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DUYURU
S.S. Gemlik Körfezi Konut 

Yapı Kooperatifinin Telefonu

2439
Olarak Değiştirilmiştir. Saygıdeğer 
ortaklarımızın ve kamuoyunun bil
gilerine arz olunur.

Yönetim Kurulu

KURULUŞ : 1< HAZtBAR İtil

FEYZİYE KÖYÜ
ATATÜRK BÜSTÜNE

MEÇHUL BİR KİŞİ 
YAŞLI ADAMI DÖVEREK 
HASTANELİK ETTİ

KAVUŞTU
Bursa Uludağ Rotary Kulübü tara 

tından Feyziye Köyü ilkokuluna 
vsptalan Atatürk büstü törenle 
Kiiü.

Geçtiğimiz hafta, Feyziye Köyün, 
de düzenlenen törene Bursa Vali 
Yardımcısı Orhan Kırlı, Gemlik Kay 
makamı Mehmet Güler, Garnizon 
Kımndaffî Namık Yurtışık, 
Gemlik Belediye Başkanı Hakkı Ça
kır, Anap üçe Başkanı Haşan Ba
şaran. Uludağ Rotary Kulübü Baş
kanı Cevat Batıcı ve Gemlik Rotary 
kulübü üyeleri katıldı.

Feyziye Köyü ilkokulu bahçesine 
japtınian Atatürk büstü 850 bin 
Liraya mal oldu. Büstün açılışında 
konuşan Uludağ Rotary Kulübü Baş 
kam Cevat Batıca şöyle dedi :

“. Bize güzel yurdumuzu ve mim 
hnriyel nı zi kazandıran büyük in, 
san için yapılan en güzel iş,onun eser 
terine sahip çıkmaktır. Bu güzel 
büstün köyünüze kazandırılmasıyla 
oüadan sevgimiz her zaman hatır 
ianacaktır.”

Atatürk’ü
Anıyoruz

ARMUTLU BELEDİYESİ BÜTÇESİ
130 MİLYON 605 BİN LİRA KABUL EDİLDİ

Cumhury etimizin kurucusu, ulu 
önder Mustafa Kemal Atatürk 
ölümünün 47. yılında bütün, ulusça 
bir kez daha saygıyla anılacak.

Atatürk için düzenlenecek anma 
programı üçe Milli Eğitim ve Genç
lik Spor Müdürlüğünce yapılacak.

Bemlik Yargıcı 
Yüksel Fazlıoğlu 
Görevini Başladı

Genlik Ceza Yargıçlığında boş 
ıhman kadroyu doldurmak amacıy 
i btr sür» önc« yapılan atama ile 
«nhk Yargıçlığına getirilen Yüy 
1 Fazluoğlu yeni görevine başladı. 
ZonguMak Sorgu Yargıçlığından 
jsnize atanan Fazlıoğlu 20 yıllık

KIRLI KONUŞUYOR
Daha sonra konuşan Bursa Vali 

Yardımcısı Orhan Kırlı, Feyziye Kö 
yüne Atatürk büstünü kazandıran 
Rotary yöneticilerini vfe köylüleri

Feyziye Köyü İlkokulu bahçesine yaptırılan Atatürk büstü 
törenle açıldı.

Açılışta bir gurup görülüyor.

Armutlu Belediyesinin, 1986 yılı 
tahminî bütçesi 130 milyon, 605 bin, 
007 lira olarak kabul edildiği açık
landı.

Armutlu Belediye Başkanı Celal 
Göç, gazetemize yaptığı açıklama
da Armutlu Belediyesinin 1986 yılı 
bütçesinin gerçek rakkamlara da
yandığını vurgulayarak şöyle ko
nuştu :

“.1986 yılı bütçesi 1985 yılı büt
çesine göre %75 dolaylarında bir 
artış kaydetmiştir. Artışlar daha 
çok İller Bankasının belediyelere 
ödediği yardımlardan kira gelirleri

Belediye Başkanı Çakır
Uludağ “Belediyecilik Semineri”nde

Belediye Başkam Hakkı Çakır, 
Uludağ Grand Yazıcı Otelinde de
vam eden “Mali idarelerde Yeni Dü 
zenlcme ve Belediyelerimiz’’ konulu 
semineri izliyor.

Uludağ’daki seminere Iç işleri 
Bakam Yıldırım Akbulut, ANAP 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Keçeciler, MDP Genel Başkanı Ul- 
kü Söylemezoglu. DYP Genel Baş
kanı ve Yardımcısı Yıldırım Avcı, 
Vali Zekat Gümüşdiş, belediyecilik 
derneği Başkanı ve Ankara Anaket 
Belediye Başkanı Mehmet Altınsoy 
ile il ve ilçelerden gelen toplam 168 
belediye başkam katılıyor.

Bugün sona eren seminerde, bele, 
diyclcrin sorunları dile getirildi. Çc 
şitli belediye boşkanlan konuşmalar 

kutladı, köylülerin büstü korumala
rını istedi. Vali Yardımcısı Kırlı ve 
Gemlik Askeri Garnizon Komutanı 
Namık Yurtışık, Atatürk büstünü 
açtı.

nin artmasından kaynakfanmıştır 
1986 yılında, kasabamızda bulunan es 
ki hamam yıkılıp yeniden inşa edile, 
çektir. Mezarlık ele alınarak temiz 
lenecektlr. Mezbaa ve hizmet bina
mız onarılacak, 30-35 kişilik yeni 
bir yolcu taşıma otobüsü alınacak
tır. Öteyandan kasabamızın Bayır 
Mahallesindeki yol tanzimi yapıla
caktır.”

öte yandan Armutlu Gemlik ve 
Yalova arasında taşıma yapan iki 
otobüsün taşıma ücretlerine (beledi
ye meclisince artış yapılmadı.

yaptı. Açılış günü konuşan Türk Be
lediyeciler Demeği Başkam Mehmet 
Altınsoy, “Belediyecilik, nankör bir 
iştir. Yaptığımız hizmetler, görül, 
mez, ama yapamadığımız zaman ise, 
lanetleniriz” şeklinde konuştu.

