğunda 
ihale yolu ile satılacaktır.

Daha geniş bilgi almak isteyenler 
Gemlik izalei Suyu Satış Memurluğu

o nun 1982/12 No’lu dosyasına müra 
o caat edebilirler.

OQOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOGJ<.OOOCOM*
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"DAHAKİLERİ
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“SEYRAN”

Arzu Ettiğiniz Kalite ve Fiatlarda

Bugünlerde. Başbakanlık koltuğuna 
oturmamın heyecanı içinde olan "Arı Be
yi" Sayın Özal; yönetimde ağırlığının o- 
lacağını, baştan bugüne dek güçlü sav
lar ileri sürek söyleyegeldi, bu ağırlığını 
kendisince; Dereyi görerek paça sıvamak
da mı, yoksa, dereyi görmeden mi pa

ça sıvamak; sorunları bu açıdan mı de
filendirmek?

Türkiye'nin sorunları bir değil, bin-
bir de değil. Bugiin yurdumuzda verimli 
ulus bireylerinin çalışkanlığından doğan 
çok çocuk yapma sorunu daha baş köşe
den inmiş değil. Her saat yurdumuzda 
binlerin çok üstünde çocuk doğmakta, 
kuşkusuz, bu doğanların pekçoğu ölümün 
pençesinden kurulamamaktadır. Ne den
li önüne geçilmeye çalışılsa da, önlenme 
si usun zaman isteyecektir. Şunu da vur 
gulayalım; açılan her ağız, aş isteyecek 
iş isteyecektir. Bu durumda; geleceğin 
kalkınma planlarında, kapıları çok geniş 
bırakmak gerekirken; devleti yönetenle
rin daha çok halkla ilişkiler içinde olma 
lan da böylece gündeme geliyor.

Geçmiş yönetimlerde, geleceği iyi 
dağerlendiremenia acıları içinde yaşadık; 
bugün de o acıların yaralan kapanmış

değildir. Olaylara, sorunlara inıancıl-ger 
çekçi gözle bakamayanlar; toplumu, çağ
daş dünya verilerinden yoksun da bıra
kırlar. Oysa, ulusumuz geriye bakmak e- 
ğiliminde değildir. Ulus bireyleri, çalış
tığı her alanda, teknolojik veriler yarar 
lanmayı yeğlemiş; bu da yetmeyince, da j 
ha kendine özgü, daha sağlam, bir yeni- İ 
leşmeyi de arar olmuştur kuşkusuz. Yö I 
netimlerden istenen, halkın, desteksiz kal I 
mamasıdır. Bu desteği sağlayacak yöne- I 
timler, topluma gerçekçi gözle bakarak, I 
yan tutmayarak; sorunları daha yakın- I 
dan, içinde yaşayanlardan öğrenmeleri de c 
doğaldır.

Yapılan istatistiklere göre: 1950-1955 
doğum, binde olarak 46.7, ölüm; 21.1 Ar 
tış: 25.1, 1955-1960 : Doğum, 45.2 ölüm. 
17.9. Artış : 27.3 Bu verilere göre 1981 
yılında nüfusumuz, 45.366 milyona eriş
miştir. Geldik 1984 e 1981 den, 1984 e 
kadar doğumlar kuşkusuz azalmadı. Bir 
tarafta nüfus artarken yaşam düzeyin
den yararlanamayanlar ordusuna bir ye
nisi daha eklenmiş oluyor. Yurdumuzda 
iş bulmak bir sorunken, beslenme başlı 
başına bir aorunken, herkes "ayağını yor 
ganına göre uzatsın" mı diyelim?

DAHİLİYE MÜTEHASSISI

ELEKTRO KARDİO

HASTA KABULÜ DEVAM EDİYOR

DOKTOR
CAHİT YORULMAZ

2310 GEMLİK

Zeytin Hâli kar- S 
g şısında kiralık müs « 
| takil 1 2 tonluk zey I 
IS tin deposu ve boş H 
» dükkan h

| Kiralık

Müracaat ; Sami Taran

Tlf: Gündüz.• 2010 Gace : 1016

SATILIK
Gazhane Cedde 

sinde 130 m2 Lüx 
Daire ve Mermereğıl 
Mevkiinde 7S00 m2 
(6oo ağaç) zeytinlik 
ve Orhaniye Mah. 
Ahşap ev satılıktır.

Müracaat : 
Tlf : 1797-3233 Gemlik

■MMIRM

İÜ
İH

MÜJDE
ÇAM BOYA ATELYESİ

Her Çeşit Buzdolabı 
Çamaşır Makinası - Fırınlı Ocak 

Termosifon Kazanlarınız 
yenisi gibi firmamız tarafından 

en itinalı şekilde boyanır.

MEHMET ÇAM
ÇAM BOYA ATELYESİ

Ziraat Bankası Aralığı Erenoğlu Süthanesi
Karşısı GEMLİK

S8SİSKBÖ1İ

Satılık Kurt Köpeği
Sahibi tarafından eğitilmiş kurt 

IHI cinsi köpek satılıktır.
| Müracaat : Abdullah Çelik
| Şükrü Şenol İlkokulu öğretmeni Tlf : 1072 Gemlik

■

Her Çeşit
Ü Matbaamızda

11
■

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

2 ARALIK 1983 de İtibaren Hizmetinizdedir

Bahkpazarı 2 Nolu Cad. Kumtur Ap. No. 60 GEMLİK

DÜĞÜN, NİSAN VE

NİKAH YAPACAKLAR

İPEK - KOZA

ERDEM

DAVETİYELERİNİN

ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ

BASIMEVİMİZDE

GÖREBİLİRSİNİZ

Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz,

Senet Kartvizit. Kartadres ve

Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

Telefon : 1797

Ali Şirin Pasajı GEMLİK

*



SORUMLU MODOR 
VE

SAHİBİ
KADRİ BÖLER

gemUik

KÖRFEZ
6 Aralık 1 983 Salı

ANMA
GENEL KOORDİNATÖRÜMÜZ 

MEKHÜM

İBRAHİM UZUNOĞLU’nu
ÖLÜMÜNÜN 4. YILINDA SAYGI ve RAHMETLE

ANIYORUZ
— KAFOĞLU KOM. ŞTİ. 
— UZ UN OĞLU AİLESİ 
— KAFOĞLU AİLESİ 
— ÖZGÜR AİLESİ 
— MADRA AİLESİ 
— MESAİ ARKADAŞLARI

KAYIP

B«rte Trafik Şube MüdSrlBğün- g| 
rfea aldığım 21788 nela profesyonel g| 
•fcllyrtfml keybenJm. HakUmıiıdar. =

Güray Gençünal

■ SATILIK İŞYERİ H 
= =="=İŞ BURSA CUMHURİYET CADDESİNDE mIH 43 m2 İŞYERİ SAHİBİ ELİYLE İŞ

SATILIKTIR g

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 TİCARET'TE

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 : 1805 GEMLİK

■■■■■■■■■■ itaMrn~<r'rrsrn ^ı irıiTumTor/f '- ~wwirrT^îV" ," 'iTR,rıTMftgwı'Tr"Tiii"r,i:TTW^~,,^Rw,wiT>qiTiwn'

1984 Yılı Yaklaşıyor
Sezonun Son Haftası 

Türkiye’nin En Zengin
Takvim Çeşitlerini

Matbaamızda Bulabilirsiniz
Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

GAZHANE CADDESİ ŞİRİN PASAJI TLF : 1797 GEMLİK
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE
Yit* ili • 3UJ 13 ARALIK 1088 ıo LİRA

DOKTOR

EMİNE RUHAN ÇAKIR

İÇ HASTALIKLARI UZMANI

Yeni Muayenehanesinde 
Hasta Kabu üne Başlamıştır

Tlf : 3100
Kayhan Mh. 1 Nolu Cd. GEMLİK

İşletme Bütçesi 
m Milyon Lira
* SUYUN KONUTLARDA M3 Ü 25 LİRA 
# ÖNÜMÜZDEKİ YIL BİR OTOBÜS DAHA ALINACAK 
< DAİRE ABONELERİ 1984 TE TAMAMLANACAK

KANALİZASYON ARITMA
TESİSLERİNİN 
YAPILACAĞI ALAN 
KAMULA$TIRILIYOR

1984 yılı butça çalış
malarına devam edan Be
lediye Meclisi, Otobüs 
ve Su İşletmesi tahmini 
bütçesini 111 milyon lira 
olarak kabul etti.

Seçtiğimiz hafta İçin
de bâtça çalışmalarını ta- 
mamlıyan Gemlik Beledi
ye Meclisi, bütçeye kesin 
şeklini verdi. Belediye Baş
kam Şebabettin Camay 
dan aldığımız bilgilere gö
re önümüzdeki yıl Bele
diye Otobüs işletmesi ge
lirleriyle bir adet daha o- 
tebûs alınacak, ayrıca sû 
şebeke bakım vs tesisle
rindeki noksanlıkları gide
recek.

Belediye Başkanı Şa
hadettin Camay, bütçe 
çalışmaları konusunda şun
ları söyledi :

"Belediyemiz Otobüs 
Su işletmesinin tahmini 
bütçesi 111 milyon liradır. 
Bunun 40 milyon lirası 
Su işletmesinin, 71 milyon 
lirası Otobüs Işletmeslnin- 
dlr. Su işletmesinin gelir
ler bölümü tarife gelirleri 
oluşturuyor. Ayda 10 m3 
su tüketen konutlarda 10 
m3 e kadar, m3 ü 25 lira 
10 m3 ten fazla olan her 
m3 ton ise 35 lira alın
ması kararlaştırılmıştır. Ti
carethanelerde kullanılan 
•urun m3 û 60 lira, resmi 
dairelerde 40 Hra, okul-

BELEDİYEDE
İLK KEZ HARİTA 
MÜHENDİSİ 
ÇALIŞACAK

İlçemiz Belediyesinde 
boş bulunan Harita Mü
hendisliği kadrosu doldu
ruldu.

Gemlik Belediyesinde 
Ok koz açılan Harita Mü
hendisliği kadrosuna söz- 
fdşmoll olarak Erdal Ağır 
•dlı kişi görevlendirildi. 
Erdal Ağır'ın önümüzdeki 
günlerde görevine başla
ması bokionlyör.

larda 20 liradır İskeleye 
gelecek gemilere verilecek 
suyun m3 ünden bin lira 
alınacaktır. 1984 yılında 
11 milyon liraya yeni bir 
otobüs alınacaktır. Şehir
lerarası çalışmakta olan 
otobüslere halkımızın bü
yük ilgi göstermesi sonu
cu mevcut araçlar ihtiyacı 
karşılamamaktadır. Öte 
yandan Su İşletmesindeki

ORHANGAZİ’DE TİCARET VE
SANAYİ ODASI KURULUYOR
Gemlik Ticaret ve Sa

nayi Odasına kayıtlı olan 
Orhangazi!! sanayici ve 
tüccanar ilçelerinde yeni 
bir Ticaret ve Sanayi O- 
dası kurmak İçin girişimde 
bulundular.

Muhtar
Parayı Yedi 
Gerekçesiyle 
TEK, Köyün 
Elektriğini 
Kesiyor

İlçeye bağlı Murato- 
ba Köyü'nün, Vali Gümüş 
diş tarafından bir süre ön 
ce görevdon alınan Muh
tarı İbrahim Sayın, köylü
lerden topladığı üç yıllık 
elektrik parası olan 802 
bin lirayı zimmetine ge
çirdiği iddia ediliyor.

Dön, Vali Zekal GA- 
möşdlş'e başvuran köylü 
lordan bir grup, durumu 
kendisine ilettiler, öç yıl
lık elektrik borcunun öden 
memesi nedeniyle TEK ta 
rafından ceryanlarının ko-

D. S. 4 te 

yatırımlarımız 9 milyon 
570 bin liradır. Bu tutar
lar, şebekelerin bakımı ve 
yeni tesislerin yapımına 
harcanacaktır. 1984 yılı 
içinde ilçemizdeki bina a- 
bonrr.anları, daire abon
manına çevrilecektir. Bu
nun çalışmalarına Kayhan 
Mahallesinde devam edil
mektedir. Ayrıca, su tü
ketim bedellerinin düzenli

Mustafa Ayhan baş
kanlığında oluşturulan ku
rucu heyet, Gemlik Tica
ret ve Sanayi Odasına 
başvurarak, odada kayıtlı 
Orhangazlli üyelerin liste
lerini istediler. Ayet Dur

GEMLİK
SAĞLIK
OCAĞININ AŞI 
KAMPANYASI 
SONA ERDİ

Gemlik Merkez Sağlık 
Ocağında başlatılan aşı 
kampanyası geçtiğimiz haf 
ta sona erdi.

