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Taksilerde Taksimetre
Uygulaması
Yarın Başlanıyor

Bçemtzde çalışan Taksi Pla 
araçlarda taksimetre uy- 

gulamasına yarın başlanacak.
Burs; il ve ilçelerinde ka

demeli olarak uygulamaya 
geçilen taksimetrelerin takı
mına buğun başlandı. Yarın 
sabahtan başiıyarak ilçemiz

Orta Dereceli Okullar Arasında Yapılan
Bilgi Yarışmasını İmam 
Hatip Lisesi Kazandı

Gaıçiik Yılı programı çer
çevesinde ilçemi?: orta dere
celi ■ok’iilam arasında yapılan 
"Bilgi YanşmasY'm Gemlik 
imam Hatip Lisesi kazandı.

Elııîübti'i Meslek Lisesi Sa 
tonunda yapılan “ Bilgi Ta. 
nşmasi ' na Kız Meslek Lise- 
sesi. Endüstri
sesiı Ticaret Lisesi, Endüstri 
Meslek Lisesi ve İmam Hatip 
Laesi ekipleri katıldı

Okulları üçer öğren cinirı

Borusan A.Ş. tarafından yaptırılan

Ematullah Hatun Camii
Yeniden İbadete Açılıyor

ilçemizin en eski camii 
olan EtaatuSah Hatun Camii, 
Cuma günü yeniden ibadete 
acılıyor

Gemlik Lisesinin karşısın 
da bulunan ve kuilanılanu- 
yacak kadar eskidiği içn iki 
yıl önce yıktırılan ve Boru

GAZİ OKULUNDA OKUMA
BAYRAMI 

Gazi DkofcnJu J-D sınıfı öğ rencilcri “Okurna Bayramın-, 
da” UYUYAN GÜZEL masalım dramatize ederlerken gö-
rfchiyorJar. (Fotoğraf Gem- lik Körfez)

deki tüm taksiler yeni uygu
lamaya gjeçeeekler

Belediye encümeni aldığı 
kararla taksimetK'elerin 300 
liradan açılmasına ve her ki- 
lometrede 150 lira ilave edil
mesine karar vermişti.

temsil ettiği yarışmada : 
edebiyat, coğrafya, tarih, 
devrim tarihi, genel kültür 
dallarında 30 soru soruldu. 
Gemlik İmam Hatip Lisesi 
30 sorunun 29 una doğru jla 
mi. verdi ve birinci oldu.

İmam Hatip Lisesinin 
yarışmada birincilik kazanan 
öğrencileri Arif Özsoy, Sedat 
A talay ve İbrahim Pehlivan 
di.

san AŞ. tarafından yeniden 
yaptırılan Err.atullah Hatun 
Camii tamamlandı. Camiin 
ibadete yemden açılışında Bo 
nisan A.Ş. Yönetim Kurulu 
üyesi Asım Kocabıyık ve öbür 
yöneticileri hazır bulunacak.

Öğrencilere 
3400 Adet 
Yumurta 
Dağıtıldı
İlçemizdeki merkez itko- 

kuSannda 3400 öğrenciye 
beslenme programından yu
murta dağıtiftiu

İlgililerden aldığımız bil
gilere göre geçtiğimiz hafta 
merkez ilçede bulunan okul
larda her öğrenciye 5 er yu
murta dağıtıldı. Hergün bi
rer tane yumurtayı okula 
getiren öğrenciler, öğretmen
lerinin i’ehbetiiğûnde beslfen- 
diler. Öte yandan (beslenme 
programı içinde; ilçe merkez 
vs köy ilkokullarında 6200 
adet Nuga krem çikolata, 
günlük 50 şer gramdan 200 
gram öğrenci başına toplam 
6200 öğrenciye kuru incir, 
50 gramlık poşetlerde 6200 
(öğrenciye fındık dağıtıldı.

Sunğipek Fabrikası 
Müdürü Yıkılmaz
Genel Müdürlük
Daire Başkam Oldu
Sungipek Fabrikası Müdürü 

Haluk Yıkılmaz, Sümerbank 
Genel Müdürlüğü Deri ve 
Kimya Daire Başkanı oldu.

Gemlik Sunğipek Viskoz 
Mamulleri Sanayi Müessese- 
si Müdürlüğüne 1980 yılında 
atanan Haluk Yıkılmaz, bir 
süre önce Sümerbank Genel 
Müdürlüğü Dteri ve Kimya
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Gazi İlkokulu l.D sınıfı öğ
rencileri, Öğretmenleri Nur- 
sen Güler ile birlikte “Okuma 
Bayramı” düzenlediler.

Geçtiğimiz hafta sonunda 
Gazi ilkokulu Salonunda yıl 
boyunca öğrendiklerini anne 
ve babalarına izleten minik 
52 öğrenci velilerinden bol bol 
alkış topladılar.

"Okuma BayramT’nı izleme 
ye gelen annelerin hazırladık 
lan börek, kurabiye, pasta, 
ve L'monatalann içildiği "Gün 
” de minik öğrenciler, şiirler 
okudular, monologlar söyledi 
ler.rondlar oynadılar ve“Uyu 
yan Güzel” adlı masalı drama 
tize ettiler.

Adliye Köyü Sergisi Fes’tivale Dönüştü

Katırlı Köyü
Atatürk Büstü
Türenle Acildi

Geçtiğimiz hafta iki köyü
müzde bayram havası esti. 
■Hatırlı Köyü İlkokulu bahçe
sine dikilen Atatürk Büstünü 
Kaymakamı Metanet Güler 
açtı. Adliye Köyündeki Biçki 
Dikiş ve Nakış Sergisi köy
de festival havası .estirdi.

Geçtiğimiz hafta PerşenL- 
be günü Katırlı Köyü ilko
kulu bahçesine dikilen! Ata- 
türk Büstünün açılışını ilçe
miz Kaymakamı -Mehmet 
Güler yaptı Kaymakam Gü
ler, açıhşda yaptığı konuş
mada; "Atatürk anıt ve büst 
terinin dikilmesi Türk Ulusu- 
mm Ata’smın izinde sonuna! 
kadar gideceğinin bir ifade
sidir. Ülkenin eni ücra köşe
sindeki köylerimizde bile Ata 
türk sevgisi dhl|galanınaya 
devam edecektir. Bu büstü 
korayım”' dedi. 1

Daha sonra Halk Eğitim 
Köy Gezici Kurs öğretmenle
rinden Nurgül Kurt ve 
öğrencilerinin, hazırladığı 
Biçki, Dikiş ve Nakış sergi
si yinfe Kaymakamı Metanet 
Güler tarafından açıldı. Köy 
kızlarının göz nuru el eme- 

ğıyle hazırladıkları çalışma- 
lar izleyicilerce beğeni ile iz
lendi. öğrencilerin, hazırladı
ğı “Köyde Kına Gecesi” kö
şesi ilgi topladı.

ADLİYE
KÖTÜNDE SERGİ

Aynı gün Katırlı Köyün
den Adliye Köyüne geçen ilçe 
Kaymakamı Mehmet Güler, 
Kurs öğretmeni Canan Tek- 
yönder Ve öğrencilerinde had 
zırlanan Biçki Dikiş-Nakış 
sergisini açmağa gitti. Köy

Adliye Köyü Biçki-Dikiş Nakış sergisi Emekli Jandarma 
Genel Komutam Orhan Yiğit tarafından açıldı.

Sergiyi gezen konuklar, ilçe Kaymakamı ve kurs öğretme 
ni ile görülüyor.

de büyük bir davetli toplulu
ğu serginin açılışına katıldı. 
Gemlik Ve Bursa'dan sergiyi 
görmeye geleni izleyiciler, hem 
güzel bir sergi izlediler, hem 
de düzenlenen folklor göste
rilerini beğjani üje izlediler.

Serginlin açılışını Emeldi 
Jandarma Genel Komutanla
rından Orhan Yiğit yaptı. Yi 
ğit konuşmasında ikinci kez 
bir serginin açılışını yaptı
ğını belirtirken şunları söy-
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ÖRNEK YAPI 
KOOPERATİFİ 
KONUTLARI 
TEMELİ 
ATILDI
Yeni imar planının onaydan 

gelmesinden sonra uzun yıL. 
lar önce topta konut yapımı 
için satmahnan arsaya ilk 
harç kondu.

Körfez, Günaydın ve Eği
timciler Yapı Kooperatifleri 
temellerinin atılmasından 
sonra 2389 metre karelik 
arsalarım müteahide veren
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DEĞİNDİK

Gemlik Festivali Üstüne (I)

Av Ali AKSOY

Gazetem'zin geçen sayısında “Gemlik Festivali” hazırlık
larına başlandığı haberi vardı. Son yıllarda güçlükle yapı- • 
lan ve kimi yıl hiç yapılmayan festival bu yıl 11. kez ya
pılacak. ilçe kaymakamı İle Gemlik Turizm Derneğ ni pek 1 
şevkli görüyoruz. Belediyenin bu işe iştahlı olmadığı kula- ! 
ğımıza gelir.

üçe halkı ve esnaf, eski festivalleri bildiğinden hiç tanım- ' 
yer bile. Geçen gün manav bir arkadaşa festival konusunda I 
ne düşündüğünü sorduğumda, aldığım yanıt şu oldu :

---Ne festivali yahu ! Vatandaşın hali şimdi zaten festi
val ..

Biz yine de iki hafta boyunca bu konu üstüne yazaca- ' 
giz.

* * ♦
Yıllardır ilçe kaymakamlaruıın ve Turizm Demeği Baş- , 

kam saıan Muharrem Atasoy’un özverili çabalarıyla yürü- I 
tülsoı festival, çoktandır tökezliyor. Festivali para bağışla- | 
oyla ayakta tutan fabrikalar ve iş çevreleri her yıl aynı j 
yavanlığa dünyanın parası dökmek istemiyorlar..-. Hem hak- j 
sız da sayılmazlar.

Yapılan nedir ?
Gerçekleri içimize sindirerek özeleştirimizi yapalım : 

Gemlik Festivali her yıl 5 vö 6 temmuz günleri yapılır. 
Bursa Festivali ve Sanayi Fuarı da her yıl 7 temmuz'da 
başlar. Daha baştan beri yaptığımız, Bursa Festivali’nin | 
sırtına yük olmaktır. Kaymakamlık Valiye rica edecek : 
Bursa için gelecek yabana halkoyunları ekipleri iki gün ı 
önce gelip Gemlik Festivalinde "antreman” yapacaklar... ı

Böyle "şark kurnazlığı” ile festival olmaz. Benim bildi- '[ 
ğim bir ilçenin ve orayı yönetenlerin ilçe kimliğine uyan . 
bağımsız bir festival yapabilmeleri gerekir... Bursa Valisi 
veya yetkili her kimse yabancı ekipleri iki gün önceden, 
sırf Gemlik düşünülerek ülkeye getirmeğe mecbur mu ? 
Fakat biz mecbur ediyoruz.

♦ * «
Sahi ne festivali bu bizim yaptığımız ?
Gerçi adı "turizm” dîye geçiyor ama ne işi var turistin 

Gemlik’te, Efes. Selçuk veya Bergama gibi tarihsel yapı- ' 
nmız yok. Ege ve Akdeniz kıyılan gibi tertemiz bir doğa 
yok. Masmavi bir denizimiz yok...

Bunların yokluğu bir yana, ilçede, festivale katılan 80 i 
kişilik yabancı ekibi ağırlamaya uygun bir otel yok. Olan
ların da çarşarflan hani pek turistik... Uydurmuyorum : 
Bir zamanlar hükümet olan partinin ilçe yönetimindeydim, ı 
başıma geldi. Yabana konuklara karşı utandım...

Peki ne var bizim festivalde ?
İlk gece Tibel Hotel'de “protokole dahil zevatın” katıldığı 

bir yemek var. Bu yemek saatlerce uzar, gösteri yapacak 
ekipler, uzun süre-ayakta “zevatı” bekler. Gösterileri ayakta 
bekleyen halk homurdanır...

Nihayet zevat rıhtıma gelir. Borusan’e yaptırılmış geniş- | 
Çe bir plântform üzerinde halk oyunları gösterileri başlar... I 
Yerli ve yabancılar dahil, üç aşağı, beş yukarı hep aynı 
ekipler, hep aynı oyunlar... İnsan hergün ballı börek yese 
bıkar. Bu ekipleri görmekten ilçe halkı da bıktı.

Festivalde halkoyunları gösterileri dışında başka etkinlik 
yok... iki gece süren bu tantana bize kaça patlıyor ? Bir
kaç milyonu bulur, denir.

Bunca paraya bunca fukara bir festivali ancak biz yapa- 1 
nz...

# * ♦
ilçemizin genç ve faal kaymakamı, Gemlik festivali'ni 

içine düştüğü bu kısır döngüden kurtarmak ve canlandır
mak istiyor. Bu yöndeki çabalarım, Gemlik’te yaşayan bir , 
kişi olarak takdirle karşılıyoruz.

Gerçeklerin dili : Gemlik’te tarihsel ören yerleri yok, ye- ' 
şll doğa, temiz deniz, turizm altyapısı ve ilçe halkına mal- 
olmuş bir festival yok ! Bu konu nasıl dirilir ? ilçede ne- । 
lor yapılabilir ? Festival tarihi uygun mu ? Çok iddialı ol
madan, körfezin yaz kalabalığından harrakotle, “iç turizm ve 
yazlıkçılara dönük” yanı ağır basacak şekilde ne yapabi
lir ?

"Vatandaşın hail zaten festival !” iken, haftaya, bu fes- i 
tlval nasıl dirilebilir, konusunda düşüncelerimizi yazacağız.

SATILIK DAİRE

Cumhuriyet Mah. 
Nolu Daire Satılıktır.

MQr : Tlf : 3090 - 2086

Uzay Apt. B/Blok 14

Gemlik

KONUK YAZARLAR

Kitaplar, Çizme Materyaller ve İnsan

2 Emekli Halk Kütüphanesi Memuru
“ AHMET HIZA YARAMAN

— ıı —

Kütüphanenin sağma doğru giderseniz; Mecmua, maga
zin, dergi blümüne gelirsiniz. Bu bölümün ön tarafına iki ma
sa konmuş, on iki kişi oturabilir. Arkasında ctomatın bîr 
tarafında çay, kahve, limonata, kakao, orta tarafında biskiii 
türlü, pasta., süt, yoğurt,öbür tarafında da kakaolu, pepsî 
kola ve çeşitleri gibi kutulu içecekler. Hangi şeyi isterseniz, 
yazılı kronu atar, düğmeye basarsanız, istediğiniz emrinize 
hazır. Ayrıca üst, sağda, oluk içine kâğıt 10 kron koyar, düğ. 
meye basarsanız, 4 yirmi beş kuruş 9 lira olarak bozuk para 
alırsınız. Aynca evden getireceğiniz yiyeceklerinizi yiyebili 
yor, kişilerle burada serbestçe konuşabiliyorsunuz. Ben bu-a- 
da, müzikli çocuk arabası ile gelip; bâr taraftan arabayı aşı- 
ğıya doğru bastırarak, müzikle çocuğunu uyutan annenin ye 
mek yediğini gördüm. Bölümden daha ileride satranç, tasla, 
kart,kart oyunu oymyanlan görürsünüz. Girişin solundaki oda 
fotokopi odası, az ilerideki kısımda uluslara göre raflarda ga
zete kolleks'yonlan. Sola doğru koridoru izlerseniz, 40-50 kişi 
nîn seyrettiği Televizyon kısmına gelirsiniz. Ara sıra bant ya
yım da yapıyorlar. Daha ileride de, heryıl derece alan resim 
ve fotoğraf sergisi. Koridorun sonu Dünlenme Salonuna açılı
yor. Sağlık personeli hizmete hazır durumda. Burada hatıra 
resim ve fotoğraflar, kitaplar satılmakta, Infarmation (Bilgi 
isteyeııeaı kısmı) var. Salonun bir tarafında gene santraç oy- 
nıyanlan, karşıda 20-25 kişinin oturduğu masaları, hastalıktan 
korunma projeksiyon kabini görebilirsiniz. Bu kabinin üç yön
den içersini görecek 25 cm. çapında bakma yerinden sağlıkla 
ilgili filmi seyredebilirsiniz. Ben orada iken “Meme Kanseri” 
filmi gösteriliyordu. Sonra üst katlara çıkan, dönerli merdiven, 
en karşıda da asansör vardı. Bu salonun aynca giriş ve çıkışı 
da bulunuyordu. Aynca üç adet kabin telefonu vardı. İstediği
niz her yerle konuşma yapabiliyorsunuz.

Kütüphane (Pazar günleri hariç) her gün an kovam gibi 
çatışmakta, çeşitli günler, yarışmalar, sanat gösterileri tertip 
etmektedir. Çeşitli yerlere koydukları, İcat kat raflı sehpalara 
ünlü yazarların kitapları, açık- olarak konmaktadır.

Çok yaşlı, sakatlıkları olan kişilerin kütüphaneye gelip, ki
tap okuduklarına, giderlerken, 25 kuruşa kütüphaneden aldık 
lar naylon torba içinde, 4-5 kitap alıp götürdüklerine sile sık 
rastlarsınız. Akli dengesi bozuk olanların bakıcıları tarafın
dan her hafta, ikişer saat getirildiklerine, onların da kitap 
magazin dergi okuduklarına tanık oldum. İsteyenler 7-8 kitap 
evde okuyabiliyorlar. Kitaplarda ayrım yok. Okuyucunun 25 
kuruşa aldığı üye kartı, kitabın arkasındaki gün izleme kartı

MOBİLYA MEFRUŞAT 
RUŞEN GÜMÜŞ

Gemlikli Müşterilerimiz
Gelin Mobilyanızı Seçin

Evinize Teslim Edelim
Yolunuz Üzerindeyiz ANKARA YOLU 

* KÖPRÜ BAŞI

MERKEZ : İVAZPAfA ÇARCISI NO 23 TLF : 15731 BURSA 
V W SULTAN MOBİLYA

ŞUBE : ULUBATLI HAŞAN BULVARI YILMAZLAR 

AP. NO. 53 TLF : 42273 < GARAJ ALTI > BURSA

İLÂN

GEMLİK YAÖ SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. MODÖRLÜOÖNDEN
TEKGIDA İŞ SENDİKASI GENEL BAŞ

KANLIĞININ İŞYERİMİZDE İLAN ETMİŞ 
OLDUĞU GREV KARARINA KARŞI YÖNE
TİM KURULUMUZCA ALINAN LOKAVT 
KARARI İLGİLİ SENDİKA İLE YAPILAN 
KARŞILIKLI ANLAŞMA SONUCU KALDI
RILMIŞTIR.

2822 SAYILI YASANIN 51. MADDESİ 
GEREĞİNCE İLGİLİLERE DUYURULUR.

küçük ekrana veriliyor, elektronik beyin (Kompütör) kitabın I 
karlına alma, verme tarihini basıyor, üyelik karimin fotokopi- I 
sini tesbit ec-yor. (3) saniye sonra kitapları torbaya koyup e. I 
ve gidiyorsunuz, üç elektronik kitabını Türkiye’ye götâreee. I 
ğimi biliyorlardı. Benden 5 Kurona (lira) gcakme farkı peşin I 
aklilar. Görevli banım, “Ne zaman isterseniz o zaman geri ve. I 
lirsiniz.” dediler. Oğlum izinden dönerken kitapları geri gör | 
derdim.

Kitaplar okuyuculara açık. Bu durumda okıyucutarm I 
o/o95 i Kütüphaneci olmuşlar. Kendileri, kitapları dolaptaki I 
ruflardan ahp okuyorlar, gidecekleri zaman kitapları yeis I 
koyuyorlar, oturdukları koltuklara, masaların üzerine bırata I 
yor ar. Görevliler sile sık dolaşarak; masadaki, koltukiardaii I 
kitapları topluyorlar.

Bir İngilizce kurs lıaset takur ım beraber aradık, bulara 
dil:, 15 dakika sonra büyük kütüphaneden getirildi, küap ba 
na teslim edildi ve güler yüzlü görevlilerin neş’esi yerine 
gelmişti. Beklettikleri için de bir kaç defa özür dilediler.

