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Kaza İlçede Üzüntü Yarattı

3RHANGAZİDEKİ
{AZADA
2 GENCİMİZ ÖLDÜ

Geçtiğimiz hafta Or
hangazi kavşağında msy-' 
dana gelen trafik kazasın
da ilçenin sevilen genç
lerinden İlker Aygen ile 
Faik Armağan feci şekilde' 
öldüler.

Perşembe sabahı iş 
görüşmesi dönüşü İstan
bul’dan GemlılCe gelmek
te olan Kadri Şendil'in 
kullandığı 16 KP 241 pla- 
alı özel oto aşırı hız ne- 
jeniyie Orhangazi kavşa
ğında yolun sağında park 
etmiş bulunan 34 TC 446 
.lakalı kamyonun altına 
sirdL Ön tarafı parçalanan 
Aygen Balıkçılık Firmasına 
ait özel otomobilde bulu
nan İlker Aygen (29), 
Faik Armağan (35) olay 
yerinde öldüler, "memşo" 
lakaplı şoför Kadri Şendil 
ıe ağır yaralı olarak Bur

sa Devlet Hastahanesinde 
sakıma alınarak hayati teh
likeyi atlattı.

Sabaha karşı saat 04 
sıralarında meydana gelen 
kazada iki gencimizin öl
mesinin ilçede duyulması 
büyük üzüntü yarattı. Per
şembe günü erken saat
lerde İskele meydanında 
toplanan ilçe halkı iki

TEVFİK SOLAKSUBAŞI TİK VAKFI 
f GENEL KURULUNA KATILDI

ti
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gencin cenazelerinin geti
rilmesini beklediler Aynı 
gön öğleden sonra Bursa 
Devlet Hastahanesinden 
getirilen cenazelerden İl
ker Aygen Kapaklı Köyün-

Kadri ŞENDİL

Türkiye İktisadi Yar
dım Vakfının amacı ülkenin 
mik ve sosyal kalkınma- 
aında 
tarım, 
ticaret 
rinde

katkıda bulunmak 
sanayi, 

ve hizmet alanla- 
kalkırmanın dengeli

dağılması, kişisel verimli
liğin artması, Türklyenln 
dış ülkelerle ekonomik 
gruplaşmalarını yapma, ö- 
zelliklo AET ile olan İliş
kileri düzenlemek, bu ko
nuda inceleme, araştırma 
yapmak ve yaptırmak, bu 
konuyla İlgili özel ve res 
mi kuruluşlarla İlgili dlalog 
kurmak, bir çeşit lobi •- 

luşturmak olduğu açıklandı. 

de. Faik Armağan ise Gem-^ 
lik'te toprağa verildi.

Kazada ölen İlker Ay
gen evli ve çocuksuz. 
Faik Armağan ise evli ve 
dört çocuk babasıydı.

Faik ARMAĞAN

SOYGUNCULAR 
YAKALANDI

Orhangazi’de meyda
na gelen trafik kazasında 
ölen İlker Aygen'in üze
rinde bulunan altın- kolye 
ve platin yüzüğü çalan 
soyguncular yakalandı.

Kazanın olduğu Per
şembe sabahı Orhangazi 
kavşağında İlker Aygen'in 
üzerindeki altın zin
cir ve platin yüzük kimli
ği belirsiz kişilerce çalın
dığı anlaşıldı. Emniyet gö
revlilerinin yaptıkları araş
tırmada olay yerinde bu
lunan Şaban Türkyılmaz 
adlı ki
şinin ceset üzerinden ziy
net eşyalarını çaldıklarını 
itiraf ettikleri öğrenildi. 
Soyguncular tutuklanarak 
cezaevine kondular.

272 Köpek 
öldürüldü

Başıboş
Köpekler 
öldürülüyor

Hadi OZBAYİN

Yazısı S. 4 te

1 YILDA 
361.299 
KİLO ET 
TÜKETTİK

Geçtiğimiz yıl ilçe
mizde 361.299 kg. et tü
ketildiği öğrenildi.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre, 1983 yılın 
da Belediye mezbahasın
da 2738 büyük baş, 7160 
küçük baş hayvan kesildi. 
Kesilen büyük baş hayvan 
ların 215 bin 835 kg. kü 
çük baş hayvanların 145 
bin 414 kg. olduğu belir
tildi.

İlgililer 1980 yılında 
İlçemizde 10 bin 615, 
1981 yılında 11. bin 448, 
1982 yılında ise 12 bin 
380 baş hayvanın kesil
mesine karşın, 1983 yılın 
da yaklaşık % 25 azalmay 
la 9.898 küçük ve büyük 
baş hayvanın kesildiğini 
açıkladılar.

1980 yılında ilçemiz
de kilogramı 300 Hra o- 
lan kıyma 1983 yılında 
700 liraya yükseldi. Bu 
durumda kıyma hatlarında 
3 yılda % 130 luk bir ar 
tış görülürken, et tüketi
minde de azalmalar oldu.

Aralık 1983 yılında 
ilçemizde kesilen hayvan 
sayısı söyledir :

Dana 1626 adet, ku
zu 5871 adet, öküz 146 
adet, İnek 966 adet, ku
zu 1289 adet, oğlak 288 
adet.

Su Aboneleri
Yenilenirken
Yapı Kullanma 
İzin Belgesi
Niye Aranıyor?

Belediyece daire abo
ne çalışmalarının sürdü
rülmesi sırasında “Yapı 
Kullanma İzin Belgesi” a- 
ranması karışıklıklara ve 
yakınmalara neden oluyor.

Vatandaşların abone 
yenilerken yapı kullanma 
İzin belgesi aranması ne
deniyle zorluklarla karşı
laştıkları belirtiliyor. Eski 
yıllara ait Yapı Kullanma 
İzin Belgelerini kaybeden 
veya bulamayanların Be
lediye Fen Dairesinden 
yeniden belge çıkarmak I- 
çln başvuruları büyük ka-
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OKURLARIMIZIN

YENİ YILINI KUTLARIZ.

C. KÖRFEZ

BELEDİYE OTOBÜSLERİYLE

1.171.769 YOLCU TAŞINDI

Gemlik Belediyesine 
ait yolcu otobüsleriyle 
1983 yılında 1 milyon 
171 bin 769 yolcu taşın
dı.

Belediyeye
2 Bin Ster
Odun Ayrıldı

Orman işletme Müdür 
(öğünce 1983] sezonuna 
ait 2 bln'ster ©dun Gem
lik Belediyesine tahsis e- 
dlldl.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre, orman köy
lerine satış için verilen 
odunlardan kesilen % 30 
(erden oluşan fonlardan 
ayrılan 2 bin ster odunun 
bedeli geçtiğimiz hafta I- 
çinde Orman İşletmesine 
yatırıldı.

Bir bölümü geçtiği
miz hafta İçinde Belediye 
deposuna getirilen odun
lar halka ucuz fiatla satı
lacak.

Belediye
Gider Bütçesi
150.913.130 Lira

Gemlik Belediyesi Gi 
derler Bütçesi Mali Yıldan 
önce Kaymakamlığa sunu 
larak yürürlüğe girdi.

Belediye Başkanı Şa 
habettin Cantay'dan aldı 
ğımız bilgiye göre, 1984 
giderler bütçesinde cari

D. S. 4 te

İlçemizde
İki Kahvehane
Kapatıldı

Hadi 0ZSAYIN

İlçemizdeki iki kah
vehane küçük yaşta şa
hısları bulundurma, ve o- 
yun oynatmaları nedeniyle 
Keymakalıkça kapatıldı.

Balıkpazari ve Kor
don Boyunda bulunan kah

D. S. 4 ta
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Belediye Başkanı Şa- 
habettln Cantay'dan aldı
ğımız bilgilere göre, Oto
büs Işletmeslnce Bursa 
Gemlik, Gemlik şehir içi 
ve Gemlik Küçük Kumla 
arasında yolcu taşıyan e* * 
tobüslerle 1983 yılında 
geçen yıllara göre daha 
fazla yolcu taşındığı ve 
toplu taşımacılığın güzel 
örneği verildiği belirtildi. 
Belediye Başkanı Şeba
bettin Cantay, yaptığı a- 
çıklamada şunları söyledi:

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Tev- 
fik, Solaksubaşı geçtiğimiz

• ay içinde yapılan Türkiye 
İktisadi Kalkınma Vakfı 
genel kuruluna katıldı.

İstanbul Ticaret ve 
Sanayi Odası Salonunda
toplanan TİK Vakfı genel 
kuruluna Türkiye Odalar 
Birliği delegesi olarak ka
tılan Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Solaksuba- 
şı, seçimlerde Vekfın ye
dek yönetim kurulu üye
liğine seçilirken Vakıf yö
netim Kurulu Başkanlığına 
Borasan A.Ş. Yönetim Ku
mlu Başkanı Asım Koea- 
bıyık getirildi.

Geçtiğimiz yıl Gem 
İlk Bursa arasında çalışan 
otobüslerle 937 bin yolcu 
şehir işi taşımacılığında 
208 bin yolcu taşınmıştır. 
Ayrıca, Bursa’ya çeşitli o- 
kullara gidiş dönüş yapan 
18 bin öğrenci ile Küçük 
Kumla’dan Gemlik’e okul
lara gelen 1380 öğrenci 
İle Gemlik içinde gidiş ge 
liş yapan 8389 yolcu ta
şınmıştır.”

Şehirler arasında yol
cu taşımacılığında geçen 
yıl yeni otobüslerin devre
ye girmesiyle önceki yıla 
göre taşımacılıkta rekor 
düzeye ulaşıldığı belirtildi. 
İlgililer, 1984 yılı Beledi
ye işletme Bütçesine yeni 
bir otobüs alınması için 
gerekli ödeneğin kondu
ğunu bildirdiler. Yeni o- 
tobüsün alınmasıyla İşlet
me otobüsü sayısı 8 e 
yükselecek:

Belediye Başkanı, 
Cantay, otobüslerle bir 
yılda 1 milyon 171 bin 
yolcu taşındığım söyledi.
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Başıboş Köpekler Öldürülüyor Belediye Gider Bütçesi

şiir köşesi
TATMAK

Nly« bu çabalarımız. 
Dört elle sarılarak 
Mutluluğa açtığımız kucak 
Geleceğe umutları biz kurduk. 
Acılardan çok çok uzak. 
Uğraşılar, umutlar bizim 
Hakkımız değil mİ, 
Mutluluğu tatmak.

Mustafa BARDAK 
Osmaniye - ADANA

İlçemiz sokaklarında 
başıboş olarak dolaşan, 
sahipsiz köpeklerin öldü
rülmesine devam ediliyor.

1983 yılı İçinde ilçe 
merkezinde 272 köpek ze 
hiılenerek öldürüldü.

Belediye Zabıta ve 
Veteriner Hekimliğinden 
oluşturulan ekipçe, Salı 
ve Cuma günleri İlçe için
de yapılan taramada, so
kaklarda başıboş olarak 
dolaşan sahipsiz köpekler 
zehirlenerek öldürülüyor.

MUTLULUK

Çok şeyde arar İnsan, 
mutluluk tümcesini

Bazen güneşin batış nda 
Bazense hüzünlü bir sevinin 

melodisinde.
Oysa bllmezlerkl;
Mutluluk çocukların gözlerinde.

Feryâl BARDAK 
Osmaniye • Adana

İlçemizde

İki Kahvehane

Kapatıldı

vehanelerde yapılan kont

rollerde 18 yaşından kü

çük gençlerin görülmesi 

ve kumer oynatılması ne

deniyle iş yerleri Kayma- 

kemlık’ça 10 gün süreyle 

kapatıldı. Kumar oynayan

lar hakkında soruşturma 

açıldı.

İlgililerce yapılan açıkla
malarda daha çok Salı 
günleri köylürden ilçeye 
başıboş köpeklerin getiri* 
lip «alındığı, bu nedenle 
sürdürülen sıkı takiplere 
karşın köpek sayısında ar
tışların görüldüğü belirtil
di. Yapılan açıklamada, 
köpek sahiplerinin Veteri
ner Müdürlüğü’ne baş vu
rarak tasma ve kimlik al
maları, buna uymayanları
nın köpeklerinin zehirlene 
rek öldürüleceği belirtildi.

Su Aboneleri 
Yenilenirken 
Yapı Kullanma 
İzin Belgesi

rışıklıklara neden olurken, 
birçok kişinin belgesinin 
bulunmaması ve kaybol
ması nedeniyle su abone
sini yaptırmaları tehlikeye 
giriyor.

Su abone yenilemele
rinde yapı kullanma bel
gesinin aranmasının sorunu 
kolaylaştıracağı ve işleyişi 
hızlandıracağı belirtiliyor. 

harcamalara 8 milyon 743 
bin 700 bin lira yatırım 
harcamalarına 46 500.000 
lira, sermaye teşkili trans
fer harcamalarına 15 669 
320 lira olmak üzere top 
lem olarak 150.913.130 
lira ayrıldı.

Belediye Başkanı Şa
ha bettin Cantay, giderler 
bütçesinin yatırım harca
maları bölümü hakkında

Limanımıza 13 Bin Ton
Hurda Demir Geldi

Limanımızda İhracat 
ve İthalatın hızlandığı son 
günlerde Almanya’dan ve 
Iskendurun’dan toplam 13 
Bin ton hurda demir geti
rildi.

"No 2 Ho Mıng" ad 
lı gemiyle. Federal Alman
ya’dan ithal edilen 10 Bin 
ton hurda demir. Asil Çe

KAYIP
Gemlik Tekel İdaresinden almış olduğum satış 

belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Atilâ SARGIN

şu bilgiyi verdi:
"-Yol inşaatlarına 10 

milyon nhtım tanzimine 
10. milyon köprü yapımı 
3 milyon açık kanal yapı
mı 2. milyon etüt proje 
10 milyon kanalizasyon 
yapımına 1 milyon genel 
hsiâlzr 500 000 lira taşıt 
alımı 9.500 bin lira, ka
mulaştırmaya 6.430-289 
lira ayrılmıştır.' 

lik Fabrikasında işlenmek 
üzere getirildi. Hurda de
mirin boşaltım çalışmala
rına başlandı

Öte yandan "Kepten 
Recep” adlı gemiyle Is- 
kendorundan getirilen 3 
Bin ton hu d 3 demirin bo 
şaltma çalışmalarına liman 
da devam ediliyor.

f-EDÂ
JİMNASTİK ve MASAJ

S
-

SALONU M
Gemlikli Sporsever Hanımların 

Hizmetine Devam Ediyor

BAĞLIK - KONDİSYON - SPOR ALETLERİ He

VÜCUDA GÜZELLİK KAZANDIRIP 

ZAYIFLAMA İMKANI SUNACAKTIR-

oooooo sooaoooooooocooooo

I ? - O. I
8 8
g Torna Atölyesi g
O Haşan Seıer - Süreyya Bayrak O

8 SAYIN DOST ve 8

§ MÜŞTERİLERİNİN X 
g YENİ YILINI KUTLAR g
8 ESENLİKLER DİLER. 8

Q Hamidlye Mah. Hanarkası Sk. O g Ziraat Bankası Aralığı GEMLİK g 
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Ciltçilik
Bizim işimiz

Değerli Ansiklopedi ve Kitaplarınızı

■ ’>Ş 
::::::::

ehli olmayanların ellerine bırakmayın.

Piyasa değil, müessese güven ve garantisi bizden.
M

Sayın Gemliklilerin Yeni Yılını Kutlar, 
Safilik ve Mutluluklar Diler.

Keytfen Boyu öktom Apt. Kot I Gemlik h

*
MM

ÖNEMLİ DUYURU

Sayın abonelerin bitmiş

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

M
***

önemle duyurulur.

G. KÖRFEZ

* * M X
* *
* ** ■

Raimi İlânlar tok «Otun santimi 200 TL. 

lora ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL.

Kayıp iliniarı 500
Teşakklr ve Doğum İlanları cm. 50
Kongre İlânları
Koop. Kongre İlanları

2000
2500

Bâr ekil Oıel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
* Aylık 400 TL.
Yıllık «00 TL.

Gasataya yerilen yazılar yayınlansın 
veya yayınlanmana geri verilmez 

Gasetamis batın ahlâk yemine uyar

Fabrika - Banka ve Resmi 
— BEZ CİLT

— VİNLEKS CİLT

Körfez Matbaacılık
Gazhane Cad. Şirin Pasajı

Dairelere ciltcimizi gönderebiliriz.

tlf : 3233 - 1797 GEMLİK

I

S

$##*#******
SATILIK 

DÜKKAN

ILICA CADDESİNDE 
ÇALIŞIR DURUMDA 

DEVREN SATILIK 
BAKKAL DÜKKANI

Müracaat : 2628 - 3233
Gemlik

«e****»»*»*
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Sayın özal ; ”S»çim sonrası iktidar 
olacaksınız.” diyen falcı Fatma Bacı’yı 
Ankara'ya çağırmış. Acaba sayın Osal, 
konuğundan Türkiye’nin geleceği için bir 
kehanette bulunmasını istemiş midir? Oy 
le ya, ülke misin sorunlarına çözüm gsti- 
rebilebek yöntemlerin aranması İni falcı 
dan istenemez mi öte yandan 
bağımlılığımız, ne zaman hangi yön 
temlerle sonlanacak; biz, Amerika'yı han 
gi tarihte sağacağız? Fatma Baeı’ya bun 
lara benzer sorular bir bir sorulmalı 
ki; önümüzdeki sis perdesi az da olsa a* 
ralanmalı. Hiç olmazs», her gün gelecek 
zamların da, böylece bir takvime bağlan 
ması; hangi gün hangi saatte zam olaca* 
ğı bilinir de; yorgan ölçüsü ona göre a- 
lın ır?

Bu konumda, bütçe dışa dayalı bir 
umutla yaşatıhrkea; doların şu günlerde 
Türk Parasını bilmem kaçıncı kez deldi
ği günlerin yükü üstümüzden gitmeden, 
bir yenisini karşılamak için kan gerekir. 
Doların şu günlerde «400» lirayı vurma* 
sı her iş kolunda zorluklara, zorluklar ek 
leaecek demektir. Enflasyonun tokatını 
yiyen; üreten, besleyen kesim, girdilerde 
açmazlardayken; yeni zamlar neden? Bu 
zamlarla konut sorunu çözülecekse alkış
lanır. Türkiye’de yere yatırılmış bir ke
simin yaşama gücünün olduğunu da söy
leyebilir miyiz? Tarım Bankasının, faiz 
alanında artışlar yapması umutların yit
mesine neden olurken: tarım alanında 
başlayan gerilemede gücü olan kazanacak; 
dayılaşscak demek olmaz mı? Bir yanda

Köprü’lerin satışa çıkarılması, bir yanda 
bütçe umudunun dışa dayalı olması; aç 
mazları, karanlıkları göstermez mi?

Kuşku yokki; demokratik yaşamdan 
bekienen, gelir dağılımının dengeli olma 
sı, kalkın dır ılacakların iyi saptanması den 
geyi sağlamayı kolaylaştırmaz mı? Bunu 
bulamayanlar umutlarını yitiren, özellik 
le geri bıraktırılmış ülkelerde : ceplerin
de bilet olabilecek parası olanların tek 
umutları piyangodur. Bir toplum, insan
ca yaşamanın yollarını bulamaz, labirent 
terde kalırsa tökezler, umut balonları da 
patlar. Yönetimlerin, toplumun kalkınma 
sında etken olan, umut balonlarının pat
lamalarına olanak tanımamak: sorunların 
çözümlemesinde bir yöntem olamaz mı? 
Köylerde, şehirlerde, yoksul kesim, ço
cuklarından anınır oldu Bu kesim ço
cuklarının; pantolonunda, entarisinde, 
bir kaç yama vardır. Ayakkabılar su al 
inaktadır. Bu böyle olunca; çocuk ruhu
nun için için nasıl kaynadığını da gör
mez olamayız. Zaman içinde çeşitli has
talıklar iyileştirilir. Ama, çocuklukta ka 
zaeılmış ruhsal yıkıntı, yaşam süresince 
yaşanır,

"Dertler zevk" edinilirse ”neşe’’yi a- 
ra ki bulasın. 1984 Yılından her geçen 
yıl gibi beklentilerimiz olacak kuşkusuz. 
Bunun için de Fatma Bacı’yı bulmamız 
gerekir, Evet; 1984 yılının ülkemize, in
sanlarımıza mutluluk getirmesi dilekle
rimle...

İLAN

S.S. Gemlik Belediye Memurları Yapı Kooperatifi 
Başkanlığından

Kooperatifimizin 1984 Yılına ait Olağan Gsnel Kurul Toplantısı 21.1.1984 
Cumartesi günü Belediye S. O. İşletmesi binasında saat 10.00 da yapılacaktır. 
Aşağıdaki Gündem görüşülecektir. Ekseriyet temin edilmediği taktirde 2. nci 
toplantı 28.1.1984 Cumartesi günü aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve Toplantıda hazır bulunmalarını 
rica ederiz.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM ;

1- Açılış ve Saygı duruşu
2- Yoklama ve Divan teşkili
3- 3. 12.1983 - 3.1.1984 Tarihleri arasındaki 1 Aylık devreye alt Yöaetim 
kurulu ve Denetçi raporlarının okunması
4- Raporlar üzürinde görüşme
5- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası
6- Yönetim Kurulu Asil ve Yedeklerin tayini >
7* Denetçilerin Asil Yedeklerin tayini
8- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin görev sürelerinin tayini ve tesbiki
9- Aidatlarını ödemiyen Ortakların Ana Sözleşmeye göre durumunun değerlen 
dirilmesi, karara bağlanması
10- Kredisi çıkmayan iki ortağın durumunun görüşülmesi karara bağlanması 
11- Daireler arasındaki farkın tesbiti için bir Bilirkişi Komisyonun oluşturul
ması ve farkın bu komisyon tarafından tesbitinin yapılması
12- Kura çekiminin iptali veya geçerliliğinin Genel Kurul tarafından karar ve 
silmesi
13- 1984 yılında yapılması gerekli işlerin görüşülmesi
14- 1984 yılında Ortakların Kooperatife ödiyecakleri aidatların görüşülmesi 
tesbiti ve karara bağlanmayı
15- 1984 Yılı Bütçesinin Genel Kurulda tesbiti
16- Dilek ve temenniler
17- Kapanış

SPOR... SPOR... SPOR... SPOR..»

Umurspor Futbol ve 
S a tr anç Turnuvası 
Düzenledi

Hadi ÖZSAYIN

Umurbey kasabasında kurulu bulunan Umurspor-Kulübü futbol ve satranç tur 
nuvası düzenledi düzenlenen futbol turnuvasının kuraları 8 Ocak 1984 Pazar gü
nü saat 13.00 de Umurspor Lokalinde çekilecek.

Futbol tarnuvasına katılmak İsteyen takımların toplantıda bulunma'arı ve çe
kilişe katılmaları istendi, turnuva sonunda dereceye giren takımlara çeşitli ödül
ler verilecek.

Geleneksel olarak hep yıl düzenlenen ve ‘'Zeytincilik Futbol Turnuvası'* adı 
verilen turnuvanın bu yıl akıncısı yapılacak.

Öte yandan, Umurspor Kulübü, 1984 yılının gençlik yılı olması nedeniyle çe
şitli yaş grupları arasında satranç turnuvası düzenledi.