Edlninilen bilgiye gö
re : Bir grup aşı ekibinin 
okullarda, bir grup aşı e- 
kibin de evleri dolaşarak, 
köçük çocuklara aşı yap
tıkları öğrenildi. Lise ve 
ilkokullarda yakalaşık 2500 
öğrenciye pollo, totanoz 
ve difteri, tetonaz karma 
aşılar! yapıldı. Evleri do
laşan ayrı bir ekip ise, 
evlerdeki küçük çocuklara 
pollo (felç) ve boğmaca 
difteri, tetanoz karma aşı
lan yaptılar.

öte yandan aşı olma
yanlar Sağlık Ocağına gel
meleri İçin uyarıldılar.

olarak ödenmesi için ha
zır makbuzlar abonman
lara bırakılmakta, tahsi
latlar ise * Ziraat Bankası 
aracılığıyla yapılmaktadır. 
Su tüketim bedellerini 
zamanında yatırmayan a- 
bonelerin suları derhal ke
silecektir. Böylece su tü
ketim bedellerinin toplan
masındaki belirgin başı
boşluk giderilecektir.”

muş, Aymet Aydın, Tur
gut Ünlü, Mehmet Bölük- 
başı, Muzaffer Ercan, Sa
dettin Eldeş, Ramazan 
Durmuş ve Yaşar Cam- 
baz'dan oluş-n kurucu he

Zeytin Hali 
Lağım Suları 
İçinde Kaldı

Gemlik Zeytin halin
de ana giderlerin tıkan
masıyla Hal içi lağım au- 
ları ile doldu.

Zeytin alım satımları
nın hızlandığı şu gün
lerde, Hal dışındaki ana 
giderin tıkanmasıyla hsl’e 
ait lağım giderleri pisliği 
geri atmaya başladı. Zey
tin üreticisi, haldokl esnaf 
ve tüccarlar, "zeytin alım 
vo satımların yoğun oldu
ğu sabah saatlerinde hal 
İçi pislikten geçilmiyor. 
Lağım sulan etrafa pis ko
kular saçmaya başladı. 
Bu soruna bir an önce 
çözüm bulunmasını İsti
yoruz.’* dediler,

Bir süre önce İller 
Bankasınca ihale edilen 
kanalizasyon arıtma tesiJ* 
terinin yapılacağı alan ka- 
mulaştınlıyor.

İlgililerden öğrenildi
ğine göre, geçtiğimiz gün
lerde ilçemi5"® Ban

kasından gelen o.? hByet’ 
IHamidiye Mahallesinde 
•yaptırılacak olan arıtma 
sosislerine ait arazilerin 
kamulaştırma işlemlerini 
başlattılar.

Bilindiği gibi İller 
Bankasınca 1973 yılında 
yapımına başlanan ilçe ka
nalizasyon şebekesi, uzun 
yıllarda b’tırilobilmiş, an
cak şebeke dışındaki pom
paj ve arıtma tesislerinin

yet, ilçe merkezinde bina 
tutarak çalışmalarını yo
ğunlaştırdılar.

Gemlik Ticaret va Sa
nayi Odasında 350 Orhan
gazi'n üye bulunuyor.

ooooooocoooooooooooooooooooo 0000000000000000

TUZUN BÜROKRASİSİ8
8

8 
8
8 
8
8 
8

Hani yu soframızın eksilmeyen "müdavimi", yemeğimizin 
tadı, zeytinimizi olgunlaştıran tuz var ya. O'nun belki birçok 
öyküsü vardır ama bir de bizim İlçemizde "Bürokrasi" öyküsü 
vsrkl dinlemeğe değer..

Zeytin toplama mevsimi geldiğinde tuz, zeytinciler ara
sında önemli bir yer alır. Hem öyle önemli bir yer alır İd 
soframızda salatamıza ektiğimizden, yemeğimize koydujumuz-

{imlerde bulunur. Ticaret Odası, İlçe Ziraat Mühendisliği, Zi
raat Odan Tameücllerl Kaymakam Başkanlığında toplanarak 
zeytin rekoltesinin durumuna göre tuz gereksinimini saptarlar. 
Kaymakamlık tahsisi elan bu rokkam Tekefe ait of an Çamaltı 
Tuzlasından sağlanır. Tuz satışları ise 1974 yılından önce ser
bestti, ancak bu tarihten sonra Tekel aracılığı ile yapılmağa 
baylandı. Tekel’in tuz satışlarına halk nedense ilgi göstermiyor.

yoruz re tuzun "Bfrokrcsi” ile olan İHykMei serf iliyoruz.

tirtmeğe karar rendi. Tuzun bir bölümü Tekel’ce getirtildi. An
cak üretici Tekel'e gitmiyordu. İlçenin 48 yıllık tek tuzcusu 
Hikmet Yıldırım Kaymakamlığa başvurdu re Tekelce kilosu

nlyle bu günlerde de hizmet yapabileceğini, sıkıntının doğma
msa İçin 500 ton tuzun keeOMeHM tehsls edilmesini Mi*.

D. S. 4 te
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zamanında İhale edileme
yişi nedeniyle yaptırılan 
şebekeler sel atıkları ve 
lahım sularıyla dolmuştu. 
İlçemizde, yıllardır kana
lizasyon şebekesinin ça
lışmaması nedeniyle adeta 
bir facia .yaşanmış, kış oy
larında başta .Osmaniye 
ye îHamidiye Mahalleleri 
«al» sularla kaplanmıştır.

'-enin -tamama yakın 
ŞebeK '■''•mönün tıkan- 
blr bir bö.u ** 
mış olması, yoğu,, 
malara neden olmakta, 
belediye ise olayda çare
siz kalmaktadır.

Böyleslno bir durum
da geçtiğimiz aylarda il
ler Bankası Gemlik Ka
nalizasyon sorununu ele 
almış ve 1973 yılında ha
zırlatılan projede arıtma 
havuzlarının yapılması I- 
çln ilçe dışında kalan, 
ancak daha sonra bu a- 
lanın çevresi sağlık kuru
luşlarıyla ve konutlarla 
dolmuştur- bugün Isa şe
hir içinde kalan Karsak 
Deresi kıyısındaki arazinin 
kamulaştırılmasına karar 
vermiştir, iki ay kadar ön
ce 155 milyon liraya iha
le edilen ilçe kanalizasyon 
arıtma ve toplama tesisleri, 
arazileri önümüzdeki gün
lerde kamuiaştırılacak.

Kadri GÜLER 8
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I Gemlik
J Yazıları

Av Ali AKSOY

Gazetemizin geçen haftaki sayısında, Dr. Ziva 
Kaya’nın ölümünün otuzuncu yılında mezarı başın
da düzenlenen bir törenle anıldığı haberi yer alıyor 
du. İlçe dışında olmam nedeniyle katılmayı çok is
tediğim bu törende bulunamadım. Fakat bulduğum 
ve sîzlere aktarmak istediğim bir yazı var elimde 
Bursalı yazar ve gazeteci İsmet Bozdağ’ın Ziya Ka 
ya’nın ölümünün, hemen ardından yazdığı 3 Aralık 
1953 Perşembe günlü Buraa’da yayımlanan "Haki
miyet** gazetesindeki yazısı..

Başlık "Kaybettiğimi» Ziya Kaya’*. Başlığın he 
men altında iri puntolarla ilk bölüm şöyle t (Bir 
başka Dr. gelir Ziya Kaya’nın hizmetini görür. Bir 
başka adam çıkar D.P» Başkanı olur. Bir başka va 
tandaş gelir Belediye Başkanı olur, fakat Ziya Ka
ya kaybolmuştur.)

Aldı sözü Sayın ismet Bozdağ :

# * #
Ferdi kayıplar vardır ki, telafisi mümkün olma 

sa bile, katlanılması mümkündür. Fakat içtimai ka 
yıplur vardırki, ne telâfisi mümkündür, ne katla
nılması mümkündür, insanoğlu bunlan suların taş
ması gibi, toprağın titremesi gibi semavi bir afet 
telakki eder ve susar... Dr. Ziya Kaya böyle bir 
kayıptı.

Dr. Ziya Kaya, içtimai vasfı, şahsi vasfının üs 
tünde bir insandı. Bütün hayatı boyunca durmadan 
insanoğlunun ısdırabını hafifletmek için didindi. 
Doktor olarak, içtimai insan olarak her ısdıraba 
koştu. Maddeye bir gün bile itibar etmedi. Öldü
ğü zaman başının üstünde bir dam vardı o kadar. 
Bütün servetini yeleğinin sağ cebinde taşıyan ve 
öldüğü gün şerefli bir maziden başka hiç bir mi
ras bırakmayan Ziya Kaya, insanlığın iftihar ede
ceği vatandaşlardan biriydi.

Hiç unutmuyorum; 1947 yılında bir gece kar
şılıklı oturup Yunus Emre’den konuşuyorduk. Ba
na dedi ki:

'‘Yunusu okumaya doyamıyorum. Çünki o. Tan

“KAYBETTİĞİMİZ ZİYA KAYA”

rı yolunda kendisini helak etmenin güzelliğini te
rennüm ediyor. Ben onun derisini giymiş gibiyim. 
Kendimi bu memleketin saadeti uğruna harcamaktan 
tükenmez bir lezzet duyuyorum. Birisi bana dese 
ki, milyonluk servetlere kavuşup, refah 'sahibi ol
mak mı, yoksa bu cemiyet için özlediğin rejime 
kavuşmak mı istersin; tereddüt etmeden bu mem
leketin özlediği nizama kavuşmasını, kendi felâketim 
bahasında da olsa, bütün yüreğimle tercih ederdim

işte, bugün kaybettiğimiz Ziya Kaya böylesine 
bir içtimai varlıktı. 20 Yaşında başladığı mücade
leye altmış üçünde bütün şiddetiyle devam ediyordu 
Bütün rüyası bu memleketin saadet ve refahını gör 
mekten ibaretti.

“Beni tazib eyleyen hüsnü umumidir Kemal,, 
“Keadi derdi gönlümün billâh gelmez yardıma,, 
Diyen Namık Kemali’in hamurundan yaratıl

mış bir insandı.
Onun cenazesi peşinden seller gibi gözyaşı dö

kerek döğünen Gemliğin nahidesi, tabutun geçece
ği yollarda saçını başını yolarak feryad eden işçi 
kadınlar, tarladaki çapasını bırakarak onu son mer
tebesine ve medfenine götüren kalabalığa karışan iş 
çi, tabutunu gözyaşları ile ıslatarak ona sen hizme 
tini yapmak isteyen memur, velhasıl bütün Gemlik 
içtimai Ziya Kaya’nın ölümüne matem tuttu. Bir 
başka Dr. gelir, Ziya Kaya’nın hizmetini görür. 
Bir başka adam çıkar D. P. Başkanı olur. Bir baş 
ka vatandaş belirir. Belediye Başkanı olur, fakat 
Ziya Kaya kaybolmuştur. Yani bir idealist, bir va 
tanpervar, bir şiir ve sanat havarisi, bir insan Zi
ya Kaya bulmak mümkün değildir. Acımız onun i 
çin büyük, onun için hudutsuz... Tanrı hepimize sa 
hırlar ihsan etsin.* # #

Bizde idealist, vatanperver, şiir ve sanat hava
risi "insan” Ziya Kaya’yı, Gemlik halkı ile bütün* 
leşen Ziya Kaya’yı, ölümünün otuzuncu yılında say 
gıyla anar, hatırası önünde bir kez daha saygıyla 
eğiliriz.

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemize ait Osmaniye Mahallesi Pazar Cad
desindeki Et ve Et Mamulleri Satış Dükkanı ila 1 a- 
det et muhafaza kasap dolabı 1 adet vitrini! dolap, 
kütüklük, et kıyma makinesi ve 1 adet otomatik te« 
razisi mevcut hiç kullanılmamış vaziyette olarak 2490 
aayılı yasa hükümlerince 3 yıl müddetle muamman 
bedeli 25.000- lira üzerinden 23. 12. 1983 Cuma 
günü saat 14.30 da Belediye Encümeni huzurunda 
açık artırma ile icara verilecektir. İhalesi İçin iştirak 
edenlerden geçici teminat 25.000.- lira alınacaktır. 
Talip olanların bu işe ait şarnameslnl Belediye Hesap 
İşleri Müdürlüğünde görebilirler.

İLAN
72 SAYILI GEMLİK ZEYTİN T.S.

KOOPERATİFİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Kooperatifimizin yurt içi siparişlerinde kulla
nılmak üzere 10 Kg.lık dökme zeytin sandığı iha
lesi 21 Aralık 1983 Çarşamba günü saat 14.00 te 
Kooperatifimizin idare binasında kapalı zarf usulü 
ile yapılacaktır.