Kütüphane tasnif (Dizileme) usulleri’de değişik ( KeMTer. 
ne göre bir sistemleri var. Sistemlerine hemen uyum sağla
dım. Desimal (onlu tasnif) sistematik sistemleri tahsi et 
miş görevlilerle karşılaştım.. Ama kendi sistemlerini uyguh- i 
maktalar. Raf dizileri kitapların konularına göre yapıldığı 
için ; bu usulün yabancısı değildim. Örneğin, Türkçe eserler 
Futtve Htutt harflerine konmuştu. Bu sistemde ayrı bir özel
lik var: Bütün kitap satan dükkân ve marketlerde aynı sistem 
uygulandığı içiç kitap bulup satın almakta zorluk çekmiyorsa 
nuz.

Stokh ı’.ın’de kütüphaneler ; Devlet Kütüphaneleri, okullar, 
belediyeler, örgütler olmak üzere dört gurupta toplanır. Ör
neğin; Telekomünikasyon örgütünün çok modern-zengtn kü
tüphanesinde, Elektronik eserler üzerinde bir hafta incele
meler yaptım. Kursiyer ressamın Amerika’da master kurs 
görmüş, diplomalı Elektronik teknisyeniyim. Ayrıta maldna 
ve mimari ressamım. İsveç’te kaldığım bir yıllık süre ipnde 
hobim olan mesleklerimin üzerindeki incelemelerimi yapmak 
üzere daha çok zamanım kütüphanelerde, kütüphanecüetfe 
geçti: O kadar çok kolleksiyonlan varki: yıllarca her konu
da eserleri araştırmanıza alabilirsiniz. Bir çok meşhur res
samların, mimarların, maldna mühendislerinin eserlerini bul. 
mak mümkündür. Üniversitelerin kütüphaneleri sanki labo
ratuar çatışmaları içerisinde kütüphaneleri iç içe programla
mış. Böyle bir ülkede elbette bilim adamı olmak, çahşmslan 
istenilen noktaya götürmek hiç te zor değü.

Devamı Haftaya

Kalitede Fiatta
Bize Güvenin

İLÂN

TEKGIDA-İŞ SENDİKASI 8ENEL BAŞKANLIĞINDAN
GEMLİK YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ITO 

ŞTİ İle SENDİKAMIZ ARASINDA İLAN EDİLEN I 
GREV KARARI TARAFLARIN KARŞILIKLI AN- I 
LAŞMASI İLE KALDIRILMIŞTIR.

2822 sayılı yasanın 51. maddesi gereğin* , 
ce İlgililere duyurulur.
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DANIŞ EKİM ÇİFTLİĞİNE POLİGON KURULDU

AVCILAR DERNEĞİ
ATICILIĞA BAŞLADI

Bir tutam tuzumuz, bir lo'uııa da nisa gül.lın-
ser görünen dudaklarımız vardı. Suratımızda 
donup kaldılar. Beklenmedik bir şaplak indi en* 
se kökümüze. Zam yapılacak zanummıydı? Sü 
tün kaymağım yemeye atışmış olanlar da. tam 
-abalı mahmurluğunda enselendiler.

Yukarıdan ansızın inecek ‘ZAM’ serpnıesnl

7J;onomiler yaşamsal düzeyin göstergeleridir. 
I' göstergelere bakarak, paramızın değerini e- 
konor.ıimlzin tıkanıklar gösterip gösternıcd ğini 
arılarız. Çarşılara-puzarlara gözatanlar bir ka- 
t .balık göreceklerdir. Buna aldanarak “millette 
para var," denilmesin. Her gün rastlatılın; ne a*

G.imlik Avcılık ve Atıcılık 
Demeği, ilk kez atıcılık ça
lışmalarına başladı.

Avcılar Derneğinin büyük 
çabalarıyla oluşturulan ATI
CILIK sporu için yapılan gi
rişimler sonucu, Danış Ekim 
çiftliğinde bir poligon kurul
du. Poligonun kazandınlma- 
smda kolaylık gösteren çift
lik sahibi Danış Ekim'e te
şekkür eden demek yetkilile
ri gazetemize çalışmalar

konusunda şu bilgileri ver
diler :

“-İlçemizde bir atıcılık po
ligonunun kurulmasından 
sonra bu spor daimi geliştir
mek kolay oldu. Haftada iki 
gün yaptığımız antnemaniar 
sonunda, Polis Teşkilatının 
kuruluşunun 140. yıldönümü 
nedeniyle komşu üçe Mudan- 
ya’İf atıcılarla. düzenlendi. 
60 yarışmacı arasından der
nek üyelerimiz bir altmcılık

bir de yed'nciMk karandılar 
Kendi atış poligonumuzda 
yaptığımız yarışmalar çok 
zevkli ve çekişmeli geçmek
tedir.”

Avcılık ve Atıcılık Deme
ği yetkilileri yaptıkları açık
lamada. 19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramı nedeniyle kom 
şu ilçe atıcılarının da katı
lacağı bir yarışma düzenlen- 
d'ğini belirttiler.

görememiş olanların. elleri de boşta kaldı.
“Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyereı» yermiş 

£ derlerdi de aldırmazdık. Zaman içinde daha ne- 
& far görülecek, ne “Ali Cengiz Oyunlun” oynana- 
S cak?
■ O»- yalman paramız'u ü-ger Osmanlı’mn 
■ On” parası değerinde bile değir Tarar piyasa* 
E *ı, beşbînliği saniyede eril jor. Karıştır cepleri, 
S bak sepetine torbana. Yerilen parayla karşılaş- 
S tır!... Adam deli olacak! İnanılmıyor. Sepetten 
S torbadan düştü mü ? Çek kendini kuytu bir kö- 
S şeye, ne aldım ne verdim hesabı yap, hesap tu- 
Oİ tuyor. Sepetin de dibi sırıtıyor.
H Baba devlet yukarıdaki kanatlan altına ahr- 

fl kem fazlalıkları da yuvada barındırmıyor. Ön- 
Q ederden yaşam savaşı veren bir “OKTADİ- 
H KEK” bugün söylence oldu. Sayın Başbakanımız 
■ adım başında “ortadirek” diye diye ortadireği 
S de ele güne muhtaç bıraktı. Oysa doğa yaşatan 
g hiç şaşmaz. Nasıl ki evrim kuramı yaşamı sü- 
Q rekkıhmşsa. yaşam evrim yasalarının geçerli 
S olduğu doğrultusunda bir evrimdir. Ötesi boş

Isu no sattın. Yalnızca kalabalığın yapaylığı. 
Sanki, alış-verlş ediliyor.

Burup durup, bir sav atılıyor ortaya "ekono
mik göstergeler iyi doğru gidiyormuş. Bugüne 
*'ğüı neden ekonomik göstergelere sırt çevril
di? Daha dün görevi alanlar, ne zaman ekono- H 
miyi rayına oturttular. Ankara'dan bakılırsa ■ 
Türkiye’de neler olduğunu göremezsiniz. Bugün, H 
Türlüye genelinde bolluk olduğunu söyleyenler B 
tizleri mi, kendilerini mi aldatıyorlar. Diyelinıki ® 
bolluk var. Bir de para birimimize bakalım. E- H 
konomSk zorluklar içinde olanlar pabuçlarına ® 
pençe yaptırıyor oldular. Çünkü bugünkü piya- ra 
şada ayakkabı ederleri yüksek düzeyde. Alanın H 
kesesini ve de neşesini bozacak.
Memleketi en yüksek düzeye yalan bir yere o- ■ 
tartanlara, ulusumuzun güven duygusu artar. M 
Ama önceden pazarlayıp, ulusun güvenini sarsı- H 
cı b'r ileri, bir geri devinimlerle de aldatma yol- M 
tan açılmasın. Bugün sıkıntıları göğüsleyen u- 91 
lus yann karşılığını bekleyecektir.

Ya alamazsa.! ,.

■ a
B COMMODORE 64 BİLGİSAYAR

1— EĞİTİMDE COMMODORE 64
2— İŞİNİZDE COMMODORE 64
3— EVDE COMMODORE64

BİLGİSAYAR ÇAĞINI

Yetkili Satıcısı

Akd
COMMODORE 64’LE YAŞAYINIZ.

MÜH. ve TİC.

Eik. Müh. BEDRİ AK BAL
Kayhan Mah. 2 No/u Cad. 3/A Tlf : 3197 GEMLİK

H

ısssiBEaiBMiK

İLÂN
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

1985/7 Satış

Mehmet Kaya ve Halil AtaJay’m hissadarı bulundukları ve Gemlik Sulh Hukuk 
mahkemesinin 17.12.1984 416 esas 1984-495 kara r sayılı ilamı ile satılmasına karar verilen ta
şınmazlar :

1, Gemlik Umurbey Köyü Soğuksu mevkiinde kain 31 pafta, 2022 parsel sa 
yılı 5560 M2 miktarındaki zeyt nük 500.000. (beşyüzbin) lira muammen be 
delle,

2. Gemlik, Umurbey Köyü Soğuksu mevkiinde kain 23 pafta, 2029 parsel sayıh 
755 M2 miktarındaki zeytinlik 50.000. lira muammen bedelle,

3. Gemlik, Umurbey Köyü Hepiçe mevkiinde kain 77 pafta, 2385 parsel sayılı 
3.4240 M2 miktarmdaki zeytinlik 1.000.0 G0. lira muammen bedelle,

4. Gemlik, Umurbey Köyü Hepiçe mevkiinde kain 31 pafta, 2309 parsel sayılı 
600 M2 miktarmdaki zeytinlik 50.000. lira muammen bedene ve imar durumlarına göre 
.arsa sathının 0/g5 inden fazla yer işgal etmemek, inşaat sahaları toplamı 250 M2 ve saçak 
seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği 6,5 metreyi aşmamak, yola ve arsa sınırlarına 5 met
reden fazta yaklaşmamak şartıya bir ailenin oturmasına bağ ve sayfiye evleri veya ziraat 
eğlence ve turizm tesisleri yapılmasna izin verilebilir durumda olan iş bu taşıtmazlar ilan 

tarihinden itibaren bir ay süre ile ve açık arttırma suretiyle satışa çıkanhmştır.

Birinci açık arttırma 7.6.1985 Cuma günü, bir numarada yazalı taşınmaz saat 10.00 dan 
10.15 e kadar, iki numaradaki yazılı taşınmaz saat 10.30 dan 10.45 e kadar üçüncü sırada 

yazılı taşınmaz saat 11.00 den 11.15 e kadar dördüncü sırada yazılı taşınmaz saat 11.30 dan 

11.45 o kadar Gemlik mahkemeleri: yazı işleri ' müdürlüğünde yapılacaktır. Bu tarihte taşın
mazların muammen bedelinin 75 ile masrafları dolmadığı takdirde en çok arttıranın taah
hüdü baki kahnak kaydı ila satış on gün daha uzatılarak ikinci açık arttırma 17.6.1985 Pazar 

tesi günü aynı yer ve aynı saatlerde yapılacak ve en çok arttırana ihale yapılacaktır. Arttır
maya iştirak edeceklerin taşınmazların muammen bedellerinin o/o 10 u nisbeti pey akçeleri 
ile müracaat etmeleri, satış peşin para iledir. Talep edildiğinde ve uygun görüldüğünde ahu
ya süre verilebilir. İlan tarihinden itibaren şartnamenin herkese açık bulunduğu, taşınmariar 

üzerinde halt sahibi olduklarım iddia edenlerin iddialarına ait delilteri ile birlikte ilan tarihin 
den itibaren 15 gün içinde memuriyet'mize baş "vurmaları, alisi halde haklan Tapu Sicilli ile 

sabit olmadıkça para paylaştınnaF.mdan hariç bıralnlacaklan, satış bedeli hemen veya verilen 
mühlet içinde ödenmezse t.İ.K.nun 133 maddesi gereğince işlem yapılacağı ve aradaki tarhtan 
ük alıcı sorunun tutulacağı, satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündenecatmı 
kabul etmiş sayıllacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin memurin ğumu zan 1985 /7 satış 

sayılı dosyamıza müracaat etmeleri, Dellaliye, damga resmi, tapu harç ve masraftan ile iha
le bedeli üzerinden 10 KJ).V. ahuya ait olmak üzere keyfiyet ilan olunur.

S s
TİCARETHANE SAHİPLERİNİN

DİKKATİNE H
H

Vergi Usul Yasasında Yapılan Değişiklikle 1 Mart 1985'ten 
İtibaren Kullanılan

P 
S

E R AK E 
E R B E S T 
AŞIMA

N D E SATIŞ 
MESLEK M A K

FİŞİ 
BUZU ü

Basım İşi, Bursa Defterdarlığı İle Yaptığımız Anlaşma 
Gereği Matbaamıza Verilmiştir. Matbaamızda Bastıraca
ğınız Belgelerden Noter Onayı Aranmayacaktır.

Bu Evrakları Matbaamızda Bastırmakla Kazançlı Çı
kacaksınız.

GELİN GÖRÜŞELİM

KÖRFEZ BASIMEVİ Çuhana Cd. Şirin Pasajı Tlf. 1797 Gemlik

İLÂN
Küçük Kumla Belediye Başkanlığından

1— 800.000.- lira yıllık muhammen kira bedelli 160.000- lira geçici te
minatlı Belediye Çıaaraltı Restaurant ve Çay Bahçesi 2886 sayılı yasa hü
kümleri gereğince açık artırma suretiyle ihaleye konulmuştur.

2— İhalesi 15.5.1985 günü saat 15 00 de belediye encümeni huzurunda 
yapılacaktır.

3— Şartnamesi mesai saatleri içinde belediye yazı işlerinde görülebilir.
4— Posta ile yapılacak başvurulardaki gecikme dikkate alınmaz.
Keyfiyet ilan olunur. 6.5.1985

î. Halisi DUR
(Basın ) Bel. Bşk V.

Satılık j
Scharp Marka Video |

VHS Enson Model, Uzak* s 
tan Kumandalı 1
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g.emUk
KÖRFEZ

Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gürçay Han 
Kat 3 Tlf : 1797 — GEMIJK

Dizgi ve Baskı :
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii

JMZTt^—BBMKIT* 81 TEMiîIMaMK SWCStesalSfeaaESBRfll

I . sI İLAN |
Gemlik Mezarlık Altında Ilıcaksu Yolu g

g Üzerinde îçme Suyu Bulunan, îmar Sahası g
İçinde Parselâsyona Müsait 9 Dönümlük «

| . Tarla Satılıktır. g
I jMüracaat : Bilgin Sakka Tlf : 81 K. Kumla k 
g Terzi Ali Aktürk GEMLİK g

TEŞEKKÜR
Ailemizin büyüğü ve dürüst insan, babamız

ALİ ÇAKAR’IN
Ölümü nedeniyle bizlerin acılarımızı telef on, telgrafla, 
ve cenaze törenine katılarak paylaşan eş, dost ve 
tanıdıklara teşekkürü borç biliriz.

OĞULLAR I
MEHMET - İBRAHİM

ZEKİ ÇAKAR

MÜJDE MÜJDE

Gemlik'lilerden gördüğü büyük ilgi üzerine İkinci mağazasını 
hizmete açtığını müjdeler.

* Havlu * Bornoz * Nevresim Çeşitleri * Sabahlıklar 
* Gecelikler * Küpürlü Karyola Takımları ve 

Çarşaf Çeşitleri İle Hizmetinizdeyiz.

Adres : Yeni Çarşı Girişi No. 12 (Kuyumcu Mutmanlar Karşısı 
Şube : Balıkpazarı Mh. 1 Nolu Cad.

GEMLİK 
GEMLİK

SATILIK EV ve BAHÇE
Orhangazi Caddesine Cep
heli 437m’lik bahçe içinde 
müstakil 2 katlı ev bahçe 
ile satılıktır.
TLF : 2364 GEMLİK

KAYIP
Bursa Trafjk Şube 

Müdürlüğünden al
dığım Traktör ehliye
timi kaybettim.

Hükümsüzdür.

Nuri PARS

Katırlı Köyü
Atatürk Büstü 
Törenle Açıldı

.ledi :

“Jlk sergimi görevdeyken 

yaptım, şimdi ise sivil olarak 

bir serginin açılışım yapma

nın mutluluğunu duyuyorum. 

Sergide emeği geçenleri kut- 

ftar, başarılarının devamım 

dikirim.”

FESTİVAL GİBİ

Serginin açılmasından son

ra okul bahçesinde Gemlik 

Halk Eğitim Merkezince bu 

yıl ilk kez oluşturulan Kız 

folklor ekibi ile Bursa Yıldız 

folklor ekibi gösteriler sun

dular. Bu arada köy halkı 

konuklara Düğün çorbası, et 

li pilav ve helva ile ayran ik 

ramında bulundu. Festival 

yerine dönen sergi alanı, köy 

d<. heyecan uyandırdı.

ÖMÜR
HAVLU ÇEYİZ MAĞAZASI

Pike — Havlu — Çarşaf 
Hamam Takımı - Bornoz - Plaj Dekoru 

Masa Örtüsü Çeşitleri İle 
Gemliklilerin Hizmetine Girdiğini

Müjdeler

İstiklâl Cad. Gürle işhanı Zemin Kat No. 27 Genlik

Örnek Yapı Kooperatifi
örnek Yapı Koope|r!atfifi geçj 
fiğimiz haftta cumartesi g;i3 
nü Küçük Kumla yolundaki 
Mermerağıl mevkiinde konut 
lanna temellerini törenle at
tılar.

Kooperatif ilgililerinden 
aldığımız bilgiye göre: Toplu 
Konutlar 4 blok halinde 
edilecek. Blokların, biri tekli 
kalanları üçlü olacak ve 35 
daire ile tamamlanacak

GEMLİK KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi ilânlar tek sütun santimi 300 TL.
İcra ve Mahkeme ilânları sütun santimi 100 TL.
Kayıp Han'.aı 750 TL
Teşekkür ve doğum ilanları santimi 100 TL.
Kongre i anlan 3500 TL.
Kooperatif ilanları 4000 TL.

Sürekli özel ilânlar pazarlıkla alınır.
ABONE

Altı aylık 650 TL.
Yıllık 1300 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın veya yaym- 
ianmasın geri verilmez.
Gazetemiz Baaın Ahlâk Yasasına uyar.

Sunğipek Müdürü
Dairesi Başkanlığına atanmış 
.ıt Yıkılmaz, geçtiğimiz hafta 
yeni görevine boşladı.

öte yandan, Sunğtpck Fab 
r ikanı Planmama Mühendis-» 
ler'ndcn Burhan Ak Çay'da 
Sümerbaınk Van Kuncktra 
fabrikasına atandı.

Mutlu Doğum
Gazetemiz dizgi vs ka

lıp Ustası Ömer Altın dün 
gece Baba oldu. Ganç Anna 
Babayı kutlar yavruya Sağ
lıklar dileriz

İLÂN
Belediyemize ait yolcu otobüslerinin kapalı zarf 

usulu ile sigortaları yaptırılacaktır. Bu İşe alt şartna
meler Belediyemiz S.O. İşletmesinde görülebilir. Tek
liflerin 20.5 1S85 Pazartesi gönü Saat 15'e kadar 
Belediyemiz Başkanlığına verilmesi İlgililere duyurulur.

Hakkı Çakır
Belediye Başkanı

• ŞİRKET KURMA
• MUHASEBE REVİZYON, 

MUHASEBE ORGANİZASYONU
• VERGİ İHTİLAFLARI
• SİGORTA ”
• İŞ HUKUKU "
• FİZ1BİIJK RAPORLARI
• HER TVKLÜ ALALI. DANIŞMANLIK 

HİZMETLERİ
Yön Mali Müşavirlik
HAŞAN ÖZTÜRK
TU : 18090 İNTAM 99 BURSA

AKDOĞANLAR 
TİCARET

MOTİF DUVAR KAĞIDI KAPLAMA
TOPTAN ve PERAKENDE 

SATIŞ BAYİLİĞİ
•DUVAR KAĞIDI
•POSTER
•FORMPLAST
•PARKE
•CAM CİLA
•HALIFLEKS
•MARLEY
•YAĞLI BOYA
•PLASTİK
•BADANA

İTİNA İLE HİZMETİNİZDEDİR

HÜSEYİN AKDOĞANLAR

TLF : 2132
İstiklâl Cad. Gürle İff Hanı Pasaj İçi GEMLİK
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KURULUŞ : İS H AZ1BAM 1971

KURUMLAR VERGİSİ ÜRETİCİ MEMNUN

13 Km. Zeytinlik Yolu Açıldı

1984 REKORTMENLERİ 
BELLİ OLOU

Köy Hizmetleri İL Müdür 
lüğü ve Gemlik Çiftçi Malla 
n Koruma Demeğinin ortak 
laşa başlattıkları çalışma ile 
ilçemizde 13 kilometre Zey 
tinlik yolu açıldı.