Turnuvaya, 1967 70 doğumluluar A Kategorisi, 65-66 ve daha yukarı olanlar 
B Kategorisi olmak üzere 2 grupta katılacaklardır. Baş vurular 20 Ocak 1984 Cuma 
akşamına kadar şahsen yapılacak, düzenlenen satranç turnuvasının karşılaşmaları 
22 Ocak Pazar günü finaller ise 29 Ocak 1984 günü Umurbey Lokali salonunda 
yapılacaktır. Satranç turnuvasında dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecektir.

»a gassale sı

DÜIÜN, NİŞAN VE
NİKÂH YAPACAKLAR

İPEK-ATEŞ
! ERDEM

I DAVETİYELERİNİN
ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ

I B ASİME VİMİZDE

GÖREBİLİRSİNİZ

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

Telefon : 3233
Körfez Matbaacılık
Ali Şirin Pasajı GEMLİK
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KÖRFEZ

Ytmtlm YtI : flrhı P—Jı 
TEL. : 1T9T - GEMLİK

Dizgi ve Batkı Körfez 
Matbaacılık ve Ambalaj San.

3 Ocak 1 984 Salı

ULUDAĞ SÜTHANESİ
YOĞURT - KREMA - BAL - YUMURTA 

TOPTAN VE PERAKENDE 

İSMAİL — OSMAN EMEÇ 
Denirıubaşı Mıh. Çeşme Sok. No. 11 —— GEMLİK 

Tlf : Iş : 1151 > Kv : 140*

Yeni Yılınızı Kutlar, Mutluluk ve Esenlikler Diler.

Ş S <G I, I<İI
Orhangazi'de meydana gelen üzücü trafik kazasında 

genç yaşta aramızdan ayrılan

İLKER AYGEN ve FAİK ARMAĞAN’ın 
kederli ailelerine başsağlığı diler, acılarını paylaşır, 

merhumlara tanrıdan rahmet dileriz.

ULUDAĞ SÜTHANESİ 
İSMAİL-OSMAN EMEÇ

UYSAL TİCARET
A. KADRİ UYSAL s

S. S. ŞİRİN GEMLİK YAPI KOOP
ÜYE KAYITLARINA !|BAŞLAMIŞTIR

Ü 
ffl

KİREMİT PARS
KİREMİT KÜTAHYA
KERESTE
TUĞLA ÇEŞİTLERİ İLE SAYIN
GEMLİK LİLERİN HİZMETİNDE

»İl

is:"*! 
j. “

Sayın Dost ve Müşterilerinin 
Yeni Yılını Kutlan 

Sağlık Mutluluk ve İşlerinde 
Başarılar Diler.

■

Tlf : 1259’dıa
Orhangazi Cd. Gümrük Depo Karşısı Gemlik

ü 
W 
W

Arsamızdan Gemlik Körfezinin GörünüşüOOeoooeaoooooeeoccoaoooooooooooooooooooooooo
1 ÇİÇEK KASABI I

I YENİ YILINIZI KUTLAR, |

R MUTLULUK VE g
| ESENLİKLER DİLER. |

OOOOOOOOOOOOooCCOO900000oooooooooooooooooooo

Sayın Ortaklarımızın Yeni Yılını Kutlar, Esenlikler Dileriz.

MÜR t TLF : 3150 DEMİRSUBA}! MH. 1 NOLU CD- NO. 7/A GEMLİK

»**«##*«$*****»»«*»*«»«***«***«**
l GÜLER TİCARET J

MUSTAFA VE ABDULLAH GÜLER *W * #
SAYIN DOST VE MÜFTERİLERİNİN YEKİ YILINI KUTLAR $

MUTLULUKLAR DİLER. $

**##♦#♦*****$*******#***$$**$*#**

Murat Mefruşat
SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİNİN 

YENİ YILLARINI KUTLAR, MUTLULUKLAR VA 

BAŞARILAR DİLER.

TLF $ 2368 GEMLİK |
W** ** * *

svamsıaı

Erenoğlu Ticaret
SAYIN DOST VE MÜFTERİLERİNİN.

YENİ YILLARINI KUTLAR, 
MUTLULUK VE ESEEildtKLER 

DİLER.
lanaBBOmMBBBHaaMCT^SMEMaBKBiFaBHHiBKKSB^

sİ

ü
İİ

* tX _ w Â♦ KAFOGLU I
* *
* SABUN SANAYİİ A.$. J
♦ *Sayın Gemliklilerin ve Müşterilerinin *

Yeni Yıllarını Kutlar
J Esenlikler Diler.
* A* S»♦##»**#**»»*»♦*#*#*****
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE
YIL s 11 BAYİ J 581 1O OCAK 1984 1O LİRA

KULİSLERDE BİRÇOK İSİM DOLAŞIYOR 
PARTİLER YEREL SEÇİMLERE HAZIR

Adaylar

DOKTOREMİNE RUHAN ÇAKIR
iç HASTALIKLARI UZMANI

Tlf : 3100
Kayhan Mh. 1 Nolu Cd. GEMLİK

Önümüzdeki
Binlik Planlar Postada 

KOOPERATİFLER 
İMAR DURUMU 
İÇİN BELEDİYE'YE 
BAŞVURACAK 

t.

Gemlik imar planı ça- 
lışmalan son aşamaya gel
di. Hazırlanan binlik plan
ların İller Bankasınca Be-

İli Olacak lediye'ye postalandığı öğ
renildi

llgi'ilerden aldığımız 
bilgilere göre, İmar ve Is
kan Bakanhğnca onayla
nan ve iller Bankasına 
geri verilen imar planları

Kadri GÜLER
Yerel seçimlerin tari

hinin öne alınması ve ör
gütlenmesini tamamlamış 
partilerin seçimlere katıla
bilmelerinin yasalaşmasın
dan sdnra siyasi ortam 
birden renklendi.

İlçemizde önceki gün 
SODEP İlçe kongresi ta
mamlandı. Yarın yapılması 
beklenen DYP kongresi I- 
se Genel Merkez emirle
riyle bütün yurtta ertelen 
dİ. SODEP ilçe kongresi
ne ANAP İlçe yöneticile
ri katılarak başarılar dile
diler.

Bu arada Devlet B&* 
kanı Ahmet Kurtçebe Alp 
temoçin'ln İlçemize gel
mesi, siyasi hareketliliği 
hızlandırdı. Üç yıldır unu
tulmuş olan siyasi karşıla 
ma ve siyasilerden İstek
ler yeniden gündeme gel 
di.

SODEP ilçe Kongresi Yapıldı 

ERKAN MUTMAN 
SODEP İLÇE BAŞKANI SEÇİLDİ

Sosyal Demokrasi Par 
tisi İlçe kongresi önceki 
gün yapıldı. İlçe Başkan
lığına Erkan Mutman ye

Sodep İlçe Yönetim Kurulu ( Ayaktakller ) 
Mehmet F. Semerciler, Yahya Cengiz, Mehmet İr 

mak, İbrahim Koç, Sadullah Sözen, Yılmaz Kılıç, 
( Oturanlsr ) Necdet Buluk, Bşk. Erkan Mutman, 
Halil Uğur görülüyor.

HAZIRLIKLAR TAMAM
Yerel seçim tarihinin 

25 Mart’a alınması, ilçe
de Belediye Başkanlığına 
yanşecak partililerin adla
rının dolaşmalarına neden 
oluyor. Ancak, kimse res
men ben adaylığımı ko
yacağım demiyor. Kulak
larımıza kadar gelen isim 
leri sıralamada erken dav 
ranmış olmazsak SODEP 
ten Bekir Seymen'ln deha 
önce kabul ettiği adaylık 
tan kesin olarak çekilmiş 
olması İlk aşamayı oluş
turuyor. Bu Sodep için 
büyük bir kayıp olarak ni 
telenirken, rakip partilerde 
içten bir "ohhh.." çekiş göz 
(eniyor. İlçe Başkanı Erken 
Mutman ve Necdet Buluk 
un adları geçiyor. Bu ara 
da Şoför ve Otomobilciler 
Derneği Başkanı Emir 
Doğru’un, Anap'tan Ha
şan Başaran’ın, hatta Itfai 

niden getirildi.
İstiklal Caddesinde 

bulunan SODEP ilçe le
kelinde yapılan kongrede 

ye Amiri Mehmet Safın 
adları kulaklarımıza gelen I 
simler arasında Halkçı par 
tiden Gazeteler. Başbayii 
Arif Ayar, Doğru Yol Par 
tisinden Mimar Veli Yazı
cı ve Necati Aydın’ın ad
ları dolaşıyor.

İLÇE BAŞKANLAR! 
NE DİYOR?

Yerel seçimler konu
sunda görüşlerini sordu
ğumuz ilçemiz siyasi par
ti yetkilileri' şunları söyle 
diler:: ।

Aylığı 35 Bin LiradanBELEDİYE KASABIİHALE EDİLDİ
Belediye tarafından 

yaptırılan Et Tanzim Satış 
Mağazası 3 yıllığına kira 
ya verildi.

divan oluşumundan sonra 
çalışma raporu Necdet 
Buluk tarafından okundu- 
Raporlar üzerinde konuş
malardan sonra seçimlere 
geçildi. Bu ara kongreye 
katılmış olan Anap İlçe 
Başkanı Hakkı Çakır, söz 
alarak kongrenin ilçeye 
ve ülkeye hayırlı olmasını 
dileyerek, ayrıldı.

Yapılan seçimlerde İl
çe Başkanlığına Ecz Er
kan Mutman Yönetim Ku
rulu üyeliklerine ise :

Halil Uğur (Em Oğrt) 
Mehmet Fikri Semerciler 
(Diş. Teb.) Sadullah Sö- 
zer (ln$. Müh.) Necdet 
Buluk (Em İşçi.), İbrahim 
Koç (İktisatçı) Yılmaz Kı
lıç (İşçi), Yahya Cengiz 
(Em. İşçi), Mehmet Irmak 
(Em. Memur)

ANAP İlçe Başkanı 
Hakkı Çakır :

"-2 Ocakta Bursada 
yapılan örgüt toplantısın 
da tüm partilerin yerel 
seçimlere katılması görü
şümü savunduk. Meclisi
miz bütün partilerin seçim
lere katılmasına karar var 
di. Mahalli Seçimlerin er
kene alınmasını kararlaş
tırdı. Bu demokrasinin 
şartlarından biridir. Biz 
Anap olarak 6 Kasım Se
çimlerine nasıl hazırsak

Pazar caddesinde yap 
tınlan ve yaklaşık 1 mil 
yon liraya mal olan Et 
Tanzim Satış Mağazası Et 
ve Balık Kurumunca ge 
rekli etin verilmesi konu 
sunda anlaşma sağlanama 
yınca kasaplara kiralanma 
sı kararlanmış, ancak yapı 
lan ihalelerde belediyece

D. S. 4 te

EMNİYET AMİRİ 
EROKTAY İÇİN 
YEMEK VERıLDi

Yezısı S. 4 te

Su Abonelerinden
Yapı Kullanma
Belgesi Aranmıyor

Geçen hafta yaptığı 
mız uyarı üzerine su abo 
nesi yeniliyor (erden bun 
dan böyle yapı kullanma 
izin belgesi aranmayacak.

Belediye Başkanı Şa 
habattin Cantay, su abo 
nal iğini yenilemek için be

O. S. 4 te

25 Mart seçimlerine da 
hazırız Başkanlık konu
sunda partimizde hiçbir 
görüşme yapılmadığı gibi 
belirli bir isim mevcut de 
ğildlr. Bu önümüzdeki haf 
ta içinde belirlenecek ve 
program gereği çalışma
lar yürütülecektir. Bizim 
prensip olarak üzerinde 
durduğumuz Gemlik'e en 
İyi hizmeti verebilecek, e- 
nerjlk, genç dürüst ve ça 
lışkan kişi tipidir."

HALKÇI PARTİ İlçe 
Başkanı Mustafa Özalp :

"-Partimiz mahalli se 
çimlere İştirak edecektir. 
Bir başka parti ile müş
terek katılma konuşurda 
karar genel yönetimce ve 
rllirse bizde buna uyarız. 
Yerel seçim yasasının res 
mi gazetede yayınlanmasın*

D. S. 4 te

AFERİN FATİH’EKÜÇÜK FATİH BULDUĞUPARAYI BELEDİYE’YE GETİRDİ
Sckakte bulduğu pa

rayı Belediye Başkanlığına 
getiren küçük Fatih Şahin 
(4) belediyenin sevgilisi 
oldu

Yaşının küçüklüğüne 
karşı oturdukları aparma
nın önünde buldoğu 500 
lirayı Belediye'ye getiren 
Fatih Şahin’in harekete 
Belediyede sevgi He kar
şılandı Herkesi hayreti 
düşüren bu örnek hareket 
ka sisinde Belediye Başka
nı Şahabettm Camay Baş
kanlık odasında Fatih’e 
"Aferin'dedi ve yanakla
rdan öptü.

iki gûn bulunan para 
ilçoda anont ed Id ğr hal
de sahibi çakmadı. Surun 
üzerine yeniden belediye- 
yo çeğrrsn Küçük Fatih’e 
bulduğu para Zeb ta Ami
ri Osman Acer tarafından 

nın Gemlik Belediyesi ta 
rafından incelemesine su
nulmak üzere geçtiğimiz

D. S. 4 te

Limanımıza 
Japonya’dan 
Rulo Saç 
Getirildi

Hadi ÖZSAYIN

Geçtiğimiz hafta lima
nımızda bulunan "Kaptan 
Recep’’adlı geminin bo
şaltım işlemleri bitirilerek 
yerine"Mınolğ*' edlı ge
miyle Japonya'dan 4900 
ton rulo saç getirildi.

*'Mınola"adlı gemiy
le getirilen 4900 ton rulo 
saç Borusan Fabrikasına

D. S. 4 te

örnek davranışı nedeniyle 
armağan edJdi.
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Gemlik
Yazıları

Av Ali AKSOY

Murat Atasoy dostum pazar günü benden Şev* 
ket Süreyya Aydemir’in “Enver Paşa” isimli ese
rini istedi. İstemesiyle birlikte aklıma ömrünün 
son yıllarını Umurbey’de geçiren üulii yazarla ilgi
li yazı konusu geldi

Şevket Süreyyı’nın bu rıhtımda dolaç» 
tığı, bu kıyı lokantalarında kimi kez birkaç tek 
attığı ve şimdi yerinde kuaför olan
eski TÖS (Türkiye Öğretmenler Derneği) lokalin
deki sohbetleri geldi.

Aynı akşam elim Şevket Süreyya'nın kitapla
rına uzandı. Suyu Arayan Adam'ın başına bir ta
rih düşmüşüm : 18 Kasım 1970 - İstanbul. Kitap 
1967 ydı basımı, 525 sayfa, fiatı 15 lira...

'‘Menderes’in Dramı?" isimli eserinin sonunda 
yazar şu «»pumayı yapıyor : ( -Tüık kamuoyu, bu 
hükümleri ve infazları asla doğru bulmamıştır!)

Ve Şevket Süreyya, İhtilalin Mantığı ve 27 
Mayıs İhtilali isimli eserini, bu ihtilalin devirdiği 
cumhurbaşkanının köyünde yazar ve bitirir. En 
son satırın altındaki not t Umurbey Köyü-Gemlik,

*
Şevket Süreyya Aydemir kimdir?
Bu soruya en doyurucu yanıtı yazarın kendi 

yaşam öyküsünü anlattığı Suyu Arayan Adam'da 
bulabiliriz. Meraklı okurlara malum ola.

Yazarın kısa tanıtımı Atatürk’ü anlattığı '‘Tek 
Adam” isimli eserinin arka kapağıda şöyle verilmiş :

(Şevket Süreyya Aydemir, 1897 yılında Edir
ne’de doğdu. îlk ve orta öğrenimini orada yaptı. 
Edirne Öğretmen Okulu'nu bitirdi. 1. Dünya Sava- 
şı’nda yedek subay olarak Kafkas Cephesinde çar
pışmalara katıldı. Subay olan ağabeyleri 1. Dünya 
Savaşı’nda şehit oldu. Aydemir’de Sarıkamış sava
şında yaralandı. Neslinin büyük çoğunluğu gibi o 
da Turancılık akımının ateşli bir taraftarıydı. Os- 
manii imparatorluğu çöküp Edirne işgal edilince 
Tnran'a koştu, öğretmenlik yaptı, gönüllü birlikler 
kurup savaşlara katıldı. Bütün bu savaşlar ve ih
tilaller içinde kültür yetersizliğini k V.adı. Moskos 
va’ya ekonomi öğrenimine gitti. Türkiye’ye dönün
ce Ankara’ds ekonomi öğretmenliği yaptı, devlet 
sektöründe yüksek görevler aldı Atatürk’ün eşsiz 
takdirlerini kazandı, kendisini devrime adadı.)

Yazarın eserlerini sayacak olursak ; Suyu A— 
rayan Adam, Tek Adam* (üç cilt), İkinci Adam 
(üç cilt), Enver Paşa (üç cilt), Menderes’in Dramı?, 
İhtilalin Mantığı ve 27 Mayıs İhtilali, İnkılâp ve 
Kadro, Kahramanlar Doğmalıydı ve ölümünden 
sonra derlenen yarım kalmış eseri Kırmızı Mek
tuplar.

Ayrıca yazar Halil İbrahim Göktürk’ün bir 
tanıtma kitabı var Bilinmeyen Taraflarıyla Şev
ket Süreyya Aydemir.

# # *
Kendisini hukuk birinci sınıfta öğrenci oldu

ğum 1970 yılı ilkbaharında tanıdım Birkaç arka
daşla Umurbey’deki Celal Bayat Miizesi'ni gezi
yorduk. Müzenin kütüphane bölümünde eski yazı 
metinler okuyan bir adam.

Tanıştık ve ardından kendisine takıldık : -Ata-

I DOKTORI CAHİT YORULMAZI DAHİLİYE MÜTEHASSISI
| - ELEKTRO KARDİO —

| HASTA KABULÜ DEVAM EDİYOR, M Tlf | Muayenehane : 2290 - Ev | 2310 GEMLİK

UMURBEY’DEN 

$EVKET SÜREYYA GEÇTİ

türk ve İnönü’den sonra sıra Bayar’ı yazmağa mı 
geldi? Güldü. Verdiği yanıt : -Buna gerek kalmadı. 
Sayın Bayar "Ben de yazdım" başlığı altında ken
dini yazmağa başladı En yakın döneme kadar a- 
nılarını yazması tarih açısından önemli bir belge 
olacaktır.

Evine yaptığımız bir başka ziyarette, “Büyük 
Nutuk” ile ilgili, Kurtuluş Savaşı ve sonrasının en 
yetkili ağızdan ve bu işin önderinin gözüyle anla
tımıdır, şeklinde bir değerlendirme yaptı. Ayrıca 
Umurbey’deki Celal Bayar Müzesi’nin kitaplığında 
tarih araştırmacıları için önemli belgeler bulundu
ğunu kaydetti.

# $ $
Şevket Süreyya’nın Umurbey’deki evi Ankara’ya 

oranla daha olumlu çalışma koşulları bulduğu bir 
ortamdı. Yöremizin insanı gibi ortak yaşama ka
tılmadı Konuklarım dahi ancak randevu ile kabul 
ederdi. Bu tutumu da elbet olağandı.

ilçeye indiğinde öğretmenle lokaline,
Yüksek Öğrenim öğrenci Derneğine takıldığı olur, 
birkaç sınırlı tanışıyla birlikte kimi kes donla kı
yısındaki gazino-çaybahçelerinae otururdu.

*
Olanlar Şevket Süreyya’nın ölümünden sonra 

oldu asıl. Umurbey’deki evi ve buradaki kitapla. ı 
malesef talan edildi.

Orhangazi’deki bir kitapçı dükkanı önünde kal
dırıma serili kitaplar gördüm. Çok ucuza satılan 
bu kitapları meraklılar seçmiş bir hayli almışlar. 
Sorduğumda Şevket Süreyya’nın olduğunu duyunca 
çok üzüldüm. Gazeteci dostum Kadri Güler’e ha
ber verdim. Araştırdı vo Gemlik Körfeu'de haber 
yaptı. Gazeteyi Cumhuriyet’e gönderdik. 8.11.1976 
günlü Cumhuriyette Sayın Oktay Akbal '‘ölümden 
Sonra Ölm ek” başlığı altında olayı tüm kamuoyu
na duyurdu.

Aydemir’in ailesi birkaç gün sonra Sayın Oktay 
Akbal yolladığı bir açıklamada, olayın kısmen 
gerçek olduğunu doğruladı. Gönderilen açıklamayı 
aynen yayınlayan Sayın Oktay Akbal yazısını şöy
le bağlıyordu :

(“Körfez” gazetesinden Kadri Güler, bakın bu 
konuda ne yazmış : Geçen hafta Umurbey’deki talan 
olmuş evini gezerken hep o babacan kişiyi düşündüm 
Evlide büyk bir kitaplığı varmış Şimdi Orhangazi’de 
bakkalda ve bir kitapçıda... Büyük çoğunluğu da yağ
malandı. O anı dolu ev hayırsız bir evlat tarafından 
acınır bir duruma getirildi O büyük kişiye bir paaça 
saygı gerekirdi oysa. Yakınlarından hep İlgi bekledik, 
ama el uzatan olmadı. Umurbey’e Bayar kitaplığı 
yanında bir de Şevket Süreyya kitaplığı veya müzesi 
yapılamaz mıydı?)

Ailesi varsın desin, babamız sağlığında Umurbey’- 
deki kitapları Ankara'ya geri getirmişti... O kitap 
yağmasından bana da "pay” (!) düştü. Kitaplarım a- 
rasındaki Sayın Bülent Ecevit'in Ortanın Solu, Bu 
Düzen Değişmelidir, Atatürk ve Devrimcilik isimli 
kitapları, bana Şevket Süreyya’dan kalmadır. Herkese 
malûm ola.

—FPM—IDMIİBUB EHMm

Operatör Doktor
| AHMET DOĞAN

KADIN HASTALIKLARI VE 
DOĞUM UZMANI

Fevzi Çakmak (Haksem) Caddesi PTT Orta

Aktar Apt. Kat 3 Daire T BURSA
g Tif : lf » 1T11I • Ev .- 20T1S

MMIMMIMMmDMMI l

I £
1 UYSAL TİCARET |

A. KADRİ UYSAL
I I

| KİREMİT PARS |
I KİREMİT KÜTAHYA
| KERESTE
| TUĞLA ÇEŞİTLERİ İLE SAYIN |

| GEMLİK LİLERİN HİZMETİNDE
1 I

H Tlf : 1259’dan 
g Orhangazi Cd. Gümrük Depo Karşısı Gemlik g 
1 I

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi ilânlar tek sütun santimi 200 TL.

İcra ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL.

Kayıp İlânları 500 TL.

Teşekkür ve Doğum İlanları cm. 50

Kongre İlânları

Koop. Kongre İlanları

2000

2500

TL.