Şartname mesai saatleri dahilinde Kooperatifi
mizde görülebilir.

İlgililerin belirtilen gün ve saatte ihalede ha
zır bulunmaları ilân olunur.

Kooperatifimiz 249© «ayılı yasaya tabi olmadı
ğından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
vermekte serbesttir.

********************** ♦ . *
* MÜJDE ♦* *
* ÇAM BOYA ATELYESİ |

Her Çeşit Buzdolabı #
Çamaşır Makinesi - Fırınlı Ocak #

# Termosifon Kezanlarınız
yenisi'gibi firmamız terefından

# en itinalı şekilde boyanır.

İSİM DÜZELTMESİ

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek sütun santimi 200 TL.
İcra ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL.
Kayıp ilânları 500 TL.
Teşekkür ve Doğum ilanları cm. 50 TL.
Kongre İlânları 1500 TL.
Koop. Kongre İlanları 2000 TL»
Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır.

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinin 983/460 esas 
883/578 karar sayılı ilamı ile Emine olan adım, SE
VİL olarak düzeltilir.

Sevil DÖKER

MEHMET ÇAM #
* CAM BOYA ATELYESİ ♦
* îZiraat Bankası Aralığı Erenoğly Süthanes 

Karşısı GEMLİK <

**#**#**♦*##****#♦#*♦#

ABONE
4 Aylık 400 TL.
Yıllık 800 TL.

• aaeteye verilen yazılar yayınlansın 
veya yayınlanmasın geri verilmez 
Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar

KAYIP

KONGRE İLANI
Gemlik Armutlu Avcılar Kulübünün yıllık olağan 

genel kural toplantısı 6 Ocak 1984 Cuma günü sa
at 20.00 de Belediye Atatürk Kültür salonunda yapı* 
lacaktır

Sayın üyelerimize duyurulur.

Y. Kurulu

Gündem *

1. Yokıama, ve Saygı duruşu
2- Divan başkanlığı teşkili
3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının denetlen- I 
meal
4- Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının ibrası 
5- Yeni Yönetim ve denetim kurulunun seçimi
6- Dilek ve temenniler Kapanış

Satılık Öğütme Tesisi
Gemlik’te 1930 mî olan üzerinde kuru
lu öğütme tesisi bilyeli değirmen, çekiç 
II değirmen, yüksek ısı fırını, döner fırın 
ve diğer ek teçhizatı İle komple satılık
tır.

Müracaat : İstanbul Tel : 1470398

Operatör Doktor
AHMET DOĞAN

KADIN HASTALIKLARI VE 
DOĞUM UZMANI

T.C. Emekli Sandığından aldığım Sağlık Karnemi kay- 
bettim. HflkAmeOzdOr.

İsmail SÖNMEZ
Em. Slo. No. 24-11S-080 Gemlik Körfsz'e Abone Olunuz.

Fevzi Çakmak (Maktam) Caddesi PTT ÜstB 
Aktar Apt. Kat 3 Daire T BURSA
TH t İş ı İTİM - İv t 3ST1S
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Güney sınıslarımııda. «ilahların ko
şuştuğu but ortamda giriyoruz bilmem 
kaçıncı DEMOKRASİ ye Bugüne dek 
arabalarla tekerleklerine çok çiviler ba-
tınldı; özlenen demokrasi arabası üç ge
ri bir ileri bocalamasında boğuldu Yan 
tutan yönetimlerin de, bu boğulmada 
payları büyüktür. '‘Haksız kazanç** sağ- 
tansam, demokratik hak sayıldığı gün 
lerde. kokuşmuş, bozulmuş görüntüler
birlikte yanandı. Enflasyonun yıkıcılığını 
geçmiş yöntemlerin güzel sözlerle süsle
yerek snaduğu; Badem şekeri niyetine 
yemeği çok denedik. Denedikçe batağa sap 
Isnıldı. enflasyon büyük boyutlara ulaştığı

Şimdi, yeniden demokrasi yolunun 
başmdayız. Başbakan özal; yine enflas- 
yonist baskılar altında bunalımlar geçi 

tan; giderek sorunları çoğalan bir Türki 
ya'yle kirşi karşıya sorunları .ağır olan 
ekonomiyi, rayına oturtmanın güçlüğü, bir 
dağ gibi Önal Ekibi'nin karşısında. Böyle'o- 
lunca saflasyon aşağı çekilecek demenin bir 
anlamı kalmıyor. Bakıyoruz; işçi, memur, 
emekli esnaftan oluşan ‘ orta direğin” 
güçlendirilmesini de “temel hedefler” 
listesinde bilirliyor Başbakan Özal Bun
lar kamuoyunda,.sorular oluştururken ya
nıtlan da bulunamıyoz; Yönetenlerco

öneriler getirilirken, seçenekleri de 
açıklığa kavuşturmak, yöneticiliğe soyu
nanların işi olmalı değil midir ? İnsan, 
riyaseti oluşturan, yaşatan topluma tüm 
boyutlarıyla sunansa; insanlar arasında
ki dengesizlikten doğan olumsuz yaşam 
biçimini de, toplum yararına bir düzene 
sokmak durumundadır. Özellikle, yöne- 
tsn-yönstilen arasında iyi yapıcı ilişkiler 
önceki yaraların kapanmasına çalışılması 
da önemsenen bir konudur. Bu günkü

Türkiye koşullarında, geçmişe göre daha 
iyi daha sağlam bir yapıya kavuşturması 
kaçınılmaz bir olaydır.

özellikle, yönetenle yönetilen araam- 
da iyi, yapıcı ilişkiler; önceki yaraların 
kapaamasında yarar aramak toplumun 
güven içinde yaşamını pekiştirecektir. 
Bugünkü Türkiye koşullarında, geçmişe 
göre daha iyi, daha sağlam bir yapıya 
ulaştırılması beklenir. İnsanın, beyinsel 
bedensel gücünü yadsıyan toplum, has
tadır. Emek olmadan kalkınmasın ola
mayacağı gerçek bir olgudur. İnsan gü
cünün yaşatabildiğini de unutmamak ge
rekir.

Demokrasiye adım atılmıştır Hükü- I 
met bugünlerde kurulmuş olacaktır. Ge- ■ 
riye döner Tv konuşmalarına bakarsak; N 
siyasilerin neleri çözüme ulaştıracakları
nı birlikte dinledik. Bu “vaat''lor bellek 
ken silinmemiştir. Bu sözlere bakarsak; 
Türkiye'de tüm çalışanların dertleri kal 
mayacak, Türkiye gülistan olacak. Birle- 
şilen nokta, Türkiye’nin gülistan olması 
İnsanımızın bu gülistanda yaşamını sür 
dürmesi de tek özlem değilmidir? Şimdi, 
Başbakan özal'ıa çözün getireceğini söy 
lediği sorunlara da bir bakalım; “İşçi, 
memur, çiftçi, emekli ve esnaftan oluşan 
orta direğin güçlendirilmesi temel hedef 
tir.” “Ücretlilerin vergileri indirilecek." 
‘{Orta direğin faturalı harcamalarına ver 
gi iadesi verilecek” “Çiftçiye ürün be
delleri zamanında ödenecek kredi deste
ği sağlanacak’* “Esnafa yeterli kredi ve
rilecek.” “Enflasyon aşağı çekilecek”

Gelecek günler, Hükümetin genel tav
rının ne olduğunu gösterecektir. Bize dü
şen, olsa olsa bir «birimize ulaşmayı» ba | 
şarmak olacak.
Jiı IU» BM8^

Oku. Kendini, ülkeni, dünyayı tanı.
Gazeteler, kitaplar, dergiler hepsi insanlar için...
Ye biliyoruz ki, sadece insanlar okuyabilir...
Hangi yaşta, hangi meslekte olurlarsa, olsunlar!.. Mutlaka okuyalım!

I OKUe OKU, OKU-
Hedef ı 5 Milyon satan gazeteler. 1 milyon satan kitaplar.

Işıl ışıl bir Türkiye.

GuıtMller Cemlyetl'nln <70.000 Kitap Kampanyuı’na katılın. Kitap bağıtlayın, kitap İçin para baftıglayın.

Musadereli Orman Emvali Satış İlânı

13. 12. 1883 Salı günü açık artırma süratiyle satışa çıkarılmıştır.
2- Açık artırma 13. 12. 1983 Sah günü saat 14.00 de Armutlu Orman Bölge 

feflifil binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3— Partilerin hizalarında gösterilen teminatları ihale eaatlnden evvel Bölge Mu- 

temetllfllne makbuz mukabili yatırılacaktır.
4— Bu satışa ait şartname Bölge Merkezinde görülebilir.
8— Batıştan mütevellit % 2 d el İnliye, resmi alıcıya aittir.
8— Bedeller İhaleyi müteakip peşin olarak tahsil edilecektir.
7— İhaleye iştirak edeceklerin belirli gln ve saatte Armutlu Orman Bölge Şefli

ğinde toplanacak komisyona müracaatları İlin olunur.

Parti Ne. Malın Cinai Miktarı Muhammen % 7.5 Teminat İstif Yeri
Ster Bedel TL. TL.

1 Meşe Odunu 3 2.800.- 630.- Mscidiye
2 > > 5 2.800.- 1.050.- »
3 > > 2 2.800.- 420.- »
4 » 1 3 2 800.- 630.- »
S Meşe-Kayın Od. 48 2.800.- 9.660.- Selimiye
• Kayın-ttörgen 16 2 800.- 3.360.- »
1— Yukarıda cins ve miktarları yazılı Musadereli ()rman Emvalleri 6 parti halinde

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

M Ihsan BÛLÜK |j

SÜMERSPOR. BORUSAN!
PENALTIYLA YENDİ 1 - O

Gençler liginde geçtiğimiz hafta pazar gönü yapılan karşılaşmada Sümerspor, 
Borusan Güvenspor’u son dakikadaki penaltı golüyle 1-0 yendi.

İlçe sahasında oynanan karşılaşmanın 80 dakikalık süresinde İki takım da bir
birlerine karşı sürekli baskın oynadılar. Birkaç gün önce yağan, sağnak yağışın ne 
denlyle ağırlaşan sahada mücadele eden takımlar, kalelerde sık sık gol tehlikele
ri yarattılar. Karşılaşmanın İlk yarısı 0-0 lık skorla sonuçlandı. İkinci yarıda İki 
takımda gol arayışı İçindeydi. Karşılaşmanın son dakikasında Sümerspor'un kazan
dığı penaltı atışını. Emin gole çevirince, Sümerspor karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Karşılaşma boyunca, gerek oyuncuların centilmenliğe ters düşen hareketlerin 
den, gerekse maçın hakemi Atilla Aktan’ın düşüncesiz kararlarından, Borusan 30- 
venspor’dan Cemalettln kırmızı kart ve iki takımdan çek sayıda oyuncu da sarı— 
kart gördüler.

Karşılaşmaya takımlar şu kadroları İle çıktılar.

SÜMERSPOR : Rüştü, Murat. Ercan, Ümit, Metin, Veysel, Mehmet, Özkan, 
Emin, İlker, Durmuş

BORUSAN GÜVENSPOR : Fatih, Oktay, Halil, Abdullah, Mehmet, Yüksel, öz 
can, Fikret, Ali Adem, Cemalettln

ooaaoooooooo

UMURSPOR : 7 11 EYLÜL : 0

Beden Terbiyesi Bursa Bölge Müdürlüğünce düzenlenen Yıldızlar Liginde U- 
murspor İle 11 Eylül takımları karşı karşıya geldiler.

Geçtiğimiz hafta Pazar günü Gemlik sahasında oynanan karşılaşmada Umar- 
spor minikleri, 11 Eylül takımını gol yağmuruna tuttular. 7-0 Karşılaşmadaki gol
ler 16. dakikada Ahmet’in attığı golle başladı. 35. dakikadaki penaltıyı yine Ah
met, 11 Eylül ağlarına gönderdi. Daha sonra 51. dakikada Mustafa I, Umurspor'un 
üçüncü golünü attı. 52 ve 59. dakikalarda Mustafa ll’nin golleri vardı. Umuspor'un 
ikinci yarıda oyuna giren elemanı Sellm'ln 68. dakikadaki golüyle Umurspor 6-0 
öne geçti. Karşılaşmadaki son gol, 73. dakikada Mehmet'in ayağından geldi. Cü
neyt Aktan, Atilla Aktan, Umur Gürsoy hakem üçlüsünün yönettiği bu karşılaş
ma, Umurspor'un 7-0 lık galibiyetiyle son buldu.