Küçük Kumla Ortaokulu İçin 
2.5 Dönüm Arsa Bağışlandı

Küçük Kumla ortaokula kavuş
turmak için 2.5 dönümlük arazi ba
ğışlandı. Küçük Kumla Sağlık Oca 
ğı karşısında Ahmet Kütahya, Ka
mile Başaran, Devrise Taraklı ve 
Senıiha öz türe adlı şahıslara ait 2.5 
dönümlük bahçe okul yapımı için

D. S. 4 t»

Yusuf Alımlı (75) adındaki yaşlı 
şahıs kimliği bilinmeyen bir kişi ta
rafından feci şekilde dövülerek baş
tabandık edildi.

Yalova Yolu 4. k' lomttr esinde 
Gemlik Seramik Fabrikası yakınla
rındaki evide yalnız yaşayan Yusuf 
Alımlının cumartesi gecesi saat 22 
sıralarında evinin kapışım çalan ve 
geceyi geçirmek istediğini söyleyen 
kimliğini bilmediği bir şahıs tarafın 
dan feci şekilde dövüldü.

Olaydan sonra Bursa Devlet Has-

7. Orhangazi Zeytin Festivali 
Hazırlıkları Tamamlandı

7. Orhangazi Zeytin Festivali önü 
müzdeki hafta törenlerle kutlana
cak.

Orhangazi Zeytin Festivali Kutla
ma Komitesince hazırlanan progra 
ma göre ; 11 Kasım 1985 günü fes
tival saat saat 11.00 de başlayacak.

Armutlu Belediyesi1, gelecek yıl 
Iç İşleri. Bakanlığından 2 memur, 
dört işçi kadrosunun açılmasını is
tiyor.

Armutlu Belediye Başkanı Celâl 
Göç, “bu yıl gelirlerimiz arttı"dedi. 

taban esine yatırılan Yusuf Alımlı, 
evine almadığı şahsı tanımadığını 
belirterek şunları söyledi :

“— Cumartesi günü saat 22.00 sı 
talandaydı. Kapım çalındı. Açtım 
20.25 yaşlarında, kekeme konuşan 
bir genç geceyi evimde geçirmek is
tediğini söyledi. Kabul etmedim. Bu 
nun üzerine bana vurmaya başladı. 
Kendimden geçmiştim, uyandığımda 
sabah olmuş ve her yanım kan için, 
deydi Yola çıkarak yardım istedim 
ve hastahaneye getirildim. ”

Açılış konuşmalarından sonra festi
val kervanı geçişini, folklor ekiple
rinin oyunları izleyecek. En güzel 
zeytin yetiştiren üreticilerin ödüllen 
dirilmesinden sonra, festival onuru
na Or.Ma yün fabrikasında kokteyl 
veriecek.

7. Orhangazi Zeytin Festivalinde
Marmara Birlik Zeytin Tanım Satış 
Koiperatifinin zeytin alım fiatlan 
açıklanacak.

Küçük Kumla
Telefon Kabloları
Yeraltına Alınıyor

Küçük' Kumla PIT sinin telefon 
kabloları yeraltı şebekesini almıyor.

PIT Genel Müdürlüğünce ihalesi 
yapılan işin çalışmaları Küçük Kum 
la’da devam ederken, çalışmaları 
1986 yılında tamamlanacağı açık
landı.

Daha önce ağaç direklerde, hava 
hattı ile hizmet veren telefon şebe
kesi, çalışmaların tamamlanmasın
dan sonra yer altına alınacak.
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SOLDA BİRLİK, SHP
1983 Anayasasının ruhu yönetimin tutumu ve uyguladığı 

ekonomi politikasıyla beli ydi. Acaba Sayın Ecevit; partileş
mek İçin “erken” derken haklı mıydı î Zaman haklılığını 
gösterdi. O günkü koşullarda yönetim, sağda bir partinin, 
devlet partisinin idareyi ele almasını istiyor ve gel.şmeleri 
buna göre hazırlıyordu. Eski CHP’U il balkanlarının başlat
tığı partileşme girişimi Konseyce engellendi, daha sonra 
bilil ğimlz siyaset yasaklan getirildi. Hatta eski defterleri 
kapatmak için hazırlanan Siyasi Partiler yasasında; 12 Ey. 
liil öncesinin partileri yeni kurulacak partilerde üye olması 
bir bakıma engelleniyordu.

Böylesine uygunsuz koşullarda girişimler engellenirken, 
Sol’da HP kuruldu. Kuruluş biçimiyle, genel başkanıyla bu 
partiye sağlıklı gözle bakmak olanaksızdı. Ve Türk siyasi 
Utarütüründe HP, “Muazzaa” yani “danışıldı döğüş” ile 
kurulmuş bir “sol” görüntülü parti oluyordu. Yeni arayışlar 
sürerken CHP’nin eski grupcu kanatlan güdümünde “sol” 
da yeni arayışlar başlamış ve SODEP kurulmuştu. HP’nln 
yanında SODEP daha inandırıcıydı. Ancak lider gerekiyor
du. Lider inandırıcı, yıpranmamış, demokrat ve birleştirici 
olmalıydı. Gözler Saym İnönü’de toplandı ve bir çok giri. 
şimden sonra lider bulunmuştu.

Demokratik sol*un Türkye’deki doğal lideri Saym Ecevit, 
yaptığı açıklamalarda şöyle diyordu :

••-İttihat ve Terakkiden, Halk Fıkrasından gelme köklü 
bîr yapıya sahip olan CHP artık günümüz Türkiye’sinde iş 
levni bitirmiştir. Bugün kurulacak olan demokratik sol par 
ti, batıdaki gibi, çağdaş, tabandan tavana örgütlenmiş, 
grupça olmayan ve eski CHP’nin içindeki hastalıklarından 
arınmış olmalıdır.” Saym Ecevit, SODEP’in doğuşunu da 
gereksiz ve erken tuluyordu. Hatta CHP’nin mirasının sa
vunucusu olarak n teliyordu.

“Söz konusu CHP’nin mirasıysa, bunda en büyük paya 
benîm sahip çıkmam” gerekir diyordu. Bursa’dan ve Gem
lik’ten Or-An’a gidenlere...