Gemlik Çiftçi Mallan Koru

BİRİNCİ AMİGO LTD. ŞTİ. 27 MİLYON 448 BİN LİRA
İKİNCİ ALEMDAR YAĞ SAN. A.Ş. 19 MİLYON 023 BİN LİRA

ma Demeği Başkam, Rama 
zan Biten'den aldığımız bilgi 
lere göre; mazot, işçilik ve

ÜÇÜNCÜ MİNA LTD. 13 MİLYON 644 BİN LİRA BEYANDA BULUNDU
1984 yıh Kurumlar vergi 

rekortmenleri belli oldu.
İlgililerden öğrendiğimize 

göre 1984 yılında ilçemizde en 
büyük kurumlar vergisi be 

yannamesini AMİGO Ltd. 
Şirketi 27 milyon 448 bin 071 
lira olarak verdi. İkinciliği 
Alemdarlar Yağ San. A.Ş. 19 
milyon 023 bin 136 lira, üçün 
cülüğü ise Mina Ltd. Şti. 13 
milyon 644 bin; 063 lira ile 
izledi.

Amigo Ltd. Şti. ilçemizde 
geçtiğimiz yıl kuruldu. Kla 
vuz Kaptan ismet Arabacı

oğlu, Mustafa Toplu (Çakal), 
Ateş Gecedoğan, Hamdi Ara 
bacıoğlu. Kısmet Arabacıoğ 
lu adlı kişilerin ortaklığında 
kurulu bulunan şirket. Gemlik 
vs Mudanya’ya gelen yerli 
ve yabancı bandıralı gemilere 
klavuzluk görevi yapmakta. 
1 milyon lira kuruluş serma 
yesi bulunan şirketin kazanç 
laruun tamamını döviz teşkil 
ediyor.

1984 yılı kurumlar vergisin 
de en çok beyanda bulunan 
mükellefleri şunlar :

1. Amigo Ltd. Şti. 27.448.071 TL
2. Alemdarlar Yağ San. A.Ş. 19.023.136 TL
3. Müna Ltd. Şti. 13.644.063 TL
4. Kafoğlu A.Ş. 10.770.137 TL
5. Alemdar Dil iskelesi A.Ş. 9.699.575 TL
6. Gempet Nak. Ltd. Şti. 6.336.777 TL
7. Durmaz Gıda Maddeleri ve Paz. A.Ş. 5.002J.32 TL
8. Gemlik ithalat İhracat Dahili Tic. Ltd. 3.541.600 TL
9. Gemlik Yağ San. Ltd. Şiî. 3.117.952 TL

10. Armutlu Belediyesi Kaplıca İşit. 2.648.920 TL
11. Alemdar Sanayi Ürünleri Paz. A.Ş. 1.484.319 TL
12. Didem Teneke Ltd. 1.240.968 TL
13. Orksan Ltd. Şti. 1.149.154 TL
14. Başaran Ağcılık Ltd. Şti. L142.931 TL
15. Yıldırım, Gıda Mad. Ltd. Şti. 1X124.122 TL

köprü onaranları vatandaş 
larca sağlanan, Köy Hizmet 
leri Î1 Müdürlüğünden dozer 
le açtanlari zeytinlik yollan 
sayesinde 4 Itrin: dönümlük 
zeytinlik alanında artık has 
talıküaıffla mücadele edilebiie 
cek. gebrelenebilecek, tojpla 
ma,' nakletme güçlükleri 
kalkmış olacaktı ilçemizde 
İlçemizde yol sorunu olan 
önemli yerlerin olduğunu söy 
leyen Çiftçi Mallan Koruma 
Demeği Başkanı Bilen, gaze 
temize şu açıklamayı yaptı:

•"-İlçemizde zeytinlik yohı 
sorunu çok. Çiftlik alta mev

Galip Soğanhlar

kimin meyin olması nedenîy 
le bazı zeytinliklerde çok za 
iyat vereceğinden yol yapa 
mıyoruz. Bugüne kadar 13 
km. yol yapıldı. Başlıca yol 
açftmı kemerdere, Haaanağa, 
Mersinli Boğazı, Laleli bayır 
yolu ve bir kısım çiftlik altın 
da sürdürüldü. Sonbahar da 
yeniden yol yapmana başla 
tacağız. Yolların açılması üre 
Hrtntn iiprnıınım artmasında 
büyük önem fcugmaktaHır 
Artık üretici zeytinliğine ra 
hat ve huzur içinde gidip g» 
lecektirj’

öğrenciler Diktikleri

Giysileri Sergilediler

Kız Meslek Lisesi Yıl Sonu
Sergileri Beğeıildi

Hadi Özsaym

HAFTA SONU TATİLİ ACI BİTTİ

FECİ KAZADA İKİ ÇOCUK ÖLDÜ
Orhangazi Yalova yolunda, 

meydana gelen kazada Selçuk 
ve Semih Ceylan adlı iki kar 
deş feci şekilde öldü.

Amcaları Hüseyin Ceylan’ 
m kullandığı 34 KIT 305 pla 
kalı özel oto ile İstanbul’a 
doğru gitmekte iken, aracın 
arka koltuğunda oturan. Sel 
çuk Ceylan (3)ın ön koltuğa 
geçmek istemesi kazaya neden 
oldu. Koltuk arasına düşen 
küçük Selçuklu kaldırmak 
isteyen anaç sürücüsü amca 
Hüseyin Ceylan, otonun 
kontrolünü kaybedince araç

200 Yıllık Cami Yeniden İbadete Açıldı

Ematullah Hatun Cami İbadete Açıldı
İlçemizin en eski camii 

olan, Ematullah Hatun camii 

200 yıllık Ematullah Hatun Camii yıktınla 
rak yeniden yaptırıldı. Yapımın tüm masraflarım Boru 
san A.Ş. üstlendi. Cuma, günü cuma namazıyttı ibadete 
açılan Ematullah Hatun camiî görülüyor.

şarampole yuvarlandı. Araç 
tan fırlayan Semih Ceylan 
(6) ve kardeşi Selçuk Ceylan 
ağır yaralandılar. Araçta bu 
liman Ceyhun kardeşlerin an 
neleri Gülümser Ceylan kaza 
dan sonra Orhangazi’de ayak 
ta tedavi görürken, amca Hü 
şeyin Ceylan ve Selçuk Oey 
lan Gemlik’e getirildi. Hüse 
yin Ceylan ayakta tedavi gör 
dükten sonra yeğeni Selçuk 
Ceylan’m SSK Dispanserinde 
ölmesi üzerine gözaltına alın 
dı. Bursa SSK Hastanesine 
kaldırılan. Semih Ceyhan’da 

yeniden yapılarak ibadete 
açıldı.

yolda öiünceı, ölüm sayısı iki 
ye yükseldi. Babaanne Hatâ 
ce Ceylan kazayı iki kabur 
ga kemiğinin kırılmasıyla 
atlatırken, iki torununu kay 
bettiğini bilmiyordu.

İstanbul’da terazi imalatı 
ile uğraşan Hüseyin Ceylan’ 
m hafta sonu tatili acı bir 
aile’ faciasıyla son buldu. 
İstanbul’dan gelen baba İs 
mail Ceylan iki yavrusunun 
cesedi başmdja Orhangazi'de 
•kiriz geçirinken, cenazeler 
Karamürsel’de toprağa veril 
di.

Geçen hafta Cuma namazıy 
la ibadete açılan Ematullah 
Hatun Camii, yaklaşık 200 
önce Osmanlı İmparatorluğu 
Subaylarından Timur Bey 
tarafından eşi Ematullah Ha 
tun adına yaptırıldı. Zaman 
zaman onanldığı saptanan 
camii, iki yıl önce ibadet ya 
pılanıaz duruma gelince yık 
tırıldı. Borusan A.Ş. ce tüm 
masrafları karşılanarak yap 
tınlan camii cuma günü iba 
dsto yeniden açıldı. Borusan 
A.Ş. yönetim kurulu başkanı 
Asını Kocabıyık ve eski Bur 
sa Valilerinden Vefa Poyraz 
camide ilk cuma namazını 
kıldılar. Açılışı İlçe Kayma 
kamı Mehmet Güler yaptı.

Ergani Bölük Komutanlığına Atanan
Yüzbaşı Serdar Akdoğan’a
Veda Yemeği Verildi

ilçemizde 33 aydır îlç|e 
Jandarma Bölük Komutahh 
ğı görevini yürüteni Yüzbaşı 
Serdar Ay doğan'm Diyarfoa 
kır Ergani İlçe Bölük Komu 
tanlığma atanması üzerine, 
kendisine veda yemeği verildi.

Önceki gün Deniz Restau 
rant’ta verilen Veda Yemeğin 
de konuşan ilçe Kaymakamı 
Mehmet Güler, Yzb. Serdar 
Aydoğanı ile 1.5 yıl birlikte 
çalıştıklarını, bu dönem için 
de iyi ilişkiler içinde bulun 
duklaruu belirterek şuhlan 
söyledi :

“'-Yüzbaşı Serdar, yasalan 

Jandarma İlçe Kom. Serdar Aydoğan, Diyarbakır Ergs 
nl Bölük Komutanlığına atandı. Verflen veda yemeğinde 
Kaymakam Mehmet Güler Je

uygulayan bîr arkadaşumzdı. 
Gerek bizimle gerekse halkla 
ilişkileri olumlu olmuştu. Ken 
dişine yeni görevinde başarı 
lar dilerken, bizteri unutma 
ması için kendisine adının 
yazah olduğu bir armağanı 
nnz var. kabulünü diliyoruz.”

Daha; sonra konuşan Yüz 
başı Serdar Aydoğan, 33 ay 
hk görevi süresince, bazı ki 
şlferi kırmış olabileceğini, 
bunun yasalan uygulamak 
tan doğduğunu söyledi. Ay 
doğan, "Gemlik yaşantımda 
daima, eni iyi amtarla, yaşata 
cağım yer olacaktır.” dedi.

Gemlik Kız Meslek Lasesi 
Pratik Kız Sanat Okulu ve 
Giyim! Bölümü öğlencilerinin 
hazıirlndb klan “Yıl Sonu De 
filesi” beğeni ile izlendi.

Kız Meslek Lisesi Salonun 
da yapılan “Yılsonu Defilesi” 
nde öğrencilerin yal içinde 
hazırladıkları 140 giysi öğren 
ci mankenlerce velilere ve 
konuklara sunuldu.

Kız Meslek Lisesi öğrenci 
leri teorik dersler dışında 
meslek derslerinde öğrendik 
lerini pratiğe dökerek yaptık 
lan birbirinden güzel 140 
giysinin defile ile sergilediği 
gecede önce gecelikler, yaz 
hk elinseler, kaban, manto ve 
ceketler, fantezi ve yan fan 
tazı giyim eşyaları De erkek 
ve çocuk giyimi izleyicilere 
sunuldu.

Kız Meslek Lisesi öğrenci 
Itrinin yıl sonu defilesinde 
öğrenciler mankenlik yaptılar.

Defileden bir görüntü Wi 
yursunuz.

Ba4 öusnyfe)
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Gemlik Esnaf w Küçük Sanatkârlar Oerneji Başkanlığmcan
Konu : Üyelik niteiUderiııi kajbetiııe hk.
l'<rueğû.»izde kayıtlı bulunan üj elerlnıltlıı üyelik haklan kaybolmaması İçin aşağıda yatılı 

Esnaf ve Sanatkârlannuun üye kay ıt defterindi' iş ve İkametgâh adresleri belli değildir.
1973 senesinde kayıt yapılan üyelerimizin 13 yıldım beri Derneğe uğramadıkları tcsbit edil

miştir.
listede belirtikli Bağ-Kur ııosıı, Dernek no su, Adı ve Soyadı yazılı üyelerin, ilân tarihinden 

IHhtreo 80 giin s®: ında Derneğimize gelerek iş ve ikametgâh adreslerini bildirmeleri gerek
mektedir. Bildirihnediği takdirde ilân tarihinden 30 gün içerisinde 507 sayılı kanım, 9 uncu mnd 

desise dayanarak AJB-C fıkralarına göre üyelik haklarını kaybedeceklerdir. Bu üyeleri tanıyan 

ve li-eak-r Demeğimize gelerek bilgi vermelerini önemle rica ederiz.
NOT : Üyelerimizin ileride 1479 Bağ-Kur Kanıtını ile buna ek olarak 213 saydı gelir vergi

si kanunun 1168 saydı. 507 saydı kanununhükttuı terinden faydalambnayacağı açıkça ilan olunur
Dem.*k Başkan Demek Sekreteri
Şükret Solmaz Melek Ay

NO. ADI VE SOYADI MESLEĞİ Der. No. Bağ-Kur No.
1- İbrahim .Aydınlı Ticaret 17 ’ 106 162 956
2- Mehmet Çınar Terzi 61 153 756 297
3- Mümin Alsdağ Kuru Tıiııizloms 76 153 754 575
4- Mümin Kurtbsş Yok 77 153 757 666
X Mustafa Arzh Yok 78 158 754 040
6- Halit Şener Soğuk Demirci 87 153 753 755
7- Mehmet Salcı Yok 111 153 360 583
8- Mehmet Kıtsy büfesi 129 153 361 474
9- A. Osman Yok 182 153 356 967

ij- M. Turgut Baysr Aok 161 133 358 678
11- Osman Ekinci Seyyar 163 153 354 629
12- Lütfü. Ataş Yok 176 172 704 709
13- M. Nurettin Uslu Yok 169 172 706 784
14- Oktay Güzel Tuhafiye ve Yün 183 187 247 141
15. Emin Örnek Berber 193 172 710 926
16- izzettin Nînçe Yok 194 172 707 776
17- Nedim Koksal Terzi 207 172 703 999
lf- Mehmet Çetin Gazinocu 238 172 709 740
19- Abdullah Gezgin Kahveci 253 172 372 448
2?- Mehmet Çevik Hamamcı 268 172 711029
21- Şer af ettin Yokuş Kahveci 272 172 708132
iî- Emin Özmen Seyyar Pazarcı 273 172 710128
23- Mustafa Çakır Eırmcı 230 172 712 718
24- Saadet Kökçü Bakkal 287 172 711 463
25- t. Hakkı Bağa Kahveci 320 172 380 558
28- Osman Yörük inşaat Taşaronu 318 172380 649
27- Mahmut Turhan Seyyar Manifaturacı 821 172 380 467
28- Refik Mete Bakkal 824 172 380 104
79- Mustafa Kabak Küferi 352 172 377 308
39- Ora! Mısırlı Terzi 353 153 358 052
31- Bekir Bilen Manav 360 Yok
32- Mustafa Üstün Sinema İşletici 364 172 373 620
33- Mustafa inan Küfed 381 172 372 539
34- Lütfî Atmaca Kireççi 395 137 240 752
35- Kadir Değer Seyyar Pazarcı 396 158 358 587
26- Esat Coşkun Ticaret 401 137 248123
37- H. Hikmet Mısır b Kalaycı 405 137 241209

H- Cahit Karpat Bakkal 407 137 241390
33- Rıfat özer Zeytinci «13 137 289 202
40- Ahmet İnce Bakkal 415 137 238 987
41- Mehmet Gün Bıçkıcı 427 137 236 509
42- M. AH Gedik işportam 431 137 236 246
43- Dursun Taran Maım^oz 432 187 238 301
44- Osman An Eskici 483 137 237147
45- Halit Ersoy Sinema işletici 435 137 235 799
46- Ziya Özcan Küf eri 439 137 236 953
47- Mustafa Altıncı Marangoz 442 137 242 554
16- Bekir Krfcay Köfteci 443 137 242 463
49- Haşan Akınlar Elektrikçi 444 187 244 093
30- A. Aydın Uğur Şoför 445 137 244174
31- Osman Alkan Fırıncı 448 137 243 364
52- Ali Kabak Seyyar Pazarcı 449 137 244265
iî- Mustafa Noyan Simitçi 460 137 241916
34- Muzeffer Geyik Seyyar Pazarcı 463 187 235 880
55- Abdullah Konca Bakkal 469 187 880 023
56- Ergim Şanb Kahveci 478 137 237 854
57- Ömer Sivri Berber 475 137 238 048
58- I. Hakkı Kara so y i’ansiyoncu 478 137 239 777
39- Hünayin Soyer Berber 4»1 137 240 671
M. Necdet Akolarak Kasap 498 137 236155
61- N. Ziya Selçuk Fırıncı 302 137 244 619
62- M. Vehbi Göç Kahveci 503 137 243 627

03- AH Demlrdana Kahveci 504 137 240 499
64- Haşan Şener Bakkal 505 137 235 436
03- H. Basıl İzmitli Bakkal 511 137 243 001

66- Kadri Tar Seyyar Pazarcı 523 187 089 903

67- A. Refik Tokatlı Hamamcı 529 137 087 752
68- Muzaffer Çakır Fırıncı 542 137 087 843
fe&- Memlş Çalar Fırmcı 551 137 091 893

70- Mustafa Kanat Börekçi 555 137 047 365

71- Haşan Şener Bakkal 560 137 047 446

72- Selahattin Uznkaya inşaat Müteahhidi 564 159 187 800

78- LunaJl Aktaş Kahveci 566 137 046 010

74- Nurettin Kurşun Marangoz 367 159 137 219

75- Numan Kurşun Bakkal 573 159 135 508

76- Mustafa Güney Sıhhi Teateatçı 623 16» 012 730

77- A, Nuri Şener Oto Tamircisi 633 106161 873

Türkiye, ekonomide, sanayide, tıp biliminde 
büyük boyutlara ulaşmıştır. Cumhuriyetin onun 
cu yılından bugüne, dostu, düşmanı kıskandıra 
cak atılmalarla yirminci yüzyılın eşiğinden atlar 
ken bugünedek yapılan işleri yurdun geri kalmış 
bit durumunu iyi saptamak gerekir.

62. yaşmı bitiren Cumhuriyet, daha kurulur- 
| ken kendine çizdiği hareket hattını adım adım 
a izlemiş ve kısa sürede yakın geçmişin biriktir- 
I diği karanlıkları dağıtmayı başarmıştır.

Kurtuluş savaşından önceki tek başlı yöne- 
I timlere bakıldığında toplumun! dengesini yitirdi 
İ ğlni yavaş yavaş bir keşmekeşin! içine itildiği 
j görülür. Bu koca imparatorluğun çaylaklara 
t yemedi İmgsinden başka bir şey olamaz. Yerie- 
| rint iyi saptayamaımş memleketler yönetimini 
I başka ellere bırakmış olanların başlan dertler- 
! den kurtulmamıştır. Neden ? Eski dengenin 
| yoksulluğa mahkum oluşu köksüz düzenin sür- 
I durübnesine Osmanlı yönetimini de sarsıntılara 
uğratarak, çöküşü hazırlamıştır.

Dengesiz kalan! toplumlar, ağır adımlarla bir 
I keşmekeşin içme itilmektedirler. Bu açıdan ba- 
I Ic-hnca necim-sonuç ilişkileri üretimin azaima- 
I siy la, eski değer yargılarının yozlaşıp bu yoz
laşmadan doğan nedenler tüm ekonomik alan
larda ağırlığını duyuracaktır. Türkiye gibi baş
lı başına olgu niteliğindeki bir ülkenin çok de
ğişik ve çok özellikleri vardır. Geri bıraktın! 
nuşhğm durgunhmluğu dinamizme itilmesinde 
ülkede yaşayanlar açısından büyük yararlar 
umulur.

“Bağımsızlığına yeni kavuşmuş, çağdaşlama 
çabalarına yönelmiş ülkelerde yapılan son araş

Kayıp
Siirt Trafik Şubesinden aldı

ğım profesyonel ehliyetimi kaybet
tim. Hükümsüzdür.

Mehmet Ali Büker

KAYIP
Gemlik Nüfus Memurluğun

dan aldığım Nüfus Hüviyetimi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Hüseyin Adatepe

tırmalar, model kopyacılığından kurtularak 
yapısal özelliklere göre oluşturulan geliyne 
yöntemlerinin başarı şansının yanı sıra ulusal 
yöntemler, modeller dış etkileri dış kanşmala- 
ları büyük ölçüde önleyeci bağımsızlığı zede
leme olasıklannı engelleyici bîr ortam yarat, 
maktadır.,’

İşte burada Türk Hükümetine büyük yükler 
düşüyor. Yönetimler kendilerini garantiye al
mak için büyük devletlerin kapılarım aşındı
rır ; dolar, mark aramaya çıkarlar. Ama ne
denini niçinini kendilerini seçen in sanlara, açık 
lamazlar. Ulus yetkiyi verdikten sonra “her 
yer "karanlık değildir. Bir de dış gezilerde bol 
bol vaat almışsa ‘vur beline kazmayı. Özlenen 
günler gelmiştir. Ülke baştan başa onarılacak 
tir. Hiç kuşkunuz olmasın yaraların sarılma 
ya başlaması yolunda yar yarana öncelik ta 
nmacaktır. Ülke bolluk içinde yüzecektir.