Ciltçilik
Bizim İşimiz

Değerli Ansiklopedi ve Kitaplarınızı 
ehli olmayanların ellerine bırakmayın.

Piyasa değil, müessese güven ve garantisi bizden. 
Fabrika - Banka ve Resmi Dairelere ciltcimizi gönderebiliriz.

— BEZ CİLT — DERİ SIRT CİLT

— VİNLEKS CİLT — KAĞIT CİLT

Körfez Matbaacılık
Gazhane Cad. Şirin Pasajı tlf : 3233 - 1797 GEMLİK

Orhaniye Mahallesinde satılık ahşap ev.
Mür. Tlf : 1797 - 3233 GEMLİK
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Dizgi ve Batkı Körfez 
Matbaacılık ve Ambalaj ?San.
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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 İTİLEN Lİ - POLİ PROPİLENLİ 

KAĞIT ÇİĞİTLERİYLE
Toptan ve Perakende Satışlar

KANER TİCARET TE

KANER TİCARET
HALUK KANER
Demlraubaşı Mh. Çeşme Sk. No. 18 Tlf : 1805 GEMLÎK

i i 
i 
i I ffl 
i M
I 
I 
i 
i 
i
I
IIP
m

TUZUN BÜROKRASİSİ

Kaymakam Mehmet Güler, Yıtdırım'ı dinledi, durumun hayati
yetini de anlayınca 16 Katım günü Tekel Genel Müdürlüğüne 
ve Tekel Bay Müdürlüğüne retml yazı yatarak Hikmet Yıldı- 
rım’ın "Mutemet" tayin edildiğini, İlçenin tahlilinden 500 to
nunun kendiline verilmelini, İyin aclllyetlnl bildirdi. Aradan bir 
türe geçti. Yıldırım, yazının karşılığının gelmediğini görünce 
Ticaret ve Sanayi Odan Baykenını araya toktu. Kaymakamlık 
İkinci bir yazı İla İlk yazının akıbetini tordu. Cevap yok. Bu 
kez yine Ticaret ve Sanayi Odatınea Tekel Genel Müdürlüğüne 
yazı yazıldı, Yine cevap yok.

Bu da sonuç vermeyince iş kişisel gayretlere düştü. 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı yetkililerini devreye soktu bu kez. Yazının akıbeti 
ortaya çıktı. Çamaltı’na talimat verilmesi için Genel Mü
dürlük uyarıldı. Bu koz tıkanıklık bu kademede başladı. 
İşin yazıyla halledilmesinin gecikmelere neden olacağı dü
şüncesiyle Genel Müdür telefonla arandı, toplantıda oldu- 
1“ bildirildi Sekreter hanıma not bırakıldı. Telefonlar 
birkaç yüksek kademede İlgiliye döndürüldü Hep grup 
toplantılarında oldukları belirtildi. Artık aramaktan vaz 
geçileceği sırada Çamaltı’na talimat telgrafı çekildiği, telg
raf İki günde yerini buldu. Tuzu alacak kamyonlar zaten 
günlerdir hazır bekliyordu. Gemlik’o gelecek olan tuz 2* 
gün sonra 19 Aralık günü yola çıktı. 20 Aralık Cumartesi 
günü İsa Gemlik’teki depoya tuz boşaltıldı. Bu arada zey
tinlerin büyük çoğunluğu toplanmıştı. Bürokrasi zincirine 
yakalanan tuz, erimeden 24 günde İlçeye ulaştı. Ya ardı 
aranmasaydı no olurdu dlyo soruyoruz kendi kendimize. 
Ne olurdu acaba..I

Muhtar Parayı Yedi Gerekçesiyle 
TEK, Köyün Elektriğini Kesiyor
elleaeflİRİ söylediler.

Veli lümüıdif, köy- 
lölarln bu başvurusu öze
rine eakJ muhtar İbrahim 
Sayın hakkında aeruçlur-

ma açtıracağını ve elektrl- 
|ln de kaallmamaal İçin 
yetkililerle görtMCağlnl 
bildirdi.
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1984 Yılı 
Yaklaşıyor 
Türkiye’nin En Zengin 

ve Kalilell 
Takvim Çeşlfleriyle

Hizmetinizdeyiz
TLF : 3233
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KÖRFEZ MATBAACIL1K VE AMBALAJ SANAYİİ GEMLİK İ
I 
s

■K - KOZA 
ERDEM

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

Teleion : 3233 
Ali Şirin Pasajı GEMLİK
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE
YIL. » 11 SAYI : ®o ARALIK 1988 10 LİRA

DOKTOR

EMİNE RUBAN ÇAKIR
İÇ HASTALIKLARI UZMANI

Yeni Muayenehanesinde 
Hasta Kabulüne Başlamıştır.

Tlf : 3100
Kayhan Mh. 1 Nolu Cd. GEMLİK

Dem e
Kongrelerini
Yenileyecekler

Dsmakler Yasasında 
yapılan değişikliğe uyum 
sağlamak için tüm dar- 
nsklcr Nisan ayına kadar 
kengrels.ini yapacaklar.

7 Ekim 1883 tarihin
de yürüdüğe g'ren yeni 
Demekler yasası hükümle 
tine göre, tüm dernekler, 
tüzüklerini yani yassya 
uyduracaklar ve 5 er a- 
det tüzüğü Demekler Ma 
tasma teslim edecekler. 7 
Nisan 1984 tarihine kadar 
yapılacak elan genel ku
rul toplantılarında değişik
lik tüzüğü genel kurulün 
oluruna sunulacak. Bunun 
için ilan gündemlerine tü 
zûk maddelerinin eklenme 
sinin unutulması istendi.

Yani demekler yasa
lındaki değişikliklerden 
bazıları şöyîedir :

Eski yasada kongreler 
ilandan 10 gün sonra ya 
pılırkan, yeni yasada bu 
süre 15 güne çıkarıldı.. 
Kongm ile ilgili Olarak 
Mülki Am ire 15 gûn ön
ceden bilgi verilecek.

Her üye bir başka fi
ye için "vekaleten oy" 
kullanabilecek.

Seçimler gizli oyla 
yapılacak, Yönetim Kurul
ları asil ve yedek üyeleri 
5 kişiden az olmayacak.

Demirbaş defteri tu
tulması zorunlu kılındı.

Lokal, kitaplık, pan
siyon, yurt, spor salonu

EMNİYET AMİRİ
AYDIN EROKTAY
TERFİ ETTİ
İlçemizde üç yıldır 

Emniyet Amirliği görevi
ni sürdüren Aydın Erok- 
tay, terfian Bursa’ya atan 
di.

Eski Emniyet Amiri 
Hatan özdemir’ln Bursa 
ya atanmasından sonra 

açmak ve işletmek izne 
bağlı olacak.

Kar amacı gütmeden 
dernek bünyelerinde "San 
dik kurulabilecek,

1983 YILI İÇİNDE
7 KÖYE
KÖY KONAĞI YAPILDI

Ihsan BÖLÜK

İl Özel İdare bütçesin 
den 1983 yılında Gemlik' 
İn köylerine yapılan 6 mil 
yon 40 bin liralık yardım
la, 7 köyde köy konağı, 
2 köyde cami ve otel, 
konserve evi ve sosyal 
hizmetler binası yapıldı.

Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Gülerin verdiği 
bilgiye göre 1983 yılında 
il özel İdare bütçesinden 
Gemlik Köyleri için ya
pılan 6 milyon 40 bin li
ralık yardım ile Gemlik'in 
Yeniköy, Cihattı, Güvenil, 
Katırlı, Selimiye ve Adli
ye köylerinde köy konak
ları yapıldı. Hayriye köyfl- 
necle konserve evi yapıl
dığını söyleyen Kaymakam 
Mehmet Güler Fıstıklı kö
yünde otel, Kurşunlu kö
yünde Sosyal Hizmetler 
Binası, Kurtul ve Hayriye 
köylerinde cami ve Büyük 

boşalan göreve Bursa Tra 
flk Şube Müdürlüğünden 
atanan Emniyet Amiri Ay 
din Eroktay, hafta İçinde 
İlçemizdeki görevin den 
ayrılarak Bursa’daki göre
vine başlıyacak.

Üye aidatları 1200 
lira sınırı kaldırıldı. Tüzük 
çe belirlenecek tavvan ve 
taban aidatlar geçerli o- 
labilecek.

Kumla Köyünde de kana
lizasyon inşaatı yapıldığı* 
nı söyledi.

ARMUTLU 
BELEDİYE 
GİDER BÜTÇESİ 
28 MİLYON 
798 BİN LİRA

Armutlu Belediye Mec 

lisl İ 984 yılı Gider Bütçe

sini 28 Milyon 798 bin 

400 lira olarak kabul etti.

Yetkililerdan edinilen 

bilgiye göre, göre Armut- 

lu'da hizmet giderlerine 

378 bin Ura ayrıldı. Ay

rica taşıt İşletme ve ona

rım giderleri İçin 100 bin 

lira, itfaiye araç alimleri 

İçin 200 bin lira, yol inşa

atı giderleri için 380 bin 

Ura, Kaplıca otelleri yapı

mı için de 3 milyon lira 

ayrıldığını belirten yetkili 

ler, Kanalizasyon inşaatı I- 

çln 205 bin 274 lira ve 

İçme suyu projesi için 1 

milyon lira ayrıldığını söy* 

(adiler.

Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı Yıldırım Avcı

AA. AA AA AA AA AA AA AA AA

YEREL SEÇİMLERE
| HAZIRLIKLAR BAŞLADI

j DELEGE
I SEÇİMLERİ
| YAPILIYOR

DOĞRU YOL 
PARTİSİ 
GENEL 
BAŞKANI 
AVCI 

| İLÇEMİZE

UĞRADI

Siyasi çalışmaların hız 
! landığı bugünlerde Doğ- 

i ru Yol Partisi Genel Baş- 
ı kanı Yıldırım Avcı ilçeml- 
| ze uğrayarak partilileriyle 
| kısa bir görüşme yaptı.

Dün Bursa’da Doğru 
I Yol Partisine toplu olarak 

yapılacak üye yazımları- 
için İstanbul’dan Bursa'ya 

I giderken ilçemize de uğ

rayan Yıldırım -Avcı, İstik
lâl Caddesindeki parti iç
linde partililer tarafından 
karşılandı.

İlçemizde çok kısa 
bir süre kalan Doğru Yol 
Genel Başkanı Yıldırım Av 
cı, ilçe örgütüyle tanıştı. 
Örgütlenme çalışmaları ko 
nusunda bilgi aldı. Bu a- 
rada Sodep İlçe Başkanı 
Ecz. Erkan Mutman tara
fından kendisine çiçek su 
nuldu. Avcı, Sodep İlçe 
Başkanının davranışına ı 
memnuniyetini bildirdi, par 1 
tilerinin Genel Başkan I 

Yardımcılarından Durakoğ । 
tu’nun ölümünden duydu î 
ğu üzüntüyü dile getire- 1 
rek, Erdal inönönün Ge- : 
nel Başkanlığa getirilme- j 

sinden dolayı da ilçe ör
gütü ve tüm partilileri kut 
ladı.

Yıldırım Avcı, dün 
Bursa il örgütünde yapı
lan toplu üye yazımları 
törenine katıldı.

g Partilerin yerel ssçim-
| lere hazırlıkları başladı.
g Siyasi partiler yasası
f hükümlerine göre genel 
f seçimler den bir yıl son- 
| ra yapılması gereken ye- 
ğ rel seçimlere katılabilmek 
| için partilerin ilk genel 
j kongrelerini yapmaları ge- 
( rekiyor. Bunun için tüm 
f partilerin delege seçimleri 
| başladı*
g Geçtiğimiz hafta Için-
| de SODEP ilçe Lokalinde 

f mahalle ve köy delegeleri

OCAK AYINDA SUYA KAVUŞULACAK

UMURBEY
SUSUZLUKTAN
KURTULUYOR

Uzun zamandan beri 
su sıkıntısı içinde bulu
nan Umurbey Kasabası 
Ocak ayında bol suya ka
vuşacak.

YSE tarafından 22 
milyon liraya ihalesi yapı- 
yapılan Umurbey Su Pro
jesinin devam eden çalış
malarının önümüzdeki ay 
içinde sona ereceğini söy
leyen Umurbey Belediye 
Başkanı Ali Bolulu 'çalış
malar hakkında şu bilgi
leri verdi :

•** Bugün kasabamı* 
Kin en başta gelen sorunu 
olan şu işi halledilmekte
dir. Umurbeyliler yıllardan 
beri çeşmelerinden akacak 
bol suya hasrettiler, ancak 
YSE tarafından başlatılan 
çalışmalar bitirilmek üzere 
dlr ve kasabanın Aytepo 
üstlerinde yaptınlan depo
ya boru döşeme çelışma- 
ları sürdürülmektedir. O- 
cak ayı ortalarına kadar 
sü mesi beklenen çalışma
lardan sonra kasabalı bol 
suya kavuşacak tır.”