SODEP ve DYP genel seçimlere katılamadı. “Veto” ed 1- 
di. Kuruluş aşamasında başka “Veto”larda yenmişti.. Bu 
gelişmeler içinde genel seçime gidildi. Birçok eski solcunun 
ANAP’a oy vermesine karşın, demokratik sol taban % 30 
luk oranım korudu.

12 Eylül 1980 den bugüne beş yıl geçti. Yönetimin istedi, 
ği sağ liberal parti, yerine, yine sağ liberal bir başka parti 
hükümet oldu. Dış f'nasman kuramlarının arzuladığı ekono
mik polit ka sonucu işçi, memur, köylü ve esnaf tam bir 
cendere altına sokuldu. Çağdaş demokrasilerde bulunmayan 
fcîr çok antidemokratik yasa, gerek Anayasa’ya gerekse ya
salara girdi.

Demokratik solda HP, SODEP ve kurulması yıllardır yı
lan öyküsüne dönen SDP var. Bizler yerel seçimler öncesi 
bazı arkadaşlarla Saym Ecevit’in öncülüğünü yaptığı SDP’ 
nin ilkelerin, benimseyerek buraya kurucu olduk. Ancak 
şunu gördük : Demokratik sol düşüncenin teorisyeninin belirt 
t ği gibi örgütlenme gerçekleşmiyor. Tabandan tavana örgüt 
terane önerilirken, üst yönetimde söz sahibi olanlar ellerin
deki "kar₺eks”lerinden buldukları adları vererek tabanda 
korucu arıyorlar. Hastalık buradan başlıyor.

Hl' ve SODEP’in ilkeli birlikteliği sevind'rici. Aynı taba
na seslenecek üst yöneticilerin tabanlarının sesini kulak ver 
meleri olumlu bir davranıştır. Önemli olan 12 Eylül öncesi 
CHP’de gördüğümüz hastalıklarının bünyelerine işlemiş ol
mamasıdır. Şimd. herşey güzel gözükebilir ama sol’un doğur 
ganlığı da unutulmamalıdır.

İLÂN
Umurbey Belediye Başkanlığından

1— Beldemizin muhtelif sokaklarında yaptırılacak kaldı, 
rını inşaatı işi 2886 sayılı yasanın 45 nci maddesine göre 
ihale edilecektir.

2— İşin keşif bedeli 2.956.875. TL. olup, geçici teminatı 
88.706. TL. dir.

3— İhale 13.11.1985 Çarşamba günü saat 14.00 de Bele
diye Başkam odasında yapılacaktır.

4__ İhaleye girmek isteyenlerin yapı tesis ve onaran işle
ri ihalelerine katılma yönetmeliğindeki hükümler içinde ibra 
edecekleri belgeleri ile ihale tarihinden 2 gün öncesinden 
müracaat ederek yeterlilik belgeleri almaları zorunludur.

6— Bu inşaata ait keşif ve şartnameler Belediyemiz Fen 
işlerinde görülebilir.

6— ihaleye iştirak edeceklerin 1985 yılı Ticaret Odası bel
gesi, Yapı araçları bildirisi, Mail durum bild risi, Iş 
bitirme belgesi ile en azından (C) grubu müteahhit karnele
rini ibraz etmeleri zorunludur.

7— Posta ile yapılacak , müracaatlardaki geçikmeler dik
kate alınmaz.

ilân- olunur. 30 Ekim 1985

Hüseyin KARPAT 
Umurbey Belediye Başkam 

(Basın)

Kongre İlânı 
Gemlikspor Kulübü Başkanlığından

Gemlikspor Kulübünün yıllık olağan genel kural kongresi 
20 Kasına 1985 Çarşamba günü saat 15.00 de Gazhane Cad. 
Şirin Pasajı Kat 1 deki kulüp lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 27 Kasım 1985 günü ay 
m yer ve saatte yapılacaktır.

Bütün üyelerimize duyurulur.
Gemlikspor Yönetim

Kurulu
GÜNDEM:
1— Açılış
2— Saygı duruşu
3— Faaliyet raporunun okunması
4— Hesap raporlarının okunması
5— Yönetim kurulu faaliyet ve hesap raporların ibrası
6—Yeni yönetim ve denetim kurulların seçimi
7— Dilek ve temenniler
8— Kapanış;

I AKDOĞANLAR TİCARET »

MOTİF
DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ M 

Hüseyin akdoğanlar İ|| g İÜ
B Duvar Kağıdı 

FormplastSî Poster

Kongre İlânı
Armutlu Ortaokulu Yaptırma ve Koruma 

Derneği Başkanlığından
Derneğini zin yıllık olağan genel kurul toplantısı 22 Ka

sım 1985 Cuma günü saat 19.30 da Okul Salonunda yapıla
caktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde kongre 28 Kasım 1985 
günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1— Açılış, yoklama
2— Saygı duruşu
3— Divan heyetinin oluşumu
4— Yönetim ve denetleme kurullarının çalışma raporları

nın sunulması, görüşülüp aklanması
5— Yeni yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi
6— Dilekler istekler ve kapanış.

Cam Cila
Halıfleks

Marley
Yağlı Boya

Plastik
Badana

Tlf : 2132
Merkez : İstiklâl Cd. Gürle İş Hanı Pasaj İçi Gemlik
Şuba : Pazar Cad. No. 8 Gemlik

Müracaat s
özgelik Alüminyum - Tlf : 2571

Gürle İş Hanı Kat 2 de 
76 Nolu Büro Satılıktır.

Gemlik

a I
' SAYIN HANIMLAR

I ... I“Kış Geldi’ Diye Telaşlanmayın E
Kışlık Yeni ve Değişik Modelde |

M Gecelik, Pijama ve İç Çamaşırları D
BKuştüyü Yorgan ve Yestıkları f

Elegant Mağazamızda Pazarlan- M
g maktadır» ELEGANT
M Gürle İş Hanı No 21 Gemlik ğ

j Kaloriferci Aranıyor '
< I
> Müracaat : i
। Aydınlar Koli. Şii. - Tlf . 1278 Gemlik |

i J: j

HERKESE BAHÇELİ EV

4 Oda 2 Salon Deniz Kıyısında

YAPRAK EMLAK
Burhan Aydı Tlf : 1271 Gemlik ,
Not : Geniş Açıklama S Kasım’da

f MA MA MA MA

ÖĞRENCİLER!