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 CHECK - UP
İ SAĞLIK KONTROL
} LABORATUVAR1
t Danışma İçin halkın, »
f tetkik İçin doktorların hizmetindeyiz- )

g _ Gerektiğinde hizmet ayağa götürülür. — I

BAKTERİYOLOG
| DR. CELAL BUGER

f intaniye, Hijyen Mütehassısı
| Sağlık kontrol ( Check - up ) ve
| Tıbbi tahlil laboratuvarı

(Adres : AtatDrk Cad. Garanti Bankacı Ürtü Kat I No. 6 t
Tlf s 22M2 BURSA |

Wp
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Türk Dil Kurumu’nuı öteden beri 
karşısında olanlar, bu günlerde «eslerini 
daha da duyurur oldular. Suat Ilhan’la 
Macit Aktran’ı birbirinden ayırmak ola* 
naksıa, bu yakma konusunda. Biri Yor
gan Savaşçı Filminin Sayın Macit Ak- 
man’ın görmeden yakılmış olması ki; 
kendi deyiraince bu film otuz milyona 
çıkmış. Öte yandan Türk Dil Kurumu 
■u kurulduğundan bu yaea çıkarılan 
sözlükler bunlarla birlikte daha başka 
yapıtlar. Altmış yıllık birikime yönelen 
yakma girişimleri. Kimin gözünden ne- 
yi-neleri niçin kaçırmak isterler? öte 
yandan; Dil vt; Tarih Yüksek Kurulu 
Başkanı Suat Ilhan’da, "Türk Dil Ku
rumu yapıtlarını yakmayı reddettin: der 
ken; Cahit Külebi'den aldığı yanıt da ye 
nir yutulur değil. Külebi; "Yapıtları yak 
tırmadım diye övünmek bile yüz kızar
tıcıdır.* Yanıtıyla karşılaşacağını nereden 
bilecekti.

İkide bir kendilerini ‘'Atatürkçü” 
olmakla tanıtanlar, Atatürk ilkelerine de 
ters düştüklerinin de bilincinde elmalılar 
Atatürk'ün vasiyeti anlaşılmayacak denli 
bir dille yazılmamıştır. Bizde ölülerin 
vasiyeti son harfine dek yerine getirilir. 
Atatürk tüm ülkelerce tanınan, yıkıntı
lar içinden bir ulus oluşturan, gücü dün 
yada benimaenen bir devlet adamıdır.

Atatürk ilkelerini hiçe sayarcasına, Ata
türk’ü unuturcasma tüm yazılı yapıtla
rın yakılmasını istemek koca bir yürek 
işidir.

Bu gibi girişimlerle nereye varılmak 
isteniyor? Atatürk’ü yadsımak, yok say
mak mı? "Yorgun Savaşçı’ların olmadı
ğını kanıtlamak mı? Savaş alanlarında 
çarpışan savaşçılar, modern Türkiye’yi 
yaratma yolunda savaş verirlerken; "ulu
sumuzu uygarlık düzeyinin üstüne çıkart 
maktı amaçları. Bugünkü Türkiye ilerle 
meşini gösterilen yolda yürüyerek başa
racaktır. Kendilerini bilime, Atatürk Yo 
lu’na adamış Yorgun Savaşçı'lar varol
dukça, nehirleri ters yönde akıtmakta di 
renlar zinde güçlerin karşısında eriyip 
gittiklerinin bilincinde olduklarını ne

Dilimiz “yabancı diller boyunduru
ğundan” arınmış olarak işlevini sürdür
mektir. Şunu da Vurgulayalım; Ulusla 
rın dilleri donmuşluğu içinde olsaydı, ne 
olurdu. Türk Dili durmadan kendini 
yenileye gelmiştir. Bu yenileşme içinde 
bir çok sözcükler doğmuş; zamanın iler
lemesiyle daha çok sözcüklerde doğacak
tır. Dil, mum gibi eriyen bir şey olsay
dı herkes kendine göre sözcük dökümü 
yapardı. Bu sözüm» yapılıyor, ya! diyen
ler dilde donmuşluğu İsteyenlerdir.

İLAN
S.S. GEMLİK ÖĞRETMENLERİ TÜKETİM KOOPERATİFÎ'nin 

IX. Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantlsının 28 Ocak 1984 Cumartesi 
günü saat 11 oo de Gemlik Gazi İlkokulu Salonunda yapılacağı. Çoğun
luk sağlanamadığı takdirde toplantının 18 Şubat 1984 Cumartesi günü 
aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem uyarınca yapılacağı tüm üyelerimi
ze duyurulur.

A. Erdoğan TEMEL
S. S. Gemlik öğretmenleri Tüketim 

Kooperatif Başkam
GÜNDEM :

1. Açılış, saygı duruşu, divanın seçimi
2. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporlarının okunması
3. Bilanço, Gelir-Gider, hesap cetvellerinin okunması, görüşülmesi 

ve aklanması
4 Yönetim ve denetleme kurullarının aklanması
5. Faaliyet devresi kârının sermayeye eklenmesi
6. 1984 Yılı tahmini bütçesinin ve kadre cetvelinin görüşülüp 

onaylanması,
7- Tesbit edilecek, yönetmelik çerçevesinde çalıştırılıeak personel i- 

çin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
8- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi
9- Dilek ve temenniler

İLAN
Umurbey Abdullah Fehmi Ortaokulu Koruma Derneğinin olağan genel 

kurul toplantısı 27. 1. 1984 Cuma günü saat 16.00 da okul salonunda ya-' 
pılacaktır.

Bütün üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM: Yönetim Kurulu
1 Açılış ve saygı duruşu
2. Genel kurul divan seçimi
3. Yönetim kurulunun faaliyet raporunun okunması
4. Denetleme kurulu blânçosunun okunması
5. Yönetim kurulunun İbrası
6. Yeni İdare heyetinin seçimi
7. Yeni tüzüğün genel kurula sunulması
8. Dilek ve İstekler.

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

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

OKU. OKU. OKU.
Hedef t S Milyon ıstan gaseteler. 1 milyon satan kitaplar.

Işıl ışıl bir Türkiye.

OsMtMiler Csmiysti'nln 170.000 Kıtsa Ka«paaya»raa katılın.
Kitap bağışlayın, kitap İçin para batışların.

? I
» DÜĞÜN, NİŞAN VE 

NİKÂH YAPACAKLAR

| - İPEK-ATEŞ® | 
î ERDEM | a . a
R| E

DAVETİYELERİNİN
| ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ |
M B ASİME VİMİZDE |
» GÖREBİLİRSİNİZ |
Et Ia E
H Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, 

Senet Kartvizit, Kartadres ve 
Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

İIMI £

i
Jyj Telefon : 3233 

M Körfez Matbaacılık 
$ Ali Şirin Pasajı



gemük
Yönetim Yeri ; Şirin Pannjı 

TEL. ; İTVr — OBMJLİK

Sayfa 4

Dizgi ve Bask: Körfez
Matbaacılık ve Ambalaj San.

1O Ocak 1 984 Salı

I

n 
! HS
I m i
m
M 
m Ou

I

$♦$. ŞİRİN GEMLİK YAPI KOOP»
ÜYE KAYITLARINA BAŞLAMIŞTIR

Arsamızdan Gemlik Körfezinin Görünüşü

MÜR : TLF : 3150 DEMİRSUBA}! MH. 1 HOLÜ CD- NO. 7/A GEMLİK
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Adaylar 
önümüzdeki 
Hafta 
Belli SpH
Olacak
dan sonra aday belirleme 
çalışmalarına başlıyaca- 
ğız. Adaylar dışında seçim 
tere hazırlığımız sürmekte
dir.”

SODEP İlçe Başkanı 
Erkan Mutman :

"•SODEP’in seçimle
re katılması Anayasal hak
kıdır. SODEP ilçemizde 
de dürüst güvenilir ve en 
iyi kadrolarıyla seçime ka
tılacaktır Amacımız on I- 
yi hizmeti Gemliklilere 
sunmaktır, tüm gücümüzle 
hazırlıklara başlıyoruz, ba
şarılı olmak için çalışaca- 
ız. ” Seçimlerin halkımıza

hayııiı ve uğurlu olmasını 
diliyorum.”

DOĞRU YOL PAR
TİSİ 2. BAŞKANI Mah
mut Solaksubeşı :

''-Önümüzdeki ma
halli seçimlerin milletimize 
hayırlı elmasını dilerim. 
Bu seçimlerde milletimiz
in bağrında kimlerin yat
tığını ortaya koyacaktır. 
Biz DYP olarak ilçemizde 
iyi ve başarılı işler yapa
cağımıza inanıyoruz.

Adaylık konusunda 
partimizde görüşme açıl
madı. Ancak seçimlerin 
öne alınması nedeniyle

Kongre İlâm
Küçük Kumla Avcılar Kulübü Derneğinden

Derneğimizin yıllık genel kurul toplantısı 7 Şubat 1 984 Salı 
günü eaat 20.00 de dernek lokalinde yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM': Yönetim Kurulu

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Genel kurul divan seçimi
3. Yönetim kurulunun faaliyet raporunun okunması
4 Denetleme kurulu blançosunun okunması
5 Yönetim kurulunun ibrası
6 2908 sayılı dernekler kanununa intibak için hazırlanan tü

zük değişikliği teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması
7. Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçimi
8. Dilekler ve kapanış

KOOPERATİFLER
İMAR DURUMU İÇİN 
BELEDİYECE i 
BAŞVURACAK S ■S»

bu konta önümüzdeki haf
ta açıklık kazanabilir. Par
ti Içl çalışmalarımızı yerel 
seçimlere göre sürdürü
yoruz.’

REFAH Partisi İlçe 
Başkanı Ahmet Selvi s

"-Yerel seçimlere gü
cümüzle ^katılacağız. Baş
ka partilere ne destek e- 
lacağız, ne de köstek. 
Bu işte kendi gücümüzü 
göstereceğiz?’ dedi.

MM **»M MM MM MM

SATILIK 
DÜKKAN

İLICA
CADDESİNDE 
ÇALIŞIR 
DURUMDA 
DEVREN 
SATILIK 
BAKKAL 
DÜKKANI

Müracaat : 2628 - 3233 
Gemlik

GEMLİK KÖRFEZİ
OKUYUNUZ»
OKUTUNUZ»

ABONE OLUNUZ.

il'!!!?' ttliHİT LJ1İ,ı ■',llı«
o .j muit] W

ta ©

İ

II

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

Çorap Çeşitleri 
Bay ] Gömlek - İç Çamaşırı 

Takım Elbiseler - Karaca Trikolar 
Mısırlı Çoraplar - Eros İç Çamaşırları 

Kravat * Mendil - Pantolon ve 
Kazak Çeşitleri

■3

M

h
ALİ ÇATAK
Domirsubfişı Mah. Çarşı Girişi GEMLlK
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hafta içinde postaya ve
rildiği belirtildi. Önümüz 
deki günlerde beledlya’ye 
gelmesi beklenen planlar 
için çalışma hazırlıklarına 
başlandı.

Belediyece incelene
cek elan plan üzerinde 
Belediye Meclisince ya
pılması düşünülen değişik
likler rapor edildikten son
ra bir ay süre ile askıya 
çıkarılacak.

Belediye Fen Dairesi 
ilgilileri, binlik planların 
postalanmasının kesinleş
mesinden sonra yıllardır 
konut edinmek için bakli

yen kooperatiflerin sorun
larının çözümleneceğini, 
kooperatif yetkililerinin ta
pularıyla birlikte belediye' 
ye başvurarak imar duru
mu almaları istediler.

Yetkililer, binlik plan
ların iki grup halinde ele 
alınıp inceleneceğini be
lirtirken şunları söylediler.

*'- Öncelikle koope
ratiflerin yoğun bulundu
ğu bölgeler ela alınacak
tır: Bu bölgelerde büyük 
değişikliklerin olmaması 
nedeniyle imar izni veri
lebilecektir."

EMNİYET AMİRİ
EROKTAY İÇİN 
YEMER VERİLDİ

İlçemiz Emniyet Aml 
ri iken terfian Bursa'ya 
atanan Aydın Eroktay için 
yemek verildi.

Pazar gecesi Sunği 
pek Fabrikasında verilen 
yemekte ilçedeki daire a 
mirleri bulundu Emniyet 
Amiri Aydın Eroktay, Ko 
ruma Amirliğine getirildi.

Limanımıza 
Japonya’dan 
Rulo Saç Geldi
götürülmek ûzera boşa
lım çalışmalarına başlandı.

öte yandan daha ev
vel ”No 2 Ho Mıng" 
adlı gemiyle Almanya’dan 
getiriler 10 bin ten hur
da demirinde boşaltım 
çalışmalın devam etmek
tedir.

Belediye Kasabı
hazırlanan şartnamelere 
uygun istekli çıkmayınca 
ihale iptal adilmiş, üçüncü 
ihalede aylık kira badeline 
35 bin lira en yüksek de 
ğer veren Fahri Gûner ta 
rafından kiralanmıştır.

Belediye encümen fi 
atlarıyla satışa başlı yan 
Et Tanzim mağazası srtık 
düşünülen amacına hizmet 
etmryecek.

SU
ABONELERİNDEN
YAPI
KULLANMA
BELGESİ
ARANMIYOR

tediye ye başvuranların di 
lekçeteHyle birlikte 1982 
yılında belediye ye öde 
dikleri elektrik makbuzları 
m getirmelerinin yeterli 
olacağını belirtti.
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE
VII. i İt SAYI : 538 İT OCAK 1984 10 LİRA

DOKTOR

EMİNE RUHAN ÇAKIR

İÇ HASTALIKLARI UZMANI

Tlf : 3100
Kayhan Mh. 1 Nolu Cd. GEMLİK

Belediye Meclisi Planları İnceleyecek

Binlik Imoı Planlan
| DEMOKRATİK SOL j
| PARTİ KURULUŞ 
| ÇALIŞMALARI BAŞLADI j

Belediye’ye Geldi
Gemlik'le imar plan 

çalışmalarında yani bir a- 
şama kaydedildi. Binlik 
planlar İncelemek vo gö- 
güş bildirilmek üzere Be* 
lediye’ye gönderildi.

Geçtiğimiz hafta so
nunda belediye’ye ulaşan 
binlik İmar planları. Bayın
dırdık ve İmar lakan Ba
kanlığı He iller Bankasın* 
ca parafe edilmiş alarak 
geldi

Planlar ûıerlnde en- 
kıaa zamanda çalışmalara

KUZU ETİ 
800 LİRA OLDU

Belediye encümeni, 
kuzu eti aetış Hatlarını ye
niden saptadı.

Doha önceleri serbest 
ölen mevsimlik kuzu Hat

başlıyacaklarını söyleyen 
Belediye Başkanı Şaha* 
bettin Cantay, gazetemize 
şu bilgileri vardi t

•'■Gemliklilerin önem
le bekledikleri İmar planı
nın binlikleri beledlyemize- 
ulaşmıştır. Binliklere ek o- 
larak Bakanlık 60 madde
lik bir görüş belirtmekte 
ve bazı değişikliklere de
ğinmektedir. Belediye mec 
lislmiz yasal süre içinde 
planı görüşerek iller Ban
kasına İade edecektir. Ba

ları, kasapların İsteği üze
rine belediye encümeninde 
yeniden ele elindi vo 800 
liradan satılmasına karar 
verildi.

kanlığın belediyemizden 
İstediği önemli bir husus; 
Küçük Kumla yönüne doğ
ru gelişen bölümünde ar
saları olan kooperatiflerin 
plan üzerinde belirlenebil
mesi İçin belediyemize ta
pularıyla başvurarak, İmar 
durumu istemeleridir. A- 
maclmız, görüşlerimizi be* 
belirterek gün geçirmeden 
binlikleri İade etmektir.’'

KOOPERATİFLERDE 
HAREKET BAŞLADI

Yıllar önce kurularak 
arsalarını alan, ancak I- 
mar durumları uygun ol
madığı İçin İnşaatlarına 
başlıyameyan Günaydın, 
Körfez, karayolları, Eğitim 

çiler Yapı Kooperatifleri 
yetkilileri belediye’ye baş
vurarak İmar durumu iste
minde bulundular. Binlik 
planlarda İmar durumları 
uygun olan kooperatiflere 

plan va proje yapımı için 
izin verileceğinden, koope
ratiflerde yoğun bir çalış
ma başladı.

Günaydın ve Körfez 
Konut Yapı Kooperatifi 
Müdürü Necdet Buluk, 
planların son aşaması ko
nusunda gazetemize şu 
açıklemayı yaptı :

•'-Yıllardır maddi ve 
manevi olarak büyük ka« 
yıplara uğramış olan ko
operatif ortaklarının konut 
gibi kutsal bir bekleyiş I- 
çinde oluşunu gözden u- 
zak tutmamak gerekir. Bu- 
nedenle belediye koope
ratiflere plan İlkelerine gö
re İmar durumlarını ver
meli ve plan proje çalış
malarına başlanmalıdır. 
Bunun sonunda İse hemen 
yapım ruhsatı verilerek 
kaybedilen zamanın hiç el 
mazsa bir bölümü telafi 
edilmelidir."

Sol’da yeni partileşme 
çalışmaları İleri bir aşama
ya ulaştı.

Adının " Demokratik 
Sol" olması beklenen ye
ni siyasi partinin kurucu
lar kurullarının tüm yurtta 
tesbltine başlandı. İlke o- 
larak tabandan, tavana 
örgütlenmeyi amaçlayan 
yeni parti için ilçemizde 
de girişimler tamamlandı. 
Partinin en geç Şubat a- 
yının ilk haftaaı resmen 
kurulacağı öğrenildi

Kuruluş çalışmaları 
sürdürülen " Demokratik

İDAM CEZALARININ
KALDIRILMASI İÇİN

KAMPANYA BAŞLATILDI
İdam cezalarının kal

dırılması isteyen hükümlü 
gençlerin anneleri gazete
mize gelerek kampanyanın 
duyurulmasını istediler.

İdam istemiyle yargı
lanan gençlerin annele
rince oluşturulan bir ko

Sol" partinin yerel seçim- Ç 
lero katılma konusunda a- f 
celeci bir tavrı olmadığı, ( 
ilkeli, tabandan tavana ör- f 

gütlenen, kaybedilen de- | 
mokratik hak ve özgür- f 

lüklere »ahip çıkan, kendi t 
içinde hizipçi ve çıkarcı ■ 
olmeyan, bugünkü ekono- 1 
mlk modele alternetif su- ■ 
nabilen, İşçi, köylü, sa- | 
natkfir, esnaf, memur । 
emekli, ve aydın katmanlar- I 
dan oluşan, bunların hak 2 
ve özgürlüklerini savunan I 

bir parti olacağı belirtildi. ■

mitece yürütülen kampan
yayı tim ülkeye duyurmak 
için yola çıkan anneler, 
İdam euçlannın Almanya, 
Fransa, Ingiltere, İsviçre 
gibi ülkelerde tamamen 
kaldırıldığını, idamın in
sanlık suçu kabul edildi
ğini, 12 Eylül öncesi iste- 
miyerek katıldıkları eylem*

ocoooraeoooooooocoooooooooooooooooorcocoooooooooooooooooooooooo 
LİSTELER 19-21 OCAK ARASI ASKIDA KALACAK 

Ticaret ve Sanayi I

Odası Seçimleri | 
29 Ocak9ta I

Gemlik Ticaret vo Sa

nayi Odası Meslek Komi

teci seçimleri 29 Ocak 

tarihinde yapılacak.

Ticaret vo Sanayi 0- 

deaı Yönetim Kurulunca 

hazırlanan ve İlçe Seçim 

Kurulu Yergicine verilen 

üye listeleri 18 Ocek ile 

21 Ocek 1984 tarihleri 

oreeınde askıda kalacak. 

Saçma ve seçilme hakkı 

İle yalnız aoçmo hakkına 

ait üyeler 29 Ocek 1984 

tarihinde yapılacak eoçlm- 

loro katılacaklar. Ticaret 

ve Sanayi Odası gi

rişinde askıya çıkacak e- 

lan listelerdeki ad ve mes

lekleri 11 o kimliklerinde 

yanlışlıklar elanlar veya 

listelere hiç yazılmayanlar 

süresi içinde İlçe Seçim 

Kurulu Başkanı Yargıca 

başvurabilecekler.

Seçimler önce bağlı 

oldukları meslek grupları 

aracında yapılacak. Mes

lek gruplerına girenler a- 

raaıada Oda Mesllel oluş- 

turuleook:

YAKINMALAR VAR

Ticerot vo Seneyi O* 

desı moslok gruplarında, 

mesleklerin birbirine u- 

yomsuzluğu konusunda 

geniş yekinmeler olduğu 

kulağımıza kadar geliyor. 

Eczacılorın bozılarının bak- 

kallor grubunda bazıları

nın bir başka grupta ol

duğu, gıda imalatçılarının, 

sanayiciler arasına sokul

muş olduğu gibi iddiala

rın listelerin askıya çıka

rılmasıyla birçok itirazlara 

neden öleceğim gösteriyor.

DİKKATSİZLİK 
KANALİZASYONLARIN 
SIK TIKANMASINA 
NEDEN OLUYOR

Son günlerde kanali
zasyon tıkanma olayları
nın artmasının dikkatsiz
likten doğduğu belirtildi.

8 Belediye Fen eleman
larınca yapılan inceleme
de, İlçemizde son zaman
larda sıklaşan kanalizas
yon tıkanmalarının evler
den kanalizasyonlara baz, 
paçavra, iç çamaşı, havlu 
gibi eşyaların atımasmdan 
doğduğunun görüldüğü, 
bunun önlenmesi İçin 
çok dikkatli olunması ge
rektiği belirtildi.

İlgililer, bu tür eşya
ları kanalizasyona atanla
ra ceza uygulanacağını, 
eşyalara sahip çıkılmadı-

YARDIMSEVENLER
DERNEĞİ 
KONGRESİ
YAPILDI

Yazısı S. 2 do 

ğında tüm apartmanın ce
zalandırılacağını söyledi
ler.

Kayhan Mahallesi Muhtarı

HAŞAN ÖZLER
İLK RESMİ ADAY OLDU

Kayhan mahallesi 
Muhtarı Haşan Özler, Doğ 
ru Yel Penisinden ilk res 
mi belediye başkan adayı 
oldu.

DYP ilçe yönetim ku 
ruluna dilekçe He başvur 
duğunu söyleyen muhtar 
Haşan Özler, belediye baş 
kanlığına geldiğinde halka 
özlediği yönetimi gebrece 
ğinl bunun İçin program 
çalışmalarına başlandığını 
açıkladı.

Partisi içinde adaylı 
ğının kabul edilmemesi 
halinde bağımsız olarak

ler sonucu suçe İtilen 
gençlerin idem edilmele
rinin önlenmesi iç n Cum
hurbaşkanı, Başbakan, 
Meclis Başkanı. Adalet 
■akanı. Adalet Komisyonu 
Üyeler vo Parlamenterlere 
binlerce mektup yellendi
ğini söylediler. İlçemizde 
de bu kampanyayı baş
lattıklarını duyurdular.

başkanlığa soyunacağım 
söyleyen Özler’ “hazırla 
d iğim programın benî ba 
şanya götüreceğine emin 
im” dedi.

İlk aday Haşan özler
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Gemlik 
Y azıları

Av Ali AKSOY

Partileşme olayı konusunda "kazın ayağı** Gam 
lik’ten görüldüğü gibi değilmiş meğer. Bunu on gün 
önce Ankara’ya yaptığımız gezide yakından gördük. 
Görünce de yeni '‘demokratik sol parti" kurma tav 
nnı doğru bulduk.