ÇOCUK BAHÇESİ 
YAPILIYOR

Umurbsydekl beledi
ye çalışmalın hakkında 

için seçimlere başlandı. 
Tüzük hükümlerine göre 
yapılan delege seçimlerin
den sonra önümüzdeki 
ay ilçe kongresi toplana
rak İlçe Yönetim Kurulu 
ve il delegeleri seçilecek.

Öte yandan Doğru 
Yol ilçe Başkanlığı da ya
pılacak delege seçimleri 
için lokalinde üye Üstele
rinin asıldığı ve Delege 
seçim takviminin de belir
lendiği öğrenildi.

da bilgi veren Başkan Ali 
Bolulu kasaba çocukları
nın oynayabilmeleri İçin 
İlkokul karşısına Çocuk 
Bahçesi yapıldığını 1984 
yılının ilk aylarında bitiri
lerek çocukların hizmetine 
açılacağını bildirdi.

Tekel 725 Kuruşa 
Satıyor

KALIN TUZ 
650 KURUŞA 
ÎNDÎ

Tekel tarafından kilo
su 725 kuruştan satılan 
kaim tuz tüccar tarafından 
650 kuruştan satılmağa 
başlandı.

Belediye Başkam Şa
hadettin Cantay gazetemi
ze yaptığı açıklamada 
Çamaitı tuzlasından geti
rilmekte olan kalın turan 
geçtiğimiz hafta yapılan 
Belediye Encümeni toplan 
tısında 650 kuruştan se
ti İmasına karar alındığım 
ve bn fiatlaria satışlara 
başlandığını söylsdL



•ENLİK KÖRFEZ 20 Aralık 1983

Gemlik
Yazıları

Av Ali AKSOY

Nezihe Meriç günümüzün önde gelen kadın ya
zarlarından biridir. 1926 yılında Gemlik'te doğar, 
önce nüfus kaydına doğum yeri Gemlik yazılır. Ve 
yıllar geçip Nezihe Meriç bir yazar olarak ünlendi
ğinde, Gemlik’te doğduğu unutulmaz; Bursa doğum 
lu ünlüler arasında geçer.

Neaihe Meriç'in Gemlik’te yakınları yoktur. 
Kendisi bu doğduğu ilçeye arada bir uğrarını bil
miyorum. Yaz aylarında Kumla'ya gelir mi hiç 
duymadım. Bu güne kadar ilçemizde bir belediye 
başkanı, halk eğitim müdürü veya kütüphane mü
dürü çıkıp hemçehrimiı sayılan Meriç’i ilçemizde 
konuk etmeyi, düzenlenecek bir söyleşi ile halk ö- 
nüne çıkarmayı hiç düşünmedi.

Böyle bir girişim yazarı ilçe halkına yakından 
tanıtacak, insanımızın yazarlara, kitaplara daha ya 
kın elması yönünde bir ilk adım olacaktı.

* # *

Babası karayolları mühendisi olan Nezihe Me
riç, Gemlik çevresinde karayolu yapımının sürdüğü 
1926’da ailesinin geçici olarak oturduğu Gemlik'te 
doğar. Babasının mesleği nedeniyle çocukluğu, ilk
okul ve ortaokul yılları Anadolu’nun çeşitli yerle
rinde geçer

(1934 35 yıllarında Karaköse'deydik. îlkokullu 
küçük bir kızdım. Sonsus bir beyazlıktı dünya. 
Radyo, sinema, tiyatro, kitap, gazete, dergi gibi 
şeyler yoktu yaşamımızda. Toprak bir evde oturur 
duk. Tezek sobasının başında, lüks lambasının ay
dınlığında geçen geceler boyunca, aylarca önce gel
miş gazeteler, eldeki eski kitaplar döner döner ye
niden okunurdu.)

Türk Dil Kurumu’nun çıkardığı "Yasarlarımı
zın Çocukluk Anıları” isimli kitapta Nezihe Meriç 
böyle anlatmağa başlıyor çocukluğunun ilginç anı
larını.

Liseyi Eskişehir’de okur. Edebiyat Fakültesi 
Türkoloji Bölümü’ne girer. Kendi deyişiyle "aradı
ğını bulamadığı" için ikinci yılda fakülteyi bırakır 
ve öykü çalışmalarına ağırlık verir.

1949’da öyküleri yayımlandığında "cumhuriyet 
kuşağı ilk kadın yazarını yetiştirdi* şeklinde karşı
lanır. Çocukları ve müziği çok seven yazar Heybe- 
liada llkokulu'nda mandolin korosu kurar ve çalış
tırır.

# #

Yayımcı ve yazar Salim Şengil ile evlenen Me 
riç, 1957 1972 arası Dost Dergisi'ni ve aynı adı ta 
şiyan yayınevi yönetmenliğini yapar öyküleri bir
biri peşinden gelir ve öykülerinde "Kalabalıklarda 
yalnızlıklarını sürdüren genç kızlarla kadınların iç 
dünyalarını şiirli bir dille" anlatır.

* $

♦ DOKTOR
CAHİT YORULMAZ $

♦ $
♦ #

J DAHİLİYE MÜTEHASSISI J

J - ELEKTRO KARDİO — S 
♦ *
♦ HASTA KABULÜ DEVAM EDİYOR» *# *

TM | Muayenehane i MM - Kv I U14 «İMLİK

Gemlik Doğumlu Yazar :

NEZİHE MERİÇ

Başlıca eserlerif Bozbulanık (öykü). Topal Koş 
ma (öykü). Korsan Çıkmazı (roman), Menekşeli Bi 
linç (öykü), Sular Aydınlanıyordu (tiyatro), Ala- 
gün Çocukları (roman), Dumanaltı (öykü).

Korsan Çıkmazı Türk Dil Kurumu’nun 1962 
roman ödülünü kazanır. Sular Aydınlanıyordu 1970 
yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’nca sahneye ko
nur;

Ve Nezihe Meriç öykülerine, romanlarına gü
nümüzde de devam etmektedir.

# # #

Okurlarımıza yazarın bit öyküsünden bir bö
lüm aktaralım. Bozbnlnmk’tan "öğretmen" öyküsü, 
”160 lira maaşı, parmağında eflâtun taşlı yüzüğü, 
yakasında yıldız çiçeği, ela gözlerinde engin engin 
düşünceleriyle kürsüde bir genç kız oturuyor. Öğ
retmen...” Dışarıda soğuk bir şubat ayı. İlkokulda 
bir Resim Iş dersi. Öğretmenin gözleri dalar gider 
sınıfta, öğrencilerinin geleceğini düşler ;

(Çocuklara bakıyor. Füruzan sakızı çıkarmış, 
gülmekten kıpkırmızı olmuş. "Bu Füruzan, bu ko
ca şişko, tıpkı Samiye’ye benzeyecek büyüyünce. 
1178 Samiye’ye..."

îyi yürekli, ama çok mahallevsrî bir kadın o- 
lacak. Tam dokuz tane çocuk doğuracak. Kenar kı
yı bir semtte, yokuş üzerinde, bahçeli, aşmalı bir 
evde oturacak. Entarisinin önü daima kirli, yemek 
kokulu, pasaklı, neşeli ve kocaman memeli... "Ah
met, gel anam burya, pis sulaman oynama" diye 
seslenecek çocuğuna. Lokmasını çiğneyip çiğneyip 
tıkacak çocüğun ağzına.

Bahçesinde yetiştirdiği çiçekleri konserve kutu 
lansa ya da çocukların kırık oturaklarına dikmek
te hiçbir sakınca görmeyecek. Hattâ kutuların üze
rindeki renkli elma, armut resimlerini ve oturağın 
çinkosunun canlı kırmızısı güzel bile bulacak. Pir 
zolaları cızır cızır pişirek, salataları iri iri doğra
yarak çoluğunu çocuğunu doyuracak ve küçükler
den biri donuna doldurunca basacak kahkahayı...)

* # #

Nezihe Meriç’te Gemlik’ten birşey var mı? Be
nim okuduklarımda -ki tüm yazdıklarını okumuş 
değilim-, rastlamadım. Hem olmasa da olur An
lattığı insanlar yine bizim insanlarımızdır. Sanki 
bu insanlar Çukurbahçe’de, Hamidiye Mahallesin
de veya ilçemizin herhangi bir semtinde oturan ki 
çilerdir. Dünyaları o denli bize yakındır,

İlçemizde doğan yazarı anmakla ve siz değerli 
okurlara biraz olsun aktarmakla mutluyum. Nezihe 
Meriç’in dünyası bitaplarındadır. Ve bu kitaplar 
Gomlikte’de satılıyor.

*
♦ ♦ ♦ * 
♦ * * 
♦ ♦

Operatör Doktor
AHMET DOĞAN $

i
KADIN HASTALIKLARI VE * 

DOĞUM UZMANI *

♦
Fevzi Çakmak (Maksetn) Caddesi PTT Ostfl

Aktar Apt. Kat 3 Daire T BURSA

Tlf : I» ı «TİM - İv s M71S

Genel Kurul İlanı
Gemlik Azot Sanayii Çalışanları Çocuk Bakımevi 

Kurma ve Yaşatma Derneğinin olağanüstü genel ku
rulu 15 Ocak 1984 Pazar günü saat 14.oo de Gemlik 
Azot Sitesinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı 
takdirde 22 Ocak 1984 tarihinde aynı yer ve aynı 
saatte tekrarlanacaktır.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM :

1. Açı'ış ve saygı duruşu
2. Divan heyetinin seçimi
3. Faaliyet raporlarının okunması
4. Yönetim kurulunun aklanması
5. Yeni dernekler yasası gereği tüzükte yapılması 

değişikliklerin görüşülmesi
6. - 1984 bütçesinin okunması ve kabulü
7. Yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
8. Dilek ve temenniler, kapanış.

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

01 Resmi İlânlar tek sütun santimi 200 TL 

İcra ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL. 

Kayıp İlânları 500 TL.

Teşekkür ve Doğum İlanları cm. 50 TL.

Kongre İlânları

Koop. Kongre İlanları
2000

2500

TL.

Sürekli Özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
6 Aylık ’ 400 TL.
Yıllık 800 TL.

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

I . I

8’ I

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

Çorap Çeşitleri 
Bay : Gömlek - İç Çamaşırı 

$9 Takım Elbiseler - Karaca Trikolar | 
ğ Mısırlı Çoraplar - Eros İç Çamaşırları | 

Kravat - Mendil - Pantolon ve
Kazak Çeşitleri

8 I

g ALİ ÇATAKE Demirsubaşı Mah. Çarşı Girişi GEMLİK ■

8 J
Satılık Öğütme Tesisi

H Gemlik’te 19SO m2 olan üzerinde kuru- | 
Üt lu öğütme tesisi bilyeli değirmen, çekiç ■ 

|| değirmen, yüksek ısı fırını, dönerfırın ■
B ve diğer ek teçhizatı ile komple satılık- g

Ibr' ■ta
Müracaat : İstanbul Tal t 1470399

....... r
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TARİHİ OLGU

“L»!e Dcvri’nde uyanan Batıyı tanı
ma isteği Pat ren a tayanı il* sarsıntı ge
çirip saramtıya uğradıysa da, daha son 
raki vı’iarda bu husus arzudan da daha 
il«ri giden bîr şekil kazanmaya başladı. 
Bunda herşeyden öne* Osmanlı Impara 
torh’Jıı’nuu yaşama durumuna bağlı o- 
hrak tarihi koşullar etkili bir rol oy 
nayordu. Çünkü Avrupa ilerlemesi kar
şısında Ormanlı Devleti onlara gittikçe 
aayıf duruma düşmeye devam ettiğindin, 
ban psdişsh ve davıet adamları, mem 
leket savunmasına bağlı düşüncelerin sev
kıyla, askeri konularda birşeyler yapıl
mak istenişi ise; samanla ilişkilerin daha 
fazla artması va nihayet Batı etkisinin 
girişine kapıların resmen aralanması so
nucunu verdi.”