İthal Malı Kırtasiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü?

< BURAK KIRTASİYE
(Yani Çarşı No. 29-30 Belediye Dükkanları Gemlik I
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GEMLİK KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASI GAZETE 

RESMİ İLANLAR TEK SÜTUN OM. 300 TL.
İCRA ve MAHKEME İLANLARI CM. 100 TL.
TEŞEKKÜR ve DOĞUM İLANLARI CM. 150 TL. 
KAYIP İLANLARI 1000 TL.
KONGRE İLANLARI 4000 TL.
KOOP. KONGRE İLANLARI 5000 TL.
SÜREKLİ ÖZEL İLANLAR PAZARLIKLA ALINIR

ABONE
6 AYLIK 750 TL.
YILLIK 1500 TL.

Gazeteye verilen yazılar yaymlansm veya yayın
lanmasın geri verilmez.

Gazetemiz basm ahlak yasasına uyar.

*
♦ $ * $ $ * ♦ * * $ *
* *
**

«âultan
MOBİLYA MEFRUŞAT 

RUŞEH GÜMÜŞ

Kalitede Fiatta
Bize Güvenin

GEMLİK’Lİ MÜŞTERİLERİMİZ GELİN MOBİLYANIZI SEÇİN

EVİNİZE TESLİM EDELİM 

YOLUNUZ ÜZERİNDEYİZ
Taksitle Kristal Avize Çeşitleri Satışlarına Başladık

MERKEZ t İVAZPAIA ÇARCISI NO 2S TLF 115731 BURSA 
ŞUBE t ULUBATLI HAŞAN BULVARI YILMAZLAR
AP. NO. 53 TLF t 42273 < GARA3 ALTI) BURSA

SULTAN MOBİLYA

ANKARA YOLU

KÖPRÜ BAŞI
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SOMERBANK GENEL MODORLOÖONDEN 
KAMULAŞTIRMA TAKDİR GOnO İLANI

Gemlik Sunğipek ve Viskoz Mamulleri Müe*»sesemizc ait Selef on Tesislerinin elektrik İhtiya
cının karşılanabilmesini tem inen fabrika sahasında yapılacak trafo ile TEK’e ait 2 nolu enerji 
merkezi arasına dikilecek 20 adet direkten 16’sı İçin her direk 2x2 = 4 m2 Hk kısmın doğrudan 
doğruya kamulaştırılması ile, bu araziden geçecek nakil hattı güzergahı için yaklaşık 3500 m2 
lik bir kısmın üzerinde de kamulaştırma yolu He irtifak hakkı tesis edilmesine karar verilmiş 
olup 18.11.1985 günü bu gayr'menkuller için kıymet takdiri yaptırılacaktır.

İlgililerin belirtilen gün ve saat’de gayrLmen külleri başında hazır bulunmalarını 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 11. Maddesi uyarınca ilgililere duyurulur.

Arueı ka, beş senede 6ÛO nûlyıuı dolar vere- 
tkıuiş. Bugün, ABD'ye Türkiye'nin dış satımı 
uı mJyoa dış alımı üç milyon dolardır. İlk 
gamada dış sa timimizin üç mJyan aşması ge- 
titgi vurgulanırken tunun nasıl olacağını or
aya koyarken, yalnızca gevezeliklerle yetinmek 

CuTiez- Türk ulusuna, öylesi bir Türkiye getiril 
eb ki herkes yaşamından hoşnut olsun. Yoksa, 

g’Xşle eiindekini avucundakini de enflasyon 
uanT yapıyor. Neymiş Türkiye’de ÎŞÇİ ucuza 
ıhşunuş. Refah düzeyi yüksek ülkelerde sorun 
ır çözüme ulaştırılırken, Türkiye'de zamanın 
hık'ndimieslne bırakılır.

Elzinı jısanuuız, çalışkanlığıyla, sorunların 
stesinden gelme ustalığıyla, kendine yol yor
sun ararken: Amerika'nın vereceği 600 milyon 
jlar. önce kimlerin nasıl paylaşacaklarım da 
üşiiEdürür. Syaset yapana güvence yoktur. 
Lnıerika, Türkiye'ye 609 milyon dolar verirken. 
Hşkusuz kalkınmamızı ama; lamam ıştır. Kırpın 
t yardımlarla, büyük işlerin başarılacağım şa
şalar. günün birinde ceplerindeki paranın da 
çtnğunu göreceklerdir.

Türkiye, ulusal birliğiyle, dayanışmasiyle en 
> soranları çözmesini bileğe İmiş tir. İnsanı- 

doğaçtan gelen gücüyle, olmazlın oluştur- 
büyük güçlü devletin temellerini atmıştır,

îte. bu sağlam temeller üstüne bilimin yol gös 
ferHiğcde dünyadaki yerini daha da sağlamla ş.

Türkiye'nin dış alımı üç milyar dolarken sağ 
lam yapısıyla yaşayabiliyorsa, dünyadaki geliş
mekte olan ülkelerden daha da 'derdedir. Sam 
amcamıza bakarsak; somut verilere göre dışsa
tımın. üç milyon dolan aşması gerektirdiği için 
de ekonomimizi boyunduruktan kurtararak öz
gürlüğüne kavuşacaktır. Ekonomimiz, ulusal 
yapımızı daha da pekiştirerek, ulusal b'rlige 
vardığımız günleri yaşıyoruz. Bu günler Türk 
ulusuna yurdumuza canlılık vereceğinden kuş
kumuz yoktur. Dağdaki çoban da ulusal gelir
den payım alacaktır.

Artık, birdendir bizden değildir yutturmaca
lar! da tutmayacaktır. Toplumun sağduyusu 
sorunlara bakılacağını öğretmiştir, insan muza. 
Bu ülkede aldatmaca oynayacaklarım sananlar 
günün birinde yokolacaklardır.