Her yazı yazarına tanıktır. Bu sayfada yazdık 
larım da bana... Körfez okuyucuları genel seçim 
lerde Halkçı Parti’ye oy verdiğimi, yerel seçimler 
için jODEP ve Halkçı Parti'nin ortak bir aday 
üzerinde anlaşmaları gerektiğini yazdığını bilirler. 
Bende bu özlemle SODEP’e üye oldum. Sayın Be 
kir Scytnen'in aday olma konusunda verdiği ümitle 
avundum. Ve üç gün önce Sayın Erkan Mutman'a 
noter kanalı ile yolladığım yazıyla SODEP’den isti 
fa ettiğimi bildirdim; Çünkü Ankara’dan "başka 
hava” ile döndüm.

Şimdi kimi okurların, (- Havan batsın, "dön” 
bakalım! Tam da yerel seçim öncesi sosyal demok
rat oyları böl bakalım...) dediğini duyar gibi olu
yorum.

* * *

1 Kasım 1983 günlü (Gemlik Kime Oy Verecek) 
başlıklı yazıda, (Sosyal demokrat "nihai” siyasal 
örgütlenme asıl parlamento açıldıktan sonra gün
deme gelecek) demiştik, işte geliyor.

îlki, Halkçı Parti ile SODEP’in ‘‘birleşme” 
amacına yönelik çabaları. Parti kurucularının kon
seyce peşpeşe "veto” edilmesini Halkçı Parti'nin 
"jurnallarına” bağlayan, bu görüşünü genelgeleriyle 
tüm örgütüne duyuran SODEP’le "düşman kardeşi"(!) 
Hâlkçı Parti, yerel seçimler öncesi birleşmekte ya
rar görüyorlar. Sayın Deniz Baykal’ın bu amaca 
yönelik yoğun girişimleri sürüyor. Eski CHP mil
letvekilleri SODEP’e katılıyor ve HP'nin parlamen
to üyeleri aynı görüşteler. Ortak görüş : Birleşeliml

Özetle, -Sayın Uğur Mumcunun tanımıyla-, is
met Paşa'nıu “özel kalem müdürü" ile “oğlunun” 
partilerinin bir araya gelmemeleri için hiçbir neden 
yok Bu birleşme er-geç olacak.

Olunca da bu birleşme şu temel özellikleri ta
şıyacaktır : 1- Eski CHP’nin ''siyasi mirası” sorunu 
çözülmüştür. 2- Çünkü "tavanda birleşme" sağlan
mıştır. 3- “Meşhut” kişiler ve eski hizipler "İnönü 
dikişi” sayesinde biraraya gelmişlerdir. 4- Bu ee« 
nuç nihai, kesin sosyal demokrat partileşmedir.

Birinci gelişme böyle.

* * *

Gelelim ikinci ve yeni partileşme olayına ;
CHP artık tarihin malı olmuştur. Herkes bunu 

içine sindilmek zorundadır. CHP’nin "devamı” ni 
teliğinde parti kurmağa hukuken olanak yok. Böyle 
yasal bir engel bulunmasa dahi "eskinin devamı"

I CHECK - UP )

SAĞLIK KONTROL {
LABORATUVARI |

C Danışma İçin halkın, 1
C tetkik İçin doktorların hizmetindeyiz- <
S — Gerektiğinde hizmet ayağa götürülür. — J

S
 BAKTERİYOLOG j

DR» CBLAL BUGER }
İntaniye, Hijyen Mütehassısı f

Î
 Sağlık kontrol ( Check - up ) ve 1

Tıbbi tahlil laboratuvarı r

Mm t Atatürk Cad. Garanti Bankan ürti Kat I No. 6 ■
»22952 BURSA ।

NEDEN

YENİ PARTİ?

şeklinde yeni partiye hiç gerek yok.
Ortada siyasi miras dağil, onurlu bir geçmiş 

uzun bir deneyim var. Bu deneyim nedir? Altmış 
yılda Türk toplumu değişiyor. Bu değişimin gerek 
lerine, geniş emekçi yığınlarının çıkarlarına uygun 
bir değişimi parti, özellikle on - onbeş yıl içinde 
Ecevin'le amaçlıyor. Ne var ki örgütün "gelenek 
sel yapısı” yöneldiği siyasal amaçların gereklerine 
uygun değişime direniyor. Başta işçi, köylü ve es 
naf kesimle bütünleşme sağlanamıyor. Klâsik-gele 
neksel örgüt yapısı, "siyasi hizipler” üretiyor. Bu 
hizipler şenliği emekçi katmakların partiye kataca 
ğı ‘‘asıl şenliği” sürekli ürkütüyor. Buna meydan 
bırakmıyor.

Peki çözüm!
Batı demokrasilerinde örnekleri olan "demokra 

tik sol partiyi” olağan koşullarda, tabandan, en 
geniş katılımla ve emekçilerle kurmak. Hiziplere, 
meşhurlara ve eski siyasilere dayanmadan kurmak. 
Yeni kurulacak parti böyle kurulacak. Eskinin de 
vamı yada mirasçısı olmıyacaktır. Çünkü eskinin 
devamı parti kurmağa kalkmak, eski büneyedki 
"'hastalıkları" yeni partiye taşımaktır.

# # #
Kuruluş çalışmaları son aşamasında olan yeni 

parti tüm yurt düzeyinde en kısa sürede örgütle
niyor. Daha kurulurken gözetilen temel ilke parti
nin en geniş tabanı kucaklamasıdır. Değişik yerle
şim bilimlerinde ortaya çıkan kurucu üyeler, iller 
düzeyinde toplanarak üst yönetimi belirleyecektir. 
En geç şubat ayı ilk yarısında tüzel kişilik kaza
nacak olan partinin yayınlayacağı kuruluş bildirgesi, 
SODEP ve Halkçı Parti’nin programlarından farklı 
olacak, somut siyasal amaçlar ve ekonomik görüş
ler taşıyacaktın.

Yeni parti yerel seçimlerde nasıl bir tavır ta
kınacak ?

Bu aşamada henüz böyle bir sorun yok Bu 
konu kuruluş sonrası gündeme gelecek ve tavır 
saptanacaktır.

# # #
Demokrasi uzun soluk ister. “Çile çiçekleri” 

mesajı kurulan partilere rağmen "arayış" halindeki 
topluma ulaşmıştır. Parlamento açıldıktan sonraki 
"nihai” partileşme işte şimdi sağlanıyor.

Gözetilen ilkelerdeki kararlılıktan ürken ve 
kaygılanan çevrelerin birleşmeleri kaçınılmazdır.De
mokrat sol tavır kamuoyu önüne çıktığında Türk 
halkının tercihi net olarak belirecektir.

Evet.partileşme olayı artık Ankara’dan görül
düğü gibi görünüyor Gemlik’te.

ZAYİ

Bursa Trafik Müdürlüğünden almış olduğum kam 
yönetimin 16 AK 043 nolu arka plâkasını kaybettim.

Hükümsüzdür.

Kerim Kadiköy

Gemlik Vergi Dairesi Md. den aldığım 29/7/982 
gönü ve 109368 nolu makbuzumu Kaybettim Hüküm 
süzdür.

Eyüp Elüstü

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Seçim Kurulu Başkanlığından

5590 sayılı TürkiyeTicaıet, Sanayi, Deniz Ti 
caret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği kanunu 
nun tatbikine ait 3/13-070 sayılı tüzük hükümleri 
uyarınca yapılacak Meslek Komiteleri üyeleri »eçi 
mi hakkında aşağıda yazılı bilgi ilgililerin dikkati 
ne arzolunur.

SEÇİM GÜNÜ :

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komi
teleri seçimi 29 1. 1984 Pazar günü Gemlik Tica
ret ve Sanayi Odası Meclis Salonunda yapılacak. 
Seçim sabah saat 8’den 17’ye kadar gizli ey açık 
tasnif esaslarına göre yapılacaktır.

LİSTELERİN ASILDIĞI YERLER :
Ssçme ve seçilme hakkına haiz bulunanlarla 

yalnız seçme hakkına haiz bulunanların ad ve so
yadları ile ticaret ünvanlarını kapsayan Listeler 
19.1.1984 tarihinden 21.1.1984 tarihine kadar Gem
lik Ticaret ve Sanayi Odası giriş kapısındaki ilan 
tahtasına ve İznik Belediye binasında 3 tam iş gü
nü asılı kalacaktır.

İTİRAZLAR ;

Listelerde; seçmenlerin adları meslek ve hüvi
yetleri yanlış, veya mükerrer yazılmış yada hiç ya
zılmamışsa itirazların ilan süresi içinde ilçe Seçim 
Kurulu Başkanı Hakime yapılacaktır.

OY VERME ;
Oy kullanacakların Sandık Kurulu Başkasına 

göstermek üzere nüfus hüviyet cüzdanlarını yanla
rında bulundurmaları.

Şirket ve Kooporatifi temsile yetkili bulunan- 
kişilerin şirket ve kooperatifler tarafından verilen 
yetki belgesinin yanlarında getirilmesi ve Seçim 
Kuruluna ibrazı mecburidir.

Kasaplarla Belediyenin Arası 
Yine Açıldı
İlçemizdeki kasaplarla 

belediye arasında bu kez 
gübre, kan ve bağırsaklar 
konusunda anlaşmazlık çık 
tı.

Gemlik Kasap ve Ben
zerleri Derneğince Bele
diye'ye yazılan yazıda; 
mezbahaya kesilmek üze
re getirilen hayvanların 
beklemeleri sırasında bı
raktıkları dışkılardan olu

şan gübre ile kesimde fi- I 
kan kan ve bağırsakların I 
kendilerine verilmeleri is- I 
tendi. Dernek yetkilileri I 
gübre, kan ve bağırsakla- I 
rın kendilerine ait oldu- I 
ğunu iddia ettiler.

Belediye yetkilileri ite I 
kasapların kan, gübre ve i 
bağırsaklarda haklarının ol- 
madiğim, kendilerine ve- I 
rilemiyeceğini bildirdi.

Yardımsevenler 
Derneğinin 
Kongresi Yapıldı

Gemlik Yardımsever
ler Derneğinin yıllık ola
ğan genel kurul toplantı* 
sı yapıldı.

Ticaret ve Sanayi 
Odası Lokalinde yapılan 
genel kurul toplantısında 
Yardım Severler Derneği 
Yönetim Kurulu üyelikle
rine Dr. Nimet Ataoğuz, 
Sevgi Çorum, Hayat Marş, 
Yadigar Güney.Ülker Öz
bek, Muallâ Ceylan, Zey
nep Dincer, Berrin Tunçer, 
seçildi.

Armutlu
İl Yolu Yapımı 
Hızla Devam Ediyor

Gemlik-Armutlu il yo
lunun iklnei bölOmünfin 
yapımı hızla devam ediyor.

Gemlik Karaoaall ara
sından sonra, Karacasll 
Narlı Köyü arasındaki b 
kinci bölüm çalışmaları 
yolun trafiğe yer yer ka
patılmasıyla devam ediyor. 
Narlı Köyü girişinde sür
dürülen çalışmalardan son
ra Narh Kapaklı arasındaki 
bölümün genlşlotilmaslne 
geçileceği öğrenildi.

BANDO ŞEFİ 
SABAHATTİN ÖZANADOLU 
ANİDEN ÖLDÜ
İlçemiz bandosunun 

ilk elemanlarından olan 
Sabahattin Ozanadolu a 
nlden öldü.

Gemlik bandosunun 
gelişmesinde çok büyük

hizmetleri geçmiş olan I 
Ozanadolu, aniden rahat* 
sızlaştı ve bakıma alın- K 
dıyaa da kurtarılamayarak 
öldü. Ozanadolu paaar , 
günü toprağa verildi.
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SPOR... SPOR... SPOR... SPOR...

Umutlar Sende

Toplamlarla, çağda; boyutlara ulaş
ması; yönetenlerin tutumlarıyla yakından 
ilgilidir.Geniş anlamda demokrasiden ya
na olmayan kadrolar, kafalarında ürettik
leri çağdışı düşünçeleri enjekte etme gi
bi tutku içinde olduklarında, çağdaşlığı 
çağdışılığa dönüştürür; böylece demokra
siyi körebe oyununa uyarlamış olurlar.

Halkımıı özgürlüğüne dokunulmasın- 
l dan yana değildir.Çünkü; özgürlüğün ne 

olduğunu kaça malolduğunu; Çanakka- 
I le’den Anadolu’ya uzanan çizgide kavra 
I mıştır. Basın özgürlüğünden, Anayasa'nın 
| tanıdığı özgürlüklere saygıyı da belirle- 
İ miştir. Basın yolu halka kapatıldığında 

; gasete kültüründen yoksun kalacak; ga
zetesinden öğreneceklerinden de, bir gün 

■ lük do olsa uzak düşecektir. Gazetelerin 
I ederlerinin ulaşılamaz boyutlara varması 

giderek kişileri gazete okuyamaz duruma 
getirmiştir. Gazete satışlarındaki artışın 

' olmaması da dar gelirlinin parasal yön- 
I den açmazlara girdiğini gösterir.

Sayın Başbakan “ORTA DİREK” 
derken acaba çevresindeki “ağyarından” 
mı aözediyor? “Ortadirek” ekeceğine güb- 

, re almakta güçlük çeken, toplumun doy- 
■ ması onlara bağlı köylü kesimi olmasın? 

Bugün, tarım kesimine kolaylıklar görü
lemiyor. Mevsim ekimi olan ıspanak tar

lada kalırsa ne olur? “Biri yer, biri ba
kar kıyamet ondan kopar .“tekerlemesi 
orta direkle, onu sömürenler için söy
lenmiş olmalı. Düşünme özgürlüğü, gibi, 
her yönetim biçiminde, yoksul için kö 
yünden şehre inme olanakları da alıûıyor 
elinden.

Kazanamayan, “horantasını” günlük, 
aylık kazançlarıyla geçindiremeycDİerin 
dert'eri boyları geçmede. Gelin siz bu 
kesime bazı özgürlüklerden sözedin, ka
fasından her düşünceye saygı duyulaca
ğını söyleyin. Tutacak mıdır? Dün nç 
ayda bir ayakkabı eskitenler, bugün pen 
çe üstüne pençe yaptırıyorlar. Sabır la- 
şılayan yönetim bu sabrın da taşacağını 
görmüş olmalı. “ORTA DÎREK” kal
kınmak için kan istiyor, kan! Sabah 
‘iş bulurum’ umuduyla yola çıkanların 
umutları “kursaklarında” kalıyor; boynu 
bükük ezile-büzüle tutuyorlar evlerinin 
yolunu akşam üstü.

Ey “ANAVATAN”! Senki bir par
tiye ad oldun, bu partinin kanatları al
tında korumaya alındın; şimdi tüm u- 
mudumuz şendeyse, tüm gözler sana çev
rilmişse bunun bir anlamı olmalı. Hani 
geçmişte söylenen bir söz vardı : “Göz
lerime bakın ne istediğimi anlarsınız”. 
Birinin de çok bakt;k ulusça gözlerine.

G E M $ A
Gemlik Sanayi Çarşısı yaptırma Derneği Bşk.

Derneğimizin yıllık genel kurul toplantısı 19 Şubat 1984 Pazar 
günü saat 14.oo do İstiklâl Cad. No 21 Gemlik (Yaprak ticarette) yapı 
lacaktır.

Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur

GÜNDEM: Yönetim Kurulu

1. Açılış ve yoklama
2. Genel kurul divan, seçimi saygı duruşu
3. Yönetim kurulunun faaliyet raporunun okunması
4. Denetleme kurulu faaliyet raporunun okunması
5. Yönetim ve denetleme kurulunun aklanması
6. Yeni İdare heyeti ve denetçilerin seçimi
7. Dilek ve istekler.

_

Gemlik Motorcular Kayıkçılar ve Benzeri 
Derneği Başkanlığından

Gündem maddelerinin müzakere ve karara bağlanması amacıyla Der
neğimizin yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 29.1.1984 Pazar günü Se
al 14 do Gemlik Balıkçılar Derneği Lokalinde yapılacaktır.

Belirtilen gün ve saatte sayın üyelerimizin toplantıya teşriflerini ri
ca ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
Naıım AKAY

GÜNDEM

1* Açılış konuşması ve saygı duruşu
2- Başkanlık divanı seçimi
3 Yönetim kurulu faaliyet raporu ve Denetçiler raporunun okunması
4- Yönetim kurulu ve Denetçilerin ibraaı
5- Çalışma Programının okunması ve karara raptı
6- 1984 muhammen Gelir Gider bütçelerinin müzakeresi,
7- Yönetim Kurulu seçimi
8* Murakıpların seçimi
9- Birlik delegelerinin seçimi
10- Dilek ve temenniler
11 Kapanış

Hadi ÖZSAYIN

Umurspor'dan Haberler
Eşya Piyangosu Sonuçlandı
Umurspor’un 9 Ocak 1984 Milli Piyango çekilişine göre düzenlemiş olduğu 

eşya piyangosu sonuçlandı.Büyük İlgi gören eşya piyangosunda ikramiye kazanan
lar belli oldu. Çekiliş şöyle sonuçlandı!

730 nolu bilet sahibi Osman Maldan'a radyolu teyp, 745 nolu bilet sahibi 
İsmail Yavuy'a küçük boy çamaşır makinası, 641 nolu bilet sahibi İbrahim Sûren- 
cl'ye duvar saati, 730 nolu bilet sahibi Bilge Gülençay ve 554 nolu bilet sahibi 
Oktay Obuz'a düdüklü tencere çıktı.

Gazetemize bir açıklama yapan kulüp başkanı Turan Selçuk '-Böyle çekilişle
ri İzin aldıkça sık sık yapmayı düşünmekteyiz. Fazla bir kâr amaçı gütmeden ku
lübümüze az miktarda gelir sağlamaktayız dedi.

Tavla Turnuvası Düzenlendi
Umurspor sosyal faaliyetlerinin sürdürmeye devam ediyor. 1984 yılının 

gençlik yılı olması nedeniyle Umurbey genelinde tavla turnuvası düzenledi.
Turnuvaya giriş 200 lira olup müracatlar şahsen Umurbey Eczanesine yapıla

cak. Başvurular 20 Ocak 1984 Cuma akşamı sona erecek ,müsabakalar ise 
22 Ocak Pazar günü Umurspor lokalinde eleme usulün e göre yapılacak.

2 katogoride yapılacak olan müsabakalar 1965 yaş gurubu aşağısı A kategori
si, 1965 yaş gurubu yukarısı ise B kategorisini oluşturmakta.

Müsabakalar sonunda ilk 5'e girecek olan müsabıklara çeşitli giyim eşyaları 
verilecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan tertip Komitesi Başkanı Halil Glrenay; 
"-Amacımız bu tür çalışmalar yaparak gençlere takımımızı tanıtmak ve kadromu
za almaktır.Satranç turnuvası Gemlik genelinde düzenlenmiş fakat İlgisiz kaldı
ğından yapılmamıştır. Mart ayında masa tenisi turnuvası dûzenliyeceğiz. Turnuva
ya Gemlik'ten katılmak isteyenler müracatlarını kulübümüze yapabllirler'*dedl.

Boks Takımı Çalışmalarını Sürdürüyor
Bursa 1983-1984 yılı 3. amatör küme l.gurpta mücadele edeccek olan 

Umurspor boks takımı çalışmalarını sürdürüyor.
Umurspor boks takımı haftada 4 çalışma yaparak liglere hazırlanıyor. Em.Asb 

Kasım Çetin nezaretinde, çalışmalarını sürdüren boks takımı müsabakalara tam 
kadro ve malveme çokluğu İçinde hazırlanmaktadır.

Kongre İlânı
Umurbey Umurspor Derneği Başkanlığından

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 11 Şubat 1984 Cu
martesi günü saat 19.00 da Umurbey Belediyesi altında 6 nelu dükkan
da yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı raktirde ikinci toplantı 18 Şubat 1984 Cu
martesi günü aynı yerde ye aynı saatte yeter sayı aranmaksızın yapıla
caktır.

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

GÜNDEM: Yönetim Kurulu

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

ve görüşülmesi
4. Yönetim kurulunun aklanması
5. 2908 sayılı dernekler kanununa intibak işin hazırlanan tüzük do 

ğişikliği teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması
6. Yoni dönem bütçesinin görüşülüp ve onaya sunulması
7, Organ seçimleri a) Yönetim kurulu 7 asil 5 yedek

b) Denetleme kurulu 3 asil 3 yedek
8. Dilek ve kapanış.

İstiklâl
Savaş
Gazisi
Öldü
İstiklâl Savaşı gazisi 

Harun Özbay (90) öldü.
Harun ör 

bay, istiklâl Savaşında 
başçavuş olarak üstün hlz 
metler vermiş, daha son 
ra kendisi İstiklâl model 
yası ile ödüllendirilmişti.

Dün ölen İstiklâl Se 
vaşı Gazisi özbay, çevre 
sinde sevilen sayılan bir 
kişiydi. Gazi Özbay bO 
gün Armutlu da askeri tö 
renle toprağa verilecek.

M SATILIK DÜKKÂN S

dükkânı devren satılıktır
Gazhane Caddesinde çalışır vaziyette bakkal

SATILIK ARSA
H s

Osmaniye Mahallesinde, imar | 
g planı içinde satılık arsa
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I ULUDAĞ SÜTHANESİ 1
i Koyun Yoğurdunu Senediniz mi? |
İ 0
I BOĞAZİÇİ’NİN ET ÜRÜNLERİ j

* Sucuk * Salam * Pastırma Çeşitleri Milas Bal Çeşitleri ile Emrinizdedir

i *| Not : Her Gün saat 8-12.00 arası | 
| Günlük Süt Bulunur |
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UYE KAYITLARINA BAŞLAMIŞTIR

BAŞSAĞLIĞI
Gemlik Belediye Bandosu Şefi, iyi ve örnek insan 

SABAHATTİN ÖZANADOLU nun 
ani ölümü nedeniyle ailesinin ve yakınlarının 

acılarını paylaşır, başsağlığı dilerim

ERSEN ILPEN 

f ______ _______ _______________________

VEFAT vs TEŞEKKÜR 
AİLE BÜYÜĞÜMÜZ, İYİ VE" EŞSİZ İNSAN 

•SEVGİLİ ANNEMİZ

Gülfüz Camgöz’ü 
KAYBETTİK. CENAZEMİZE KATILAN, TELEFON, 
MEKTUP VE TELGRAFLA ACI M İZİ PAYLAŞAN, EŞ 

DOST VE TANIDIKLARA TEŞEKKÜR EDERİZ.

E»t VE (OCUKLARI



gemlik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
Yit. « 11 BAYI X 688 «4 OCAK 1984 10 LİRA

Davetiye Lastik Mühür 
Ciltçilik Kartvizit 
Siyah ve Renkli 

Baskı işlerinizde

KÖRFEZ Basımevi 

tlf. 1797 - 3233

BAŞKAN ADAYLARI ORTAYA ÇIKMADI

PARTİLER
REKLEYİŞ İÇİNDE

26 Mart 1684 günü 
yapılacak olan yarat ee- 
çlmlerle ilgili olarak Be
lediye Bsşkanlığıne aday 
olacakların belirlenme çe
lişmeleri gördürülürken par 
tilerden reoml adaylar or
taya çıkmadı.

Yerel seçimler İle il» 
glll yasanın Cumhurbsş* 
kanınca yeniden görüşül
mek ûzoro parlamentoya 
gönderilmesi, gerekli gö
rüşmelerin yepılarak yısa
nın çıkarılmasından sonra, 
durgunlaşan siyasi çslıy- 
molsr yeniden şenlendi.