“Türkler Batı’nın bilgi teknik ve 
örgütlerinden faydalanmak isteği göste
rirken, Osmanlı İmparatorluğu’nua za
yıflığını gören, karşılıklı ilişkilerin art
ması oranında buna daha etraflı şekilde 
bilen Batıklar ise; Osmanlı topraklarında 
kendileri için ekonomik, siyasi, askeri 
çıkarlar sağlamak yolunu tutuyorlardı. 
Böylace Türkiye’nin gün geçtikçe Batının 
sömürü düzenine, sömürünün yanıbaşında 
ayrıca İmparatorluğu parçalama çalışma
larına maraz kalıyordu. Özellikle ondo- 
kuzancu yüzyılın başlarından itibaren 
Batının Osmanlı İmparatorluğuna karşı 
niyet ve politikası bu esaslar üzerine 
oturtulduğu ve yıldan yıla daha da kuv
vet ve açıklık kazandığı halde Osmanlı 
imparatorluğunun kader ibresi “Batının 
niyetlerinin iyi olmamasına karşın Batı

klardan faydalanmaya çalışma ve nihayet I 
Batı Kültür Dairesine girme zorunluğuna I 
işaret etmiştir.”

Batı ülkelerinin, kalkınmakta olan I 
ülkelere oyunları biter mi? Kalkınma I 
savaşı veren geri bıraktırılmış ülkelerin, | 
ilerlemesi kalkınması dünya patronlarının I 
izinlerine bağlı kaldığı sürece içlerinde g 
güçlü olmak zorundadırlar da yukarıdaki 
iki paragraf herşeyi açıklamıyor mn? 
Geri bıraktırılmış ülkeler, emperyalizmin 
sağmal ineği olmaktan zaman içinde ken
dilerini kurtarabilirler mi? Bugünkü Dün- 
ya'nın siyaset koşulları buna izin verir I 
mi? Bu ds olamacağından, geri bıraktın- I 
tan ülkelerin tek yolu emperyalizme I 
daha az bağlı olmanın yollarını aramak fi 
düşer.

Güçlü ülke; parasının sayısını bil* 
meyeu insana benzer.

Böyle bir insan nasıl yukarıdan ba
karsa sömürgen uluslar da böylesi bir 
tavır içindedirler, kendilerine bağlı ülke- | 
lere. Patron ülkelerin tavırları kendile
rini aşan davranışlara dayançları yoktur. I 
Hemen gözdağı verilir, suların kesileceği I 
sezinletilir. Ortadoğu'daki savaşlar göz
lerimizin önünde canlı örnekler taşıyor. 
“Tavşana kaç tazıya tut” diyen Dünya 
Patronları, dünya uluslarını parmak işa
retiyle yönetmeyi füzelerin gölgesinde 
daha uzun zaman tutacaklar; böylece 
koruyuculuklarını sürdürecekler kendile
rince. Ya sonra...

Alıntılar : Sanatta Dünyaya Açılış 
———

DOCRU YOL PARTİSİ
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞINDAN

İlçe kongremize iştirak edecek delegeleri tesbit etmek 
üzere üyelerimizin mahalle ve köylere göre seçimlerinin saat 
ve yerlerini gösterir listeler 20. 12. 1983 tarihinden İtibaren 
parti binamızda askıya çıkarılacaktır.

Listeler 3 gün süre İle üyelerimizin İncelemelerine sunu
lacaktır.

Kıymetli üyelerimize önemle duyurulur.

Doğru Yol Partisi 
Semllk İlçe Başkanlığı

i Ciltçilik E | 
| . Bizim İşimiz ? I
KİMİ h
R Değerli Ansiklopedi ve Kitaplarınızı
ş ehli olmayanların ellerine bırakmayın.

Piyasa değil, müessese güven ve garantisi bizden.
İ-'î| Fabrika - Banka ve Resmi Dairelere ciltcimizi gönderebiliriz. || 

— BEZ CİLT — DERİ SIRT CİLT
— VİNLEKS CİLT — KAĞIT CİLTm:::n seH

r- ı

H Körfez Matbaacılık
pgiip ' SİS

Gazhane Cad. Şirin Pasajı tlf : 3233 - 1797 GEMLİK ||

:ii:ıın:t:

M
SPOR... SPOR... SPOR... SPOR...

Sümerspor : 3 
Umurspor : 2

a Ihsan BÖLÜK H

Gençler İlginde geçtiğimiz hafta pazar günü tek karşılaşma yapıldı. Sümerspor 
Umurspor arasında oynanan bu karşılaşma, Sümerspor’un 3-2 İlk galibiyetiyle so
na erdi.

Açık güneşli bir havada oynanan kaşılaşmada takımlar birbirlerine karşı sü
rekli baskın oynadılar. Umurspor’ün kaşılaşmanın 5. dakikasında geliştirdiği bir 
kontratağı, İsmail gole çevirdi. Aradan 3 dakika geçtikten sonra karşılaşmanın ha

kemi Cahit Geyik, Umurspor kalesi önünde bir çlftvuruş kararı verdi. Bu atışı 
Sümerspor’dan Özkan kullandı, Özkan güzel bir vuruşla topu Umurspor ağlarına 

gönderdi. 55. dakikada Umurspor'dan Süleyman kendi kalesine ettiği golle Süm
erspor 2-1 öne geçti. Sümerspor bu skordan sonra daha rahat oynamaya başadı. 
58. dakikada Emin Sümerspor'u 3-1 öne geçirdi. Umurspor beraberliği yakalamak 
İçin oldukça hızlanmıştı. İkinci yarı oyuna giren Hakan, 75. dakikada skoru 3-2 

yaptı, 80 dakikalık mücadelenin geriye kalan dakikalarında iki takımda önemli bir 
sonuç çıkaramadı ve karşılaşmayı Sümerspor 3-2 kazandı.

Cahit Geyik, Umur Gürsoy ve Recep Biçer hakem üçlüsünün yönettiği karşı

laşmaya takımlar şu kadroları ile çıktılar.
SÜMERSPOR : Rüştü, Ercan, Mehmet, Ali, Murat, Ümit, Veysel, Aydın, Öz

kan, Durmuş, Emin, Hüseyin
UMURSPOR ı Şafak, Emir, xHa|ll, Mehmet, Süleyman, Necdet, Sedat, B. Meh

met, Hakan, İsmail, Muzaffer, Orel, Mustafe
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İPEK - ATEŞ 
ERDEM

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

Telefon : 3233 
Ali Şirin Pasajı GEMLİK
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SAHİBİ 

KADRİ GÖLER

çgemUik
Yönet/m Yari : Şirin Prtajı 

TKL. ! 1T9T — OBMLİİL

KÖRFEZ
Dizgi ve Baskı Körfez 

Matbaacılık ve Ambalaj "San.

Oku. Kendini, ülkeni, dünyayı tanı

Gazeteciler Cemlyeti’nln 670.000 Kitap Kampanyası’na katılın. Kitap bağışlayın, kitap için para bağışlayın.

Hedef : 5 Milyon satan gazeteler. 1 milyon satan kitaplar. 
Işıl ışıl bir Türkiye.

OKU» OKU. OKU

Gazeteler, kitaplar, dergiler hepsi insanlar için...
Ve biliyoruz» ki, sadece insanlar okuyabilir...
Hangi yaşta, hangi meslekte olurlarsa, olsunlar!.. Mutlaka okuyalım!

20 Aralık 1 983 Salı

Cem Buluk

OO0000000300 0300 GOOOOODOOO

oocoaaoooaoooooooooocooooo

SATILIK DÜKKAN

Ziraat Bankası Aralığı Erenoğlu Süthanesi
GEMLİKKarşısı

GemlikTlf : 1300

DUYURU
1984 Tl l

le duyurulur. G. Körfez

GEMLİK KÖRFEZ İ

ABONE OLUNUZ»

MEHMET ÇAM
CAM BOYA ATELYES8

İstiklâl Caddesinde 
160 m2 dükkan 

sahibi eliyle 
satılıktır.

Aboneleri bitmiş sayın aboneleri
mizin abonelerini yenilemeleri önem*

Her Çeşit Buzdolabı 
Çamaşır Makinesi - Fırınlı Ocak. 

Termosifon Kazanlarınız 
yenisi gibi firmamız tarafından 

en itinalı şekildâ boyanır.

Bursa Trafik Şube- g 
sinden 16. 9. 1981 tari- 9 

hinde almış olduğum a- Q 
matör ehliyetimi kaybet- Ö 
tim. Hükümsüzdür

8 8
0000000003 OOGSOOOOOOOOOCOO

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
MÜJDE

KASAP, BAKKAL VE ŞARKÜTERİLERE 
MUMLU - POLİ BTİLBNLİ' - POLİ PROPİLENLİ 

KAĞIT ÇEŞİTLERİYLE
Toptan ve Perakende Satışlar

ÇAM BOYA ATELYBSİ

e 
8 
i
8 
8 
§ 
§ 
8
8

KANER TİCARETTE

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

Türkiye nin En Zengin 
ve Kaliteli

Takvim Çeşitleriyle 
Hizmetinizdeyiz

TLF : 3233
KÖRFEZ MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİİ GEMLİK

§ 
8 
§ 
§

Kurşunlu Köyü Avcılar ve Atıcılar Derneğinin 
yıllık olağan kongresi 5. 1. 1984 günü saat 21.00 
de köy konağında aşağıdaki gündem gereğince ya
pılacağı sayın üyelerimize duyurulur. Kongreye ka
tılmaları önemle rica olunur.

Yönetim. Kurulu

Gündem:

1. Açılış ve saygı duruşu
2. , Kongre divanının seçimi
3. Yönetim ve denetim faaliyet raporlarının 

okunması
4. Raporlar üzerinde görüşme
5. Yönetim ve denetim kurullarının seçimi
6 Dilek ve temenniler
7. Kapanış.

ÖNEMLİ DUYURU
OOCCCOOOOOOOOOOCCXXXXXX»OOOOOOOOOOOOOOc

OKUYUNUZ. OKUTUNUZ



F gemlik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
YIL. t 11 ISA. YI •* 6»» «t ARALIK 1988 10 LİRA. *

DOKTOR 

EMİNE RUHAN ÇAKIR

İÇ HASTALIKLARI UZMANI

Yeni Muayenehane sinde 
Hasta Kabulüne Başlamıştır.

Tlf : 3100
Kayhan Mh. 1 Nolu Cd. GEMLİK

$ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ORTAKLARI 
SOHBET TOPLANTISI YAPTI

< BELEDİYE BÜTÇESİNDE KAMULAŞTIRMA İÇİN FASIL AÇIK BIRAKILDI

SODEP VE DOĞRU YOL 
İLÇE SEÇİMLERİ

* BELEDİYE BAŞKANI KAYNAK BULUNCA KAMULAŞTIRMANIN
YAPILACAĞINI AÇIKLADI

KÜÇÜK SAHAYI SİIESI İÇİN 
UMUT BELİRDİ

OCAK AYINDA 
YAPILACAK

İlçemizdeki küçük sa 
natkârları bîr arada toplı- 
yacak Sanayi Sitesinin ya 
pılması için yeni umutlar 
belirdi.

Seçtiğimiz hafta so
nunda Ticaret ve Sanayi 
Odası Lokalinde sohbet 
toplantısı yapan Küçük 
Sanatkârlar Kooperatifi or
takları, yıllardır sağlıklı bir 
İşyerine kavuşamadıklarını 

[ dile getirerek dert döktü- 
[ Isr. Sanatkarlar konuşma

larında şunları söylediler : 
"Çevre İlçelerde sa- 

natkaıları bir arada topla
yan siteler, şerşıler kurul 

k. muş buna belediyeler ön
cü olmuştur. Bizde ise bu 

I konuda geçmişte hiçbir 
çalışma yapılmamış, esnaf 
vs sanatkarlar mahalle a- 
ralannda geçici ruhsatlar
la, zor şartlar altında ça- 

ı hşmalsrını sürdürmekte ve 
| sık sık çevrelerinde şika

yetlere neden olmaktadır. 
İlçe ekonomisine geniş 
katkısı bulunan sanatkâr
lar huzursuzdur. Bunun 
giderilmesi için kurulmuş 

r kooperatifimiz Belediyenin 
I yardımlarıyla en kıso za« 
L manda İmar Planında mev 
t cut bulunan alan içine Sa 
E nayl sitesini kuracaktır. 
I Bu konuda ilçemizde hor 
I kurum ve kuruluştan yar

2500 TON KÖMÜR GELDİ

ORHANELİ 
ÇELMİYOR

Belediye kömür tan
zim satış deposuna bir 
•üreden beri Orhaneli kö- 
mûıünön gelmemesi yo
lunmalara nedon oluyor.

İlgilerden aldığımız 
Mğlloro göre bugüne dok 
Nçomlzo, Orhaneli ocak- 
lütiMaa 2000 ton, Keleş 
taklarından 600 ton kö
mür geldi. İlgililer, 2000 
•onluk yeni parti Orhaneli 
kömürü için gerekil öde. 

dım beklemekteyiz.” de
diler.