Gibi, karın doyurmayan sözlerle gözlerimizin 
içine baka baka kandırmayı yeğleyeceklerdir. 
Ülkenin sahibi olan seçmen kesimi sesini An
kara’lara duyurana dek suların, köprülerin, 
yolların geçit yerleri değiştirilecektir.

Hükümetle işiniz olursa araya girenler beş 
on kuruşla işinizi kovalayacaklar. Sonuç alın
mayınca da “ne yapalım?’ diyeceklerdir. Hükü
metler, seçmeni yan-yaram kollayarak işbaşı
na gelmeyi yeğledikleri sürece birşey ummaya 
hm.

Ha Ali - Veli Ha.. Veli - Ali.

Alıntılar Anıl Çeçen’in Atatürk ve- Cum
huriyet adlı kitabından.

SATILIK EV ve BAHÇE
Orhangazi Caddesine Cep
heli 437 m’lik bahçe içinde 
müstakil 2 katlı ev bahçe 
ile satılıktır.
TLF : 2364 GEMLİK

NO. ADI VE SOYADI MESLEĞİ Der. No. Bağ-Kur No.
78- Mehmet Bulun Seyyar Pazarcı 655 Yok
79- Güler Civan Berber 659 Yok
80- Mehmet Çakmak Seyyar Pazarcı 661 Yok
81- Murat Dursun Köfteci 664 Yok
82- İsmail Erken Kahveci 614 Yok
88- Sıtkı Kartal Seyyar Pazarcı 688 Yok
84- Şakir Kılıç Kahveci 686 Yok
85- Sadık Kırbaş Kahveci 691 Yok
86- Halil Sarı Kahveci 701 Yok
87- Rıza Seyhan Kahveci 703 Yok
88- Halit Şener Kahveci 704 Yok
89- Ruhi Sert Seyyar Zeytinci 710 Yok
90- Nihat Tetzel Meyhaneci 711 Yok
91- Yusuf Titiz Kahveci 712 Yok
92- Emin Türe Kahveci 714 Yok
93- Ahmet Tuhım Kahveci 717 Yok
94- Ferit Uslu Kahveci 726 Yok
95- Mehmet Ustalar Seyyar Pazarcı 732 Yok
96- Kemal Dil Terai 743 169 012 476
97- AB Akm Bakkal 752 Yok
98- E^yüp Şahin Sezonluk Köfteci 809 Em. İşçi 233 631 920
99- Raif Peker Zeytinci Bakkal 835 228 638 712
100- Remzi Yüksel Marangoz 878 211 696 226
101- Altinok Birlik Berber 881 211696 583
102- Ahmet Kenar Kasap 912 211655 908
102- Abdullah Erdoğan Iı^aatçı 928 211628459
104- Kemal özen Seyyar Pazarcı 941 Yok
105- Celal Göç Benateri 945 211602 036
106- Mustafa Dönmez Oto Tamircisi 994 241 972 678
107- Hüseyin Çelik Bakkal 1781 225 880 822
108- Haşan Aksu Manav 1794 285 884 072
109- Murat Knzgm Seyyar 2044 210 944 465
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Arslun Otomotiv ve
Sanayi A.ş.

YAĞLARI PIRELLI 
LASTİKLERİ

* Murat 131 * Murat Serçe
* Murat Kartal * Murat Doğan 

* Fiat Traktörleri * Java Motorbisikletleri

NAZAR
VİDEO KLÜP

YENİLİKLERLE HİZMETİNİZDE

M Balıkpazan Mh. 1 Nolu Cd. (Eski Cenk Video) GEMLİK

Gayrimenkulun Açık Artırma İlâm 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No 984/1567

Satıljmasıha karar iverüfenı gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedû, evsafı :
Gemlik Tapu sicilinin 23.8.1972 tarih ve pafta î 31 ada : 168 parsel 7 de kayıtlı, Gem. 

li!k Hamidiye mahallesi îstlMal caddesinde kain 577.38 metrekare miktarlı arsa üzerine in 
şa edilen ve tapu sicilinde kat irtifakı halindeki Kagir Apartmanın 3.nci normal katta buluna,, 
meskenlerden A Blok 5.nci bağımsız bölümün 38/560 arsa payı mesken Bilirkişi tarafından 
8.000.000. Hra kıymet taktir edilen Mesken açık artırana suretiyle satışa çıkarılmıştır.

* PUCH Motorbisikletleri Satışlarında |
Vadeli Ödeme Kolaylığı İle fi

GEMLİK LİLERE HİZMET GETİRMEKLE I
KIVANÇLIDIR. S

Satış Şartlan :

Satış. 17.6.1985 Pazartesi günü saat 10.30 ila 10.50 e kadar Gemlik İcra Dairesinde açık 
artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin ni ve rüçhanh 
alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve sataş masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. 
Böyle bir bedelle alici çıkmazsa ®n çok artıranın taahhüdü! balâ kalmak şartiyle 27.6.1985 
Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada 
rüçhanh a bıçaklıların alacığım ve satış masraflarım geçmesi şartiyle en çok artırana ihale 
olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin fi/e 10 u nisbetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu verme 
leri lâzımdır. Satış peşim para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek öze 
re mehil verilebilir. Dellâliye resmi ihale pulu tapu harç ve masrafları alıcı 
ya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

«»t**»»******»**»***»*****»*****»* ♦ *
* TEFEKKÜR *
* *

Bir hafta süreyle PTT tarafından kapatılan Gemlik *

Merkez dağlık Ocağı telefonunun açılmasında maddi ve 
* manevi olarak desteklerini eslrgemlyen Gemlik Belediye 

Başkanı Sayın Hakkı Çakır, Müteahhit İbrahim Bayrak- 
tar, Müteahhit Fikri Sllahtaroğlu, Tibel Otel İşleticisi Recep * 

Yüzücügil, Eski Belediye Başkanı İbrahim Akıt’a sonsuz 
teşekkürü borç biliriz. Gemlik Mrk. Sağlık Ocağı

♦ Personeli

* * ■»*♦♦«♦***♦*******#■**»♦**$■£#*»■«•*♦*#•

3— İpdtek sahibi alacaklılarla ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki hak 
lanın hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile oh 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sâcfli 
ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflâs 
Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan 
ve °/o 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme' hacet kalma 
dan kendilerinden tahsil edilecektir.

5— Şartname, ilâm tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık
ohıp masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 984/1567 sayılı dosya numara- 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(1c. İf. K. 126)
( + ) ilgililer tâbirine irtifak balda sa 

hipleri de dahildir.
İcra Memuru

GEMLİK FESTİVALİ ÜSTÜNE (II)
zevat sandalyede otururken hem de... OO OO OO

İlçemizde önce bir açık hava tiyatrosu gerekli, Kayıkhane’de 
Kerim Apak Camil’nin yanındaki alana arkadaki kayalara 
yaslanarak bir hafta içinde beş bin kişilik açıkhava tiyatro
su yapmak mümkün...

O zaman halk da Uç saat dikilmek yerine üçyüz lira ve
rir elbet. Yazlarını Kumla’da geçiren sevgili Yaşar özel’in 
sanat müziği konserini beştyüz liraya izler elbet. Yaz bo
yunca körfeze gelen cümle sanatçı, şarkıcı, tiyatrocu Gemlik 
te "uygun” mekan bulur. Ötesi artık kolay. Ve Gemlik umul 
madik ölçüde şenlenecek tir. Lokantaları, meyhaneleri, pas
taneleri, yazlık kahvehaneleri ile... Taa fıstıkçı Mehdi'y» 
varıncaya kadar.

Çünkü beşbin kişi, açıkava tiyatrosundaki programa, 
beşyüzer liradan gecede toplam ikibuçuk milyon lira öder
ken, bu eğlence öncesi önemli bir miktar parayı da Gemlik’ 
te lokanta ve çaybahçcsl gibi yerlere ödeyecektir...

Belediyenin açıkhava tiyatronu olduğu gün, festivalin pa
rasal yükü İçin, kaymakamlık, ilçe zenginlerine el açmak
tan kurtulacaktır... “Nasıl olur?” demeyiniz. Bu işi becer
miş belediyelere sorunuz lütfen. Bal gibi olur...

Açıkhava tiyatrosu sorununu çözdüğümüz gün, festivalin, 
parasal derdi kalmamıştır. O zaman her yıl 1 temmuz’da 
başla, ağustos ayı sonuna kadar Gemlik’te her gün festival 
yap, korkma!... O zaman Yunanistan’a göçetmiş Rumlar'ın 
çocukları da gelsinler. Uluslararası Dijen Halkoyunları Fes 
tivali yerine, -yaparsak- Gemilik Festivali geçer...

Arada yine Bursa Beledlyesi’ne özenip, “Tarih İçinde Gem 
İlk Sempozjnımu” düzenleriz. Sayın Celâl Bayar (100 yıl 
önceki Gemlik) üstüne konuşabilir. Eski belediye başkanla- 
rından Dr. Ziya Kaya’yı, damadı Dr. Avni Domaniç anla
tabilir. Danış Ekim Bey, “Tek parti yıllarındaki Gemlik ve 
Halkevinln çalışmalan”nı anlatabilir. Ve yine benzer konu
larda bildiriler olur.

Gemlik Festivali ilçe halkı ve esnafı düşünülerek “Gemlik 
İçin” yapılırsa dirilir. Gemlik halkına malolursa yaşar. Yok 
sa taşıma suyla ancak bukadar yürür. Ve bu anlayış çizgi
sinde kutlanırsa biter.

Her yıl biraz daha canlanan, benimsenmiş ve yaşayan 
"Gemlik Festivalleri" görmek dileğiyle Gemlik Festival Ko
mitesine çalışmalarında başarılar dilerim...

Kurşunluda Satılık Arsa
DENİZE 100 M. UZAKLIKTA 248 M2 ARSA

MÜRACAAT : 1797 - GEMLİK

• ŞİRKET KURMA
• SIUHASEBE REVİZYON, 

MUHASEBE ORGANİZASYONU
• VERGİ İHTİLAFLARI
• SİGORTA ”
• İŞ HUKUKU ”
• FtZİBİLİK RAPORLARI
• HER TÜRLÜ MALİ, DANIŞMANLIK 

HİZMETLERİ
Yön Mali Müşavirlik
HAŞAN ÖZTÜRK
Tlf : 18090 İNTAM 99 BURSA
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GEMLİK FESTİVALİ ÜSTÜNE (II)
Evet, Gendik Festivali nasıl dirilir ?
Festival sözcüğünün aslı İngilizce. “Şenlik” demek. Tek 

raflarsak, “Gemlik Turizm Şenliği" nasıl dirilir ?
ilçemize yabancı turist gelmiyor. Yılda birkaç tane gö

rülen kimi "şaşkın" yabancılar da hiç kalmıyorlar. Dede
leri Gemlik’ten Yunanistan’a göçetmiş Kumlar'dan her yıl 
bir miktar geliyor ama anlarda günübirlik dönüyor. Gelip 
gidenler hal hatır soracak, bir küçük çiçek olsıuı verecek 
kimseleri yor Gemlik’te. Oysa Ayvalık Belediyesi ne gü
zel yapmış : Yunanistan’a Ayvalık’tan göçenleri bulmuş
lar; her yıl konuk ediyorlar... iyi komşuluk ilişkileri sade 
ce “diplomatların” elinde değildir. Banşa ilçeler düzeyinde 
de katılmak mümkün... Yunanlı turistler birkaç kapı tok 
mağmı okşayıp, bir iki resim çekip gidiyorlar her yıl. Kim 
eğilir bu konuya bilmem ?

Festivali her yıl 6 ve7 temmuz günleri “bu hail ile” kut 
layacaksak ilkönerim şudur : Bursa ile konuşalım, Bursa 
Festivali’ni ilçemizi de kapsar biçimde yapalım. Nasılsa 
her yıl bizim kahrımızı çekiyorlar. Gemlik olarak onlara 
ne katkıda bulunacaksak vereTm, fakat festival progra
mına Gemlik de alınsan. Gösteriler, sergiler, bizde de yine 
lensin...

Böylece Bursa Festivali’ne “deniz” boyutu katılır. Bera
berine başka zenginlikler çıkabilir. Beride, İznik ve Mu
danya’nın da katı i-nrı asıyla Bursa. Festivali "il düzeyine” 
yayılabilir.

Pahayı. Bursa Festivali’nde de “halk oyunları gösterile
ri” önde gelir. Bu işi Bursa “Uluslararası Halk Oyunları 
YanşmasT’na çevirebilir. Böylece Fransa’nın Dijen kentin
de yapılan ve sen yıllarda yıldızı sönen uluslararası halk 
oyunları şenliğini ülkemize kazandırmak büyük başarı 
otur—

Etkili ve yetkisi yerlerin bilgisine arzolunur.

KONUK YAZARLAR

Kitaplar, Çizme Materyaller ve İnsan t

- V -
Kitap sayılarının gittekçe artması; düşünürlerin, uygula

yıcıların yılmadan, devamlı çakmaları sonucurur. insan 
beyninin hızla gelişmesi, gelecek kuşaklara bütün olanakları 
Kütüphaneler aracılığı ile kazandıracakta!.

Bir ülkede okumakla ilgisi olnuyanlann çokluğu sebebiy
le kütüphaneye giden okuyucu sayısını düşüreceğinden, o 
milletin kişilerinin bilinçlenmesi de o oranda olur.

Ülkemizde kütüphaneleri gaziniz. öğrencilerin dışında, 
25-60 yaş arasında kaç okuyucu bulabileceksiniz. Bu konu 

'Radyo ve Televizyonun kaç defa işleniyor. Okuma isteğinde 
tahsil derecesi yoktur. Ama, okuma insana tahsil derecesi
nin üstünde, çeşitli kazançlar kazandırır. Beyin yapısında, 
düşünce katında büyük gelişmeler sağlar.

Kitabımız okumayı; beşikten mezara kadar okumamızı, 
emreder. Ama yazık ki, okuma bilmeyenler dahi, sık,sı’< 
bu söz söyler dururlar, Asırlarca söylenmesine rağmen bu 
konu ancak Cumhuriyet hükümetlerince ele alınmışsa da, 
şu anda kütüphanelerimizde okuyucu sayısında etkin bir 
sonuç getirmemiştir. Gün geçtike: kütüphane sayısı artırıl
maktadır. Ama okuyucu sayısı yeterli olmayınca kütüpha
neler görevlilerin çalışma yeri olarak kalıyor.

Demokrasi, Demokrasi ! der dururuz. Okuyan- ve beyin 
yapısını modem bilimle geliştiresi toplumlar içindir, buke-Ii- 
menm anlamı. Bir usta tuğlayı kiremit yerine kullanır mı? 
Okuyup öğrenme her insan için en ideal bir görevdir. Ingi
liz bilim adamı şöyle demiştir ; “Her kitabın bir okuyucu
su, her okuyucunun bir kitabı vardır.” Doğrudur oma Iratiip 
hanelerimizde binlerce kitap okuyucusunu beklemektedir. 
Kütüphanelerde okuyucu sayısını artırmak maksadıylc kü
tüphanelerimizde ne gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Kütüphaneler; düşüncelerim i z’n, bilgilerimizin geîşmcsini 
sağlıyan, insanı ileri görüş sahibi yapan, gerçek yollarla 
geleceğe hazırlayan, en samimi, en yakın arkadaşlarla dolu 
yuvalardır. Biz bu yuvalara sırt çevirdikçe; meydana gele
cek hastalıkları tedavi edecek doktorlar faydalı hizmetleri
ni veremiyeceklerdir.

Biryerde okuyucu ne kadar çok olursa, o yerde kütüphane 
sayısı o oranda artar. Ya bizde ? Büyük şehir İstanbul he

Emekli Halk Kütüphanesi Memuru 
AHMET RIZA TARAMAN

men hemen İsveç’in nüfusuna yakın. Kütüphanelerdeki ti. 
60 yaş arasındaki okuyucu sayısı ?

Kütüphane haftalarında yazılar yazılır, sözler söylenir, 
hızlı çaligmalar, uğraşılar yapılır, sonuç sıfır. Meselâ Gem
lik’te halle kütüphanesi, Gemlik Körfez Gazetesinde yazı 
yazdırır, Belediye oparlöriinde yayınlar yaptırır. Kim okur, 
kim dinler ? Kişiyi kolundan tutup kütüphaneye getirmeye I 
de zorlayamazsın. Neyapmak gerekir ? Kütüphanelerde I 
çalışanlar için özel bir program da yok. Memur, işçi işta 
yorgun ayrılıyor. Bu sınıfında ancak tatil günleri durana 
müsaitse de, ogün istirahatına aynhnca bu kalabalık sunta 
kütüphanelerden faydalanması kişinin isteğine bağh-

B'r halk kütüphanesi esneklisi olarak, ne gibi bir yol M 
malıyız da kütüphanelerimizdeki okuyucu sayısını artırma- 
Iıyız ? Çok düşündürücü bir durum : Öğretmeni, hukukçu 
su, doktoru, mühendisi ve bunlar gibi yüksek tahsil tiür- 
miş IdşfEer bile kütüphane salonlarında iml’.ntn'uyodar. 
idare amirlerimde buralarda göremiyoruz. Sanki Imtiğiıaue | 
ler kaderlerine terkedilmiş kurumlar gibi. Televizyonda, ] 
radyoda, belediye yayınlarında, bu önemli konunun işlenme- i 
ine sebebini anlayamıyorum. Okullarla beraber ülke kalkm j 
masında, okul dışındaki kişilerin medenî görüşler.'ni üst dü
zeye çıkararak; her fikre, her mesleğe, her görüşe kaynak 
olan bilimleri raflarında sakhyan kütüphanelerimizi ıdnso- 
muza yakışır duruma nasıl getirebiliriz ?i Okuma saferiıer- 
11 ği g'bi kütüphanelerimizdeki okuyucu sayısını arimna. se- 
ferberliği yapahilinniyiz ? Bakanhldar yolny'a. I memur ve 
işçiler için bir kütüphane mesaisi ayırabilir miy’z ? Tiyat 
rolarda, sinemalarda, okullarda velilere verilen müsamere 
ve toplantılarda bu konu işlenemez m' ? Ev hammlanns 
gidilerek, kütüphane ve kitaplar hakkında konuşmalar yapı 
lamaz mı ? Bu mesleğin organizatörleri acaba bu önemli 
konuyu nasıl ele alacaklardır ? Bu ulus, ülke çıkan olsu 
her meseleye uyum sağlamıştır. Asd mesele onun düzeyine 
inmek, ona- hizmet için, hizmeti yeterli saymamak, her fe
satta vatandaşın -karşısına çıkarak, gerçeği anlatmak yolu
na gidilmelidir. Bu konuya bütün gazeteler, dergiler, mec
mualarda sık sık yer verilirse zorluğun aşılacağına iuancun 
vardır.

— BİTTİ -

Gemlik'te “•ilçe kimliğine özgü” bir festival nasıl olma
lı ? ’

Tüm 1970*11 yıllar boyunca başta Kumla olmak üzere 
körfezi konut .yaparak “yazlıkçılara” sattık. Şimdi her 
yn» okullar kapanınca Eskişehir, Ankara ve BursalIlar sa 
hile kendi evlerine geliyor. Ayrıca pansiyonlar, kamplar ve 
çadır turizmi var. Körfezin yaz nüfusu yüzbin kişiyi bulur.

Bunca insan tatilde dinleniyor. Daha doğrusu “eğlenerek 
dinleniyor.” Nerede eğleniyorlar ? Sıkış-ltepiş çay bahçe
lerine. Ayva ve .muşmula bahçelerinde...
Yaz kalabalığı ilçemize sadece yoğun bir trafik külfeti bı 

rakır oldu. Para “bırakmaz”... Para, Kumla, Kamcaali ve Kur 
şunlu’da... öyle ki Gomllk'li esnaf dahi buralarda “yaz 
dükkanı” kiralar.

Hüner, körfezin yüzbin kişilik yaz (nüfusundan, hergün 
beş-on bin kişiyi, iki üç saat kadar Gemlik’te tutabilme 
sırrını çözmekten geçer...