DYP no yenli başvu- 
ran Kayhan Mahalleol Mu
tan Hesan özler'don baş- 
ka belediye başkanlıflıne 
aday odayı olan kimse 
çıkmadı. İlçemizdeki pertl 
balkanlarının tümü çöl
leşmiş gibi aday adayları 
veya partilerinin adaylcrı- 
nı açıklamaktan çekini
yorlar.

Bu arada muhebklo- 
rlmlzln İlçe İyinde yaptık
ları saptamalara göre ku
lislerde partilerden bele
diye bsşkanhğıns ödleri

geçenler şunlar :
Ana Vatan Partisi İl

çe Başkanı Hakkı Çakır 
aday adaylığına İki parti
linin başvurdüğunu, an
cak banların değerlendi
rilmesinin önümüzdeki gün 
(arda yapılacak Yüksek 
Seçim Kurulu korallerin
den sonra açıklanacağını 
söyledi. Bu arada İktisat
çı Haşan Başaran’ın adı 
kulislerde ANAP’tan aday 
adayı olarak dolaşıyor. 
Doğru Yol Partisi, ilçe ör
gütü Haşan Ozler’ln baş
vurusunu, gelecek elan 
öbür başvurularla birlikte 
değerlendirecek. Ancak,

DYP'de bir durgunluk göz
leniyor. Anap'teki hareket
liliğe kerşı, DYP’de dur
gunluk sürüyor. Sanki sa
haya çıkmadan maçı kaye 
botmlş takım havası esi
yor partide. Doğru Yol, 
üzerindeki ölü toprağını 
atamazsa atı alan üskfi- 
darı geçeceğe benziyor. 
Bu ara adaylık İçin yeni 
adların ortaya atıldığı gö
rülüyor. Bunlardan Küçük 
Kumla eski Belediye Baş
kanı Yüksol Yıldırım, eski 
Gemlik Belediye Başkanı 
İbrahim Akıt. Halkçı Par
tinin aday arayışı İçinde 
olduğu gözlenirken, Arif

Ayar, gazetemize gelerek 
kendisinin aday olmadı
ğını, yönetim kurulunda 
çalışmalarını sürdüreceğini 
açıkladı.

öte yandan sessizlik 
görüntüsünü bozmak İs
temeyen 80DEP, bekle
yişini karşı partilerin aday
larının açıklanmasına sak» 
lıyer. İlçe başkanı Erkan 
Mutman, üye yazımlarında 
horgfln artış olduğunu vur 
gularkon partisine geniş 
İlgi duyulduğunu vo 20 
Şubst’a ksdar zamanımız 
var derken, parti İşinde 
kendisinin aday olacağı 

D. S. I do

DEMOKRATİK SOL PARTİ 
KURUCULAR KURULU ÜYESİ 
ŞÜKRÜ EKİM 

“YENİ PARTİ

TEMEL HAK VE 
ÖZGÜRLÜKLERİ 
GERİ GETİRMEYİ 
AMAÇ EDİNMEKTEDİR”

Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Kadri 101er, Kaz. 
Şükrü Ekim İla yeni kurulmakta olan Demokratik lal 
Parti konutunda söyleşti.

Kulislerde Yüksel YILDI*
RIM’ın adı da geçiyor

İrken MUTMAN

1

( TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE LİSTELERİ >
ASKIDAN İNDİRİLDİ |

ODA SEÇİMLERİNDE I
MUHALEFET HIZLANDI I

Ticaret vo Sanayi 
Odası meslek gruplarının 
eskiye çıkarılan üye liste
leri İndirildi.

Üç gün süreyle eski
de kelen listeler, cumar- 
toel günü İndirildi.. Bu 
arada listelerde adları, mos 
lok gruplerı yanlış yazılan
lar İlçe Seçim Kurulu Ha
kimine müracetta bulundu
lar.

önümüzdeki pazer 
günü Ticaret vo Seneyi 
Odacında yapılecak olan

Meslek grup seçimleri I- 
çln ilçede yoğun bir mu
halefet çelişmesi beşledi. 
” Yenilikçi Grup “ ölerek 
eeçlmlere katılacak olanlar* 
ce gazetemize yapılan 
açıklamada "yıllardır Tice» 
rot vo Sanayi Odasında 
aynı adları görmeklen ar
tık bıktık. Bu kişilerin de
ğiştirilmesini istiyoruz .An 
cak görüyoruz kİ oynı I- 
elmler yeniden karşımıza 
çıkıyor. Gruplarda düşün-

D. S. 2 do Tevfik SOLA «SU BAŞI

GÜLER — Sayın Şükrü Ek/m, ilk toruma fdyle 
baflıyorum. SI* yeni kurulmakta olan Demokratik Sal 
Partinin kurucular kurulunda bulunuyerıuauz. Neden tel 
partiler aratındo bu tercihi yaptınız?

EKİM — Ben tize il Eylül sonrası kurtlan par
tilerde neden görev almak İstemediğimi anlatırsam, sa
nırım sorunuza cevap vermiş olurum.

Yapım gereği, İnandıklarımla çatışır, eerumlalık 
duygum ve paylaşma İsteğimle bağdaşmaz ve demokrat 
düşünce anlayışımla ters oldukları için, belli oranda heş- 
görOlü karşılanabilir de olsalar, olağanüstü dönem ürünü 
tüm partilerde yer almayı doğru bulmadım, yapamadım.

Oysa kurulmakta olan yeni parti ulusomuzua, eelda 
olduğu kadar sağdaki tüm demokrat kesimlerin de özlem
lerine eovap verecek, güvencesi olacak nitelikte olduğa 
İnancındayım.

GÜLER — Ytnl kurulacak partinin tol’u bPIMğU 
İddialarına ne derziniz?

EKİM — Kurulmakta olan yeni parti tavandaki elası 
tüm cılız vs kısır yapıyı reddeder. Bir başka deyişle, de
ha kuruluş biçimindeki ilkoloriylo geniş ve nağlıklı bir 
tabanı partinin dinamik, değişken va hatta üretken tüme
li ölerek kabul eder. Bu temel demokratik sol dBoüactde 
kİ tüm yurtseverler, tüm SEÇMEKLERDİR, »öylesi bir 
düşünce ve hareketle eolu birleştireceği kösle olduğuo- 
dan. ancak Işins gslmlyenlor ve post peşinde olular ak- 
cini söyleyebilirler. İnandıracakları kimee Mabltlrteree 
tabi.

İmam Hatip Lisesi 
Mekke’ye
Cezi Düzenledi

İlçemiz imam Hatip 
Lisesi öğrencilerince Mok’ 
ko vo Medine’ye geıl dü
zenlendi.

ilgililerden aldığımız 
bilgilere göre 1*16 Şubat 
tarihleri aracında yapılacak

D. 6. 2 do

Limanımızdan
Manyezit 
İhraç Ediliyor

Hadi ÖZSAYIN

Lllmenımııden Ameri
ka Birleşik Devletlerine 
2500 ton menyozlt made
ni İhraç ediliyor

Donla Yollarına ah 
"Dlçle” edh gemiye Kü-

D. B. 2 do

Kümes Hayvanlarını 
Koruma Derneği 
Kuruldu

Yerdim Sevenler der 
neğinden eonre İlçemizde 
İlk kca Kümes Meyvenle* 
nnı Sevenler Demeği ku
ruldu.

Demeh kurucusu Kod 
rl An, emeçlerinin kümce

D. S. 8 de

GÜLER — KorufmedtOe elen mİ »efetato HP m 
SODSP’tan forklılıtı nedir?

EKİM — Demokrasinin mkitaya efrat ı£ı MaemOe ku
rulan SODEP re HP bu türeç İçinde ve baUrlenal* kefal
larda ne yapılabilirse anu yapmaya çalıştılar Fakat karala, 
biçimleri nedeniyle daha işin hartada genel başkarUr «Ti
resinden başlayarak iki parti de sanki tabanları tek bir hâ
tûn delilmiş gibi birbirlerini knralamaüa hapUCı. Ma cere
yan ne yankki illere, ilçelere ve giderek tûm Tarktyv’y» 
süratle yayıldı. Kurulmakta clar. yeri parti daha nacede 
değindiğim gtbi bir kere kuralar bıcımi clarak farklı, ba 
çok Ğaemli. İkincisi. İSSI Anayasasını de^ı'. uygulayımlarını 
■uçlu esmekte, dolayısıyla temel bak ve MgOrtOkleN geri 
getirmeyi amaç edinmektedir. Ccûreüsü. yen: kurularak 
parti, htıipçıleriyle. okam’.anyla, tteşhar isimleriyle kapa
lı ybnetim biçimiyle, artık tarih elmar bir mirama paylarım 
kavgasını detil, yepyeni pırıl pırıl sıcak bir dofuşua müj
desini vermek eavmdadv. Ve bunan i<na tem demokratik 
•ol düşüncedeki SEÇMEKLE kacak açmaktadır.

GÜLE R — »arat nçkalafido mil Mr oomr elmayı 
dOfünOyorttrmn?

EKİM — Çok partili d.--em başladıktan sonra inanı
yorum ki safın karşısında il kes Belediye Başkanlığını ka- 
taaabileeek Mr ortama sahip Gemlik Ba nedeniyle IWOV 
ve HP ilçe Burkanlarına bu şunu iyi kullanmaları dileğimi 
İletirken, saptanacak uygun ortak aday için yanlarında pa- 
lışaeafımı açıklıkla ifade ederim. Teşekkür ederim.
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Neden İthal Edelim?

Mehmet CEM

Yani çıkan yasalarla yurdumuza yabancı kay
naklı dayanıklı tüketim malları ile içki ve ılgara 
gibi Tekel maddelerinin girmesi yakındır. Buzdola
bı, bisiklet, çamaşır makiaaeı, elektrik süpürgesi gi
bi mallar eskiden de ithal yolu İle dışardan gelirdi. 
Ancak o günlerde ülkemizde bunların üretimi yapıl
mamaktaydı. Zamanla devletin tsşviki ve yerli giri
şimcilerin gayretleri neticesinde yavaş yavaş daya
nıklı tüketim mallarının imalatı gerçekleşti Devrin 
hükümetleri çıkardıkları yasalarla bu sanayi dalla
rının yaşyabilmesi için ithal yasaklan koyarak, ko
rama görevlerini yaptılar. Şimdi ise söz konusu 
yasaklar kaldırılarak kapılarımız yabancı mallara 
açılıyor.

Yerli malı kullanmanın ülke ekonomisine sağ
ladığı yararları parmak kadar çocuklar okullarda 
öğrenirken alınan bir karar bizi hayrete düşürdü 
doğman. Gerekçe olarak öne sürülen ‘'Tüketicinin 
seçme şansı artacak, yabancı mallarla rekabet ede
bilmek için yerli üretim kalitesini düzeltmek zorun 
da kalacaktır. Sonunda vatandaş karlı çıkacak..” 
görüşüne katılmıyor ve diyoruz ki; ne Türk ekono
misi ne de vatandaş bu uygulamadan yarar göre
cektir. Evet, yerli dayanıklı tüketim mallarının ka
litesizliği doğru, ama sorun kaliteli üretim sağla
maksa bunu yerli mallarla yabancıları rekabete so
karak değil, devletin üretim üzerindeki kalite kont
rol mekanizmasını çalıştırmak suretiyle sağlayınız.

Bunun İçin T.S.E. gibi İyi çalışan ve ciddi bir kuruluşu
mu* vardır. Türk Standartları Enstitü'sü yarll Üretimden lıte- 
dlğlmlz kaliteyi sağlayacak bilgi ve tecrübe birikimine sahiptir. 
Bir iki yeni dOzenleme İle bu kuruluşumuz (İze İstediğiniz ne
ticeyi verecektir. Bu yola gidilirse devlet, yeril sanayimizi ya
bancı rekabetten korur buna karşılık ciddi bir kalite kontrolü 
yaparak tüketiciyi de yüksek flatla kalitesiz mal almaktan kur
tarır.

Vatandaşın kafasında yaşattığı "Devlet Baba” İmajından 
beklentisi budur.

Aksi halde yıllarca sıkıntısını çekerek kurmaya çeliştiği
miz. uğruna emek verip milyarlar yatırdığımı* yarll sanayimi* 
dolayın İla ekonomimi* sarsılır ve geriler. Bunun acısını da 
karlı çıkacak denilen tüketici yani vatanda} çeker.

İçki ve sigaraya gelince Bunların da İthal gerekçesi İçin 
İlginç bir açıklama yapıldı. "Efendim yabancı içki sigara zaten 
giriyor, yasel yollardan getirtelim, vergi de alır karlı çıkarız." 
Bir kere "zaten giriyor" lafını kabul etmiyoruz.

Bu devlet uyuşturucu ve silah kaçakçılığını nasıl başarıy
la Bnlüyorsa sigara ve içki kaçakçılığını da aynı şekilde ünler. 
Bu mazeret değildir İkincisi vergiden kazanırız derken uzun 
vadede Tekel gibi güçlü bir kuruluşumuzu baltaları*. Madem 
lüks ılgara ve İçkiye talep vardır e halde yapılacak iş İthal et
mek değil üretmektir. Yukarıda T.S E. İçin söylediklerimi* Te
kel İçin de geçerlldlr.

Bu kuruluşumuza mevcut çeşitlerinin yanı cıra Avru
pa kalitesinde İçki sigara yaptırılırsa, kaçak mala yönelen 
tüketici rantı da devlet kasetine aktarılmış olur.

İthal yolu kolaydır, kısa dönemde cazip görünebilir 
ancak, mademki ülke sorunlarına çara arıyoruz akılcı ola
lım ve yeril oma kaliteli üretime yönelelim diyoruz.

I DOKTOR g
CAHİT YORULMAZ

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
- ELEKTRO KARDİO — B

HASTA KABULÜ DEVAM EDİYOR.
Tlf t Muayenohane ; 22M - İv t 2310 «İMLİK 11

* Operatör Doktor $
» AHMET DOĞAN *

KADIM HASTALIKLARI VB *
DOĞUM UZMANI

FA
♦ Fevzi Çakmak (Maktam) Caddesi PTT Ostü #
5 Aktar Apt. Kat 3 Daire 7 «UMAw ak
X Tlf I İŞ I 17121 . İv t 2171ü

İLÂN

Sosyal Demokrasi Partisi 
İlçe Başkanlığından

25.3 1984 tarihinde yapılacak yerel seçimler 
için il genel meclisi. Belediye Başkanlığı vo Bele 
diye meclisi üyeliklerine aday olmak istiyen seçil 
tne yeterliliğine sahip partili vatandaşlarımızın 
10 2.1984 günü saat 17.oo ye kadar birer dilekçe 
ile Gemlik İstiklal caddesindeki ilçe merkezine mü 
racatlan önemle ilan olunur.

SOSYAL DEMOKRASİ PARTİSİ 
GEMLİK İLÇK BAŞKANLIĞI

| <0*^1 **<** **₺*«• AA AA'

f CHECK - UP 
f SAĞLIK KONTROL
< LABORATUVARI
l i
t Danışma İçin halkın,
f tetkik İçin doktorların hizmetindeyiz.

İ— Gerektiğinde hizmet ayağa götürülür. — 

BAKTERİYOLOG '
| DR. CELAL BUGER

f İntaniye, Hijyen Mütehassısı ( 
| Sağlık kontrol ( Check- up ) ve
| Tıbbi tahlil laboratuvan (

{Adres : Atatürk Cad. Garanti Bankası üttü Ket I No. 4 ,
Tlf : 21752 BURSA

* P
9 K Ciltçilik i
1 Bizim işimiz g

Değerli Ansiklopedi ve Kitaplarınızı ||
ehli olmayanların ellerine bırakmayın. Mlİİllİ • •

Piyaea değil, müeseese güven ve garantioi bizden.
Fabrika - Banka ve Resmi Dairelere ciltcimizi gönderebiliriz. | ?

- BEZ CİLT - DERİ SIRT CİLT |H
ü

- VİNLEKS CİLT — KAĞIT CİLT ■
İÜH

Körfez Matbaacılık
Gazhane Cad. Şirin Pasajı tlf : 3233 - 1797 GEMLİK [i
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I UYSAL TİCARET £
( A. KADRİ UYSAL S

■ *
£ KİREMİT PARS 8
Ç KİREMİT KÜTAHYA g
H KERESTE *
£ TUĞLA ÇEŞİTLERİ İLE SAYIN
4 GEMLİK LİLERİN HİZMETİNDE £
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f| Orhangazi Cd. Gümrük Depo Karşıtı Gemlik
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Kısa... Kısa...

İlçemizin onlklncl eczanesi dön törenle hizmete 
açıldı.

İstiklâl Caddesinde Eczacı Ayşe Gemlç tarafındın 
açılan eczane çiçek bahçesine döndü,

oo oo oo
İstiklâl caddesinde yeni bir mağaza daha hizmete 

girdi. Erten Doğru tarafından açılan mobilya mağaza
sı İlk gün dostlarıyla dolup taçtı.

oo oo oo
Geçtiğimiz haftalarda Ecz. Mualla Loşlara ait 

eczana kimliği bilinmeyen kişilerce soyuldu. Koşadan 
nakit para çalan hırsızlar umduklarını bulamadılar.

oo oo oo
Gemllkln genç hanımlarından Beher Tangün be

yanlara seslenen bir mağazanın hazırlıkları işinde. 
"Galeri Tangün" adını taşıyan mağaza yakında hizme 
te girecek.

oo oo oo
Kız Meslek Lisesi vo Bursa Erkek Lisesi bugoco 

Kız Meslek Lisesi salonunda birlikte "Dönem sonu 
morol gecesi" yapıyorlar.

İlk kez iki okulce birlikte bir gece düzenleniyor.

Partiler Bekleyiş İçinde
söylentilerin» ‘‘yek böyle 
blrşey" do demiyor.

MDP'de aday Mevlüt 
Akooy olduğu söyleniyor.

Armutlu Bucağında 
üç partinin adaylarına ke
sin gözle bakılıyor. Halkçı 
Parti’den Celâl Göç, Böğ
rü Yol'dan Hikmet Mercan 
Anap'tan Faruk Enkal'ın 
adlarına kesin gözüyle ta
kılıyor;

Umurbey’do ANAP’ın 
İki "pırlanta gibi” adayı

arasında seçimde güçlük 
çekildiği. Doğru Yel Par
tisinden ise eski Belediye 
Başkanı Pars Bönmez'in 
adaylığı konuşuluyor.

Ticaret ve Sanayi
çelerimizi anlatıyoruz oo- 
çlmlora bu sebeple "yeni
likçiler'’ adıyla kot ilece
ğiz.'’ dediler.

BAŞKAN DOLAŞIYOR
Ota yandan Ticaret 

vo Sonoyi Odası seçimle
rinin yaklaşması üzerine 
Odo Bsşkanı Tovfik Solak- 
subsşı do üyelerle görüş 
melere başladı. Başkanlı
ğa yeniden aday elan Se- 
iaksubaşı, "Biz eski kur
duz, har seçim dönemi 
böyle kıpırdomolor elur" 
diyor.

Tlcorot vo Seneyi 0- 
dooı eoçlmlorl yergıç gö
zetiminde yopılocok. Se
çimlere katılmeyon üyeler 
2500 lire pere cezetmı 
çorptırılecoklor.

îmam Hatip 
Lisesi

olan Suudi Arabistan ge
zisine 30 öğronei katıla
cak.

İmam Hatip Lisesi 
•eıl ve İnceleme Kolun- 
ca düzenlenen Mekke Me
dine gerisine Cumartesi 
sabahı saat 9 oö de özel 
bir otobtslo hareket edi
lecek Geziye ketılocaklora 
pasaport alma çalışmaları 
sOrdfirülürken, öğroci voli
leri hsc mevsimi dişinde 
düzenlenen geziden mem
nun kaldıklonnı, gezinin 
çocuklerı İçin çok yararlı 
öleceğini eöyledUer.

Limanımızdan
Manyezit
tehya’den özel evveller 
İçinde getirtilen monyozh 
medeni porselen, lloç ve 
gübre esnayindo ham msü 
do olorok kullanılıyor.

Yükleme çelişmeleri
ne beşlenen meynezltleria 
kıso zamando getirilerek 
gemiye yükleneceğini ve 
ihroeeotın devem ooeeef 
belirtiliyor.

Kümes Hayvanlarını
hayvanlarını yetiştirmek ve 
bllehoese döğüşgen Hini 
Horazı gibi türü yok olan 
hayvanlarının neslinin ke- 
runmaeını gözeteceklerini 
eöyledl.

Orhangazi Caddesin
deki bir kahvehanede oçı« 
lan derneğin, kısa zaman
do geniş lyo totem ela- 
cağı belirtildi.
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* Ekonomik model; duyulmadan ao- 
sızın bastıran namlardır.

* Ekonomik madal; yarın "ne ola 
cak” kuşkusuyla, tarlasına yan gözle ba
kan tarım emekçisidir.

* Ekonomik model; ‘ben kaşanıyo
rum, ben yerim diyen; yerli malı sonra
dan olma patrondur.

* Ekonomik model; parasını banka
larda faize yatıran, kahve köşelerinde 
bacak sallayan, teşbih çekendir.

* Ekonomik model; cezaevlerinde ya
tanların oluşturduğu modeldir.

* Ekonomik model; giderek baca du
manlarının azalması demektir.

* Ekonomik model; faturalı yaşansın 
içinden çıkamayanların yoksayılması de
mektir.

* Ekonomik model; “ORTADİREK” 
in, toplumun tüm yükünü sırtında ta
şıması demektir.

* Ekonomik model; yoksul çocuğu
nun umudu olan elindeki defterin alın
ması demektir.

* Ekonomik model;
* Ekonomik model; piyasanın dene

timsin bırakılması, ederlerin (fiatların) 
başını alıp gitmesi demektir.

* Ekonomik model; yoksulun, sade 
suya doğradığı ekmektir.

* Ekonomik model; sömürenle sö
mürülenin aynı tartıda olamayacağı de
mektir.

• Ekonomik model; dışa borçlanma
nın kalkınma yaftasıdır.

Sanırım; yukarıdaki tablo üç aşağı 
beş yukarı dünden bugüne uzanan çizgi
de nerede olduğumuzu belirler durumda
dır. Bu sıralamadan sonsa diyecekleri
min de olacaktır kuşkusuz. Paylaştırma; 
bütünün parçalarının hak sahiplerine, 
eşitlik ilkelerine bağlı kalarak, gerçek

sahiplerine verilmesi demektir. Bütün 
öylesine paylaştırılacakki; kimse hakkı
nın yendiği savını ileri süremeyecektir. 
Gelin; biz bunun adına, ekonomik pay
laşım, yada model diyelim Şunun a- 
nımsanmasında yarar umulur; sisler i- 
çinde hazırlanan okomonik model, “an
sızın” bastıran zamlar dizisini de kar
nında taşıyarak gelirse; bunun adına 
baskın denir.