Toplumdaki durgunluğa bakarak, kendilerine 
pay çıkaranlar o aldanışla eylem birliklerini sür 
(Sürdürürlerse, bittiklerinin farkına varamayacak 
lardır. Artık Türkiye'de» dini s'yasete alet eden 
ler değil, gerçek bilini adamları konuşmalıdır
lar. Türk ulusu, vatanında yapılanların söyle
nenlerin. nedenini n'çin’ni bilmelidir. Büyük 
güçlü devletin yasaları da vatandaştan yana ol 
malıdır. Okullardaki çocuklarımızdan gençliği
nize değin varan b'r uyanış sancısında Türkiye, 
ken. topluma uymayı, toplum kurallarına ters

Toplumun dinamiği, kendini devinime geç'rir- 
düşmemeyl de öğretecektir yaşayanlara.

EN İYİ REKLAM 
TAKVİMLE YAPILANIDIR.

1986 ZENGİN TAKVİM 
ÇEŞİTLERİNDE 

YİNE ÖNCÜYÜZ,,,

ÇEŞİTLERİMİZ GELMİŞTİR.

SİPARİŞ KABULÜNE BAŞLADIĞIMIZI 
SAYIN TİCARETHANE 

SAHİPLERİNE DUYURURUZ.

“ İSMİMİZ GÜVENCEMİZDİR.”

*5
I körfez TLF ; 1797

MATBAACILIK VE AMBALAJ SAN.
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Sümerbank Genel Müdürlüğünce Gemlik Sunğipek ve Viskoz Mamulleri 
Sanayii Müessesesinin Enerji İhtiyacının Karşılanması Amacıyla 

Geçirilecek Enerji Nakil Hattı İçin İstimlak ve İrtifak Hakkı Tesis Edilen 
Gayrimenkul Listesi
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1 51 488 19 Tarla 8763 — 2x122 = 244 m2 Raif e Kumlu
Danış Kkim

2 51 488 37 Tarla 26108 8m2 2x200=400 m2 M. Kemal Dikim

3 51 488 35 zeytinlik 9494 4m2 2x70 = 140 m2 Mustafa Sili vereseleri
Süreyya Sili
Turgut Sili

Fatma Sili
4 51 522 2 » 163417 jL6m2 2x370 = 740 m2 İbrahim Aydın

Necati Aydın
5 51 522 18 8534 4nı2 2x60 = 120 m2 Erol Mutman

Ali Mutman
6 51 522 22 10434 — 2x50 = 100 m2 Zekeriya Dil
7 51 522 20 3338 4m2 2x110 = 220 m2 Fe rika Yünlü

Akif Epirtürk
Hayrettin Epirtürk
Abdülbinnas Epirtürk

50 522 23 5585 — 2x24 = 48 m2 Halim Akbaba 
Mehmet Elmas 
Nuri Çelik 
Ali Keskin 
Abbas Topal 
Ahmet Kuruhan
Behzat öz
Ziya Güldal 
Zeki özyaşar 
Hafize Sanoğlu 
Yusuf Güldal 
Haşan Çelebi
Remzi Şentürk
İsmail Özel
Ahmet Keskin

8 Muharrem Güldal
Abdullah Kayaaslan 
Sıtkı Göz
Ahmet Yazıcı 
Hüseyin Cavit Ulu 
Mehmet Zeki Yazıcı
Azmi Cengel
Fatma Morgil

M. Ata Eren
İsmail Türe
Hamdi Sancaoğlu
Abdullah Kemal Aydın 
Mustafa Beydemir 
Tevfik Boz
Osman Aydın

9 50 52.2 7 13653 4m2 2x140 = 280 m2 Hüseyin Erber 
Mehmet Erber 
Vecahet Yabuto

10 50 522 6 Tarla 3323 4m2 2x94=188 m2 Maliye Hâzinesi
11 50 456 117 Ta. Zey. 82089 12 m2 2x340 = 680 m2 Maliye Hâzinesi
12 50 455 1 Arsa 3260 4 m2 2x70 = 140 m.2 Gemlik Belediyesi
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! SATILIK MAĞAZA !S M iİ < 2 |
| İstiklâl Caddesi Stad Sokakta g
| Caddeye 20 Metre Mesafede 100 m2 |
I Maöaza Acele Satılıktır. 1

Mür. ı İskele Caddesi No. 6 - Tlf : 2417 Gemlik



SORUMU MÜDUE VE SAHİBİ

KADRİ GÜLER

GEMLİK KÖRFEZ 5 KASIM 198G

QemLik

KÖRFEZ
Töaettm Ywj : MDdftl Cad. Gtrçay Haa 

Kat S TV : 1797 — GEMLİK

Dizgi re Baafc :
Körfez M.ıthKfdKr ve Ambalaj Saaay*

HAYTA 4

BBBBBBBBBBBBBBBB

■ Türkiye’nin En Büyük Elektronik Kuruluşu ■
vESUL’den Size...

MUCİZE DEĞİL GERÇEK

VESTEL Fergtıson VHS Video
* ÖmI ve dünyoeo ün/fl, İki kat daha uzan ömürlü "kofa”
• Başka bantlardaki bozuk görüntüleri düzelten "trocklng"
• Bllglıoyarlı ”tlm»r”ıa 14 gün programlama — • Otomatik Pal/Saca m teçlcl

56 Ekran VESTEL Ferguson TX Televizyon

56 Ekran Mu.ele
• Vertel Diamond CB-9222 enfrarul uıoktan kumandalıdır, en hattat ince ayar toğlayan “moglc bar”

51 FkraII £) ’ || rnOnd (lihlrll Çİ*tf) 11*^1^11^1 “ • ¥•»••! Diamond benzortlz görüntülüyle Japonya'dan Avrupa'ya, Gü
ney Kore'den ABD'ye kadan bütün dünyada “almaz ürtn" olarak ün yapmış ronkll televizyondur

VESTEL STR 912 Max2 Mini Müzik Seti

VESTEL VHS Player

PAR ELEKTRİK 
H İStiklâl "»■ 13 ™ : 1837

BBBBBBBBBSBBSIS
GEMLİK H

UZUNLAR
MOBİLYA VE HALI SARAYI

YENİ TEŞHİR SALONLARINI 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇTI

ZENGİN KLASİK ve MODERN MİSAFİR ODASI 
YEMEK ODASI — YATAK ODASI TAKIMLARI — PORTMANTO 
AVİZE ve ABAJUR ÇEŞİTLERİMİZ BEĞENİNİZE SUNULDU 

3 KATLI MODERN BİNAMIZDA
ÜSTÜN HİZMET ANLAYIŞIYLA SÎZLERLEYİZ

UZUNLAR K.u m
Gazhane Caddesi No. 2 ı - Tlf : 1495 GEMLİK

MURAT
Mobilya Mefruşat Dekorasyon

İSTİKLÂL CADDESİNDEKİ YENİ MAĞAZASINDA 
MOBİLYA ÇEŞİTLERİYLE DE 

HİZMETİNİZE AÇILDIĞINI MÜJDELER

UYGUN FUTLARLA TAKSİTLİ SATIŞLARIMIZA BAŞLADIĞIMIZI 
BUYURURUZ.