Bunu becerebildiğimiz gün Gemlik’te alış veriş kıpırda
yacak, esnaf gülecektir.

Gemlik’te yaşanacak yerler, görülecek şeyler olduğu gün, 
yüzbin yazlıkçılardan hergün beş bini ilçeye gelecektir. . 
Hem de seve seve...

Bunun için de önce iskele ilçe dışına çıkartılmalı. Liman I 
binası He Tibel Hotel arasındaki uyduruk gazinolar, bara 
kalar, lokantalar ve yeni yapılan balık çarşısı kaldırılmalı.. I 
çizginin berisi, yani iskele başlangıcı 150-200 metre kadar |

Sonra dene ağzından yeni rıhtımın dönemecine çekilen ■ 
doldurulmalı... Dr. Ziya Kaya Bulvarı üç katı daha geniş 
lemell. • | 11

Kazamdan alana, 1 haziran’da başlayacak 1 ekim’de ka 
panacak ve çayocaklan sökülecek -(mutlaka sökülecekt
ik! çay bahçesi... Rengârenk şemsiyeler, rengârenk çiçek- I 
ler... Kimi geceler sahne gösterileri, müzik, eğlenen ve 
dans eden insanlar...

Bunların olabilmesi için de, denizin “deniz kokması” I 
gerekir.,,

Gemlik Festivali’ne 250 bin lira bağışlayan yerel fabrika ' 
töre, üç gün sonra (Denizi kirletme, önlem «1 1) dernek I 
ayıp olur. Veya belediyenin “denizin katili” işadamına ya l 
yazacağı ceza dört bin Ura olur...

Festival gösterileri "ayakta” izlenmez! Uç saat dikilmek, 
omuzunuzda üç saat ço^uk tutmak nedir bilir misiniz ?Klml

Devamı S. 4 te

Menkulün Açık Artırma İlânı ve Haczin 
3. Şahsa Tebliği

Dosya No. 1984/306 T.
Bir borçtan dolayı hacizli bulunan aşağıda c™5 ve kıyme 

ti yazılı mal satışa çıkarılmıştır.
Hacizli menkulün Kurtuluş Bozkurt caddesi No 21 Şişli 

İstanbul adresinde mukim Şinurhit Tordiryan namına kayıt 
lı olduğu ancak yapılan tüm tahkikatlara rağmen adresi 
tesbit edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28 
nci maddesine ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Keza birinci açık artırmanın 12.6.1985 günü saat 11.20- 
11.30 arasında Gemlik iskele meydanında ve o günün kıy
metlerinin o/o75ine istekli bulunmadığı takdirde 13.6.1985 
günü aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılarak en çok fi 
at verene satılacağı ve satış şartnamenin icra dosyasından 
görülebileceği masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir 
örneğinin iisteyene gönderilebileceği fazla bilgi almak iste 
yenlern yukarıda yazıh dosya numarasıyla icra memurluğu 
na başvurmaları vasıta sahibi için tebliğ yerine ilgililer için 
ilan olunur. 7.5.1985

NOT : ihaleye iştirak edenlerden Muhammen kıymetin 
o/010 nisbetinde teminat alınacaktır.
Muhammen Kıymeti Adeti Cinsi Mahiyeti ve önemli 
Ura Krş. nitelikleri
200.000 00 1 34 AH 023 Plakalı 957 model

San bej renginde opel marka hususi otomobil

Satılık
Scharp Marka Video 

VHS Enson Model, Uzak
tan Kumandalı

Mür : 2061 veya 1797 Gemlik

Satılık Daire
Demlrsubaşı Mh. 130 

m2 daire satılıktır.

Mür. : Tlf : J497 Gemlik

AKDOĞANLAR TİCARET
•DUVAR KAĞIDI
•POSTER
•FORMPLAST
•PARKE
•CAM CİLA
•HAUFLEKS
•MARLEY
•YAĞLI BOYA
•PLASTİK
•BADANA

İTİNA İLE HİZMETİNİZDEDİR 
HÜSEYİN AKDOĞANLAR

TLF : 2132
istiklâl Cad. Gürle İş Ham Pasaj İ$i GEMLİK

Kanserden Korkma 
Geç Kalmaktan Kork

2 SAATTE PARMAĞINIZDAN VERECEiSNtZ 
KANLA :

1. VÜCUDUNUZUN HERHANGİ BİR BÖL® 
SİNDE KANSERLİ DOKU (HABİS UR, HABİS 
TÜMÖR)

2. GÖĞÜS KANSERİ
3. KARACİĞER KANSERİ, KARACİĞER 

SİROZU
4. HEPOLİT
5. AKCİĞER KANSERİ
6. TESTİS KANSERİ
7. KALIN BARSAK KANSERİ
8. DOĞACAK OLAN ÇOCUĞUNUZUN BETİN 

| SAKATLIKLARININ TESBİTİNÎ YAPMRABtÜ® 
SİNİZ.

Müracaat :
DR. ALİ ÖZGÜR

Demûrsubaşı Mil. 1 Noln Cd. Bekar Yok, No S
Tlf : 4145 GEMLİK
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Ağaköy’ü 6-ı Yenen

GEMLİKSPOR
GRUP ŞAMPİYONU OLRU

Armutlu’da
Uçak Düştü

Armutlu Erenköy arasına 
Emekli Binbaşı Kerim Alîm 
m kullandığı tek motortu 
uçak düştü.

Dün meydana gelen Qİaydz 
tek kişilik Rota Havacılık Şir 
ketine ait uçağı kullanan 
Emekli Binbaşı Kerim Altın 
ağır şekilde yaralardı ve Bur 
sa Tıp Fakültesi Hactahane- 
sinde bakıma ahndığı öğrenil
di.

BİRİNCİ AMATÖR KÜMEYE YÜKSELEN TAKIMLAR 
GEMLİKSPOR, BARBAROS, ASF, ALTINOK, YSE SPOR

Gemlikspor onbir yıl sonra 
Amatör birinci kümeye çık 
mayı başardı. Pazar günü 
Gemlik sahasında Ağaköyspor 
takımım 6-1 yenme başarısı 
m gösteren Gemlikspor onbi 
ri, ilçede bayram havası estir 
diler.

Sümerspor futbol takımı 
nın birinci amatör kümeden 
düşmesinden sonra, ikinci kü 
me ve üçüncü kümede uzun 
yillar süren, mücadele üe 
Gemlik futbolu birinci küme 
ye çıkabilme özlemleri ile sa 
halarda top koşturdu. Ancak, 
buna kavuşma Sümerspcr,' 
zamanında, mümkün olmadı.

Tekbaş Mehmet’lerin, Sivri 
Mehmet’leri, Coşkun, Nehir, 
Börekçi GülnihalTeri, Tahtacı 
Ömer'leri. Ttızi Necati’leri, 
Fahri’leri, Sümer’leri, Barba 
nos’lan, (Kaptan Adem’leri) 
Puçula Hayrettin’leri, Paralı 
Kemal’leri, Ertan’lan yetişti 
ren ve Gemlik futbolunu Bur 
sa’da tanıtan Sümerspor 701i 
yıllardan sonra başarı grafi 

ğinde ve Siimerbank’ın ilgisiz 
liginden gerilemeye başlamış 
ikinci kümeye hatta üçüncü 
kümeye düşmeyle noktalan 
mıştı. Düşüş grafiğinin daha 
da aşağılara eğimi sırasında 
yönetimde yapılan değişikle 
şanlı geçmişi olan Sümerspor 
Gemlikspor olurken, takıma 
verilen yeni kan ve yeni ruh 
başarı grafiğinde de yükselme 
göstermeye başlamıştı. Gem 
likspor’un adım adam başarı 
sı Pazar günü sahamızda oy 
nanan Ağaköyspor karşılaş 
masıyla noktalanmış, Gemlik 
futbolu eski günlere dönme 
nin sevincini yaşamıştır.

Pazar günü izlediğimiz kar 
şılaşmada başarılı bir Canip’ 
i, Migro Mustafa’yı, Özkan’ı, 
Bülent’i ve diğer gençleri iz 
leme olanağım buldu. Karşı 
taşmanın bitiş düdüğüyle 
6-1 lik yenginin sevinci bir 
anda ilçeye yayıldı.

Gemlikspor onbiri sahaya 
giren sporsevenlerlte zafer tu 
runu atarken seyirciler şam 

piyonluğım Itadolni’ doyasıya, 
çıkardılar.

Gemlikspor sahaya şu kad kan, Celal, Metin, Mustafa,

Yıllardır özlemini çektiğimiz futbolda şampiyonluğa bu yıl kavuştuk. Onbir yıldır 
birinci lige çıkma uğraşısı veren ilçemiz futbol takımlarından Gemlikspor sonunda şey
tanın ayağını kırdı ve son maçta Ağaköy’ü 6-1 gibi farkla yenerek şampiyonluğunu 
noktaladı. Gemlikspor onbiri, İlçe Kaymakamı Mehmet Güler, Belediye Başkanı Hakkı 
Çalar ve yöneticilerle birlikte grülüyor, (Fotoğraf Gemlik KÖRFEZ : Kadri GÜLER)

Şampiyon 
Gemlikspo r’ da 
Çözülme

Gemlikspor Başkanı Sey
han Aydın gazetemize yaptı
ğı açıklamada Başkanlık gö-

D. Sayfa 2 de

royla çıktı.
GEMLİKSPOR : Bülent, Öz

Mina Yağ Fabrikasında
Gaz Zehirlenmesinden Bir Kişi Öldü

Yalova Yolu üzerinde bu 
liman Mina Yağ Fabrikasın 
da geçtiğimiz hafta Hekzan 
gazı Zehjpl|enmestinden Alt

OSMANİYE MAHALLESİ

Veysel ,İrfan, Emin, Kubflay, 
Namık, Canip ve Turgut.

Karadeniz (32) adlı bir işçi 
öldü üçü ağır, dört kişi de 
ayakta tedavi gördü.

D. Sayfa 2 de

Zeytinlerde
Zarar Teshiline
Bugün Başlanıyor

Zeytin ağaçlarının ; soğuk 
lar nedeniyle don: tutmam 
ile meydana gelen zararların 
saptanması için çalışmalara 
bugün başlanıyor.

İlgililerden aldığımız bilgi 
lere göre : Hasar saptama 
Komisyonu bugünden başlıya 
rak zeytin üreticilerinin zey
tinliklerinde zarar saptamala 
nm inceleyip rapor haline ge 
tirecek ve Valilik kanalıyla 
durum ilgili bakanlığa, bildi 
rilecek.

Zeytinliklerinde «fon zararı 
saptananlara 2090 sayılı Afet 
lqr yaşası hükümleri uygula 
nacak ve çeşitli yardımlar 
yapılacak.

Halk Eğitim Merkezi 
Kurslarına 
753 Kişi Katıldı

Gemük Halk Eğitim Mer
kezi Müdürlüğünce açılan 
kurslara 753 kişinin katıldığı 
açıklandı.

Geçtiğimiz hafta Milton 
R.estaufrant’ta yapılan Saz 
ve daktilo kursu diploma tö 
reninde konuşan Halk Eğirir,

D. Sayfa 1 da

Sunğipek Fabrikası 
Müdürlüğüne 
Atama Yapıldı

Yansı S. 2 da

Gemlikspor yıllar sonra il ey e şampiyonluk getirince se 
yirciler coştu. Şampiyonluk turunda futbolcuların boyun-, 
lanna taklar takıldı, omuzlara alınarak zafer kutlandı. 
Futbolcular ve sporseverler, şampiyonluk turunda görü
lüyorlar, ( Fotoğraf : Gem Uk Körfez Hadi ÖZSAYIN )

Ramazan Başladı

İslam dünyasında onbir ayın 
sultanı olarak adlandırılan 
Ramazan başladı.

Dün akşam kılman ilk tora 
vi namazıyla ilçemizdeki tüm 
camiler tıklım tıklım doldu. 
Bu sabahtan başlanarak İlk 
sahura kalkındı ilçemizde Ra 
mamnın ilk orucu saat 20.24 
de bozulacak.

Ramazanın tüm İslam alc 
nüne barış, kardeşlik ve yar- 
dmuMVerHk getirmesini dile 
riz.

400 Gram
Ramazan Pidesi
50 Lira

Belediye Encümeni', rama
zan ayı süresince çıkarılacak 
pidelerin 400 gramının 50 li
radan satılmasına karar verdi

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, "bol susamlı ramazan 
pideleri 400 gram olarak 50 
liradan satılacak" defken, ck 
mek gramajlarının yeniden

D. tayfa 2 da
Gemlikspor Kulübü Baş

kanı Seyhan Aydın

YOLLARI
Yeni imar planı gereğince 

Osmaniye mahallesinde te 
şekkül ettirilecek sokak ve 
cadde yollan belediyece açtı 
nldı.

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, gazetemize yaptığı 
açıklamada şehir mezarlığı 
nm büyütüldüğünü. mezarlık 
yollarının genişletilerek yeni 
den düzenlendiğini, aynı za 
manda Osmaniye Mahallesin 
de plan gereği açılması düşü 
nülen yolların ilden sağla 
nan dozerle açıldığım. bazı 
yollann ise genişletildiğini 
söyledi.

öte yandan yd açma çalış 
malan sırasında bazı vatan 
daşlann arazilerine izinsiz 
tecavüz edildiği gerekçesiyle 
belediye hakkında dava açıl
dığı öğrenildi.

ACİLDİ

Belediye Başkam Hakkı Çakır, Osmaniye mahallesin 
de Pazar günü hizmete açılan caminin önünden geçen so 
kakta yapılan açma çalışmalarından sonra gazetemiz bb 
iektifi karşısında hizmetlerini gösterirken gSrüWyw.
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Konuk Yazarlar

ülkede Sakatlık ve 
Sorunları

Dr. Tamer Okay
Gemlik Merkez Sağlık Ocağı Tabibi

Ülkemizde her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında Sakat
lık ve sorunları anılmakta ve bu konu işlenmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)nun tanımlamasına göre, 
Sağlık ruhsal, bedensel ve sosyal tam bir iyilik halidir. 
Sakatlık insan bedelinde kusur olması halidir. însan yapı
sının ayrılmaz parçalarından olması nedeniyle bedensel 
kusuru olan bir kişide ruhsal denge ve sosyal ilişkilerde 
son derece hassas bir duruma gelmektedir. Asimle çoğu 
kez fazla önemi olmayan fiziksel özürlü sebep oldukları, 
ruhsal bozukluklarla özürlülerin sosyal hayattan kopmala 
nna ve onların toplum dışı kalmalarına neden olmaktadır. 
Toplum olarak bizler de özürlü yurttaşlarımıza yaklaşımın 
da yanlış olarak acıma duygusunda işe karıştırmakla ve 
özürlü insanlara kendimizden ayn yerde yer vermekteyiz.

Gerçekte sakatlara yardım konusunda en önemli görev 
öncelikle sakatlanın kendilerine, daha sonra topluma düş 
mektedir. Şunu unutmamalı özürlü kendi sorunlarına sa 
hip çıkamadıkları sürece toplumun yaklaşımı daima yüzey 

sel kalacaktır.
Topluma düşen hizmetler :
a) Sakatlığın önlenmesi
b) Oluşan sakatlıkların tedavi edilmesi
e) Kalıcı sakatlıkların rehabilitasyonudur.
Sakatlığın önlenmesi için öncelikle doğum öncesi ve ba 

balık döneminde anne ve babanın dikkatli olmaları gerek 
mektedir. Bunun için bebeyi hastalıklara ve aşılarına dik 
kat edilmeli gocuklar kazalara karşı eğitilmelidir. Her tür 
lü kazaya karşı önlemler alınmalıdır.

Oluşan sakatlıkların tedavisi için acil önlemler alınmak 
ta ve bu konu her gün teknikler çalışmaya paralel olarak 
çalışmalar yapmaktadırlar.

Sakatlıkların rehabilitasyonu için özel merkezler kurul 
muş sakatların topluma kazandırabilmek için çalışmalar 
yürütülmektedir.

Tüm bunlara karşın henüz sağlıklı bir sakat ve özürlü 
sayımı bile yapılamamış olması henüz işin başında olduğu 
muzun en belirgin belirtisidir.

İlân
Gemlik Tapulama Hakimliğinden

Dosya No : 1978/137

Gemlik Armutlu Nahiyesi Dereağzı mevkiindeki kain 
2807 numaralı parsel için Davacı Ali İhsan Demirloran 
tarafından davalılar Turan Ertunç, Fatma Çivelek ve Ada 
let Ertunç aleyhine açılan tçsbite itiraz davasında davahla 
ra tebl-gat yapılamadığından ve zabıta martfetiylede adres 
leri bulunamadığından;

Yukarıda adı geçen davalılar Turan Ertunç, Fatma 
Civelek, Adalet Ertunç’un 3.6. 985 tarih saat 9.30’da Gem 
Uk Tapulama Halimliğinde hazır bulunmaları veya kendi 
terini vekille temsil ettirmeleri davetiye yerine kaim olmak 
üzere Hanen tebliğ olunur.

Sunğipek
Fabrikasına
Atama Yapıldı

Suğipek Fabrikası eski Mü 
dürü Haluk Yıkılmaz’m Genel 
Müdürlüğe daire Başkanı ola 
rak atanmasından sonra boş 
kalan bu göreve Genel Müdür 
lükten Savaş Beyazıt atandı.

Eski bir Sümerbank’çı olan 
Sunğipek Fabrikasının yeni 
müdürü Savaş Beyazıt göre 
vinç başladı.

Öte yandan Sümerbank Na 
zilli Basma Sanayi Fabrika 
sından Gemlik Sunğipek Fab 
rikası İdari. Müdür Yardımcı 
lığına atanan Teoman Uluğte 
kin de yeni görevine başladı.

Halk Eğitim Merkezi
Kurslarına 753 Kişi Katıldı
mi Merkez ilçe Başkanı Ke 
mal Çetlnoğlu yaptığı konuş 
mada tüm kuralarda 753 kur 
siyerin katıldığını, başan 
gösteren kursiyerlere belgele 
rinln verildiğini söyledi.

Halk Eğitimi Merkezi Mü 
dürlüğünce açılan Daktiloğra 
fi kursuna 35, saz kursuna 
ise 27 kursiyer katıklı, öte 
yandan merkez ilçe Biçki 
Dikiş, Nakış kursuna katılan 
kursiyerler* diplomaları 20

Mayıs günü düzenlenen tö 
renlerle verilecek.

KÖYDE DİPLOMA 

TÖRENİ

Geçtiğimiz hafta Cthatlt, 
Küçük Kumla, Büyük Kum 
la, Kurtul Köylerinde açılan 
Biçki Dikiş, Nakış kursları 
diploma törenleri yapıldı ve 
kursiyerlerin elemeği göz nu 
ru çalışmaları beğeni ile gezil 
di,

Şampiyon 
Gemlikspor’da 
Çözülme

revinden istifa ettiğini söyle
di. Aydın, şunları söyledi :

"-Yaklaşık 2 yıldır Gemlik 
spor Kulübü Başkanlık göre 
vini yürütmekteyim, geçen 
bu iki yıl zarfında takımı
mız büyük başan göstererek 
3. kümeden 1. kümeye yük
selmiştir. Öncelikle bu haşa
nda gerçekten büyük payı 
olan antrenör ve futbolcuları 
ma teşekkürü borç bilirim. 
Bir spor kulübünde diğer tüm 
sosyal faaliyetlerde olduğu 
gibi ekip yönetimi ve ekip ça 
lışmasına ihtiyaç vardır. Baş 
kanlığım. süresinde yöneti|mı 
kurulumuzda [belli arkadaş 
kırını ile Gemlik halkından 
bazı İçişi ve kunıluşlar hariç 
gerekli maddi yardımı göre
medik. Ben Gemlik’e ve Gem 
lik sporuna gerekli hizmeti 
yaptığım kanısındayım. Her 
keşi ve tüm kuruluşları bun
dan böyle Genılikspor’a yar
dımcı olmaya davet ediyor
um. Bugünden itibaren daha 
uzun yıllar yapmak istediğim 
Gcmlikspor Başkanlığı gören 
virtti ilgisizlik ve İlçe İdareci
lerin baskılan sonucu 

.... biralarken geltecek ye-< 
ni yönetim ve başkanı ile 
Gemükspor’a 1. amatör kü 
mede başarılar diliyor, Gemlik 
ıpor*a gerçekten gönül vermiş 
taraftarlarımla sevgiler sunu 
yorum.”

MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM

1 KÖRFEZ 1
i MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ !

§ Gemliklilerin Ramazan Ayının Hayırlı ve Uğurlu Olmasını Diler.$ |
Ü İMSAKİYE 2
9j Jl
flM imsak Güneş Öğle ikindi Akşam Yatsı

9i Sa.Dk. Sa-Dk. Sa.Dk. SaJJk. Sa-Dk. SaJDk. %9i 21 Mayıs Salı 3.50 5.36 13.05 17.00 20.24 22.03
9
9
9

i i 22 Mayıs Çarşamba 3.49 5.36 13.05 17.01 20.25 22.05 §
1 

i 23 Mayıs Perşembe 3.48 5^5 13.05 17.01 20.26 22.06
s9i 24 Mayıs Cuma 3.46 5.34 13.05 17.01 20.27 22.07

9*11i 25 Mayıs Cumartesi 3.46 5.34 13.05 17.02 20JÎ7 22.08
99
9

i i 26 Mayıs Pazar 3.44 5-33 13.06 17.02 20.28 22.10
İ 
i 27 Mayıs Pazartesi 3.43 5.32 13.06 17.01 20.29 22.11

a9i 28 Mayıs Salı 3.41 5.31 13.06 17.01 20.30 22.12
9i 29 Mayıs Çarşamba 3|40 5.31 13.06 17.03 20431 22.14

9
9

t 30 Mayıs Perşembe 8.39 5.30 13.06 17.03 20.32 22.15 *
D j 31 Mayıs Cuma 3.38 5.30 13.06 17.03 20.33 22.16

9: 1 Haziran Cumartesi 3.38 5.29 13.06 17.04 20.33 22.17

91 2 Haziran Pazar 3.87 5.29 13.07 17.04 20.34 22.18
91 3 Haziran Pazartesi 3.36 5429 13.07 17404 20.35 22.19
9!
9! fa

1 i 4 Haziran Sah 3.36 5429 13.07 17.Qft 20.35 22220
s 5 Haziran Çarşamba 3.35 5.28 13.07 17.05 20.36 22.21

9[ 6 Haziran Perşembe 3.34 5.28 13.07 17.05 20.37 22 22

9f 7 Haziran Cuma 3.33 5.28 13.08 17.05 20.38 22.23
9
9 fa

1 8 Haziran Cumartesi 3.33 5.27 13.08 17.06 20.38 22224 Î4
I 9 Haziran Pazar 3.32 5.27 13.08 17.06 20.39 22.25 w

9
1 I 10 Harran Pazartesi 3.32 5.27 18.08 17.06 20.39 22.26 54

54
149 11 Haziran Sah 3.32 5.27 13.08 17.06 20.40 22.26

91 12 Haziran Çarşamba 3.31 5.27 13.08 17.07 20.40 22.27 54911 13 Haziran Perşembe 3.31 5^7 13.09 17.07 20.41 22.27 54
959j 14 Haziran Cuma 3.31 5427 13.09 17.07 20.41 22.28 54

54
549i

91
91

KADİR GECESİ

15 Haziran Cumartesi 3.31 5.27 13.09 17.07 20.41 22.29 M
54
549i 16 Haziran Pazar 3.31 5127 13.09 17.07 20.42 22.29

91 17 Haziran Pazartesi 3.30 5.27 13.10 17.08 20.42 22.30 549î
91
9i

18 Haziran Salı 3.30 5427 13.10 17.08 20.43 22.30 54
19 Haziran Çarşamba 3.30 5.27 13.10 17.08 20.43 22.31 5454

9i
91
9i

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI
BURSA VE ÇEVRESİNDE SAAT 06.20 1DE

54
54
54

MİNA YAĞ 
FABRİKASINDA

Fabrikanın üretim bölümün 
deki Hekzan gazı tankların 
da meydana gelen bir kaçak, 
tanka yaklaşan Ali Karadeniz 
’in ölümüne neden olurken 
olay bölgesine giden yedi iş 
çinin dlaha zehirlenmesine se 
bep oldu. Zehirlenen işçilerin 
bir bölümü Gemlik SSK. Dis 
panserinde tedavi görürler 
ken, üç ağır hasta Bursa SSK 
hastahanesine gönderildi.

öıaya el koyan Savcı Yaı 
dincisi Mevlut Aydın, bilirki 
şi ile fabrikada yaptığı ince 
lemede kaçağın devam etmesi 
üzerine işletmeyi 24 saat üre 
timden durdurdu. Olayla il 
gili soruşturma devam ediyor.

Ramazan Pidesi
ayarlandığım ve 520 gramı 
50 liradan satılan ekmeklerin 
geçtiğimiz haftadan itibaren 
460 gram olarak satılacağını 
söyledi.

I AKDOĞANLAR TİCARET
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(İ İTİNA İLE HİZMETİNİZDEDİR
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' TLF : 2132
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Afyon’da Başlayan

"öylesine soyut düşünen bir toplumun ço
cuklarıyız ki, bilgimiz, kalır bir türlü gerçeği, 
yakalayıp qiiu biçimlendirenleyiz, gerçek hep 
elimizden kaçar (...) Hep olayların peşinden 
mi sürükleneceğiz ?”

“Geçmişi değerlendirip ibret almak, uzağı 
görüp vaktinde önlem almak yok bizde. En bu 
nalunlı dönemimizde bâr tele Atatürk çıktı, 
bunu gereği gibi uygulayan. Ama bu kafayı 
toplhımda yaygıntaştıramadık. Soyuttan somu 
tıı, gizemcilikten akılcılığa geçemedik bir tür 
İÜ.”

Atatürk’ün Ölümünün kırkıncı. Cumhuriye
tin 62. yılındayız. Bir ulusun, yaşında, bu iki 
tarih bir anlam kazanmalıydı. Atatürk’e DEV 
Rİftrierine dün ters düşenler bugünde bu dev
rimler! işletmemek için ver güçleriyle çalışı
yorlar. Efr yanda KEMA1ISTLER, öbür yan
da sağ, çerçevesi içinde devrim tanımazlar. 
Çanakkale’den Samsun’a gfden yollar geçit 
vermemiş olsaydı, dağ taş daha yıllarca kan 
ağlayacaktı.

Bugün, dün olduğu gibi Kemalist olguya 
ters düşenler Kurtuluş Savaşım da görmezlik 
ten geliyorlar. Oysa o ölüm-kahm kavgasında, 
Kurtuluş Savaşını benimsemeyenlerin, çok ya 
kınları da savaş hattında canlarını “VA 
TAN uğruna verdiler. Bugün, rahatça Cıunhıı 
ılyetfe devrimlere diş bile yenler güçlerini nere 
den alıyorlar 1 Yönetimin hoşgörüsü diyenıi 
yeceğim ama, göz yumması anlamı geliyor.

Bbim kuşak, çocuklar.Anadolu insanının 
niçin savaştığımı) anlatabildi mi , Anadolu 

I yaylalarında kadınlarımız, kananlarımız meh 
I ıretçiğe çakmaklı, ağızdan dolmalı tu teklerle 
I savaşarak en yüce görevlerini yaparlarken 
I onları düşünen geridekîler şöyle sesleniyorlar 
I dı.

“Şekerimiz bfaj topak, Veriyoruz
Yemeği veririz
Tuzumuz bin tutam, veriyoruz.”

Evet bir tutam (tuzlarını da yemediler, cephe 
ye Mehmetçiğe gönderdiler. Biz'm ulusumu 
zun, özverisi sonsuzdur. O’nu yalnız îtseniz de 
b!’|liği yoldan şjaşmayacaktır. öz buluşu ı la 
soyut düşüncenin bir yaran olmadığını kavra 
yacak her parmağın gösterdiği yoldan yürüme 
yecektir. Anadolu yaylalarında Nazmtfla bulu 
şacak MEHMETÇİĞE Atatürk’e şöyle seslene 
çektir :

“O” saatt surdu.
Paşalar üç dediler-sarışm bir kurda benziyor 

du ve mavi gözler çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar
Eği !’p dtırdıı-btraksalar
•‘İnce uzun bacakları üstünde yaylanarak 
Ve karanlıkt aakan bir yıldız gibi akarak, 
Kocûfepeden Afyon (sırtlarına atlayacaktı"' 
Bugün halâ, bizi soyutumsu düşünceye itmek 

isteyenler olabilir. Onlara şunu söylemeliyiz. 
“Siz önce somutu tanımlayın da soyutla ilgini 
ilginizin ne olduğunu nd olmadığını anlayın”'

Bugün de, soyut kavramlar çerçevelinde 
görmek' istiyorlar toplumu. Köprülerin altın 
dan çok sular akmış ve her akış insanımıza 
bir şeyler kazandırmıştır. Tüm canlılar yaşa 
ılıkları sürede bir iz bırakırlar, yani soyutu 
somuta ulaştırırlar. Nazım bir kaç dizede Tür 
kiye hasretlini çizerken şöyle seslenir.

"Sen benim hürriyetim ve esaretimsin, 
Sen, ımemleketjunsîn
Elfl. gözlerinde yeşil hareler 
Bi'^yük, mağrur ve (muzaffer, 
T'laşıfanadıkça ulaşılmayacak olan 
Hasretimsin”

Cumhuriyet : 1967

i
I
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DAVETİYEDE UCUZLUK 
DEVAM EDİYOR

Düğün - Sünnet - Nikâh - Gün - Nişan
Davetiyelerinizi Şimdi Alın Kârlı Çıkın

Türkiye’nin En Ünlü Markalan Olan

İPEK» ATEŞ» TİCAKET, 
YASEMİN» ULUDAĞ

Davetiyelerinin Zengin Çeşitleri ile Hizmetinizdeyiz

GELİN GÖRÜŞELİM.
1 SAATTE DAVETİYENİZ HAZIR

* Zengin Çeşit * Ucuz Fiat
* Baskıda Kalite * Çabukluk

KÖREZ MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ 
GAZHANE CAD. ŞİRİN PASAJI TLF :

Umurspor Eşya Piyangosu
Düzenledi

Umurspor yeni bir eşya pi
yangosu düzenledi.

Milli Piyango Teşkilâtının 
» 29 Ağustos 1985 günü yapa

cağı çekiliş esas alınarak ter
tiplenen Eşya Piyangosunun 
biletleri 250 liradan satışa çı 
Karılacak. Çekilişte 56 ekran 
renkli televizyon, Çamaşır

| 
Makinası, Buzdolabı, Düdş 
Makinası, Fırınlı Aygaz, Mü 
zile seti, Oturma Odası Takı- 
düklü tencere, 10 adet saç 
mı Çek Yat, Halı, 5 adet dü- 
kurutma makinası, 20 adet yaz 
lık pantolon kumaşı bulunu
yor.

Umurspor Genç ve Yıldız
Futbol Takımı
Yeni Sezonu Açıyor

Umurspor’ıuı alt yapısını 
oluşturan Futbol genç, ve fut
bol yıldız takımı önümüzde
ki Pazar günü törenle 1985 - 
1086 futbol sezonunu açıyor.

Umurspor sahasında yapı

lacak olan sezon açılışına ka
labalık bir izleyici kitlesinin 
katılması bekleniyor.

Umurspor genç takımını 
İhsan Ünlü ve Vedat Çelik ça 
hştıracak.

SATILIK
Tofaş Apt. da 100 ıu2 

Sıcak Suyu Bulunan Dairi

Küçük Kunıla’da Yazlık 
Daire Sahibinden Satılıktır.

Mür : Tlf : 3018 Gemlik

Bemlikspor

Bilet Satışları Devam Ediyor
Gemlikspor Kulübünün Mu 

rat SERÇE piyango çekilişi 
bilet satışları devam ediyor.

Kulüp yetkililerinden aldı
ğımız bilgilere göre ; 29 Ma
yıs 1985 günü yapılacak Milli 
Piyango çekilişinde en büyük 
ikramiyeye isabet eden bile 
tin son numarasına denk ge
len bilet Murat SERÇE’yi ka
zanacak.

♦

*

TİCARETHANE SAHİPLERİNİN 
DİKKATİNE

— FATURA
- PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
— SERBEST MESLEK MAKBUZU
— TAŞIMA İRSALİYESİ

Basım işi. Bursa Defterdarlığı ile Yaptığımız Anlaşma 
Gereği Matbaamıza Verilmiştir. Matbaamızda Bastıraca
ğınız Belgelerden Noter Onayı Aranmayacaktır.

KÖRFEZ BASIMEVİ Caıhaac C4. Şiria P«Mjı Tlf. 1797 Gemlik

NI$ALUX
FIRIN ÜSTÜ MUTFAK ASPİRATÖRÜ

TSE Kalite Belgeli

Beyaz — Meşe ve Ceviz Kaplamalı

3 RENKTE 2 YIL 
UYGUN FIAT VE UYGUN

4A bal “
GARANTİLİ
ÖDEME KOLAYLIĞI

TİC.

BEDRİ AKBAL

«*$****»»£*$«**$#»****♦***«*«*«♦
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Dizgi ve Bankı :
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii
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Arslan Otomotiv ve
Sanayi A.Ş
YAĞLARI PIRELLI 

LASTİKLERİ

* Fiat Traktörleri * Java Motorbisikletleri * PUCH Motorbisikletleri Satışlarında 
Vadeli Ödeme Kolaylığı İle

GEMLİKLİLERE HİZMET GETİRMEKLE KIVANÇLIDIR.

S

9
1
9
I

i
9I 
8
8
8
8
8GEMLİKİSTİKLÂL CAD. NO. 79 TLF : 4585

♦♦»»»***$*♦♦**♦**♦**♦»♦*♦*♦♦***#*
GEMLİK 

MERKEZ TIBBİ TAHLİLLER 
LABORATUVAR1

SAYIN HALKIMIZIN HİZMETİNE AÇILMIŞTIR.

* * * * ♦

LABORATUVARIMIZDA :

KAN SAYIMI 
KAN GURUBU 
ÜRE
SEKER
İDRAR TAHLİLİ 
GEBELİK TESTİ 
GAİTA TETKİKİ'

KARACİĞER FONK TESTLERİ 
ROMATİZMA TESTLERİ 
SPERMOĞRAF
V.D.R.L.
CHEK-UP (GENEL KONTROL» 
DİĞER BÜTÜN TAHLİLLER 
KÜLTÜR VE ANTİBİOĞRAM

YAPILMAKTADIR.

* $ * ♦*

NAZAR
VİDEO KLÜP

YENİLİKLERLE HİZMETİNİZDE
Balımpazarı Mh. 1 Nolu Cad. Gemlik

♦
* #1* < * *
t
#
t* »*»$»»♦«* **♦»♦♦$♦♦♦* ♦♦♦♦»♦ 4*

Not ı Laboratuvarımız pazar hariç hergün saat 8.00-10.30 
arası açıktır.

Adres : Çarşı Meydanı M. Erçek Pasajı Üstü Gemlik

>000000000000ooooooooocooeoooooooooooooco

SATILIK EV ve BAHÇE 
Orhangazi Caddesine Cep-! 
heli 437 m’lik bahçe içinde § 
müstakil 2 katlı ev bahçe I 
ile satılıktır.
TLF : 2364

Acele Satılık
1- Mermere lanı mevkiinde 
7291 mİ 200 efleçlı W 
tlnlik,
2- Futbol sahası erkesin- 
da 587 mİ erse İçinde kb 
riketten repılmr» tek ketli 
ev İle birlikte senliktir. 

Möreceet : Hemldlye Mk 
Orhangazi Cad No. 1011 
GemlikGEMLİK
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KURULUŞ 16 HAZİBAI 1671

leylin Ağaçlarındaki 
Don Zararları Teshili

BELEDİYE BAŞKANI ÇAKIR 
İLÇE SORUNLARI HAKKINDA 
RAPOR SUNDU

YALI GÜMÜŞDİŞ 
İLÇEMİZİ ZİYARET ETTİ

Devam Ediyor
• ENGÜRÜCÜK VE KURTUL KÖYLERİNDE TESBİT BİTTİ
• GENÇALİ KÖYÜNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
• TESBİTLER 20 HAZ İRAN’DA SON BULACAK

Şubat ayında meydana ge
len soğuklar nedeniyle zeytin 
ağaçlarında doğan zararların 
tesbiti çalışmaları sürdüi-ülü 
yor.

İlçe Kaymakamı Başkanlı 
ğrnda toplanan tssbit komite

GÜNDEM YÜKLÜ

BELEDİYE MECLİSİ
3 HAZİRAN GÜNÜ TOPLANIYOR

Belediye Merii-sinin Haziran 
ayı toplantıları Pazartesi gü 
nü başlıyor.

Belediye Başkam Hakkı 
Çakır'dan aldığımız bilgilere 
göre; Belediye Meclisinin Ha 
zfran ayının ilk toplantısı Pa 
zartesi günü başlayacak. Bu 
konuda gazetemize yapılan 
açıklamada Belediye Başkanı 
Çakır şunları söyledi :

SAHİL MUHAFAZA 
HÜCUMBOTU 
KUM 
KORSANLARINI 
YAKALADI

Armutlu'ya bağlı Nusretiye 

çiftliği mevkiinde denizden 

kaçak kum çalan "Nilüfer” 

adlı motor, Sahil Muhafaza 

Hücumbotu tarafından suçüs 

tü yakalandı.

önceki gün Armutlu Nusrc- 

tiye çiftliği mevkiinde ka

çak olarak kum çalan "Nilü

fer" motorunu ani olarak ba

ran Sahil Muhafaza Hücum
botu, motor kaptanı Turgut 
Zor 110 birlikte gemi mürette
batından Rahmi Zor, Musa 
Mengül, Mustafa Eski vo A

si 20 Haziran 1985 gününe 
değin tüm ilçenin saptamala 
rım yapmış ve rapor halinde 
ile bildirmiş olacak.

İlgililerden aldığımız bilgi 
lere göre; Tesbit çalışlalan

“-Meclisimizi Haziran ayın 
da yoğun bir çalışma bekle
mektedir. Meclis üyesi arka
daşlarımıza gündemle ilgili 
çağrı yapılmıştır. İlk toplan
tıda 20 maddelik bir günden» 
ele alınacak, hunim ardından 
10 maddelik bir başka gün
demin hazırlıkları yapılmak, 
tadır.” dedi.

Belediye Meclisinin 3 Hazi 

dem Giritoğlu’nu yakalayarak 

savcılığa şevketti.

Dün, savcılıkça Sulh Oeza 

Mahkemesinde sorgulan ya

pılan sanıkların çaldığı kum

lara al kondu ve yediemin o- 

larak kendilerine teslim edil

di. öte yandan sanıklar 80 

bin lira tazminatla “kefalet

le" serbest bırakıldılar-.

Nilüfer adlı motonuı çalış- 
ma karnesinin bulunmaması 
nedeniyle de Liman Başkan
lığı tarafından sefere çıkma
sı yasaklandı. 

na Engürücük ve Kurtul köy 
lerinde başlandı ve bitirildi. 
Komisyon dünden itibaren de 
Gençali Köyünde zarar tesbi 
ti çalışmalarını sürdürüyor.

2090 sayılı Afet Yasası 

ran günü yapacağı toplantı
da; Başkan Vekilliği, Encü
men üyeliği, Meclis Başkan 
vekilliği ve (yazmanhikllar 
için seçimler yapılacak. Bu 
arada Encümen üyesi İnş. 
Müh. Rahmi Şengül’ün aday 
olmayacağı öğrenildi. Bu gö
reve Anaplı üye Emin Bora’ 
nm getirilmesi bekleniyor.

Karacaali ve 
Hasanağa’da Küçük İzci 
Kampı Başladı

Okulların tatile girmesiyle 
ilçemizde bulunan Milli Eği
tim ve Gençlik Spor Bakan
lığına ait Karacaali ve Ha
şarılığa Kaplarında dün ilk 
devre Küçük İzci Kampı baş 
ladı .

Sabahın erken saatlerinden 
başhyarak Karacaali ve Ha- 
sanağa'ya kafileler halinde 
Küçült İzciler akın etti.

Bu yıl Karacaali kampına
D. S. 4 te

Gençlik Yılı Şiir ve Kompozisyon
Yarışmaları Sonuçlandı

Gençlik Yılı nedeniyle İlçe
miz Ortaokul ve Liseleri ara
sında düzenlenen şiir ve kom
pozisyon yarışması sonuçlan 
clı.