Toplantıda kooperati
fin çalışmaları hakkında 
ortaklara bilgi veren baş
kan Süreyya Bayrak, on 
büyük sorunlarının arsa
nın kamulaştırılması oldu
ğunu, bu konuda beledi
ye başkanlığından söz si
dıkiannı belirtti. Bayrak, 
onaylı İmar planının gerek 
II bakanlıklardan alındığı
nı ve ilgili makamlara ver 
diklerini belirterek şöyle 
konuştu :

"-Sanatkârlar sitesi 
konusu artık Gemlik’o mal 
olmuş bir olaydır. Beledi 
yeden bugüne kadar ge
rekli ilgiyi gördük, bundan 
sonra da göreceğimize i- 
nanıyoruz. Arsa kamulaş
tırılmasında kooperatifimiz 
üzerine düşeni yapacektır. 
1884 yılı İçinde planlarda 
belirtilen olanın kamulaş
tırılması, sorunun on bü
yük zorluğunu aşmağa yo 
tocektlr.” dodl.

ZİYARETLER

Anavatan Partisi İlçe 
Başkanı Hakkı Çakır, Ak- 
bank İlço Başkanı Sadık 
Gemicioğlu, Avukat Ali 
Aksoy vo gazetemiz sahi
bi Kadri Gülerin do katıl
dığı sohbet toplantısından

KÖMÜRÜ
Hadi ÖZSAYIN

neğin Kömür İşletmelerine 
yettiği ancak bugüne ka- 
dar kömürün ilçeye gön
derilmediğini belirttiler.

öte yandan daha ön
ceden Orhaneli ocakların- 
dan İlçeye gönderilen kö
mürlerin büyük bir ereni
nin tozlu vo çamurlu ol
duğa, kalite yönünden 
bozuk olan bu kömürlerin 
Batışının yapılamadığı be
lirtildi.

sen re, dün, Belediye Baş 
kanı Sahabettin Cantay 
ziyaret edilerek gelişme
ler hakkında bilgi alındı. 
Sahabettin Cantay, 1884 
yılında belediye bütçesi
nin kamulaştırmaya yet
meyeceğini ancek bu fa
allin bütçede açık bırakıl
dığını, kaynak yaratılma

ZEYTİN ALIM KAMPANYASI 
YARIN SONA ERİYOR

Marmara Birlik Zey
tin Kooperatifi tarafından 
bir ay Önce başlatılan a- 
lım kampanyası İlçemizde 
yarın kapanıyor.

İlgililerden öğrenildi
ğine göre 1983 sezonun
da İlço morkozl, Küçük 
Kumla, Büyük Kumla, Ka
racasu, Narlı, Kapaklı,

UMURSPOR 
KULÜBÜ 
EŞYA 
PİYANGOSU 
DÜZENLEDİ

Umurboy kasabasında 
fesliye» gösteren Umur- 
spor Kulübü, Eşya Piyan
gosu düzenledi.

8 Ocak 1984 tarihin
deki Milli Piyango çeki
lişine paralel olarak dü
zenlenen piyangoda, ikra
miye planı : radyolu teyp, 
küçük bey çamaşır maki
nesi vs elektrik süpürge
sinden oluşuyor. Piyan
goda ayrıca hediye olarak 
duvar saati, düdüklü ten
cere ve kol saati do bu
lunuyor.

Umurspor kulüp yö
neticilerinden Ihsan Ünlü 
"Bu tür çekilişleri sık sık 
tekrarlamayı düşünüyoruz. 
Düzenlediğimiz eşys pl- 
yengeleriyle kulübümüzün 
maddi durumunu da ra
hatlatmış oluyotuz." dedi. 

sıyla kamulaştırmanın ger 
çekleştlrllebileceğinl söy
ledi.

Daha sonra İlçe Kay 
makamı Mehmet Güler 
ziyaret edildi. Keymakam 
Güler'e kooperatifin çalış
maları ve yapılan toplan
tı hakkında bilgi verildi.

Fıstıklı, Kurşunlu, Gençall, 
Kurtul, Ingürücük, Sel 
çukgazi köylerinde alımlar 
yapıldı. Alım kampanyası 
sonuna kadar 3.5 milyon 
kilo zeytinin alındığı öğ« 
renildi.

Yarın kapanması bek
lenen zeytin kampanyası 
ile zeytin alımı sona eriyor.

ESKİ EVLER
İlçemizde hasta du

rumundaki eakl svlar bs- 
Isdiye tarafından yıktırılı
yor.

Uzun zamandan bari 
İlçenin çeşitli mahalle vo 
sokaklarında kullanılma* 
yan yaklaşık 20 ev bele
diye fon dairesi vo zabı-
lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooOOOOOOOO 

BAŞARILI BİR HİZMET DAHA

Katırlı Köyü
Kalkınma Kooperatifi
Dokuma Kursu Açıyor

Geçen yıl kurduğu 
zeytin depolarıyla ortak
lanma zeytin ürünlerini 
peşin fiatla satın alan Ke- 
tırlı Köyü Kalkındırma Ko
operatifi, bu yılda köyle
rine yeni bir hizmet su
nuyor.

Kooperatif Başkanlı

Yerel seçimlere katile 
maları kesinleşmemiş olan 
Sosyal Demokrasi Partisi 
ve Doğru Yol Partisi ör 
git seçimlerini başlatıyor.

Geçtiğimiz hafta için
de mahalle ve köy delege 
seçimlerini tamamlayan 
SODEP ve Doğru Yol Ör- 
gütleri. Ocak ayında ya
pılacak Kongrelerinin ha
zırlıklarına başladılar.

SODEP İlçe Başkanı 
Ecz. Erkan Mutman, ga
zetemize yaptığı açıkla
mada delege seçimlerinin 
tamamlandığını ve 8 Ocak 
1984 Pazar günü birinci

Bu arada Birlik adına 
geçen hafte gelen 500 
milyon liranın dağıtımına 
başlandığı ilçemizde de 
Kasım ayında zeytin veren 
ortaklara çeklerinin dağı
tıldığı öğrenildi. İlgililer 
bu hafta içinde Birliğe 
500 milyon lira daha gön
derildiğini bildirdiler.

YIKILIYOR
ta ekiplerinden oluşan he
yet tarafından saptanmış 
vo hafta İçinde üş evin 
yıkımı tamamlonmıştır.

İlgililerden alınan bil
gilere göre, yıkım çalış
malarına önümüzdeki gün
lerde devam edileceği öğ
renilmiştir.

ğından aldığımız bilgilere 
göre Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü ile kurulan I- 
llşki köy genç kız ve ka
dınlarının katıldığı hah 
dokuma kursu beşletti. 
Hereke tipi ince kalite yün 
halı dokuyarak köy ve a- 
İle bütçelerine katkıda 

ilço genel kenti toplantı
sının yapılacağını söyledi.

Mutman şöyle ko
nuştu ı

8 Ocak 1884 gi- 
rQ toplanacak olan genel 
kurulumuz ilço yöneticile
rini ve İl delegelerini so- 
çektlr. İlçe kongremize 
mahalle ve köy delegele
rinden 79 kişi katılacak- 
tır. Demokrasiye geçiş dö
neminde ilçelerde kongre
lerin toplanması anlamlı
dır. Bu nedenle sonuçla
rın hayırlı olmasını dili
yorum.”

öte yandan Doğru
Yol Partisi ilço kongresi
nin İse 11 Ocak 1884 
Çarşambo günü yapılaca
ğı açıklandı. Doğru Yol 
Parti İlçe Başkanı Yavuz 
Alemdar’dan aldığımız bil
gilere göre Yeni Düğün 
Salonunda toplanacak o- 
lan İlço kongresinde 8 
ilçe yöntlclsl seçilecek.

ARPA 
ÎHRACAATI 
DEVAM 
EDİYOR

Umanımızdan arpa 
dışsatımı devam ediyor.

Limanımızda bulunan 
Suudi Arabistan bandıralı 
INU adlı gemi İle Lüb
nan’a 6 bin ton arpanın 
yüklenmesine beşlendi. 
Bursada bulunan SANDEM 
adlı şirket tarafından dış
satımı yapılan arpadan 1.B 
milyon dolar döviz eldo 
edilecek.

bulunulacağını belirten Ko
operatif Başkam Hulvai

'KsopesuSBayrak,
fimiz köyümüzün kaBoo- 
masmda öncü olmuş, or
taklarının ekonomik kal
kınmasını sağlamak içinde 
tür çabayı harcamaktadır.” 
dodl.
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şiir köşesi

Bir gün sende
Doğayı, gökyüzünü, yeryüzünü
O güzelim umutların

Göllerinde mutluluk rüzgarlarıyla
Sıcak iklimler* doğru 

insanlar için
Zamansız sonsuzluğa eseceksin..

Seni düşünürken bir gün
Tüm doğanı içimde yaşadığım
Her dakika her sevinçte
Kucak dolusu sevgi getireceksin.

Bazen mahzun, bazen .mutlu
Evrenin içinde yaşamayı
En güzeli birlikte olmak diyecek 

Sen, insanları gülerken göreceksin.

Seyrederken Sunğipeki biz 

Unutulmaz ATA'nın armağanını 

Nasıl yaşanır gök ile deniz 

Ğ harfi gibi sessiz 

lllede Sunğipck deriz 

Pek güzeli seyrederken biz 

Evet bu yadigârın içindeyiz 

Kulaklarımızda sesi, izindeyiz.

Kemal YAR

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 TİCARETTE

Kemal YAR

ffî

| Gemlik Körfez
| Haftalık Slyaal Gaaeta

C Raimi İlânlar tek sütun santimi 200 TL-

■ İcra ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL*

। Kayıp İlânları JOO TA*
C Teşekkür ve Doğum İlanları cm. 50 TL.

} Kongre İlânları 2000 TL*

Koop. Kongre İlanları 2500 TL*J Sürekli özel İlânlar pazarlıklı alınır.

| ABONE

> 6 Aylık 400 TL.
। Yıllık 800 TL.-

| Gazeteye verilen yazılar yayınlansın

S veya yayınlanmasın geri verilmez
( Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar

f ı
İSLA’SBS' W> t«*«*c* ***•&

a
Beyan : Etek - Blûz - Elbise - Kot Etek 

Pantolon - Kazak - Triko
Çorap Çeşitleri

H Bay î Gömlek - İç Çamaşırı
H Takım Elbiseler - Karaca Trikolar fi 
|| Mısırlı Çoraplar - Eros İç Çamaşırları I 

H Kravat Mendil - Pantolon ve
â Kazak Çeşitleri fi
I ALİ (ATAK

Demiraubaşı Mah. Çarşı Girişi GEMLİK V

Kongre İlânı
S.S. Öner Sosyal Sigortalılar Konut Yapı Koop.

Bşk.lığından
Kooperatifimizin 6. dönem olağan yıllık genel kurulu 15 Ocak 1984 

pazar günü fabrikamız işçi yemekhanesinde saat 13.30 da yapılacaktır.
Çoğunluk temin edilmediği takdirde 22 Ocak 1984 pazar günü aynı 

yer ve aynı saatte yapılacaktır.
Tüm ortakların genel kurul toplantısında hazır bulunmaları önemle 

rica olunur.
GÜNDEM : Yönetim Kurulu

1. Yoklama ve açılış
2. Divan başkanlığı teşkili
3. Saygı duruşu
4. Yönetim ve denetim kurullarının okunması
5. S S.K.’dan (üçyüz bin lira) ek kredi isteminde bulunulması
6. Yönetim ve denetim
7. Yönetim ve denetim
8. Yönetim ve denetim
9. Dilek ve temenniler

10. Kapanış

'İl- K!BSB•şrx--:-': !Hî:"!•

kurullarının raporlarının görüşülmesi
kurullarının
kurullarının seçimi

ayrı ayrı aklanması

*S«;

Oku. Kendini, ülkeni, dünyayı tanı.
i a gSAYIN DOST VE MÜFTERİLERİNİN YENİ YILLARINI 

KUTLAR MUTLULUKLAR DİLERİM
Sİİi

Gazeteler, kitaplar, dergiler hepsi insanlar için...
Ve biliyoruz ki, sadece insanlar okuyabilir...
Hangi yaşta, hangi meslekte olurlarsa, olsunlar!.. Mutlaka okuyalım!