MURAT
Mobilya - Mefruşat - Dekorasyon
HÜSEYİN CAHİT ATAN
İstiklâl Caddesi No 31 (Zi'eat Bankası Yanı) Tlf : 3C51 Gemi*

Şube : Pazar Caddesi Pak Otel Altı No 10 Tlf s 2368 GemUk

■■■■■£»■»■■■ mııiKiKrmııım 
I Sayın Gemlikliler S

K Ş GELİYOR! ODUN VE KÖMÜR SOBALARINIZI 
■ EMRE AYGAZ TAMİRCİSİNDE YAPTIRABİLİRSİNİZ ■ 
1! DEMİR DÖKÜM — AUBR — KOR - GÜREL — f ANC1 — UMTAŞ ! J KUZUN! VI (EŞİTLERİ

E NECATİ EMRE
aj Demlrsubaşı Mh. Şahit Cemal Sk No. 23 Gemlik
g. Not Evlsıa Sa»vis Yapılır.____

İflUUUailLIIIIUIIİlUllllUlU

*#♦♦**♦♦*♦*$*«.**$**
* ELEMAN ALINACAK * ♦ ♦
* SAnayl Bir Müesseseda Mu- l£
♦ hasebe Yardımcılığı Yapabilecek♦ ♦ — Tecrübeli

— Erkek
— Ücret TatmlnkAr
— Askerlikle İlişiksiz

Müracaat : PX : 20 Gemlik

Küçük Kumla Ortaokulu İçi

*
♦
*

«»««««»t*»*»****»**

uygun görüldü. Mal sahiplertodm 
Serrûha üstüne rtıgna1a>~i şsîsşlsr 
franatıoy* artaoioai ksı-jş«urmafc

1538 er m2 Hk &sss3siîûJCffi 
Bğritîcn ve Gençlik Spor Sskanlıg»- 
a& fasğışSadîlar.

H Daimi Sacûmesıince Isağış «T- 
gan. buhmâu. H Geni Mectt** 
öaümizâek; günlerde 7Waca(t W 
lanbda konu yeniden gündeme gire 
Ok ve kabul edilerek 1986 yıhö^l 
İdare bütçe pragranuaa ahnaıak* 
taokul gerçakhfUnJecek.
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Zeytin Fiatları Açıklandı

Tavan 1000
Taban 600 Lira

ORHANGAZİ 7. ZEYTİN FESTÎV.Uİ YAPILDI

MARMARA BİRLİK GENEL MİDÜKÜ MtN.UtECl “15-20 BİN KİLO ZEYTİN REKOLTESİ BEKLENİYOR” 

f KAYISI ZEYTİN TAVAN 825, TABAN 570 LİRA

7. Orhangazi Zeytin Festival*, 
dün düzenlenen törenlerle kutlanır, 
ken. zeytin taban ve tavan fiatları 
Marmara Birlik Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifi Genel Müdürü İsma
il Minareci tarafından açıklandı. 
Minareci, Gemlik tipi zeytinde ta
vsa fiatı 1000, taban fiatı ise 600 
lira ilan etti.

Dün, saat 11.00 de Orhangazi 
Alanında düzenlenen 7. Zeytin. Fes
tivaline Bursa Valisi Zekai Gümiiş- 
diş, Bursa Garnizon komutam, Or. 
hangazi'li idareciler, Gemlik Kay
makamı Mehmet Güler, Gemlik Be
lediye Başkanı Hakkı Çakır, askeri 
ve sivil kişilerle; Orhangazi’liler 
katıldı.

Festivalde bir konuşma yapan 
Marmara Birlik Zeytin Tarım Sa^ 
tış Kooperatifi Genel Müdürü. İsma
il Minareci, 1984-85 zeytin kampan
yasının verimliliğine rağmen, geçen 
loş havaların don yapması nedeniy
le zeytin üreticisinin büyük kayıp
lar verdiğim. Ve üretimde bu yıl 
büyük düşüşün meydana geldiğini 
belirterek göyle konuştu :

“-Şiddetli soğuklar zeytin ağacı
nın donmasına ve üretimin düşme
sine neden olmuştur. Bu yıl, geçen 
yıla göre 5/1 oranında üretimde dü 
şüş vardır. Rekoltenin 15-20 bin 
ton olması beklenmektedir.”

Dalıa sonra zeytini taban ve ta

van fiatlannı açıklayan Genel Mü
dür Minareci, Gemlik tipi sofralık 
zeytinin taban fiatmı 1040 lira, ta
van fiatmı ise 600 lira olarak belir 
lendiğini söyledi.

Gemlik tipi zeytinde taban, tavan 
fiatları ve ara barem şöyle :

Tane Sayısı Fiatı Tane sayısı Fiatı
220 1000 TL. 400 690 ’’
230 975 »» 410 675 "
240 950 »> .420 660 ”
250 925 •» 430 645 ”
260 900 •» . 440 630 ”
270 885 450 615 ”
280 870 460 600 "
290 855
300 840 »»
310 825 » öte yandan değişik tip zeytinle-
320 810 rin Marmara. Birlik Kooperatifince
330 795 »> almılan şöyle saptandı
340 780 »»

Tavan Taban
350 7Ö5 »

Su tipi 825 lira 425 lira
360 750 Kayısı tipi 772 lira 570 lira
370 735

Yalova tipi 920 lira 570 Hra
380 720 ”1

Trakya tipi 875 lira 525 lira
390 705

Gazetemiz Gemlik Körfez ve
Hakimiyet Gazetesi İlçe Bürosu Hizmete Girdi

Gazetemiz Gemlik KÖRFEZ’in ça 

hşma bürosunun yeri değişirken. 