Dışardaki para babalarına kur ya
pılarak, kabaran borçların üstüne kam
burlar elemekle kazanılan ne olacaktır.? 
“Tahtakalo'den dolar toplayan para sa
hiplerinin de piyasaya ters yönde etkisi 
olacaktır kuşkusuz. Hükümetle partiler 
arasındaki ayrılıklar sürerken, muhalefet 
düşüncelerini belirtirken, pek iyimser 
olmadıklarını da belirtiyorlar. Türkiye'nin 
bugünkü siyasal, toplumsal sorunları a- 
zalmıyor; giderek çoğalıyor. Bu sorunla
rın üstüne gidecek,... Bu yazının son
larına geldiğimde TV'de bir kavga vardı. 
Güreş kavgası. Domekki güreşte de eko
nomide olduğu gibi epey gerilerdeyiz. 
Bir noktada ekonomiyle güreş içiçedirler; 
diğer alanlarda olduğu gibi. TV'deki a- 
zarlayıoılar çok kızmış olacaklar ki güç 
yitirdiklerinin farkında değildiler. Gücün 
yitmesi beslenmeyle iç içedir. Doğru dü 
rüşt beslenemeyen sporcu sahalarda min 
derlerde sırtı yere yapışık olacağından 
da kuşkunuz olmasın. “Her şeyin başı 
sağlık.” diyenler beslenmenin ne oldu 
ğundan haberleri olmayanlar olmalı. Sahi 
dillerden düşürülmeyen “Ulusal gelir da 
ğılımı'nı fırtınalar mı götürdü? Ne der 
siniz? Olan ne? Şu : Bir yandan “hararet 
verilirken, öbür yandan hararet söndü 
rülme işlemine giriliyor. Bakalım kimin 
sırtı yere değecek?

Kongre İlânı
Muratoba Köyü Kalkınma ve Güzelleştirme 

Derneği Bşk.lığmdan
Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 19.2.1984 pazar günü 

saat 20.30 da Köy Kahvehanesinde yapılacağı üyelerimize duyurulur.

Yön. Kurulu 
GÜNDEM

1- Açılış divan oluşumu
2- Saygı duruşu
3- Yönetim ve denetleme raporlarının okunması
4- Raporlar üzerine konuşma
5' Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
6- Dernek tüzüğünün deylşmesl ve tadiatı
7- İstekler dilekler ve Kapanı;

Kongre İlânı
Kurşunlu Köyü Gençlik ve Spor Kulübü 

Derneğinden
Derneğimizin yıllık normal genel kurul toplantısı 20 Şubat 1984 Pazar

tesi günü saat 28.00 de Köy Konağında yapılacaktır.
Sayın üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM: Yönetim Kurulu

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

ve görüşülmesi
4. Yönetim kurulunun aklanması
S. 2908 sayılı dernekler kanununa intibak için hazırlanan tüzük da 

ğişikliği teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması
6. Yeni Yönetim ve Denetim kurulların seçimleri
7, Dilek ve kapanış.

GALERİ

TANGON
19
H

$.$. ŞİRİN GEMLİK YAPI KOOP. |

I 8IUYE KAYITLARINA BAŞLAMIŞTIR j

LALE — EVİM — LİNDA NEVRESİM TAKIMLARI 
MUTFAK TAKIMLARI — HAVLU - BORNOZ 

VAKKO EV AKSESUARLARI VE 
HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİYLE PEK YAKINDA 

SAYIN GEMLİKLİLERİN 
HİZMETİNE GİREÇEĞİNİ MÜJDELER.

M 
iü
M

BAHAR TANGÜN
Demirsubaşı Mah. 1 Nolu Cad. No. 1 
(Gemlik Eczanesi Karşısı) GEMLİK

H
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1

2

3

5

— 11 Eylül İlkokulu önünde 2 tarafı yol cepheli yan 
yana ayrı ayrı parselli 5 arsa

— Eski Orhangazi Caddesi Numune Fırını karşısında 
20 metre cepheli arsa

— Konumlu 2 arsa

— Umurbey'de Bankaevierinden 3 odalı ev

— Engürücûk Köyü mezarlık yolu üzerinde, köye 
metre mesafede, yolu zeytinliğin içine kadar, 
ağaçlı 30 yaşında fidanlık.

150
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| ULUDAĞ SÜTHANESİ |
I Koyun Yoğurdunu Denediniz mi? |
I .... .................. I
| BOĞAZİÇİ’NİN ET ÜRÜNLERİ ’
te ♦ Sucuk * Salam Pastırma Çeşitleri Milas Bal Çeşitleri ile Emrinizdedir 8
| ■
§ Not : Her Gün saat 8-12.00 arası |
| Günlük Süt Bulunur I
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I JETME1EÇ «ENLİK |

SANATKÂR
Günümüzde, Gemliğin en önemli problemlerinden biri, bellide başta ge- 

leni sanayi çarşısı meselesidir, • insanların; vaageçilmez ihtiyaçlarının başında 
gelen, barınma ve işyeri aahibi olma ihtiyacı, doğru dürüst ve samanında 
karşılanmadığı saman bunalımlar doğar. Topluna düzenini sağlayabilmek için, 
sanatkârlarımısın insanca yaşayabilecekleri, çalışabilecekleri birer işyerine sahip 
kılınmaları şarttır. Halbuki günümüzde, yüzlerce sanatkâr, şirin Gemliğimizde 
böyle bir İmkândan mahrum bulunmaktadır. Bu ne demektir? Bir deprem, 
bir sel baskını sonucu vatandaşlarımız evsiz barksız kaldığı zaman bunu bir 
afet olarak kabul ederiz ki, doğrudur. Senelerce tedbirsizlik, ihmalcilik ve 
yanlış kararların debreminden ötürü Gemliğimizde yüzlerce sanatkârımız düks 
kinsiz, atelyesiz, sanayi çarşısız kalmıştır. Büylesine sıkıntılı, hor görülen, o* 
radan oraya sürülen işyerini yap-yık prensibiyle hareket eden düşüncelerin 
neticesinde, binler Gemlik için fazlalıkmıyız? Mutlaka Bursa’ya Orhangazi’ye 
veya diğer kasabalara mı taşınalım? Unutulmamalıdır ki; Orhangazi sanatkâr» 
lan 20 senedir rotnork çapa, dingil yapmaktadır. Oradaki sanatkârlarımın 
İçin gurur duyuyoruz. Peki biz, Gemlik olarak, Gemlik sanatkârları olarak 
biz ne yapıyo uz? Çalışacağımız mıntıkanın, yolumuzun, yerimizin yönü dahi 
tesbit edilmemiştir. Bundan fasla sanatkârlarımız ne yapsın? Halbuki Gem* 
ligimizde öyle sanatkârlar vardır ki, İstanbul’dan, Bursa’dan dahi onlara iş 
gelecek kapasitededir.

Daha fazla eski yaraları deşip kanatmak istemiyoruz. Suçlu ve hatalı şa
hıs veya müesseseler do aramıyorus. Bütün bu dediklerimizden sonra hemen 
ekliyoruz ve diyorus ki, sanayi çarşısı ile ilgili yaraların sarılması için Kay
makamlık, Belediye ve diğer bütün güçlerin seferber edilmesi şarttır. Tabi bu 
seferberliğin başlayabilmesi için öncelikle her türlü engellerin kanunların hi
mayesinde ve onlara uygun kaldırılması gerekir. Bu işler için, bu memleket 
için, Gemliğimis için, sanayi çarşılarımız için kim bir adım koşarsa, kim bir 
çivi çakarsa ondan Allah razı olsun. Böyle şahıs veya kuruluşlara her zaman 
minnettarız ve minnettar kalacağız. İşte bizler bu düşüncelerle resmi kuruluş 
halinde hizmet ve yardımlarınızı bekliyoruz.

Bundan 6 ay kadar evvel Terme'nin yanındaki, oto tamircileri olarak bi
linen sanayideki arkadaşlarla geleceğimizi düşünüyorduk. Zira 1984 senesi şu 
anda bulunduğumuz yeri de terkodeceğlz. Eaki top sah.sıadan zorla çıkanls 
dığımız zaman 9 senelik mukavele ve geçici ruhsatlarla buraya yerleştik. Ama 
yukarıda da belirttiğimiz gibi, yor sahibi ile yapmış olduğumuz mukavele 
gereği 1984 sonunda buradan ayrılacağız. Peki bisler nereye gideceğin? 40-41

İN ÇİLESİ
aanatkâr arkadaşımız ekmek parasını kazanmak için nerede çalışacaklar? Mec
bur kalınacağı için istemeye istemeye Gemliğin içine dağılacağız. Her bir ara
dıkta her apartmanın altında bir-iki tamiroi, demirci, kaportacı. Üst katlarda 
hatta, uyuyan çocuk, yaşlı, gece çalışmış şahıslar bulunacaktır. Gürültülü sa« 
natkârlar olduğumuzdan bizlerin çalışmasıyla etrafımızın rahatsız olacağını 
biliyoruz. Ama bile bile, gönül istemese de yine çalışacağız. Bizim de çoluk 
çocuğumuz var, bizim de ekmek parasına ihtiyacımız var. Bu çalışmalar a* 
nında bol bol belirli makamlara şikayetler olacaktır, çıkan gürültüler için.

Hatta düşünemediğimiz daha nice kötü durumların meydana gelmemesi 
için şu anda çalıştığımız yerlerimizden çıkmadan veya çıkarılmadan durumu
muza bir çaro bulunması düşüncesiyle yetkililere müracaat ettik. Kasabamı
zın en yetkili ağızlarından bizlere şöyle denildi. (En kıan zamanda bir dernek 
kurun. Dernek çalışmaları 6 ay sürse dahi Gemlik imar planı çıktığı anda 
gerek biz gerekse arsa ofisini araya sokarak tizleri, işyeri yapabileceğiniz birer 
arta aahibi yapabiliriz. Yalnız sisler paranızı hazırlayın.)

Bu verilen bilgiye göre bizler GEMSA (Gemlik Sanayi Çarşı») yaptırma 
derneği iamiyle bir topluluk oluşturduk. Tüzük ve çalışmalarla ilgili evrakları 
hazırlayıp makamların onayına aunduk. İki ay içinde ilgili makamlardan izin 
gelerek roami kuruluş olduk. Her türlü evraklarımız, defterlerimiz resmi olup 
noter tasdiklidir.

7 kişilik müteşebbis heyet başkanlığında ayda İH sefer muhtad toplantı
larla bugüne geldik. Dokanndört kişi kayıt için müracaat yapmış olup tüzüğü* 
müze ve çalışmelanmıza uygun arkadaşlardan 48 üyemiz vardır. Mali gücü
müz 11 Ocak 1984 tariki itibariyle 1,5 milyon olup aylık toplanan para 
250-350 bin arası değişmektedir. Buna ilaveten alman kararlar gereği ana 
alınırken 1 ay zarfında 4-5 milyon daha toplanacaktır.

Biz GEMSA üyeleri olarak hiçbir yarden no arsa alınırken, ne do inşaet 
ynpıhrken kredi ve nakdi yardım inemiyoruz. Anamızı da üzeriae yapacağı
mız inşaatımızı da ilgili makamlardan geçen vo onaylanan projeye güre, ken
dimiz yapacak veya yaptıracağız, Yeterki bu imkânı blılora tanıyın.

Vo yine bin GEMSA üyeleri olarak diyorus ki, sisler bir yer gösterin •> 
rayı kendi gücümüzle alalım inşaatımızı kendi gücümüzle yapalım veya bialer 
bir yer alalım sisler imkânları oraya tamyın.

Saygılarımızla, GEMSA

(Bu bir ilandır) Yönetim Karnin
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

DAVETİYE, LASTİK MÜHÜR 
CİLTÇİLİK, KARTVİZİT 

SİYAH VE RENKLİ BASKI 
İŞLERİNİZDE

KÖRFEZ Basımevi

tlf. 1797 - 3233
YIL. t 11 SAYI t 584 81 OCAK 1984 10 LİRA

Ticaret ve Sanayi Odası Seçimleri Hareketli Geçti

Oda Meslel
Komiteleri Oluşlu
Gemlik Ticaret ve Sa

nayi Odası Meslek Komi
teleri seçimleri yapıldı. 
Seçimleri * yenilikçi *’ 

a grubun etkinliğinde sonuç
landı.

Uzun yıllardır ilk kez 
yeniden hareketlenen Ti
caret Sanayi Odası Mes
lek Komitesi seçimleri 
İçin pazar günü saat 
8.oo de ilçe Seçim Kuru
lu Yargıcının gözetiminde 
sandık kurulu oluşturuldu 
ve saat 17.oo yo kadar 
oy kullanıldı.

Hafta boyunca devam 
eden seçim çalışmaları 
pazar gönü seçim sandık
ları kapatılasıya kadar sür
dürüldü. Hızlı bir muha- 
lofet yürüten " yenilikçi '* 
grup, sabahın erken saat
lerinde seçimlerin yapıldı-

Otobüs sayısı 
dokuza yükseldi 
Belediye 2 
Otobüs Daha Aldı

Gemlik Belediyesi O 
tobüs işletmesi İki 302 
otobüs daha satın aldı.

Otobüs İşletmesi İlgi 
İllerinden aldığımız bilgi 
lero göre geçtiğimiz haf 
ta İçinde Otemaraan Flr
masından sağlanan İki a 
det 302 Morcdos otobü 
•ûn önümüzdeki günlerde 
İlçemize getirileceği ve 
Gemlik Bursa hattında ça 

lışmaya sokulacağı bildirildi.
İlgililer, Işletmoyo alt 

otobüs sayısının dokuza 
çıktığını vo ilçenin toplu 
taşımacılık sorununu çö 
zümlendlğlni belirttiler.

Kız Meslek Lisesi
Bursa Erkek Lisesi Öğrencileriyle 
Birlikte Gece Düzenlediler

İlçemiz Kız Meslek 
Lisesi öğrencileri llo Bur
sa Erkek Lisesi öğrencileri 
arasında dönem sonu mo« 

ğı Ticaret ve Sanayi Oda
sına geldi. Bu ara 4. mes 
tek grubuna mensup eski 
yöneticilerde gelerek oy 
kullanma öncesi kulis ça 
Ilımalarını sürdürdüler.

Yenilikçiler grubu 
4. Meslek Komitesinin İla 
te başı Hikmet Yıldırım 
ile eski yönetici Ahmet

PETROL İŞ SENDİKASIYENİDEN TEŞKİLATLANIYOR
12 Eylül 1980 tarihin 

den sonra ilçemizde ka
patılan Marmara Bölgesi 
Petrol iş Sendikası Gem
lik Şubesinin yeniden teş
kilatlandırılmasına başlandı

Petrol İş Sendikası 
Genel Merkezince açılma
sına karar verilen Marma
ra Bölgesi Şubesinin Bur

İmar Planları Konusunda

BELEDİYE BAŞKANI
KOOP E R A T İ FÇİ L E R L E 
TOPLANTI YAPTI
Belediye Başkanı Şe

babettin Cantey geçtiği
miz hafta sonunda dört 
konut yapı kooperatifi 
başkanı ile toplantı yaptı.

İlk Ufuk Koop Başka
nı Gazi Erdom, Eğitimci
ler Yapı Kooperatifi Baş
kanı İzzet Çıtak, Körfez 
Yapı Kooperatifi Başkanı 
Yılmaz Şakrak, Günaydın-

Hadi OZSAYIN 
• 

rai gecesi düzenlendi, 
ilk koz Erkek Lisesi 

llo gooo dflyenleysn Kıa 

D. S. 4 to

Çeterez kendi gruplarının 
kezanması İçin bütün güç 
leriyle çalıştılar. Eski iki 
Oda Meclis üyesinin kıya 
siya mücadelesini Hikmet 
Yıldırımdın listesi farklı o 
larak kezandu

TÜRKAN ŞORAY’A OY

Seçimlerde meslek 

sa da açılacağı öğrenildi. 
Gemlik'te açılmasına izin 
verilmeyen Petrol İş Sen
dikasının örgütlenmesini 
sağlamak üzere Genel 
Merkezce Yaşar Çıracı ad
lı emekli işçi görevlendi, 
rildi.

Azot, Sunğipek, Kav 
Orman Sanayi, Mutlu A-

Yapı Kooperatifi Başkanı 
Haşan Çelikkalell ile gö
rüşen Belediye Başkanı 
Cantay, kooperatiflerin 
vaziyet planlarının hazır
lanarak belediyeye veril
mesini istiyor.

Toplantılarden sonra 
dün gazetemize bir de
meç veren Günaydın ve 
Körfez Yakı Kooperatifi 
Müdürü Necdet Buluk 
şunları söyledi.

**- Belediyenin koo
peratiflere İlettiği görüşle

Belediye Başkanı Cantay 
“Sanatkârın Çilesi” İlânına
Cevap Verdi

Belediye Başkanı Şe
babettin Cantay. gazete
mizde yayınlanmakta olan 

grupları, ey zarfları açılır 
ken 7. meslek grubuna 
ait zarflardan birinde bir 
oy pusulasında son gün 
lorin gözde sanatçısı Tür 
kan Şoray'a da oy çıktı.

Gemlik Ticaret ve Sa 
nayl Odası Meslek Komi 
tosi şu kişilerden oluştu.

D. S. 3 de 

kü, BP, Petrol Ofis, Ota 
yan sanayi lastik işyerle
rinde çalışan işçileri bün
yesinde toplayan Patrol 
İş Sendikası Marmara Şu
besi için önerilen bir lis
tenin kabul edilmediği ku 
rucu yönetim kurulu için 
yeni listeler hazırlandığı 
öğrenildi.

ri üzüntü yeratmıştır.Ba
kanlıkça parafe edilmiş vo 
gelmiş olup İncelenmekte 
olan 1/100 ölçekli plan 
İlkelerine uygun imar du
rumu beklenmektedir.. Be 
tediyenin ilettiği son dere 
co anlamsızdır.Haklılığımı 
zın kanıtı plan ekinde ga 
ton Bakanlık yazılarında 
eklidir. Belediye Başkanı 
ayrı Fon işleri oyrı tutum 
İçindedir. Görüşleri deği
şik ve çelişiktir. ’*

POLİTİK KULİSLERDEKAZAN KAYNIYOR...
Belediye Başkanlığı seçimlerine kısa bir za

man kalmasına karşın partilerde resmen adaylar 
belirlenmedi.

Kulislerde meraklı bir bekleyiş sürdürülür» 
ken, hafta boyunca aday adaylığı için yeni geliş
meler kulaktan kulağa duyuluyordu. İktidar par* 
tisi ANAP aday adaylığı konusunda en çok rağ
bet gören parti durumunda. ANAP'lı bir ilgiliden 
öğrendiğimize göre başvuranların sayısı sekize 
ulaştı. Bu arada bizim öğrendiğimize göre do 
eski bir banka müdürüne ANAP'tan teklif gitti. 
Ancak özel bir firmaya şimdi müdürlük yapan 
bu sayın kişi teklifi kabul etmedi.* #

ANAP Küçük Kumla Belediye Başkan aday 
adaylığına İnşaat Müh. Abdullah Arslan buşvurdu. 
Küçük Kumla'da seçim yatırımlarına hemen baş
landı. Kahvehaneler ve bakkallarda geç saatlere 
kadar aday adaylığı kütlanıyormuş..!* ♦

Doğru Yel Partisi gazetemizde çıkan "üze
rinizdeki ölü toprağı atın, yoksa atı alan Üskü
dar'ı geçer" sözüne İçerlemiş. Bizden uyarma* 
siydi. Sağ partilerde hareket ANAP'tan yana gö
rülüyor. Biz bir uyaralım demiştik.# $

Halkçı Parti Genel Başkanı Necdet Calp 
dün sessiz sedasız ilçemize geldi. Bundan İlçe 
Başkanı Mustafa Özalp’in bile haberi yoktu. Bir 
kahvehanede çay içen Sayın Calp, Orhangazi'yi 
geçti. Necdet Calp, son günlerde ilçe ye illerin 
pazarlarını dolaşmaya merak sarmış, dûn de Ors 
hangazi’nin pazarıydı.* #

DYP'den aday adayı Haşan özler, çalışma 
programını hazırladı. Adaylığı kabul edilmediğin
de bağımsız olmanın hazırlılarını tamamlıyor 
ve kendine güvendiğini her yerde söylüyor.

Karadenizliler benim hemşerim diyen çini 
imalâtçısı Ali Osman Demirtaş, SODEP'in par. 
sellendiği görüşünde «Ben eski Halkçıyım ama 
Sodep'te bize yer vermezler. O nedenle bağım 
sız olarak seçimlere katılacağıma diye her yerde 
konuşuyormuş.

Havayı koklayan bir eski Sunğipekll Hûsa 
mettin Kûntay MDP'den aday olacağım derken 
şimdi Bağımsızlığa hazırlanıyor. Bir başka eski 
Sunğipekli Sosyal Hizmetler Şefi Yusuf Gürhan 
ise ANAP’tan belediye başkanlığı için aday aday 
lığınd başvurdu.

* *

SODEP belediye meclisi ve başkanlığa aday aday* 
lığı sûresini kısalttı. 10 Şubattan 3 Şubata Mi tarih. 

Başkanlıkta Ecz- Erkan Mutman rakip tanımıyor kam

undayız- ♦ ♦
Bu arada eski AP ilçe Başkanı Hasa» Diiiiogtu’nuu 

DYP'ye üye olduğu gelen haberler arasMa Bize bütün 
bunlara karşın baydı hayırlığı denek düşüyor- Meydan 

gittikçe Karalıyor.

’'Sanatkarın Çilesi'’ odlı 
ilanın İçeriğine cevap verdi.

D. t. 4 to

“DEMOKRATİK SOL PARTİ’* 
BURSA’DA KURULUSUNU 
T AM AMLI YOReee Yazısı Haftaya Gazetemizde
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Gemlik
Yazıları

Av Ali AKSOY

"24 Ocak Kararlan” dört yaşına girdi. Bu ka
rarlar alınır kan arka planda olan *'mimar" günü
müzde başbakan koltuğunda oturuyor. Geride kalan 
dört yıl içinde ülkemizde nasıl bir süreç yaşandı 
da teknokrat Sayın özal bu kez başbakan oldu?

Bu soruya değişik yanıtlar verilebilir. Fakat 
Sayı» özal’ın o aşamadaki rolü ve işlevi artık bi
linmektedir. Yaptığı belgesel çalışmayla gazeteci 
Sayın Emin Çölaşan "bir dervin perde arkasını” 
açığa çıkarmış; yazarın (24 Ocak) kitabında belirt
tiği kanıtlara karşı çıkılmamıştır.

Sayın Çölaşan gelecekte bu kitabın devamını 
yazar mı bilemeyiz...

Sfc $ #

24 Ocak Kararları açıklanırken o gece televiz
yonu izledim. Haberler bitince hemen daktilonun 
başına oturup bir yazı yazdım. Başlık : (Zamlar... 
Zamlar...) Bu yazı 26 Ocak 1980 günlü Gemlik 
Körfcz'de çıktı

Geçen gün gazetemizin eski sayılarını karıştı
rırken bu yazıya rastladım. Ertesi hafta (Oyunun 
Kuralları) üstüne yazmışız. Ve 12 Eylül öncesi bu 
gazeteye yazdığım son yazım (Yapılması Gereken) 
başlıklı.

Hoşgörünüzü umarak sizlere bu üç eski yazı
mızdan kimi bölümleri aynen aktarmak istiyorum.

# $ #

Bakanlar Kurulu bugün yaptığı "uzun toplan
tıda” günlerdir beklenen "istikrar tedbirlerini" ka
rara bağlamıştır. Bir Amerikan dolarının 70 liraya 
çıkartıldığını ve ithalâttan alınan % 25 tutarındaki 
harcın % l’e indirildiğini saat 20 haberlerinde öğ
rendik. Hayırlı ve uğurlu olsun!