Komisyon tarafından, bası
na yapılan açıklamada "Top- 
hımsal Gelişmede Gençliğin 
Rolü" konulu kompozisyon 
yarışmasında Gemlik Lisesin-

(hükümlerine göre yaptırılan 
tesbiilerde o/o4O dan fazla 
zarara uğrayan üreti dilere; 
devlet, kredi, teknik, karşılık 
sız yardımı veya kısmı katı, 
lım yardımları yapabiliyor.

Belediye 
Otobüsleri
4 Ayda 
568 Bin 
Yolcu Taşıdı

Belediye otobüsleri şehir içi 
ve Gemlik Bursa arasmda 
dört ayda 568 bin yolcu taşı 
dı

Gemilik Belediyesi Otobüs 
İşletmesi yetkililerinden 
aldığımız habere göre; Ocak, 
Şubat, Mart veNisan ayların 
da Gemlik Bursa arasmda 
taşımacılık yapan otobüsler 
470 bin sivil, 25 bin öğrenci 
olmak üzere toplam 495 bin 
kişi taşırken, şehir içinde yol 
cu taşıyan iç hat otobüsü'ise 
67 bini sivil, 6 bin öğrenci taşı 
dı. Böylece iç ve dış hatlarda 
toplam 568 bin yolcu taşın
mış oldu.

îlgülHer bu rakkamlann 
turizm mevsiminde çok yükse 
leceğini ve rekor düzeye çı
kacağını söylediler.

Gemlik (belediyesi, önümüz 
deki ay yeni bir otobüs daha 
satan alacak.

deri Deniz Bayraktar birinci, 
İmam Hatip Lisesinden Akif 
özsoy ikinci. Gemlik Lisesin 
den Sinan Yıkılmaz üçüncü 
oldu.

Lise ve dengi okullar arası 
•' Gençlik” konulu şiir yarış
masında : Birinciliği Gemlik 
Lisesinden Serap Yeşil dal ikin

D. S. 4 ta

Bursa' Valisi Zekai Gümüş 
diş geçtiğimiz hafta Gemlik 
ve Küçük Kumla Belediyesin 
de sorunlar konusunda beledi 
ye başkan! arından bilgi aldı.

Geçtiğimiz hafta sah. günü 
ilçemize gelen Bursa Valisi 
Zekai Gümüşdiş, önce Kumla 
Belediyesini ziyaret etti. Be 
tediye Başkanı Abdullah As 
lan'dan kasaba sorunları ko 
nusunda -bilgi alan Vali Gü 
müşdiş, (kamializasyoıılan- 
m denize akıtan tüm site ve 
konutların en kısa zamanda 
septik çukur açtırmalarım, 
aksi hareket edenlerin elek 
trik ve sularının kesileceğini 
söyledi.

VALİ GEMLİK’TE

Küçük Kumla’dan Gemlik'e 
gelen Vali Zekai Gümüşdiş, 
Belediye Başkam Hakkı Ça
kır ile görüştü. Karayolları 
Bölge Müdürü, Köy İşleri Ü 
Müdürü ile birlikte Belediye 
Başkam Hakkı Çakırim istek 
lerini dinleyen Vali Gümüş, 
diş, ilçenin öncelikle su soru
nun çözümlenmesi için iki 

KISA KISA
Kız Meslek Lisesinin yıl sonu sergisi geçtiğimiz hafta okul 

salonunda açıldı. Sergi beğeni ile izlendi

Gendik Lisesi Kültür ve Edebiyat Kota öğrencileri Damar 
tesi gecesi “NALINLAR” adlı oyunu haşan ile sergilediler.

Halkeğitimi Merkezi Müdürlüğü merkez Biçki Dikiş Na 
kış El nakışı, makina Nakışı, Yapma Çiçek ve Piko kursla 
nna katılan öğrencilerce hazırlanan yıl sonu sergisi yarın 
saat 17.00 de açılacak.

Serim Eczanesi geçtiğimiz hafta Ahmet Dural Mu jıHıım 
da Mrmeto açıldı. Bayan eczacı Mukaddes dulıu tarafindan 
açılan eczane ile ilçedeki eczane sayısı 13 e yükseldi.

BİR KONT ÜZERİNE

İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Selçuk Bey’e Açık Mektup

Yazan : MEHMET i1»- KGt. i

21 Mayıs 1985 Salı günü ilçemizi ziyaret eden Saym Va
limiz Zekai Gümüşdiş’e bektantrin sorunları anlatıhp yar
dımları istenmiş.

isteklerden birisi sahilde 22 müyon liraya atatacak bir 
daire ve 140m2 Kk dükkandan oluşan “ÖĞRETMEN EVt" 
Saym Valimiz 10 milyon lira özel idare bütçesinden yardım 
yapmavı kabul etmiş. Sayın ilçe Milli Rğitkn Müdürü Sel
çuk beyi bu başarısından dolayı tebrik ederiz.

Davamı Sayfa 2 da

artezyen kuyusunun açJma- 
;.uu sağhyacağı söyledi. Ka
rayolları Bölge Müdürü de 
Gemlik Armutlu yolu geçi
şinde bulunan 1 ve 2 notu 
caddelerin asfaltlanması için 
çalışmalara başlıyacaklan 
sözünü verdi.

Belediye Başkam Hakla 
Çakır tarafından Vali Zekai 
Gümüşdiş’e sunulan 14 mad
delik raporda :

Belediye hizmet binası için 
yardım talebi, pazar yerinin 
apımı için yardım, su sorunun 

halledilmesi, derelerin ıslahı, 
tahmil ve tahliye işleri için 
düzenleme, su şebekesinin ıs 
lahı, Yalova yoluna oto üst 
geçişi yapılması, 1 ve 2 nota 
caddelerin asfaitlanması, 
spor sahasının yapımı, kör 
fez kirliliğine kesin çare bu
lunması, esnaf ve sanatkarla 
ra site yapımının sağlanması, 
balıkçı barınağının düzenlen 
mest, Ticaret Lisesi yafamı, 
Cumhuriyet ve Hfaartepe ma 
hailelerine ilkokul yaptırılma 
sı.
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İlçe Eğitim Müdürü 
Selçuk Bey’e Açık Mektup

1. Sayfadan devam

, Hakimiyet Gazetesinin bu haberi. Milli Eğitim meselesine 
hangi açıdan bakıldığının en güzel örneğidir. Habere üzül
memek elde değil.

Hisartepe Mahallesine bir ilkokul, arsa parası bulunama
dığından yapılamazken, Orhangazi Caddesinden Mezbahaya 
kadar olan, kesimde bir ilkokul yokken, Cumhuriyet. Mahal 

। leşinde teşekkül eden .800 hanelik kooperatif evlerine bir 
ilkokul mutlaka lazımken, Ticaret Lisesi heran çökmesi nuıh 
temel bir okulda öğrenim) yaparken, Gemlik Liseler arası 
bilgi şampiyonu tmanı Hatip Lisesi, bir demeğin binasına 
sığınmış yapılacak kendi okulunu beklerken, K. Kumla’dan 
Narh’ya kadar köylerin çocukları bir bölge orta okulunu 
gözleri yaşlı düşlerken ve bunların hepsine arsa parası bu
lunamadığı için başlananıazken, gerek köy gerek merkez öğ 
retmenlerinin lojman meselesi her an gündemdeyken, Gem
lik'tiler olarak üzülüyoruz ve diyonızki.

Okula gitmek için Yalova Bursa yolunu geçerken otobüs
lerin, kamyonların altında kalan Hisartepe mahalleli yavrula 
rımızın kefenleri mezarlarında daha bembeyaz, acılan kalp
lerimizde ilk günkü gibi taptaze dururken, Sayın Milli Eğ- 
ğitim Müdürü sahilde alacağı 22 milyonluk “ÖĞRETMEN 
EVİ” lokalinde rahatça kahvesini içebilecek mî ?

Mezbaha civarından dere boyundan ılıcaksudan kar, yağ
mur, altında okula yetişmek için 2-3 km İlk yolu yürümeğe 
çalışan 6-7 yaşındaki çocukların perişan halini bildikleri hal 

। de Sayın ilçe Milli Eğitim Müdürü Selçuk Bey lokalde ya
ğan yağmuru, esen rüzgarı seyrederek çayım yudumlayabi
lecek mi ?

K. Kumla’dan, B. Kumla’dan binbir güçlükle Gemlik'e ge 
lip okumaya çalışan çocukların gözleri yaşlı. Araba parası 
olmadığı için köyden gelemeyen okuyamayan çocuklar içi
mizde ayrı bir sızı.

İçinde öğrenim yapılamaz raporuna rağmen ölüm tehlike
sini göze alıp okumak için bu okullara giden Ticaret Liseli
lerin, lojmansız perişan haldeki öğretmenlerimizin durumu
nu bildiğiniz halde o lokalde bir Milli Eğitim Müdürü olarak 
rahatça oturabilecek misin ?

Sayın Müdürüm,

Sayın Valimize bunları anlatıp yardım isteğiniz, ilçe yöne 
ficilerine bu meseleler için ağırlık koyunuz ki bütün Gem
lik’tiler arkanızda olsun.

Lokal için istediğiniz 10 milyon lira kamyonların, otobüs 
terin tekerlekleri altında kalmamak içim. Hisartepe Mahalleli 
çocuğun hakkı.

Okula gitmek için 2 km yolu kar, yağmur altında yürü 
mek zorunda olan, ovada oturan çocuklarımızın hakkı.

Okulları heran üzerlerine yıkılıp okulsuz kalabilecek bir 
felâketle karşı karşıya olan Ticaret Liseli çocuklarımızın; 
hakkı.

En basit sosyal faaliyet yeri olmayan imam Hatip Liseli
lerin hakkı.

Orta okulu olmayan Küçük Kumla’dan, Narh’ya kadar 
olan kesimde oturan çocuklarımızın hakkı ve sizin görevi
niz bu.

Biz öğretmen Evi ve lokaline karşı değiliz. En mükem 
melini isteriz. Ama inanıyoruz ki, Devleti sevmek, Milleti 
sevmek insanları sevmek, onlara hizmetle olur.

Bu da sizin v hepimizin gönevi değil mi ?

Saygılar sunarım;

MEHMET TURGUT

GEMLİK KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Her Hafta Bir Konuk röportaj . kadri culer

MUSTAFA TOPLU (Çakal)
Sevgili okurlar, her hafta bir konukla sohbeti amaçlıyım 

bu yazı dizimizde 1984 yılı vergi rekortmen; AMİGO Ltd. Şti. 
yönetim kurulu üyesi Sayın Mustafa Toplu, ilk konu, 
ğumuz.

Mustafa Toplu, Gemlik’lilerin yakınen tanıdığı “Çakal Mus 
tafa” dır.Denlzcillk Bayramlarının değişmez yüzücüsü şim
di ise değişmez hakemi.. Bazılarınızın da kordon girişinde 
dizi dizi kiralık sandallarıyla tanıdığınız Mustafa.. Bazıla
rınızın da İskeledeki gemi vinçlerinden tanıdığınız “ÇAKAL”

— Sayın Toplu, Amigo Ltd. Şti. hasıl kuruldu ? Anlatır 
masınız ?

—Gemlik ve Mudanya limanlarında kılavuz kaptanlık işle 
rini yürüten İsmet Arabacıoğlu’nun kurmuş olduğu Vira De
mir Ltd. Şirketinin kapatılması ve ismet Arabacıoğlu, Ateş 
Gecedoğan, Kısmet Arabacıoğlu, Hamdı Arabacıoğlu ile bir 
araya gelerek AMİGO Ltd. Şti. ni kurduk.

— Gemlik’te klavuz kaptanlık olayı ne zamandır yapıl
maktadır ?

—1970 ii yıllarda Umanımıza çok az gemi geliyordu. Bölge 
de sanayinin gelişmesiyle,, ticari kapasite de gelişti, ithalât 
ve İhraca t’ın deniz yoluyla yapılmaya başlaması, klavuz kap 
tamlık işini ön plâna çıkardı. Bu işi 1970 yıhnda Gemlik’te 
ismet Kaptan başlattı. Uzun yıllar iş yokluğundan masraf
larını bite karşılayamıyordu. Zamanla deniz traf'ği arttıkla 
vuz Kaptana ihtiyaç da doğdu. 1980 yıhnda Vira Demir şir
keti kuruldu. İş hacmi genişleyince 1983 yılı sonlarında da 
AMİGO doğdu.

—Sayın TOPLU, kılavuz kaptanlık nedir ?' Gemilerin kıla 
vuz bulundurması zorunlu mudur ?

—Gemlik ve Mudanya limanlarında gemilerde kılavuz bu
lundurmak zorunlu değildir. Ama gelen yabana gemiler bu 
limanlan tanımadığından, daha çok uzak yol kaptanı olma, 
larından, mal ve can güvenlikleri nedeniyle rizikoyu göze a. 
lamamakta ve klavuz istemektedirler,
> —Peki. Yabancı gemiler kılavuz işlemlerini nasıl yaparlar ? ■

—Gemilerin Türkiye temsilcilikleri vardır. Kaptan telsiz
le acentayı arar ve kılavuz ister. Acenta bunu sağlar.

—Bize klavuz kaptanlık konusunda bilgi verir misiniz ?
—Üç tür kılavuzluk vardır. 1. Boğaz Kılavuzluğu 2. De. 

jfıiz Kılavuzluğu 3. Liman Kılavuzluğu.
Bizim burada yaptığımız liman kılavuzluğudur. Liman sı

nırlan içinde gelen ve gidecek olan gemilerin kaptanlarına 
teknik bilgi veririz. Onlara bir çeşit müşavirlik görevi yapa 
riz. Böylece gemilerin limana sağlıklı yanaşmalarına ve kalk 
malarına yardımcı oluruz. Şunu unutmamalı ki, kılavuzluk 
başka iştir, kaptanlık başka.

—Her gemi kılavuz ister mi ?
—Genelde istiyorlar. Kılavuzluk istemi ülkemiz açısından 

yararlı oluyor. Çittnkü bizim verdiğimiz hizmet ülkeye döviz 
kazandırıyor. Kılavuz kaptanı bulundurulması nedeniyle Gem 
lik ve Mudanya iskelelerinde hiç bir kaza olmaması bundan
dır.1

—Kılavuz kaptan ücret sistemini kim. tesbit ediyor ?

—Fi a t! ar Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğünün teklifi' 
Bakanlar Kurulunun karan ile tesbit edilir ve resmî gazete
de yayınlanır. Serbest pazarlığa tabi değildir. Bu geminin 
'gros tonuna göre azalır veya çoğalır.

— Sayın Toplu, sizce Gemlik Limanın durumu nedir ?

«âulfan
MOBİLYA MEFRUŞAT 

RUŞEN GÜMÜŞ

Yeterli midir, değilse ne yapılmalıdır ?

— Gemlik limanı, bilhassa iskelesi 30 yıl önceki Guzlike 
göre yapılmıştır. 30 yıl önceki Gcmik’teki ticar; gelişme 
için iskele ihtiyacın üstünde cevap- veriyordu. Bugün ise ti. 
caret hacmi gelişmiş oysa iskele aynı kalmıştır. İtmamını
za gelen bazı büyük gemiler -iskelenin yeters züğ nden yana 
şamamaktadır. Azot iskelesine yanaşarak yüksek bedri ede 
inektedirler. Bunun için ivedilikle Gemlik yeni bir iskelejt 
kavuşturulmalıdır. İlgililer bu konuyu yakınen Uüiymiar. 
Asil Çelik’in girişimleri olumludur. Eğer düşünüldüğü güd 
Kocaçukur’a iskele yapılacaksa bizce girişim ohımlndnr. 
Çünkü bu koy tabii bir İ mandır ve su derindir. Büyük to
najlı gemiler kolaylıkla yanaşabilirler. Kocaçukur’a japıia. 
cak bir iskele bölgenin limanı ihtiyacım karşılayabilir.

— Mesleğinizi yaparken zorlukla karşılaşıyor nuisumız ’

— İşimizi sabalun erken saatlerinde yapmağa çalışıyo
ruz. Rülzgarm ve akıntının olmadığı saatlerde yanaşma ve 
ayrılmaların yapılmasını sağlıyoruz.

Romörkörsüz yanaşmanın zorluklarım çekiyoruz. Bir bata 
ma erken saatleri bunun için terçih ediyoruz. Bu sonuunrn 
zu çöztmak için de Kapaklı Köyünde bulunan tersanede K 
metre boyunda,, bu işe elverişli Gemlik ve Mudanya limanh 
nnda kullanılmak üzere bir römorkör yaptırıyoruz. “ÇA. 
KAL”ı kısmet olursa iki ay sonra suya indireceğiz.

—Bir kılavuz kaptan olarak bize Gemlik Körfezinin özd. 
liklerini anlatır mısınız ?

— Gemlik Körfezi tabii bir Umandır. Kuzey rüzgarlarma 
açık bir limandır. Cysa Mudanya limanı bunun tam tersidir. 
Mudanya bütün rüzgarlara açık ve sıkıntı çektiğimiz bir 
limandır.

Körfezin kendine has rüzgar ve akmtılan vardır. Bunlar 
uzun süren tecrübeler sonucu kılavuz kaptanlarca bir tir 
bilinir.

— Sayın Toplu, bize, ismet Kaptan’ın kılavuz kaptanlık 

özgeçmişini kısaca anlatır mısınız ?
— 1970-71 yıhnda Gemlik ve Mudanya’ya geldi. Bu sıra. 

Jarda bu Hma.nia.rda. hiç klavuz kaptan yoktu. İsmet Kap
tan, 1. Uzak yol Kaptanı, 2. İstanbul Boğaz Kılavuzu, Ça
nakkale Boğaz Kılavuzu, 3. Marmara Denizi Kılavuzu, 4. îs- 
fcendurun Liman Kılavuzu ehliyetlerine sahip tecrübeli tir 
kişidir. Gemlik ve Mudanya’da kılavuz kaptanhk işinin yara 
tıraşıdır. 1945 yılında Yüksek Denizcilik Okulundan mezun 
blduğundan beri dfJnlzriHkte uğraşan bir deniz kurdudur.

İşlerin gelişmesiyle Vira Demir şirketini kurdu. Ortağı
nın ölmesiyle tec şirkete girdik. 1983 de Amigo olduk. 
AMİGO isimlerimizin baş harfidir.

— 1984 yılı veri, rekortmenisiniz. Yeni kurulmuş bir şir- 
ketin ilçenin en yüksek vergi ödeyen şirketi -alması karşısın 
da ne hissediyorsunuz ?

— Kazandığımız için vergi ödüyoruz ve bundan dolayı 
mutluluk duyuyoruz. Herkez vergisini dürüstçe verirse, 
devlete karşı en büyük görevini yapmış olur. Biz de bu gö
revi yapmamn sevinçini taşıyoruz. Ben, Toplu olarak, 1969 
da ilk vergimi 160 l’ra olarak ödemiştim. Şimdi şirketimiz 
27 milyon 063 bin lira vergi ödemiştir, tek kelime ile mut
luyuz.

— Sayın Toplu, bu kısa konuşmamız için size okurlarını 
adına teşekkür ederim.

— Ben teşekkür ederimi Sayın Güler.

Kalitede Fiatta
Bize Güvenin

Rumi ilânlar tek sütun santimi 300 TL.
İcra ve Mahkeme ilânları sütun santimi 100 TL. 
Kayıp Utanflaı 750 TL
Teşekkür ve doğum ilanları santimi 100 TL.
Kongre i’ıanian 3500 TL.
Kooperatif ilanları 4000 TL.

Sürekli ÖMİ Hânlar pazarlıkla ahnır.

ABONE
Alfa ayî* 650 TL.
Ydhk 1900 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlan» veya yaym- 
ianmann fart vertlmer.
Gazetemiz Bttuh Ahlâk Yasasına uyar.