Hakimiyet Gazetesi Gemlik bürosu 

da hizmete girdi

Gemlik Körfez Gazetesi ve Haki

miyet Gazetesi Gemlik Bürosunun 

Hizmete girişi İÇta dün yapılan açı- 

hşa Dçe Kaymakamı Mehmet Gü

ler, Belediye Başkam Hakkı Çakır, 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Tevflk Solaksubaşı, Mal Müdürü 

Nazım Alay, Tapu Sicil MU- 

dürü Mehmet AH Kartal, ilçe Tanm 

Müdürlüğü Mühendislerinden Dur. 

sun Ozbey, Halk Bankası Müdü

rü Orhan Oztürkcan, Hakimiyet

Gemlik Körfez ve Hakimiyet Ga çay Pasajı No 5 de hizmete girdi.

zetesi Bürosu, istiklâl Caddesi Gür-

TEfEKKÜR
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ak

Gazetemiz ve Hakimiyet Gazetesi Gemlik Bürosunun 

açılışım onurlandıran Kaymakamımız Saym Mehmet GÜ-

LER’e, Belediye Başkanınuz Saym Hakkı ÇAKIK'a, Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkam Sayın Tevfik SOLAKSUBAŞPym 

ve tebriklerini esirgenıiyen dost ile tanıdıklara sonsuz teşek.

kür ederim.

Gazetesi Genel Müdürü Orhan Genç. 

Oğlu, Yazı işleri Müdürü Ahmet E- 

min Yılmaz, Reklam Müdürü Aziz 

Büke, Bçe Haberler Şcrfı ismet ile- 

rigelen 7« konuklar katıldılar.

KADRİ GÜLER

Gemlik KÖRFEZ Gazetesi Sahibi

Hakimiyet Gazetesi Temsilcisi

DUYURU
S S ÇenM*; Körfezi Konut 

Yapı Kooperatifiih Telefona

2439
Olarak Değ çtirilmiçtir. Saygıdeğer 
ortaklarımızın ve kamuoyunun bil
gilerine arz olunur

Yönetim Kurulu

Atatürk Ölümünün 47. Yıldönümünde 
Törenlerle Anıldı

Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu 
önder Atatürk ölümünün 47. yılın
da düzenlenen törenlerle anıldı.

Dçemizde önceki gün yapılan an
ma törenlerine saat 8.50 de çelik
lerin. Atatürk anıtına konmasından 
sonra bayrak töreni yapıldı ve şanlı 
bayrağımız göndere çekildi. Daha 
sonra ilçedeki tüm araçlar, denizde 
ki gemiler ve Sunğipek Fabrikasın
dan çalınan siren düdüğü ile saatle
rin 9.05 i gösterdiği sırada bayrak
lar yarıya indirildi, saygı duruşun, 
da bulunuldu.

Bu arada ilçedeki tüm okullar, 
Sunğipek, Tügsaş fabrikası, Boru- 
san, Çimtaş, Naylonteks, Marmara 
Kimya Sanayi ve BP Tesislerinde 
de anma törenleri düzenlendi.

Dçe Kaymakamı Mehmet Güler,

Dçe Garnizon Komutam Namık 
Yurtışık, Belediye Başkam Hakkı 
Çakar, Milli Eğitim ve Gençlik Spor 
Müdürü Selçuk Saraadöl, resmi ve 
özel kuruluşların yöneticileri Lise 
Salonunda hazırlanan Ata’yı --rs 
törenlerine katıldılar.

ÇOK DEĞERLİ ARMAĞANLAR ÇALINMIŞTI

CELAL BAYAR MÜZESİNİ 
SOYANLAR RELİRLENDİ

Umurbey’de bulunan Celal Bayar 
Müzesini soyan hırsızların kimlikle
rinin belirlendiği öğrenildi.

Celal Bayar Müzesi, geçtiğimiz 
hafta Pazartesi gecesi soyulmuş, sa
lı günü müzeyi açan görevliler mü
zede değerli altın eşyalar çalındığı
nı görünce durum emniyet kuvvet
lerine bildirilmişti.

Dçe Jadarma Bölük Komutanlığı 
ve Bursa Emniyet Müdürlüğü Ağır 
Suç Masası Dedektifleri olay yerin
de incelemeler yaparak Müze Müdü
rü Ihsan Ünlü, gece bekçisi ve mü
zede görevli bir bayan memur ile 
toplam 14 kişiyi gözaltına alarak so
ruşturmaya başlamıştı.

Celal Bayar Müzesi soygununda 
3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a ar
mağan edilen altın fildişi kutu için
de kama, altın kılıç, altın 
taşlı altın kaplamalı bıçak, Lübnan 
Kralı’nca armağan edilen altm ta
bak, Cannes 13. port mark altını. 
Maraşal Tifonun armağanı altın ta
bak takımı. Irak Kralı’mn armağa
nı altın tabaka, Şah Pekleri tarafin

dan armağan edilen pırlan mh altın 
sigaralık, altın mineli küçük kutu 
Yunan Vazosu, Papa’ya ait altın, 
fildişi kutu, Etibank ve Iş Bankası 
tarafından armağan edilen altm kül
lük, Pakistan Hükümetince arma
ğan edilen gümüş sehpa, gümüş 
kakmalı altm kalemlikler. Ur mil
yar lira tasarruf mevduatı.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

Soygundan sonra çok yönlü sür
dürülen soruşturma sonucu dedek
tifler en küçük ipucunu bile değer
lendirirken, polisin, hırsızların kim
likleri belirlediği ancak soruşturma
nın sağlığı açısından açıklama ya
pılmadığı öğrenildi.

Bayar Müzesinin soyulması ilçe
de üzüntü yaratırken, milyarlarca 
lira maddi ve ölçülemiyecek kadar 
manevi değeri bulunan müzede ge
rekli güvenlik önlemlerinin aİKuna- 
yışı hayretle karşılandı.

Kaymakamlığın müze ügüflertm 
bu konuda uyardığı ve alarm, ate 
mi kurmasını istediği öğrenildi.