Televizyonun haber sunucusu alman kararların 
"faziletini" ve yeni uygulamanın nasıl olacağını be
lirten resmi açıklamayı uzun - uzun okuyarak va
tandaşlarımızı rahatlattı. Döviz, kur, Merkez Ban
kası, ithalât, madde bir, iki, üç, beş, on... Her 
maddenin ayrıea a’sı, b’si, c’si...

Yapılan açıklamayı ancak büyük sermayedarla 
nmız ve dış ticaretle uğraşan muhterem zevat bi 
lir. O türden işlerin "erbabı bilir”. Vatandaş hükü 
metin kararından ve yapılan açıklamadan hiçbir 
şey anlamadı. Onun payına düşen yine "puf, puf, 
puf...” olacaktır.

Çok değil yarın bazı temel malların satışı dur
durulacak, ellerinde bu mallar bulunanların mâli
yeye beyanname vermeleri istenecek ve yeni zamlı 
fiyatlarla “müşerref” olacağız (Zamlar... Zamlar... 
26 Oeak 1980)

(...) Daha düne kadar Türkiye'ye askeri ve e- 
konomik ambargo uygulayan batı, bölgemizdeki son 
gelişmelerden sonra "nadim olup”, Türkiye’nin çı
karları için değil, kendi çıkarları Türkiye'ye yar
dım etmeyi gerektirdiği için ülkemize yardım ede-

S.S. AZOT MENSUPLARI TÜKETİM 
KOOPERATİFİ BŞK.LIĞINDAN

Kooperatifimizin 8. olağan genel kurul toplantısı 15 Şu
bat 1114 Çerşaında günü saat 13.00 Us 15.00 arası mamur ye
mekhanesinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde 8 Mart 1984 Perşembe gQ 
aB aynı yor vs saatte yapılacaktır.

Sayın ortaklarımıza duyurulur.

GÜNDEM YÖNETİM KURULU

I- Açılış t- Başkanlık divanı teşkili 3- Saygı duruşu 4- Yö- 
aotlm kurulu raporunun okunması 5- Denetleme kurulu rapo
runun okunması 6- Bilanço gollr gider hesap cetvelinin okun
ması 7- Yönetim ve denetleme kurullarının aklanması 8- Yö 
netim ve denetim kurulu seçimi 9- Dilek ve temenniler 10- 
kapanış

aliyle Satılıktır.
Mir t BafıkpoMrı Manavı Muıtafa 
Tlf ı (saat I4.ee (on sonra) 3377
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SATILIK DAİRE
Kayhan Moh. 1 Nolu Caddede 60 mİ daire sahibi

GlAtl/K

SATILIK DÜKKÂN

Müracaat : 1797-3233 ••mllk
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOO

Gazhane Caddesinde çalışır vaziyette bakkal 
dükkânı devren satılıktır

ESKİ YAZILARIMA BAKINCA

çektir. (...) Ve Türkiye enflasyon-devalüasyon kıs
kacında, kendi halkının ensesinde boza pişire pişire 
'‘kalkınacak’’!..

(...) özetle : Bindik bir alâmete, gidiyoruz kı
yamete... (Aynı yazı)

Zam furyası devam ederken Sayın Başbakan 
bir basın toplantısı düzenledi ki üç gün-üç gece... 
J,oplantı sonunda kendilerimizi de kutlayıp, halimi 
zi de "Allah’a havele" edip çıktı işin içinden...

(...) Hem Sayın Başbakan kendi hesabına hak 
lı da sayılır. Zira oyunu "oyunun kurallarına uya 
rak" oynuyor. Bu nedenle, bunun başka yolu yok, 
diyor. Bilen varsa gelsin söylesin, diyor. - Üzerine 
basa-basa. bir tek Allah'ın kulu çıkar mı, diye so 
ruyor, daha iyisini yapacak !,..

(,..)îşin özü şudur: IMF'ye teslim olduğu için 
dir ki 1977 yılıyla birlikte Demirel gitti. Teslim 
olmaması beklendiği için 1978 başında Ecevit hü 
kumeti geldi, Bu hükümet de bir yıl süren bir bo 
calamadan sonra IMF'nın aynı acı ilacını halkımı 
za içindiği içindir ki gitti. Ne yapılacak ilk seçim 
lerde mutlaka yolcudur Sayın Demirel...

(...)Bu şu demektir: Türk halkı beğendiği par 
tilerin ekonomik politikasını o partiler iktidar olun 
cm «beğenmiyor.» Bu gidiş AP ile CHP arasında “al 
gülüm-ver gülüm" gidici değildir. Halkımız IMF 
hizmetinde değil, kendi hizmetinde olacak siyasal 

iktidarlar istiyor. Bundan CHP'nin çıkartacağı dersler 
olmalıdır. (Oyunun Kuralları 2 Şubat 1980)

# $ «
Ü/kemIzde yaşanan bunalım her geçen gün daha İleri bo

yutlara varıyor. Bu pahahlılt, bu İşsizlik ve sürüp giden terör 
ve "insan” öldürmeler. Sabahları evlerinden çıkarken, gündüz 
görevi başında ve akşamları eve dönerken İntanlarımız öldürü
lüyor. Geriye onarılması mümkünsüz acılarını anıt yapan ana- 
babalar kalıyor, dul eşler ve öksüz çocuklar kalıyor.

(...) Kendini yeniden üretemeyen bu güdük ekonominin e- 
gemenlerl, uzattıkları sadaka kutusuna emperyalizmin birkaç 
birşey atmasını bekliyor. Halimizi anlayın diyorlar. Ve ne hik
metse batı haldan anlamıyor ve özenmiyor yabancı sermaye.

(...) Görünen o kİ Demirel şimdi son zarlarını da attı. 
Zarlar daha yuvarlanıyor. Bakalım nasıl oturacak. Demlrel'ln 
demesi “İyi oturacak”! Bu mümkün mü? Hiç sanmıyoruz... 
(Yapılması Gereken - 29 Mart 1980)

12 Eylül öncesi Gemlik’teki Kaos, İlçemiz halkının belle
ğinde olanca tazeliğini korumaktadır sanıyorum. O koşullar 
altında dahi Ali Aksoy'un düşüncelerini saptayan bir paragrafı

Mevcut baskılara yasadışı yöntemlerle karşı çıkmak yan
lıştır. Solculuk adına, devrimcilik adına yasaların suç olarak 
nitelediği eylemlere yönelmek yanlıştır. İçeri düşmek hüner 
değildir. Emekten yana olduğunu öne sürenlerin en fazla so
rumluluk duygusu içinde olması, yasalara saygılı olması gere
ken günlerden geçilmektedir. Zira hiçbir eylem yapmamanın da 
eylem sayılablldiğl anlar vardır. Ülkemiz ve Gemlik şimdi o 
günlerden. (Aynı yazı)

24 Ocak Kararları sonrası yazdıklarıma baktım da... Ya
zımız bu nedenle böyle oldu bu hafta. Bağışlayın değerli okurlar.

İLÂN
S.S. Gemlik Öğretmenleri Tüketim Kooparatifi’nin 

XI. Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantıeının Çoğunluk sağ- 
lanmadığıdan 18 Şubat 1984 Cumartesi günü saat 11.oo de 
Gemlik Gazi İlkokulu Salonunda yapılacaktır.

Sayın Üyelerimize duyurulur.
GÜNDEM Yönetim Kurulu

1- Açılış saygı duruşu, divanın seçimi 2- Yönetim Kurulu 
ve denetleme kurulu raporlarının okunması 3- Bilanço, 
Gelir-Gider, hesap cetvellerinin okunması, görüşülmesi ve 
aklanması 4* Yönetim ve denetleme kurullarının aklanma 
•ı 5- Faaliyet devresi kârının sermayeye eklenmesi 6- 1984 
Yılı tahmini bütçesinin ve kadro cetvelinin görüşülüp onay 
lanmast 7- Tesbit edilecek; yönetmelik çerçevesinde çalış
tırılacak personel için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 
8- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi 9- Di 
lek ve temenniler

Tahmil - Tahliye ve Nakliye işi 

Yapılacaktır.
1- Müesses emize ait dış ülkelerden gemiyle go 

cek (-| ) % 20 toleransla 400 ton viskoz, 2000
ton odun oelüzozu'nun Gemlik veya Azot müessese 
sinin iskelesinden tahmil, tahliye ve Müesesemiz 
ambarlarına kamyonlarla nakliyesi işi yaptırılacaktır.

2- Bu işe ait tieari şartnamemiz Ticaret Mü 
düdüğünden temin edilebilir.

3- Şartnamemize göre hazırlanacak kapalı inek 
tuplarınm engeç 3 Şubat 1984 cuma günü saat 15. 
oo’e kadar Müessesemizde bulundurulması gerekli 
dir.

4- Müessesemiz 2886 sayılı kanuna tabi değildir. 

SÜMERBANK GEMLİK SUNGİPEK ve VİSKOZ 
MAMÜLLERİ SANAYİİ MÜESSESESİ GEMLİK

İlân
I- Müessesemiz hudutları dahilindeki zeytinlik 

lerin mahsulü 4 yıl müddetle kiraya verilecektir.

2- Bu işle ilgili şartname müessesemiz Ticaret 
müdürlüğünden temin edilebilir.

3- İştirakçilerin şartnamemiz hükümlerine gö 
re hazırlayacakları kapalı tekliflerini en geç 17 Şu 
bat 1984 cuma günü saat 15.oo e kadar müessese 
miz muhaberat servisine vermeleri şarttır. Teklif 
verme süresinden sonraki teklifler geçerli sayılmaz.

4- Müessesemiz 2886 sayılı kanuna tabi değil 
dir.

SÜMERBANK GEMLİK SUNĞİPEK ve VİSKOZ 
MAMÜLLERİ SANAYİİ MÜESSESESİ GEMLİK

t 1 â n

Gemlik Belediye Başkanlığındım

Belediyemize ait Hisar mahallesindeki balıkha 
nenin içinde bulunan kahvehane ve çay ocağı çıp 
lak olarak aylık muhammen bedel 20.000 lira üze 
rinden 3 yıl müddetle 15 Şubat 1984 çarşamba gti 
nü saat 15 de belediye encümeni huzurunda 2886 
sayılı yasanın 45. nci maddesi hükümleri içinde a 
çık artırma ile kiraya verilecektir.

Talip olanların kira şartnamesini her gün mt 
sai saatleri içinde belediye Hesap işleri Müdürlü 
günde görebilirler.

İLÂN
Gemlik İcra Tetkik Mercii Hakimliğinden

Gemlik Orhangazi caddesi No. 27 de ticaret 
hane sahibi Metin Bayrak m vaki Konkardato ta
lebi Hakimliğizce kabul edilmiş ve 27.1.1984 tari
hinde başlamak üzere 1984/1 esae, 1984/1 karar m 
yılı ilanla 1: îf. K nun 285-286 maddeleri gereğince 
İKİ AYLIK MÜHDET verilmiştir, iş bu ilan ta
rihinden itibaren (YEDİ GÜN) içinde itiraz oluna 
bileceği ilenen tebliğ olunur. 27.1.1984

Hukuk Hakimi
Necati Koca 17126

KONGRE İLÂNI
Azetspor Gençlik ve M i esse ta kulfibûaOn 7. olağaı Be- 

nel Kural toplantısı 7/8/1984 Çarşamba glnfi fabrikamız me
mur yemekhanesinde saat I5.M de yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği taktirde toplantı bir hafta »»» 
ra 14/8/1884 gina aynı yerde saatte tekrar edilecektir.

BBtün üyelere duyurulur.
Yönetim Kurulu 

GÖNDEN
I- Açılış ve saygı duruşu 2- Divan seçimi 9- Faaliyet ve de
netim raporlarının okunması 4- Yönetim kurulanan İbrası 
I- 7/10/1983 tarih 19184 Sayılı Resmi gazetede İlân edllu 
2098 sayılı Dernekler kanununa gir» Tüzük tadlHS- Ylsetlm 
ve Denetleme kurullarının seçimi 7- Dilekler ve kapanış
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İBRAHİM 
AKIT

“ADAY
DEĞİLİM

TİCARET ODASI 
GRUPLARI GALERİ ■

Eski Belediye Başka
nı İbrahim Akıt, kulisler* 
de dolaşan aday adaylığı 
söylentilerinin asılsız oldu
ğunu açıkladı.

Gazetemize açıklama 
yapan İbrahim Akıt, geç
miş dönemde yaptığım 
hizmetler ortadadır. Bele
diye bütçesinin el verdiği 
ölçüde yararlı olmaya ça
lıştım, taktir halkımızın- 
dır" dedi.

BELLİ OLDU 1 TANGON

Gemlik eski Belediye 
Başkanı İbrahim Akıt

1. Grup Zeytin stokçuları
Mehmet Turgut, Hakkı 

Sönmez, Hüseyin Turan, 
Salih Kaya, Nurullah Oı 
aydın.

2. Grup Zeytin savklyat 
çılan

Esat Akay, Hüsoyin Ya 
labık, Harun Ünal, Osman 
Kostak, Ömer Duran, Nu 
rottin Kılıç, Mehmet Şim 
şek.

3. Grup Sanayiciler San 
kalar

Tevfık Solaksubaşı, 
Alemdar Sabun Yağ San. 
Borusan Gemlik Boru Tes. 
Çlmtaş Çelik Montaj, Ali 
Karabacak, 8.S. Gomlik 
Esnaf Kof. Koop. Naylon 
toka Tlc. San.

4. Grup Bakkallar v.b.
Hikmet Yıldırım, Raşlt 

özkırım, M. Eraln Erenoğ

lu, Abdullah Ceylan, Moh 
mot Kökço.

ö. Grup Manifaturacılar 
Tuhafiyeciler

Ersen Elpon, Hicri Ay 
din, Mahmut Turan, Is 
mot Çetin, Hüseyin Dinç.

6. Grup İnşaat Malzeme
leri satıcıları • Eczacılar 
Ahmot Güllü, Ferruh Erçek 
Hüseyin Üre, İbrahim Er- 
söz, Mustafa Gün, Ali 
Rıza Gündü, Erkullar Koli. 
Şirketi

7. Grup Balıkçılar Kasaplar 
Muhittin Üre, Mustafa E- 
ronoğlu, Şaban Kamber, 
Necati Aygen, Fahri Gü- 
nar, Zeki Danış, İzzet Gü
ller

8. Grup Akaryakıt Istas- 
yoncuları ve Nakliyeciler 
Ahmet Yılmaz, Avcılar Koli.

ü

I

LALE — EVİM — LİNDA NEVRESİM TAKIMLARI 
MUTFAK TAKIMLARI — HAVLU - BORNOZ 

VAKKO EV AKSESUARLARI VE 
HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİYLE 

SAYIN GEMLİKLİLERİN 
HİZMETİNE GİRDİĞİNİ MÜJDELER.

BAHAR TANĞÜN
Demirsubaşı Mah. 1 Nolu Cad. No. 1 
(Gemlik Eczanesi Karşısı) GEMLİK

8
1

2

— 11 Eylül İlkokulu önünde 2 tarafı yol cepheli yan 
yana ayrı ayrı parselli 5 arsa

* 4
# Operatör Doktor #
$ AHMET DOĞAN #

KADIN HASTALIKLARI VE *
DOĞUM UZMANI ¥

♦ #
VF Fevzi Çekmek (Makaom) Caddesi PTT Üıtfl W
2 Aktar Apt. Ket 3 Daire 1 BURSA *

TW İç ı 171» - Rv ı 2S718

fil. Mehmet Akça, San 
Aydın, Behzat İlgaz, Fa
ruk Güzel

9. Grup Müteahhitler 
İbrahim Aydın, Kemal A- 
kıt, Bilal Kara, Galip Arı 
Kamil Sertkaya, Alaattln 
Uzunkaya, Aydın Akova- 
lıgll

10. Grup Turşucular 
Erdoğan Barutçuoğlu, Za
fer Yıldırım, Mustafa yıl
maz, Selçuk Tangün, Ne
cati Girgin, Mehmet Ersen

I
3

5

— Eski Orhangazi Caddesi Numune Fırını karşısında 
20 metre cepheli arsa

— Kurşunlu'da Konumlu 2 arsa

— Umurbey'de Bankaevlerinden 3 odalı ev

— Engürücük Köyü mezarlık yolu üzerinde, köye 150 
metre mesafede, yolu zeytinliğin içine kadar, 100 
ağaçlı 30 yaşında fidanlık.

MÜR. : TLF : 1227 - ERENOĞLU GEMLİK Ü
Eİ

SANATKÂRIN ÇİLESİ
Günümüzde, Gemliğin sn önemli problemlerinden biri, belkide başta ge

leni taneyi çarşısı meselesidir, insanların; vazgeçilmez ihtiyaçlarıma başında 
gelen, barınma ve işyeri sahibi olma ihtiyacı, doğru dürüst ve samanında 
karşılanmadığı saman bunalımlar doğar. Toplum düşenini sağlayabilmek için, 
sanatk&rlarımıeın insanca yaşayabilecekleri, çalışabilecekleri birer işyerine sahip 
kılınmaları şarttır. Halbuki günümüzde, yüzlerce sanatkâr, şirin Gemliğimizde 
böyle bir imkândan mahrum bulunmaktadır. Bu ne demektir? Bir deprem, 
bir sel bsskım sonucu vatandaşlarımın evsiz barksız kaldığı zaman bunu bir 
afet olarak kabul ederiz ki, doğrudur. Senelerce tedbirsizlik, ihmalcilik ve 
yanlış kararların debreminden ötürü Gemliğimizde yüzlerce sanatkârımız düke 
kinsiz, atelyesiz, sanayi çarşısız kalmıştır. Böylesine sıkıntılı, hor görülen, o- 
radan oraya sürülen işyerini yap-yık prensibiyle hareket eden düşüncelerin 
neticesinde, bitler Gemlik için fazlalıktnıyız? Mutlaka Bursa’ya Orhangazi'ye 
veya diğer kaeabalara mı taşınalım? Unutulmamalıdır ki; Orhangazi sanatkâr* 
lan 20 senedir remork, çapa, dingil yapmaktadır. Oradaki sanatkârlarımın 
için gurur duyuyoruz. Peki bia, Gemlik olarak, Gemlik sanatkârları olarak 
his no yapıyo.uz? Çalışacağımız mıntıkanın, yolumuzun, yerimizin yönü dahi 
teebit edilmemiştir. Bundan fasla sanatkârlarımız ne yapsın? Halbuki Gem
liğimizde öyle sanatkârlar vardır ki, İstanbul'dan, Bursa’dan dahi onlara iş 
gelecek kapasitededir.

Daha fazla eski yaralan deşip kanatmak istemiyoruz. Suçlu ve hatalı şa
hıs veya müesseseler do aramıyoruz. Bütün bn dediklorimiedon sonra hemen 
ekliyoruz ve diyorue ki, sanayi çarşısı ile ilgili yaraların sarılması için Kay
makamlık, Belediye ve diğer bütün güçlerin seferber edilmesi şarttır. Tabi bu 
seferberliğin başlayabilmesi için öncelikle her türlü engellerin kanunların hi
mayesinde ve onlara uygun kaldırılması gerekir. Bu işler için, bu memleket 
içlu, Gemliğimin için, eanayi çarşılarımla için kim bir adım koşarsa, kim bir 
çivi çakarsa ondan Allah ran olaun. Böyle şahıs veya kuruluşlara her zaman 
minnettarız vs minnettar kalacağıs. İçte bizler bn düşüncelerle resmi kuruluş 
halinde hizmet ve yardımlarının behliyoruz.

Bunda a 6 ay kadar evvel Terme’nin yanındaki, oto tamircileri olarak bi
linen sanayideki arkadaşlarla geleceğimizi düşünüyorduk. Zira 1984 senesi şu 
anda bulunduğumuz yeri de terkodeoeğls. Eski top sahasından zorla çıkarıl* 
dığımıe saman 5 senelik mukavele ve geçici ruhsatlarla buraya yerleştik. Ama 
yukarıda da belirttiğimiz gibi, yor sahibi ilo yapmış olduğumuz mukavele 
gereği 1984 tonunda buradan ayrılacağın. Poki bizler nereye gideceğie? 40-41 

sanatkâr arkadaşımız ekmek parasını kazanmak için nerede çalışacaklar? Mec
bur kalınacağı için istemeye istemeye Gemliğin içine dağılacağız. Her bir ara
lıkta her apartmanın altında bir-iki tamirei, demirci, kaportacı. Üst katlarda 
hasta, uyuyan çocuk, yaşlı, gece çalışmış şahıslar bulunacaktır. Gürültülü sa
natkârlar olduğumuzdan bizlerin çalışmasıyla etrafımızın rahatsın olacağını 
biliyoruz. Ama bile bile, gönül istemese de yine çalışacağız. Bizim de çoluk 
çocuğumuz var, bizim do ekmek parasına ihtiyacımız var. Bu çalışmalar a« 
nında bol bol belirli makamlar» şikayetler olacaktır, çıkan gürültüler için.

Hatta düşünemediğimin dahn nice kötü durumlnrm meydana gelmemesi 
için şu anda çalıştığımın yerlerimizden çıkmadan veyn çıkarılmadan durumu
muza bir çare bulunması düşüncesiyle yetkililere müracaat ettik. Kasebamı- 
zın en yetkili ağızlarından bizlere şöyle denildi. (En kısa zamanda bir dernek 
kurun. Dernek çalışmaları 6 ay sürse dahi Gemlik imar planı çıktığı anda 
gerek bin gerekse arsa ofisini araya sokarak sizleri, işyeri yapabileceğiniz birer 
arsa sahibi yapabiliriz. Yalnız sisler paranızı hazırlayın.)

Bu verilen bilgiye göre bizler GEMSA (Gemlik Sanayi Çarşısı) yaptırma 
derneği ismiyle bir topluluk oluşturduk. Tüzük ve çalışmalarla ilgili evrakları 
hazırlayıp makamların onayına sunduk. İki ay içinde ilgili makamlardan izin 
gelerek resmi kuruluş olduk. Her türlü evraklarımız, defterlerimiz resmi olup 
noter taediklidir.

7 kişilik müteşebbis heyet başkanlığında ayda iki sefer muhtad toplantı
larla bugüne geldik. Doksandört kişi kayıt için müracaat yapmış olup tüzüğü
müze ve çalışmalarımıza uygun arkadaşlardan 48 üyemiz vardır. Mali göçü
müz 11 Ocak 1984 tarihi itibariyle 1,5 milyon olup aylık toplanan para 
250-350 bin arası değişmektedir. Buna ilaveten alınan kararlar gereği arsa 
alınırken 1 ay sarfında 4-5 milyon daha toplanacaktır.

Bia GEMSA üyeleri olarak hiçbir yarden ne arsa alınırken, ne de inşaat 
yapılırken kredi ve nakdi yardım istemiyoruz. Anamızı da üzerine yapacağı
mız inşaatımızı da ilgili makamlardan geçen ve onaylanan projeye göre, ken
dimle yapacak veya yaptıracağız, Yeterki bu imkânı bizlere tanıyın.

Ya yine bin GEMSA üyeleri alarak diyorus ki, sîzler bir yer gösterin a- 
rayı kendi gücümüzle alalım inşaatımın kendi gücümüzle yapalım veya bitler 
bir yer alalım sisler imkânları oraya tanıyın.