Gemlikli Müşterilerimiz 
Gelin Mobilyanızı Seçin

Evinize Teslim Edelim 
Yolunuz Üzerindeyiz 

* KÖPRÜ BAŞI

MERKEZ : İVAZPA|A ÇARCISI NO 23 TLF : 15731 BURSA sultanmSa 
ŞUBE : ULUBATLI HAŞAN BULVARI YILMAZLAR

AF. NO. 53 TLF : 42273 < CAR A J ALTI > BURSA

İZMİR YOLU

OTO GAR
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"Enflasyonu durdurabilmek için, üç koşul 
öne sürülmektedir.” Bütçe açığını kapatabil 
mek; y, ili den zam yapmak vergi koymak. İMİ' 
böyle istiyor, ött yandan, bu uluslararası ku
ruluşun. başka istekleri de; ‘büyümeden’ cay 
nıak. “büyüme hızım” yarım bırakmak yada 
yatının harcamalarını kısmak, bazılarını da 

" şimdiden rafa kaldırmak.”
I Ekonomimize yön vermeye çalışanlar, neden 

“Mamaların demirini eksik koyarlar”? Başla 
n ezilecek, kalkınmada öncü olamayacak geri 
bıraktırılmış ülkelerin, büyüme hızlarını da 
kesmemek, onlarula büyük <’-evietjer düzey'ine 
çıkarmanın yollumu açmak, patronlar' h'lzrtı 
gönüllerinde neden yatmaz ? Yatmaz, çünkü) 
sömürülecek ülke bulmakta zorlanırlar. O 
yönden “kepçeyle verir sapıyla göz çıkarırlar”

Ne yapacak, gelişmekte olan ülkeler '? Ble 
bile, ya devalüasyona boyun bükecek, ya da 
başka seçenekler arayacaklardır. Bu seçenekleri 
yaratmanın bence baş koşulu içerdeki “HALK” 
tır Halkına güvenmeyen. gücünü halkından 
almayan yönetimler ; parabatalarının ellerin
de oyuncak olacaklardır. Yakın tarihimizd 
yaşadık böv leşin i.

Halkın sesini seç’mden seçime dinleyenler, 
o halka yeminli zeminli söz verenler neredeler? 
Batağa saplanmış ekonomik modelin bir eli

hala havada. Halkı doyuran üretici bugün kut
lanacakları avadanlıkları, ilâcını süper fiatlar 
la alırsa ; yüksek paralarla tımarını yaptırır
sa bu sigortasız yatırımın, sonu kof çıkarsa 
i» yapar üretici, tüketici ?

Demokrasi diyoruz;, yıllarca gerçek denıoku 
rasiyi yaşatabildik mi ? istediğinize* cebimizde 
paramız oldu mu? Bana göre gerçek demok
rasi yoksulla varsılın ortak noktalarda buluş
maları. ortak yanlarım seçerek daha mutlu, da 
ha güzel demokrasiye varabilmeleri olamaz mı ?

YİW/ibi,rlnci yüzyılda, Cıımhur4yet9a 6p. <li> 
neminde neredeyiz? Bizi, kendi adlarına denet 
liyenlerin ikide bir yardımları kesme korkutma 
çalarına kulak verenlerin yalanlarına, kandır', 
maçalarına ; daha ne güne değin göz yumula
cak? Demokrasinin erdenler Jndon yararlanan 
lar kimlerdir, ne yüzle halkın yüzüne bakarlar?

Halkın içine giren siyasetçi, önce halktan, 
seçilme.ı|ln enlemlerini halka götüıtsünllrir de 
ondan sonra kendi adlarına konuşsunlar.
EinLir yalan ve dolanla halkımıza ulusal bi- 
I nçi nasd veririz. Ulusal bilinçten yoksun olan 
lar, üç kağıtçının pa-'ababalannın ellerinde o* 
yuncak olacaklardır. Onurlarını kıran konuş
mama hedef edileceklerdir. Oysa tüm yük o(. 
muzlarında çekenlerin etler'yle gelecekleri yer 
iare getirilirler.

OOOOOO 300000oooooooocaooooooooocooooccooooooooooooocooooooooocoooooo

1985 Uluslararası Gençlik Yılı Dolayısıyla 
Ortaokul ve Liselerarası Şiir Yarışması

8
8

GENÇLİK DİYORKİ
Liselerarası Şiir Yarışması Birincisi

Seller varsa doludizgin
Çağlareasma akan,
Çığlar varya yuvarlandıkça
Büyüyüp, çağlayan
Yanardağlar varya;
Püskürüp lav saçan
İşte biz onlanz.
Umutlarımız sellercesine
Hayallerimiz çığlarcasına

YURT SEVGİSİ
Ortaokullararası Şiir Yarışması Birincisi

Her köşende oturdum 
Yaşadım cennet günü 
Severim güzel yurdum 
Kasabanı köyünü

Şehrin, köyün, kasaban 
Ayrılmaz bir bütündür 
Yurt sevgisi, her şeyden 
Her sevgiden üstündür.

8
8

8
8

Say?» *

Gayrimenkulun Açık Artırma İlânı 
Gemlik icra Memurluğundan 

982/295 T.

Srıtıimasina karar veriljen gayrlar»'nkulün cinsi, kıymeti, adedE, evsafı :

1- Gemlik Tapu sici inin 6.9.1976 tar h ve Pafta : İL Ada : 341, Sahrfe : 28 ve Parsel 
4 te kayıtlı Gemlik Orhaniye mahallesi Kumla yolu mevkiinde kan 5531 metrekare miktarlı 
gayrimenkul üzerine inşa edilen ve tapu sicilin de kat irtifakı halindeki kargir apartmanın 
B. Blok, Birinci kattaki 4/460 arsa paylı (2) bağımsız bölüm sıra nolu meskene bilirkişi 
tarafından 1.500.000. Lira kıymet taktir edilin iştir.

2- Gemlik Tapu sicilinin 29.11.1974 tarih ve Pafta 73, Sahile 1706 ve Parsel 1709 da ha 
yıth Gemlik Küçük Kumla köyü sanincir mev kiinde kain 1600 metrekare miktarlı ve bilirkişi 
tarafından 15.000.000. Lira kıymet taktir edilen ve içinde 12 metre boyunda 9 metre eninde tah 
mini 7 metre yüksekliğinde üstü kubbeli inşaatı bitmiş karkas betonarme yapıh camı bnhmaa 
meyve bahçesi,

Ki ceman iki parça gayrimenkul a çıkartımın suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Meyve bahçesinin imar durumu :

19.2.1978 tarih ve 16205 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve Küçük Kumla köyü belediyesin 
ce uygulanan imar yönetmeliğine göre iki katı geçmeyen yapı izni verilmesi Ek : 7,önci 
maddeleri ile imar kanununa dayalı olarak müm kün olduğu Küçük Kumla köyü Belediye Baş
kanlığının 21.2.1983 tarih ve Fen ve imar işleri 342/26 sayılı yazdan ile bildirilmiştir.

Satış Şartlan :

1- Satış 5.7.1985 Cuma günü yukarıda yazdı sıra gereğince :
(1) nolu sırada yazdı parsel 4 te kayıtlı gayrimenkul saat 11.00 ile 11.20 arasında.
(2) nolu sırada yazdı parsel 1709 da kayıtlı gayrimenkıdde saat 11.30 ile 11.50 arasında 

GentUı İcra Dairesinde, açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edDen kıy
metin ®/075 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaktan mecmuunu ve satış masraflarını geç 
mek şartiyle ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahüdii baki 
kalmak şartiyle 15.7.1985 Pazartesi günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkanla- 
çaktır.

Bu artırmada da rüçhanh alacaklıların. alaca ğını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle ea 
çok artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin •/» 10 u uasbettude 
pey akçesi veya bu miktar kadar millî bir bankanın teminat mektubunu iuimii 
leri lâzımdır. Satış peşin para iledir, ahcı istediğinde 20 günü geçmemek üse 
re mehS verilebilir. Dellâhye resmi ihale pulu tapu harç ve masrafları ab* 
ya aittir. Birikmiş vergiler satış hedefinden ödenir.

3— ipertek sahibi alacaklılarla itgüilerin ( + ) bu gayrimenkul îteerindeM hak 
kırım hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile ou 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde haklan tapu mU 
ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4— Sataş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve tfi&s 
Kanonunun 138. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan 
ve */« 10 faizden ahcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kafana 
dan kendilerinden tahsil edilecektir.

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

6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatuu kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak İsteyenlerin 982/295 T. sayıh dosj-a numara 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

işte biz onlanz. 
Bizim düşüncelerimizde açar, 
Huzur tomurcuklan 
Bizim yüreğimizde yatar

Sevgi, dostluk duygulan 
Bizim geleceğimizde var 
Mutlu dünya umutlan 
Koşan, uçan, aşan... 
İşte biz onlanz.
Gücüne güvenilen, 
Sözüne inanılan 
Bir vatan bırakılan 
İşte biz onlanz.
Gen’iz düşüncede 
Sevgiler bizde 
Yarınlar elimizde 
Kardeşlik gönlümüzde 
Biz buyuz işte

Kasabalar, şehirler 
Birbirinden güzel 
Dağların, denizlerin 
Her yerin şirin senin.

Köylerin var, yaşlanır 
Yamaçlara, sırtlara 
Kavaklarından. tanır 
Görenler sıra sıra.

Oennet gibi her yanın 
Bağın, bahçesi, ormanın 
Gururu var içinde 
Türk çocuğu olmanın.

Gemlik
Hüseyin EKER.
İmam Hatip Lisesi 

3/A 261

8
8

(ic. İf. K. 126)
( + ) ilgililer tâbirine irtifak hakkı sa 

hipleri de dahildir.
tara Memuru

GENÇLİK
Llsalersrası Şiir Yarışması İkincisi

Gençlik Mr heven dcğjii varlıktır.
Amacı gönüllerde açıktır.
Ataman gönlünde gençlik vardır.
Gönüller ondan yana rahattır.

Serap YEŞÎLDAL 
Gemlik Lisesi 

5-ED A/698

Fışkırmış doğadan bahar gibi 
Bakidir Dünyada soylu gençlik 
Çağlasın çoşsun ırmak misali 
Bugün çağdaştır gençlik

Doğan güneş misali ufukta 
Her şafakta her yarde biz vanz 
Atam duymazmısın sesimizi 
Seninle bugün biz bahtiyarız.

Yurdunda huzur ister bu gençlik
Kalbinde hürriyet İster gençlik
Kanatsız çık«a<ta şu göklere
Cihanda barış İster bu gençlik.

Şeyda KARAGÖZ
Gemlik Kız Meslek Lisesi

6/A M

VATANIM
Ortaokullararası Şiir Yarışması İkincisi

Ana kucağım, Ata ocağını
Güzel yurdum
Seni çok seviyorum
Daha çok seveceğim

Her köşesi sanki bir cennet 
Dağlan, ovalan yeşilden demet. 
Eşi yok dünyada, 
öyle bir memleket.

Her kanş toprağından fışkırır tarih, 
Edirne'den Kars’a İzmir'den Ardahan’a 
Ben Türk’üm 
En büyük talih.

Eş’z intanın ancak kendine eşsin 
Dünyalara. değişmem seni, sen teksin. 
Gönlümde fırtına» 
Ruhumda, şimşeksin.

8

i DÜĞÜN SAHİPLERİNE t
* MÜJDE ♦
♦ ♦
* Düğün - Sünnet - Nikâh - Gün - Nişan *
* Davetiyelerinizi Şimdi Alın Kârlı Çıkın •

Türkiye’nin En Ünlü Markalan Olan

I İPEK, ATEŞ» TİCARET, İ
I YASEMİN, ULUDAĞ î

Aynur AYDEMİR
Kız Meslek Lisesi 

3/A 104

Gözlerimde yaşsın başımda taç.
Seni yüceltmek içimde amaç» 
Yüreğimde imansın damarlarımda kan 
Uğrunda ölürüm güzel yurdum inan.

♦ Davetiyelerinin Zengin Çeşitleri ile Hizmetinizdeyiz J
* GELİN GÖRÜŞELİM, *
J 1 SAATTE DAVETİYENİZ HAZIR J
♦ * Zengin Çeşit * Ucuz Fiat *
| * Baskıda Kalite * Çabukluk $
# * 

KÖREZ MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ
# GAZHANE CAD. ŞİRİN PASAJI TLF : 1797 *♦ ♦ ♦##^##^#**«^*^**#*#**^***#***#»#



gemLik

KÖRFEZ
Yönetim Yeri î İstiklâl Cad. Gürçay Han 

Kat 3 Tlf : 1797 — GEMİJK

Dizgi ve Basla :
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

•KMLİK KORFBZ 28 MAYIS 1985__________________ _______________

Gayrimenkulun Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. 1983j 459 T.

Satılmasına, karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :

Gemlik Tapu »ellinin 27.8.1973 tarih ve Sahi fe : 4995, Pafta : 26 ve Parsel : 1401 de kayıt 
h Gemlik Küçük Kunda san incir mevkiinde kain 1700 Metrekare miktarlı arsa üzerine inşa 
edilmiş bulunan ve ancak tapu sicilinde kat irtifakı halinde bulunan kargir apartmanın (A) 
Blok (84) bağımsız bölüm sıra nolu 4,ncü katta ki 4/377 arsay paylı mesken bilirkişi tarafından 
3.000.000. Ura kıymet taktir edilen mesken açıkartırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartlan :

1- Satış 5.7.1985 Cuma günü saat 10.00 dan 
artırma suretiyle yapflacakjtır. Bu artırmada 
çaldılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
le bir bedelle ahcı çıkmazsa en çok artıranın

10.20 ye kadar Gemlik İcra Dairesinde açık 
tahmin edilen kıymetin o/o15 ni ve rüçhanh ala 
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böy 
taahhüdü baki kalmak şartfyle 15.7.1985 Pazar 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçtesi günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci

honh alacaklıların alacağını ve satış masraflar mı geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2___ Artırmaya iştirak edeceklerin tah min edilen kıymetin •/» 10 u maketinde
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu verme 
leri lâğımdır Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek öze 
re mehil verilebilir. Delikliye resmi ihale pulu tapu harç ve masrafları aheı 
ya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

KAT>4
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। Gemlikspor Kulübü Başkanlığından
İ Duyuru
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LACAK ÇEKİLİŞİ İLE KULÜBÜMÜZÜN DÜZENLEMİŞ 
OLDUĞU “1 ADET MURAT SERÇE” ÇEKİLİŞİ

| 29 TEMMUZ 1985 GÜNÜNE ERTELENMİŞTİR

ö BİLET ALAN GEMLİKSPOR'u SEVENLERE DUYURULUR.

Yönetim Kurulu

I
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3— ipdtek sahibi alacaklılarla ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki hak 

lanın hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile on 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde haklan tapu sicili 
ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflâs 
Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan 
ve •/• 10 faizden alm ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükmet hacet kalma 
dan kendilerinden tahsil edilecektir,

5— Şartname, ilân tarihinden İtibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmiiş ve münderecatmı kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak İsteyenlerin 983 /459 sayılı dosya numara 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilânolunur.

(İc. İf. K. 126)
( + ) İlgililer tâbirine irtifak hakkı aa icra Memuru

hipleri de «tabiidir

TERMÂX
MİNİ DU$ VE MİNİ ŞOFBEN

ODUNA, GAZA ve BEKLEMEYE GEREK BIRAKMAYAN 
SICAK SU ÜRETİCİSİ

ANINDA BOL ve SICAK SU

Banyo, Mutfak, Berber, Kuaför, Otel ve Moteller İçin 
İdeal Su Isıtıcısı

■ MÜH. vo TİC.
E"‘ HBh BEDRIAKBAL

Koyfcon Mah. 2 No/u Cad. 3/A Tlf s 3197 GEMLİK

Küçük İzci Kampı İMSAKİYE

GEMLİK

I
I

LABORATUVARI
SAYIN HALKIMIZIN HİZMETİNE AÇILMIŞTIR.

LABORATUVARIMIZDA

I
KAN SAYIMI 
KAN GURUBU 
ÜRE 
SEKER 
İDRAR TAHLİLİ 
GEBELİK TESTİ 
GAİTA TETKİKİ

KARACİĞER FONK TESTLERİ 
ROMATİZMA TESTLERİ 
SPERMOÖRAF
V.D.R.L 
CHEK-UP (GENEL KONTROL) 
DİĞER BÜTÜN TAHLİLLER 
KÜLTÜR VE ANTİBİOĞRAM

I
E

Bursa ve ilçelerinin küçük 
izcileri katılırken, Hasanağa 
Kampına Eskişehir, Bolu, İs

tanbul, Balıkesir bölgelerin-

deri 
lar. 
gün

Küçük İzciler katılıyor- 
Hasanağa kampına bil

yeni kafilelerin gelmesi

bekleniyor.

Küçük tzci kampı 6 Hazi

ran günü sona erecek. Daha 
sonra izci gençlik kampları 
bağlıyacak.

Gençlik Yılı

GÜNTLER
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yata
8a-Dk. SaJMc SaJDk:. Sa-Dk. SaJJk. SaDk.

21 Mayıs Sah 3A0 5.36 13.05 17.00 20*4 22.ÛS
JJ2 Mayıs Çarşamba 3A9 5.36 13.05 17*1 20*5 22.(5
23 Mayıs Perşembe 3.4* 5*5 13.05 17.01 20.26 22.06
24 Mayıs Cuma 3j46 5.34 13.05 17.01 20.27 a.K
25 Mayıs Cumartesi 3.46 5*4 13.05 17.02 20*7 2XJI
26 Mayıs Pazar 3.44 5*3 13.06 17.02 20.28 22J6

27 Mayıs Pazartesi 3A3 5*2 13.06 17.01 20*9 22.U

28 Mayıs Salı 3.41 5.31 13.06 17.01 20.30 an

29 Mayıs Çarşamba 3/10 5*1 13.06 17*3 20*1 n.M

30 Mayıs Perşembe 3.39 5.30 13.06 17.03 20*2 n>

31 Mayıs Cuma 3.38 5.30 13.06 17.03 20*3 2216

1 Haziranı Cumartesi 3.38 5*9 13.06 17*4 20*8 tu»
2 Haziran Pazar 3JS1 5.29 13.07 17.04 20.34 S.B

3 Eftıziran Pazartesi 3*6 5*9 13.07 17*4 20*5 HJ*

4 Haziran Salı 3*6 5*9 13.07 17-64 20.35 2UI

5 Hajdraııı Çarşamba 3.35 5*8 13.07 17*5 20.36 22ü

6 Haziran Perşembe 3.34 5*8 18.07 17.05 20*7 H» |

7 Haziran Cama 3*3 5.28 13.08 17.05 28.38 ns

8 Haziran Cumartesi 3.33 5.27 13.08 17*6 20*8 ■Jl j

9 Haziran Pazar 8*2 5.27 13.08 17.06 20*9 21» ।

10 Ha<ran Pazartesi 3*2 5.27 13.08 17.06 20*9 «.■_ |

11 Hidran Sah 3-32 5.27 18.08 17*6 34.44 2226

12 Haziran Çarşamba 3*1 5.27 13.03 17.07 20.48 2tr

13 Haziran Perşembe 3*1 5*7 18.09 17*7 20.41 aK

14 Haziran Cuma 3*1 13.09 17*7 20.41 g» j

KADİR GECESİ

15 Hariran Onnartesî 3.31 5*7 1S.O9 17.07 20.41 22S 1

16 Haziran Pazar 3*1 5^7 13.09 17*7 20.42 aJL ı

17 n—Iran Pazartesi 3.30 5*7 13.10 17.08 20.42 n»

18 Haziran Sah 3.30 5*7 13.10 17.08 M43
»Jl |

19 Rıuiran Çarşamba 3.30 5*7 13.10 17*8 20.48 a.sı

i 
E
E

YAPILMAKTADIR

Adres : Çarşı Meydanı M. Erçek Pasajı Üstü

gi Güney, üçüncülüğü İmam

ciliği Kız Meslek Lisesinden 

Şeyda Karagöz, üçüncülüğü 
Gemlik Lisesinden Elvan Kö-

Şiir ve Kompozisyon

KAYIP

da 5 Süincîliği İmam Hatip

HOsayİn Yıldıı

ciliği Kiz Meslek Uaesinâen 
Aynur AyJemâr. üçüncülüğü 
hköğrtitn OkuhırKtan Filis Gür 
kaş kasandı.

Not : Laboratuvarımız pazar hariç hergün saat 8.00-19.30 
arası açıktır.

NOfus Memurluğun* 
dan aldığım nüfus cüzdanımı kay* 
bettim. Yenisini eleeeğımdan es* 
kisl hükûmsOıdflr

ECZACI KALFASI ARANIYOR
Tecrübeli eczacı kalfası alınacak

MAr t Tamer Eoı. K. Kumla Özkan Sltaal

Ortaokullar arası rtjknma 
AhşkanhğAıda Kütüphanenin 
Rolü Ne Olmalıdır ?" konulu 
kompozisyon ysnjcnaBmda : 
Birinciliği İmam Hatip Lise

sinden Selami Çelik, ikincili-

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI 
BURSA VE ÇEVRESİNDE SAAT 06.20 DE

DEVREN SATILIK
Pazar Caddesinde Devren Satılık Dükkan 
Mtr ; Tlf : 2412
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