KANER TİCARET
HALUK KANER i W

Demiraubaşı Mh. Çeşme Sk. No, 18 Tlf t 1805 ü

OKU* OKU* OKU

GEMLtK

S
Hedef ı 5 Milyon satan gazeteler. 1 milyon satan 

Işıl ışıl bir Türkiye,

Oaıeteeller Cemlyeti'ntn 670.000 Kitap Kampanyası'na katılın.
Kitap bağışlayın, kitap için para bağışlayın.
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Bir ulu sevdadır Anadolu. Ayağın
daki yarım pabuç, kafasındaki yarım 
bilgiyle bir ulu sevdadır Anadolu insanı. 
Güneşin yakıcı sıcağında sırtında bebek 
bir ulu sevdadır “Pembe Kadın’1 Sev 
daların sevdalılarla yürekleri Anadolu'da 
gümbürder; hiç yoktan kavgada yitenle 
re Anadolu ağıt yakar. Gidenlerin ardın
dan, kavgaların durgunluğunda gözler 
için için ağlar. Yol yoktur, vordam yok
tur Ustalar yetiştirmiş türküler, ezgiler 
dağlan durmuş, kurtlan kuşları ağlatır 
olmuş; ağlayanlar ağladıklarıyla kalmış; 
yine sürüye kurdu indirenler kazanmış, 
oalar büyük konuşmuş, şehirlerde kasa
balarda devlete karşı devlilerle onlar 
buluşmuşlar, sözleşmişler; işlerini yürü
tür olmuşlar.

Irgatlar, sürdürürlerken ırgatlıklarını 
ağalar-beyler saraylarda ırgatların alın- 
terini «ömürmüşler; düzenin-düzenlerin 
bozukluğunda mahallerde milyonerler tü
rer olmuş. Türeyen bu kesime “komp
rador’’ denmiş de başka sıfatları yakış
tırmak geçmemiş uslardan. Anlamaz ağa, 
bey almterinin değerini; bilmez emeğin 
ne olduğunu nasıl olması gerektiğini. 
Derebeyler gibi davranır ırgatına, gün
lük kazancın tamamını ödemez olurlar 
ki; bağlı kalsınlar, işler çamaşır ipinde 
beklemesin. Bunlar dündü denilirse de 
dün değil dünden kalandır. “Emek en 
üstün değerdir.’’ diyenlere çok güven 
duyuldu geçmişte.

yunlarınm eğrisiyle yaşar olurlar. Eski
den duyulurdu, görülürdü; leyleklerle 
kartalların kavgaları. Kartal leyleğin üs
tüne var gücüyle saldırır tükenesiye ve
rir kavgasını. Onurluca savaşan leylek
ler kartalların sert saldırıları karşısında 
çoğu kez yenik düşerlerdi. Leyleklerin 
yenildiği yıllarda savaşlar beklenir, kav
gada yaralanan leyleklerin yaraları tımar 
edilirdi. Şimdiyse kartallar şehirlerde 
kurdular tahtlarını, yalancıktan da “OR
TA DİREĞE” sarılır oldular. Bir kez 
girmiş kurt orta direğin içine. Bir panzehir 
alt:tan ola ki kurtulsun dillerden düşü
rülmeyen bu direk.

Panzehiri de bulmak güç olmalı ki; 
her ekonomist olan kişiden ayrı sesler 
çıkar oluyor. Denilmezki; gerçek üretici, 
karnımızı doyuran alınterini fabrikalar
da, tarlalarda bırakan emekçiye bakalım.’ 
O, kişin ayazında, yazın sıcağında ekmek 
parası aramaya çıkan tarım emekçisinin 
elinden daha çok tutulsun; birbirimizi 
sömürmenin anlamı kalmamış olsun. A- 
ma bu kavgaya da bir ad bulur; “Altta 
kalanın canı çıksın” Bir toplum ki mo
dası geçmiş, kokuşmuş felsefelerle uyu
tulmaya çalışılıyor; bir toplum ki kendi 
sorunlarına sahip çıkamıyor: içinde gü
veleri safdışı yapamıyor, burada bir has
talık vardır. 45. Hükümet olduklarını 
söyleyenler sorunları nasıl çözeceklerini 
anlatagelirletken; herhalde sorunların bü
yüklüğünün de bilincindedirler. Yalnız 
üç beş kişiye, bal yedirmek sorunları

îşler önceden kestirildiğince 
müyor, para kesede kendiliğinden

yürü- 
azalı-

yorsa hırsızın yakalanmasının istenmesi 
tepkiler oluşturur; boynu bükükler bo-

çözmüş olabilseydi keşke. Sorunlar, ilgi
lilerin kilolarından, boylarından da büyük. 
İşte bunu kavrayabilmek. Düğümün çö
zümü bu, sarmaldan aşağıya inemeyen 
sorunlarda yatıyor,

Kongre İlânı
Umurbey Umurspor Derneği Başkanlığından

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 14 Ocak 1984 Cu
martesi günü saat 19.00 da Umurbey Belediyesi altında 6 nolu dük* 
kında yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 21 Ocak 1984 Cu
martesi günü aynı yerde ve aynı saatte yeter sayı aranmaksızın yapılacaktır.

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilân olunur.
GÜNDEM ; Yönetim Kurulu

1. Yoklama ve açılış
2. Kongre divanı teşkili ve saygı duruşu
3. Fâaliyet ve hesap raporları ile denetçiler raporunun okunması 

ve görüşülmesi
4 Yönetim kurulunun aklanması
5. 2908 sayılı dernekler kanununa intibak için hazırlanan tüzük de

ğişikliği teklifini» görüşülmesi ve onaya sunulması
6. Yeni dönem bütçesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
7. Organ seçilmeri : a) Yönetim kurulu ( 7 asil ve 5 yedek ) 

b) Denetleme kurulu ( 3 asil ve3 yedek )
8. Dilekler ve kapanış.

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

B Ihsan BÖLÜK |

DÜĞÜN, Nİ$AN VE 
NİKÂH YAPACAKLAR

İPEK - ATEŞ 
ERDEM 

DAVETİYELERİNİN 
ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ

B A $ I M E V I M I Z D E 
GÖREBİLİRSİNİZ 

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

Telefon : 3233
Körfez Matbaacılık
Ali Şirin Pasajı GEMLİK

Azotspor Voleybol Liglerinden Çekildi

Gemlik Azotspor Valeybol takımı, bu sezon liglerden çekildi.
Azotspor kulübü yöneticilerinden Ömer Şenışık yaptığı açıklamada "Voleybol 

takımımızdaki elemanlarımız İş yoğunluğu nedeniyle çalışmalara katıltnamaktalsr. 
Onun için çıktığımız karşılaşmaların hemen hepsinde yenilgi aldık. Azotspor'un 
adını duyurmak İçin gelecek sezon güçlü bir kadro kuracağız.*' dedi.

Ömer Şenışık; 3. amatör kümede yer alan futbol takımının İse bu sezon 
iyi karşılaşmalar çıkaracağına inandığını söyledi.

Umurspor: 2 Borusan Güvenspor: 2
Gençler İlginin sekizinci grubunda karşılaşmalar geçtiğimiz hafta pazar günü 

sona erdi. Gemlik'te yapılan tek karşılaşmalarda Umurspor İle Borusan Güven
spor 2-2 berabere kaldılar.

Çamur deryası içinde oynanan karşılaşmada golleri 32. dakikada Ali, 34. 
dakikada Mehmet Borusan Güvenspor adına attılar. Umurspor’un gollerini ise İkinci 

yan oyuna giren Ahmet ve 46. dakikada Mehmet attılar.
Karşılaşmayı Mesut Gûndoğdu, Mucettln Topçu ve Yener Polat hakem üçlüsü 

yönetti.

SÜMERSPOR ŞAMPİYON...
Gençler ligi 8. gurubunda Sümerspor, son maçnda Orhangazi Gençlerblrllğlni 

13-2 yenerek, grup şampiyonluğunu aldı.
Geçtiğimiz hafta pazar günü Orhangazi sahasında Orhangazi Gençlerblrllği llo 

karşılaşan Sümerspor’un gollerini 3, 21 ve 27. dakikalarda Emin, 4, 29, 37, 68, 
ve 73. dakikalarda Durmuş, 50. dakikada Özkan, 59. dakikada Mehmet, 71 ve 
78. dakikalarda İse İlker attılar. Gençierblrliğlnln iki golü ise 48. dakikada Neşet 
ve 63. dakikada Ali'nin ayağından geldi

1---------------- -------- ------ -----==• ......................... .......————
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Kongre İlânı
Doğru Yol Partisi İlçe Başkanlığından

Partimiz ilçe kongresi 11 Ocak 1984 Çarşamba günü saat 11.oe de 
Yeni Düğün Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde kongre 12 Ocak 1984 Perşembe 
günü saat 9.30 da aynı yerde yapılacaktır.

Seçime katılacak delegelere ait liste İstiklâl Caddesi 31/A da bulu
nan parti merkezimizde askıya çıkarılmıştır. Kongreye iştirak edecek 
delegelere durum ayrıca birer yazı ile bildirilecektir.

Bütün delege ve partili vatandaşlarımıza duyurulur.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu

1. Yoklama
2. Kongre başkanlık divanının seçimi 

( 1 başkan, 1 başkan vekili, 2 katip üye )
3. Saygı duruşu
4. Faaliyet ve hesap raporlarının okunması
S. Faaliyet ue hesap raporu üzerinde müzakere
6. İlçe yönetim kurulunun ibrasının onaylanması
7. ilçe yönetim kurulu başkanınm seçimi
8. 8 asil 8 yedek ilçe yönetim kurulu üyesinin seçimi
9. 11 Kongresine iştirak edecek 15 delegenin seçimi

10. Dilek ve temenniler
11. Kapanış.

Vefat ve Teşekkür
AİLE BÜYÜĞÜMÜZ, İYİLİKSEVER, ÖRNEK İNSAN

YAŞAR ŞİRİN
Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.

Cenazesine Katılan, Acılarımızı Telefon, Telgrafla 
Paylaşan Eş, Dost ve Tanıdıklara Teşekkürü 

Borç Biliriz.

EVLATLARI
İBRAHİM ŞİRİN - MUALLÂ BÜK 

BİRCÜL ŞİRİN

■ 3İ
SATILIK DÜKKAN

ILICA CADDESİNDE ÇALIŞIR
DURUMDA DEVREN SATILIK fej 

BAKKAL DÜKKANI ■ Müracaat : 2628 - 3233 Gemlik !HB i

KONGRE İLÂNI
YENİKÖY CAMİ YAPTIRMA VE

YAŞATMA DER. BŞK.

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplan
tısı 28 Ocak 1984 Cumartesi günü saat 18 oo de 
Yeniköy İlkokulu Salonunda yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde toplantı 
10 Şubat 1984 Cuma günü aynı yer ve saatte ya
pılacaktır. Sayın üyelerin teşrifleri rica olunur.

Gündem : Yönetim Kurulu

1. Açılış ve divan seçimi
2. Saygı duruşu
3. Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4. Denetim kurulu raporunun okunması
S. Yönetim kurulunun İbrası
6. 2908 sayılı dernekler kanununa intibak İçin ha

sırlanan tüzük değişikliği teklifinin görüşülmesi 
ve onaya sunulması

7. 1984 yılı bütçesinin teklifi ve onaylanması
8, Yeni yönetim kurulunun seçimi
9. Yeni denetim kurulunun seçimi
18. Dilekler ve kapanış

**#**♦$♦*»*******♦*♦** *
t DOKTOR $
* CAHİT YORULMAZ $* *
# DAHİLİYE MÜTEHASSISI # 
# # 
Jfc - ELEKTRO KARDİO — #
$ # 
* HASTA KABULÜ DEVAM EDİYOR. * 

$ #
Tlf ; Muayenehane ; 2290 - Ev : 2310 GEMLİK #

* #
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Ciltçilik 
Bizim İşimiz

Değerli Ansiklopedi ve Kitaplarınızı 

ehli olmayanların ellerine bırakmayın. 

Piyasa değil, müessese güven ve garantisi bizden. 

Fabrika - Banka ve Resmi Dairelere ciltcimizi gönderebiliriz.

- BEZ CİLT - DERİ SIRT CİLT 

— VİNLEKS CİLT — KAĞIT CİLT

Körfez Matbaacılık
Gazhane Cad. Şirin Pasajı tlf ; 3233 - 1797 GEMLİK

ra _______________

# İ

J Operatör Doktor ♦
* AHMET DOĞAN î 
*
# KADIN HASTALIKLARI VE < 
4A 4
* DOĞUM UZMANI♦ #

Fevzi Çakmak (Maksem) Caddesi PTT ÜstO

Aktar Apt. Kat 3 Daire T BURSA
*1* w
# Tlf : iş 17128 - Ev : 20718* *«**u««un**«*«»****»**
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