Saygılarımızla, GEMSA

(Bu bir ilandır) Yönetim Kurulu
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$. S. 14 NOLU GEMLİK MİNİBÜSTÜLER 
MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ 

ÜYELERİNE DUYURU

Kooperatifimizin I. OLAĞAN GEM EL KURUL TOPLAN
TISI Gazhane Caddesindeki KÖŞ<'DÜĞÜN SALONUMDA ı0.2- 
1984 Cuma günü akşamı saat 2(ı 00 de yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde (8.2.1984 tarihinde ay
nı yer vo saatte yapılacaktır.

gOnjem Yönetim Kurulu

I- Açılış ve Saygı duruşu 2- Divan seçimi 3- Fesliye rapor
unun okunması ve aklanması 4» 1983 yılı Bilançosu sunulup 
aklanması 5» Yönetim Kurulu ve denetleme kurulu seçimi 6- 
Dllek ve İstekler 7- Kapanış

DOKTOR
CAHİT YORULMAZ

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
- ELEKTRO KARDİO — 

HASTA KABULÜ DEVAM EDİYOR

Tlf : Muayenehane f 2290 - Ev : 2310 GEMLİK

CHECK - UP
SAĞLIK KONTROL 

LABORATUVARI

Danışma İçin halkın, 
tetkik için doktorların hizmetindeyiz.

—* Gerektiğinde hizmet ayağa götürülün —

BAKTERİYOLOG
DR. CELAL BUGER

intaniye, Hijyen Mütehassısı 
Sağlık kontrol ( Check - up ) ve 

Tıbbi tahlil laboratuvarl

Kız Meslek Lisesi
Meslek Lisesi öğrencile
rinin gösterileri büyük il
giyle İzlendi, Konuklara 
güzel bir gece yaşatan I- 
kl okut öğrencilerinin ba
şarıları göz doldurdu.

Gecede yapılan açılış 
konuşmasından sonra Kız 
Meslek Lisesi öğrencileri 
folklor giysileri içinde Van 
oyunlarını sunarken. Er
kek Lisesi öğrencileri de 
Karadeniz yöresi oyunları
nı: sundular Daha sonra 
kız öğrenciler hafif müzik 
eşliğinde kovbey dansı 
oynadılar.

Gecenin sonunda Er
kek Lisesi Müdürü 
Doğan'a yapma çiçek ar
mağan etti.

Küçük Kumla'da 
Biçki-Dikiş 
Kursu Acildi /

Küçük Kumla'da ha 
nımların hizmetine biçki 
dikiş kursu açıldı.

Küçük Kumla Beledi
yesi, va Halk Eğitim mer- 
kezi’nln ortaklaşa olarak 
açtığı kursa 20 öğrenci 
katılıyor. Küçük Kumla'da 
açılan kurs Kumla'lı ha
nımlara 1 aydır hizmet ve
riyor.

Belediye Başkanı 
Cantay’ın Cevabı

Belediye Başkanı Can 
tay yaptığı yazılı açıklama
da şunları söyledi.

Şehrimizin bir küçük 
sanaatkarlar çarşısına ihti
yacı olduğunu bilen 1970 
yılları belediye yetkilileri, 
Yalova yolu kuzeyinde Ter 
me tesisleri doğusundan İti
baren tahminen 3600-4000 
M2 ilk- bir şerit sahayı 
(Küçük sanatkarlar şaşısı) 
olarak İmar tadilatı yapıp 
Bakanlığa tastik ettirilmiş
tir. 13 yıldan beri hiç kim 
se ilgilenmediği için, , ter
me tesisleri arkasında bi
rer derme çatma barakada 
iş yapmak İçin çabalıyan 
bu kıymetli arkadaşlara, 
tastikli planı gösterip, bir
lenerek bir kooperatif kurut) 
ve bu yerin alınması için 
Devlet Arsa ofisi Genel 
Müdürlüğü ve Sanayii Ba» 
kanlığına müracaatla arsa 
talebinde bulunun denmiş
tir Arsa alınır alınmaz he
men inşaat ruhsatı verilir, 

(yeni imar planını bekleme 
ye lüzum yoktur» dedim.

oooooooooooooooooooococooooocoooonoooc°°°^
I SATILIK ARSA j
8 ■ 8Osmaniye Mahallesinde, imar S
| planı içinde satılık arsa

8 Müracat : Tlf ı 1157 - 1065 Gemlik o
8 8
OOGOOOocOOOOOOaOOOOOOOCOOOCOOOOCOOOOOOCOOO

ÎLÂN

Sosyal Demokrasi Partisi
İlçe Başkanlığından

25.3.1984 tarihinde yapılacak 
yerel seçimler İçin il genel Meclisi 
Belediye Başkanlığı ve Belediye 
meclisi üyeliklerine aday olmak İsti 
yen seçilme yeterliğine sahip partili 
vatandaşlarımızın 10.2.1984 günü 
saat 17,oo ye kadar birer dilekçe I 
le Gemlik İstiklal caddesindeki ilçe 
merkezine müracatları önemle İlan 
olunur

SOSYAL DEMOKRASİ PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI 

  ...  i

Gemlik’te Sosyal Yasal
Diş Tabibi Bekir Öztüre ile Eşi 

Ümran Hanımın oğulları ©em.dün 
ya'ya geldi.

■ H

Akbank Personelinden . Behçet 
Atar ile öğretmen Edibe Odabaş Pa 
zar günü" Terme Hotel'de evlendi 
ler.

f ü HÜI M
İlçemizin genç mimarlarından 

Orhan Bulut’un kızları dünya'ya gel 
dİ

ü ü ü
Gemllk’lrv genç zeytin tüccarla 

Tından Mustafa Bayrak, öğremem 
Nurettin Aslan’ın kızı ile evliliğe söz 
'keserek İlk adımı attılar.

Necla ve Hüseyin Üre çiftlerinin 
-özlemle bekledikleri oğulları dün
ya'ya geldi.

Adree s Atatürk Cad. Garanti Bankası Üstü Kat I No. 6

Tlf : 22952 BURSA

Devren Kiralık
Otel ve

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek sütun santimi- 200 TL 

Icra ve Mahkeme llânalrı santimi 100 TL.

Kayıp İlânları 100 TL»
Teşekkür ve Dojum İlanları em. 50 TL.

Kengre İlânları 2000 TL.

Keop. Kongre İlanları 2500 TL»

Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır.

İPEK - ATEŞ 
E R DEM

Kıraathane

Belediye Karşısında 

Çamlıca Otel ve 

Kıraathanesi

Sahibi Eliyle Devren 

Kiralıktır.

Mûr Bahtiyar Maviş

Çamlıca Otel GEMLİK

ABONE
« Aylık 400 TL»
Yıllık 800 TL.

Gazeteye verilen yatılar yayınlansın 
veya yayınlanmasın geri verllmea 

Gaıeteınlı hasın ahlâk yasasına uyar

IOCOOOOOOOOOOOOOOOOotf

SATILIK DÜKKÂN

Gaıhana Caddaslnde çalışır vaziyette 
dükkânı devran satılıktır

bakkal

Müracaat : 1797 ■ 3233 gemlik

ZENCİNÇE$İTLERİNİ 
B ASİMEVİMİZDE 
GÖREBİLİRSİNİZ

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

Telefon : 3233 
Körfez Matbaacılık 
Ali Şirin Pasajı GEMLİK

*w*«w*b*b*s*

YEMLİK KÖRFEZ İ

OKUYUNUZ.

OKUTUNUZ.

ABONE OLUNUZ.

si

S

*«*«*®*e»e*s*
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S.S. GÜNEY MARMARA ELEKTRİK DAClTIM MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

3 Ocak 1984 tarih 18270 sayılı Resmi Gazetede ilân olansa 1. 1. 1984 tarihin* 
den itibaren uygulanacak elektrik enerjisi »atış tarifemiz aşağıya çıkarılmıştır.

Sayın abonelerimize duyurulur.
Türkiye Elektrik Kurumu Elektrik Dağıtım Müeseselerinin 1. 1. 1984 Tarihinden 

İtibaren Uygulayacağı Elektrik Enerjisi Satış Tarifesi
Müessesenin aracı olarak toplamak zorunda olduğu vergi, resim ve paylar hariç

olmak üzere :
1 — ÇİFT TERİMLİ TARİFELER

1 — Güç Tarifesi
a) Çift terimli tarifeden elektrik enerjisi aatın alan abonelerin söz-

leşme güçlerinin her bir kw’ı yılda 8004 TL veya ayda 887 TL'dır.
her bir kwb) Ay içinde çekilen güç. »özleşme gücünü geçerse, geçen

ayda 900 TL’den hesap ve fatura edilir.
2 — Enerji Tarifesi

a) Ticarethane ve yazıhaneler
Tüketilen aktif enerjinin her bir kwh' 

b) Sanayi
1510 kuruş

II
Tüketilen aktif enerjinin her bir kwh‘ 

— TEK TERİMLİ TARİFELER
a) Ticarethane ve yazıhaneler

1380 kuruş

Tüketilen elektrik enerjisinin her bir kwh’ı 
b) Sanayi

1730 kuruş

Tüketilen elektrik enerjisinin her bir kwh’ı 
c) Resmi Daire ve Kurumlar

1580 kuruş

Tüketilen elektrik enerjisinin her bir kwh'ı 
d) Meskenler

Tüketilen aylık elektrik enerjisinin her bir kwh’ı

1750 kuruş

a) 50 kwh'a kadar 1190 kuruş

1.

b) 50 kwh'dan fazlası 
e) Diğer aboneler

TEK ve Müesseseleri Personeli

1600 kuruş

Türkiye Elektrik Kurumu merkez ve taşra üniteleri ile Müeasescleriude çalışan 
personelin, oturdukları meskenlerde tükettikleri elektrik enerjisinin her bir kwh’ı li
retim iletim müessesesinin iş programında öngörülen tioari maliyet üzerinden hesap 
ve fatura edilir.

2. Hayır kurumlan, ibadethaneler, spor kamu hizmetini yüklenmiş resmi mü- 
esseselerin spor tesisleri

Tüketilen elektrik enerjisinin her bir kwh’ı 1200 kuruş
3. Kampanya aboneleri
Tüketilen elektrik enerjisinin her bir kwh'ı 1700 kuruş
4. Şantiye aboneleri
Tüketilen elektrik enerjisinin her bir kwh'ı 2200 kuruş
III — SABİT HİZMET KARŞILIĞI

İnsanın ateşi bulması, karanlık dünya
sını ısıtıp ışıtması da İlk buluştur, öylesi 
bir buluştur kİ; Dünya'ya egemen olduğu
nun kanıtı olduğunun, uygarlık yolunun a- 
çıldığı çağdır da. Milyonlarca yıl süren İlk 
yaşam da; bu İlk ateşle yolunu bulacakken 
kendinden sonra gelecek kuşaklara yol gös
terici olacaktır, İlk İnsan. Dünya kabuğun
da bir devrim yapmıştır ilk İnsan. Sonra
dan gelecek buluşlar, atalarının ateşinden 
ışıklanmışlar; dünyada durmayan, durmaya
cak olan buluşlara, arayışlara yön vermiş
lerdir. Bu yönlendirme, uygarlık yolunda 
İlerleyen bilimcilere ışık tutmuş; bu aşa
manın adı da uygarlık olmuştur.

Giderek, düşünme yetileri gelişen İn* 
san, us yoluyla kendine özgü yönetim bi
çimlerine yönelerek; uygarlaşmanın, yöne* 
tim biçimlerinin belirlenmesin* 
de de, en uygun yol olduğunun ayırdma 
varmıştır. Çağlar boyu süren serüvenler, 
İnsanın utkusuyla sonlanmıştır diyemeyiz. 
Uygarlık, bulunamayanları bulmak; İnsanlı
ğın hizmetine vermek demekse, bugüne 
değin yaşanılan buluşlara hiç şaşmayalım. 
İlerde belki öylesi buluşlar olacaktır kİ; 
öncekileri geride bırakır altım. “Düşünen Adam** 
Dünyada kapan buluş fırtınalarının anaforuna ka
pılarak kaybolmayaeağının bilincindedir. Giderek

daha İyi bir dünya, daha İnsancıl yönetimlerinde 
arayışı İçinde olacaktır.

Ulusları yönetenlerin, dünyanın sancılı, kay
gılı günlerinde bile en İyi günlerin arayışı İçinde 
oldukları da, kaçmıyor gözlerden. Dünyanın yok- 
olmasını göze alacak adam, yada adamların çık
ması İçin; ellerinde, dünyayı bir onda yok edecek 
silahları kullanmaları İçin delirmeleri gerekir. On
lar da başlarında bulundukları uluslara karşı so
rumludurlar. Dünya uluslarıyla güçlü devletler 
dengeli yaşamak bilincinden do yoksun olmadıkla
rına göre... Giderek emperyalizm do sıcak rüzgar
ların ensesini yakar olduğunun bilincinde. Uluslar
arası forumlarda savaşın yakıcı sıcaklığından, ba
rışın sevecen sıcaklığına sığınmamanın yolları da 
aranacak.

Emperyalizm, ne denil dişini gösterse de; ye
di başlı yaratığının başını yiyeceği korkusunda. 
Sulh savar ulusların başlarındaki yöneticiler, kan 
gölünden uzak tutma çabesındaler; yaşlı dünya
mı*!. Türklyede Atatürk'ün "Yurtta Sulh Dünyada 
Sulh” deyişiyle dünyanın kavgasın bir dünya ol
ması gerektiğini vurgulamıştır. Sulh yolu, gelişme 
yolu, uygarlık yolu olmalıdır. Atatürk, ulusal po
litikayı belirlerken şöyle diyecektir t "Bizim ay
dın ve uygulanır gördüğümü* siyasal meslek ulusal 
politikadır. Ulusal politika dediğim saman kastet
tiğim anlam şudur; ulusal sınırlarımı* İçinde her- 
şeyden önce kendi düşüncemi** dayanarak, ulus 
ve ülkenin gerçek mutluluğuna ve bayındırlıfme ça
lışmak; gelişi güzel büyük emeller peşinde ulusu 
oyalamamak ve aererlendırmomek, karşılıklı dost
luk beklemek.”

Tek ve çift terimli tarifelerden elektrik enerjisi satın alan abonelerden aynen 
fatura başına 200 TL. aabit hizmet ücreti alınır..

IV — REAKTÎF ENERJİ TARİFESİ
Tek veya çift terimli tarifeden elektrik enerjisi satın alan müşteriler aşağıdaki 

şartlar dahilinde ayrıca reaktif enerji ücreti alınır.
a) Çektiği aktif enerjinin 0.50 katma kadar reaktif enerji çeken müşterilerden 

reaktif enerji ücreti alınmaz.
b) Çektiği aktif enerjinin 0.50 katından daha fazla reaktif enerji çeken müşte

riler için rektif enerjinin tamamının her bir kVArh'ı 600 kuruştur.
V — REAKTİF ENERJİ TARİFESİNİN UYGULANMASI
a) Müessesenin IV. maddedeki reaktif enerji tarifesini uygulayabilmesi için 

müşterilerin çekeceği reaktif enerjiyi ölçmek için gerekli ölçü aletlerinin teais edil
miş olması şarttır.

b) Bu müşterilerden reaktif sayacı olmayanların çektiği aktif enerjinin 0.90 
katı kadar reaktif ederji çektiği kabul edilerek her bir kVArh’ı 800 kuruş üzerin* 
den hesap ve fatura edilir.

c) Müşteriler güç faktörlerini 0,9-1 (Endüktif) arasında tutmak zorundadırlar.
d) İki akcif sayacın Aron bağlantısı ile reaktif enerjisi ölçülen müşterilerde 

her iki aktif sayaç değerinin farklarının mutlak değeri V3 ile çarpılarak bulunacak 
reaktif enejinin tamamı müşteri tarafından tüketilmiş kabul edilecektir.

e) Müşterilerinin aşırı kompanzasyon yaptığı müessese yeterli ölçü aletleri ile 
tesbit edildiği ve inandırıcı delillere dayandırıldığı takdirde V-b maddesi uygula- 
oaktır.

f) Meskenler, Resmi Daire ve Kurumlar, İbadethaneler ve Hayır Kurumlan 
abonelerine reaktif enerji tarifesi uygulanmaz.

VI - TARİFELERİN SEÇİLMESİ
a) Müşteriler kendi grupları içinde kalmak kaydıyla tek veya çift terimli tari

felerden birini seçmekte serbesttir.
b) Darbeli yük çeken müşteriler tek terimli tarifeden ceryan alamazlar.
c) Tarifelerinde değişiklik yapmak isteyen müşterilerin bu isteği isteğin mües- 

seseye geldiği günü kovalayan faturalama döneminden itibaren 6 ay sonra yerine 
getirilir

VII - DİĞER HÜKÜMLER
a) Tarifenin uygulanmasında meskenler, resmi daireler ve kurumlar, elçilikler 

ile II. e 2 maddesinde yer alan aboneler hariç olmak üzere diğer bütün aboneler
den, sunulan fatura tutarlarını sunuluşunu kovalayan 15 gün içinde ödemedikleri 
takdikde, fatura bedelinin ödenmemiş kısmı üzerinden ilk 15 gün % 20 takip eden 
her 15 gün için ilâveten % 4 gecikme zammı alınacak.

b) 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 3 ncü bölümü 16 ncı maddesi gere
ğince, Turizm işleri Yürsek Koordinasyon Kurulunun Turizm merkezlerine ilişkin 
tebliğlerinde belirdiği turizm alanları içinde yeralan belgeli yatırım ve işletmelere 
tasdikli belgelerini ibraz ettikleri taktirde, mesken ve sanayi abonelerine uygulanan 
tarifelerden seçecekleri bir tarifeden elektrik enerjisi verilecektir. Ancak belgelerini 
her yıl yenilemeleri gerektiği gibi tarifelerin diğer hükümleri aynen uygulanacaktır.

c) Şehir ve kasabaların içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere te
sis edilen elektrik tesislerine, isteğe göre tek veya çift terimli sanayi tarifesi uy
gulanacak.

d) Türkiye Elektrik Kurumunun Üretim İletim Müessesusi tarifelerine yapıla
cak yakıt zammı veya tarife artışı % 20 fazlası ile (% 20 fazlanın hesabında bu
lunacak rakam sonu 0 veya 5 olan en yakın rakama yükseltilir) otomatikmiş bu 
tarifedeki kwh bedellerine eklenecek.

e) TEK vc müesseseler personeline uygulanacak tarifeden yararlanan persone
lin Kurumdan veya Müesseseden herhangi bir nedenle ayrılması halinde ayrılış ta
rihinin Elektrik Dağıtım Müesseselerine intikalini kovalayan faturalama dönemin
den itibaren personelin bu hakkı sonra erer.

f) Çift terimli tarifeden elektrik enerjisi alacak aboneler max gücü ölçmek ü- 
zere demand-metre monte etmek mecburiyetindedir.

g) Bunlar dışında kalan hususlar abonman şartnamesinde belirtilir.
h) 1/11/1982'den evvel trafik lambalarının elektrik tüketim bedelleri elektrik 

işletmelerince belediyelerin diğer bölümlerine tahakkuk ve fatura edilen yarlerde 
yine aynı bölümlere bu defada TEK tarafından fatura ve tahakkuk edilmeye de
vam edilir.

VIII — GENEL HÜKÜMLER
a) Üretim-İletim Müessesesinin (Türkiye Elektrik Kuruntunun) 380 kV 154 kV ve 

66 kV’luk İletim sisteminden ve bu sistemdeki tranformatör merkezlerindeki giderler
den ölçülerek elektrik enerjisi satın alan müşteriler hariç diğerlerinin abonelikleri 
1/1/1984 tarihi itibariyle Elektrik Dağıtım Müesseselerine devredilmiştir. Bu müşteri
lere Üretim-İletim Müessesesi kuruluncaya kadar (Türkiye Elektrik Kurumu) tarifesinin 
her bir kalemi % 10 zammı uygulacaktır.

b) Bu tarifede söz konusu olan resmi daire ve kurumlar abone sınıfı sadece resmi 
daire ve kurumlara alt büro hizmetlerinin yürütüldüğü abone sınıfı olarak nitelendiri
lecektir.

c) Halen Türkiye Elektrik Kurumuna devredilmeyen belediyeler TEK'la Dağıtım 
Müesselerl tarifelerini 1/1/1984 tarihinden itibaren aynen yürürlüğe koyarlar ve uygu
larlar.

işbu tarife Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 30,12 1983 gün ve 16276-98906 
taydı yazısı ile onaylanmıştır.

KAYIP
8
8

Hâmili bata »ünlem tt. I. 1975 tarih 
4< aamaralı bet nevi pul ve kıymetli k*|ıt 
ruhsat tezkeresi»! kaybettim.

Hükümsüzdür.
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Dizgi ve Batkı Körftc 
Matbaacılık ve Ambehj San.

»eyf«6 3i Ocak 1 984 Salı

VEFAT VE TEFEKKÜR

Ailemizin büyüğü, İyi İnsan biricik annemiz

AZİZE AKSAN’ı
18. 1. 1984 günü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.

Annemizin kısa rahatsızlığı sırasında İlgilerini esirge 
mlyen As. Yzb. Dr. Mustafa Baykan'a, Dr. Naci özokur’a, 
Dr. AH özgür'e, akraba ve yakınlarımıza, cenazemize 
uzaktan, yakından katılma zahmetini gösterenlere, tele 
fon ve telgrafla acımızı paylaşanlara teşekkürü borç bl 
liriz.

Evlatları
R. Ali AKSAN — M. Kemal AKSAN 

Kadrlye AKSAN

KONGRE İLÂNI
S.S. GEMLİK ORMANCILAR YAPI KOOP. BŞK.DAN

Kooperatifimizin 8 ncl olağan genel kurûl toplantısı 25/2/1984 Cumar- 
tosl günü çoğunluk sağlanmadığın da 10/3/1984 Cumartesi günü Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda saat 13.00 de yapılacaktır.

Üyelere duyurulur.
GÜNDEM ı Yönetim Kurulu

1- Açılış 2* Saygı duruşu 3- Divan hoyetl seçimi 4- Faaliyet raporunun 
okunması vo müzakeresi 5* Denetleme raporunun okunması ve müzakeresi 
6- Yönotlm kurulunun aklanması 7- Arsanın değerlendirilmesi hakkında ge
nel görüşme 8- Yönetim vo denetim kurullarının seçimi 9- Dilek vo temen 
niler 10- Kapanış

I I
। Yıllardır |
I Gemlik’lilere Ii II Hizmet Etmekten | 
| Kıvanç Duyan | 
i ŞEN PASTAHANESİI

BALIK PAZARI ALEMDAR CADDESİNDEKİ 
İŞYERİNDEN, BALIKPAZARI KAYHAN MAH. 
2 NOLU CADDEDE YENİDEN HİZMETİNİZE 

GİRDİĞİNİ MÜJDELER.

! ŞEN PASTAHANESİ i

I ZÜBER - RAMÎS CÜLŞEN I
TLF : 1892 GEMLİKI ®®®® ®®®® S® 8SBS9BM MI

ULUDAĞ SÜTHANESİ
Koyun Yoğurdunu Denediniz mR

BOĞAZİÇİ’NİN ET ÜRÜNLERİ 
<

* Sucuk * Salam * Pastırma Çeşitleri * Milas Bal Çeşitleri ile Emrinizdedir

Not : Her Gün saat 8-12.00 arası 
Günlük Süt Bulunur

ULUDAĞ SÜTHANESİ
İSMAİL - OSMAK EMEÇ

TLFSII5I
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