Öğretmenler Günü Hazırlıklarına
Başlandı

24 Kasım öğretmenler günü kut
lama hazırlıklarına ilçede başlandı. 
Öğretmenler Günü Kutlama komite
si, geçtiğimiz hafta toplanarak, gü
nün programını hazırladı. Progra
ma göre : Eçedeki tüm öğretmen
ler 24 Kasını 19S5 günü saat 9.45 
de Hükümet konağı önünde topla
nacak ve saat 10.00 da hamrlsnan 
çelenkler Ata'nm smtms. konacak. 
Etaba sonra topluca Endüstri Mes
lek Lisesi Satanıma gidilecek. Sa
londa ilçe Kaymakamı Mehmet Gü
ler ve M.E.G. ve Spor Müdüril Sel
çuk Sarandöl üe enekli Ur öğret
men ile tT- öğretmen birer
konuşma yapacaklar, öğretmenler

ırjuy.r söyietnnesînâen sora*. okul 
tarda düzeriteiesı şur. resim ve tara, 
porisyesn yarî^nslsrmĞa derece 
alan öğrencilere armağan lan ves-Je 
cek. Stajyer öğretmenJcrm ymıln 
töreli yapılacak.

24 Ra*™ öğretmenler günü için. 
23 Kasan günü, fiğle aaraasmdan 
soma; Baş öğretmesi Atatürk ve 
vefat eden öğretmenler için mev
lit okutulacak. dsNa sonra en yaşlı 
•eki ysşüı öğretmen evtode ziyaret 
edilecek.

24 Kasra gecesi TÜGSAŞ tesisle
rinde "öğretmenler Balosu” düzen
lenecek ve ilçedeki ‘Yıhn öğrenme
ni” ilan «finUcuk.
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GEMLİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜSÜNDEN
AKDOĞANLAR TİCARET

Aşağıda sicil numarası. Adı-Soyadı yazılı Dairem zc bağlı mükellefler bilinen son adreslerinde aranmışlarsa da buluna 

manuşlaniır.
îş bu ilan tarihinden -tibaren bir ay içinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekâle müracaat eden veyahut taahhütlü 

mektup veya telgrafla açık adreslerini bildiren mükelleflerimize yerinde veya posta ile tebliğ yapılacaktır.
Han tarih nden başbyarak bir ay içinde Vergi Dairemize müracaat etmeyen ve adresini bildirmemiş olanlara bir ayın 

sonunda yapılmış anyıiarağı 213 sayılı V.U.Knunun 103—104 105 ve 106.sı maddeleri gereğnce ilan olunur.

MOTİF 
DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ

HÜSEYİN AKDOĞANLAR
Duvar Kağıdı

Formplast 
Poster

H. Nosu Adı ve Soyadı Yıh Verginin Nevi Vergi Ceza

Ga-22412 Nurettin Vurucu 1979 Gelir Vergisi 6947-ti. 20841,-tl.

Ga-11652 Ziya Günay 1980 Gelir Vergisi 4000.-Ü.

Ga-3943 Mehmet Gümüş 1980 Gelir Vergisi 7H5..U. 21345.-Ü

Ga-1094 Ferdi Çam 19S2 Gelir Vergisi 17961-tl. 8981.-U

Gb-36743 Muzaffer Kırkıma Ej-lül 1982 Stopaj Vergisi 54555..U. 163665.-Ü.

Gb-36743 ~\rıi7Affer Kırkımcı Ağustos 1982 Stopaj Vergisi 20360.-U. 61080-tL

Gb-36743 Muzaffer Kırkuncı Temmuz 19S2 Stopaj Vergisi 13572.^0. H3572.-U.

Gb-36743 Muzaffer Kırkuncı Haziran 1982 Stopaj Vergisi 13572.-U. 13572..U

Ga-29112 Celal Afacan 1982 Gelir Vergisi 11870.-ti.

Ga-31103 Akif Önder 19S2 Gelir Vergisi 1492,-tl.

G&-30524 Mehmet Altıntaş 1982 Gelir Vergisi 1000.-U.

Ga-792 . Eşref Filiz 1982 Gelir Vergisi 1000-tL

Ga-39016 AK Aydın 1983 Gelir Vergisi 6000-tl.

Ga-35116 Murat Çelik 1983 Gelir Vergisi 1000.-U.

Ga-36830 Emre Erdoğan 1983 Gelir Vergisi 2500,-ti.

G&-3731S Servet Nadi 1983 Gelir Vergisi 2500.-U.

Ga-40751 Mehmet Yıldırım 1983 Gelir Vergisi 2500,-ti.

Ga-3666S Pekin Özel 19S3 Gelir Vergisi 6000-tl.

Ga.41839 Sait Öztürk 1983 Gelir Vergisi 5000-ti.

Ga-3155 Mehmet Batmaz 1983 Gelir Vergisi lOOO.-tl.

Gb-23343 Abdullah Kadıoğlu Haziran 1983 Stopaj Vergisi lOOO.-tL

Gb-23343 Abdullah Kadıoğlu Ocak 19S3 Stopaj Vergisi 4000,-ti.

Gb-23343 Abdullah. Kadıoğlu Haziran 1082 Stopaj Vergisi 4000.41.

GS-1S555 Faik Aktaş 1983 Gelir Vergisi 500.41.

Ga-473 Haşan. nç 1983 Gelir' Vergisi 5000-ti.

Ga-473 Haşan Ebinç 1983 Gelir Vergisi 2500,-ti.

Ga-42248 75i in Demirağaç 1984 Gelir Vergisi 9000-ti.

Ga-42257 Nazım Karpuz 1984 Gelir Vergisi 2500,-ti.

Ga-43059 Terfik Böge 1984 Gelir Vergisi 7500,-ti.

Ga.40150 H. AK Balaban 1984 Gelir Vergisi 2500,-ti-

Ga-1067 Halim Demir 1979 Gelir Vergisi 5953_tl. 17859.41.

I

Cam Cila
Halıfleks

Marley
Yağlı Boya

Plastik
Badana

Tlf : 2132
Merkez : İstiklâl Cd. Gürle İş Hanı Pasaj İçi Gemlik
Şuba : Pazar Cad. No. 8 Gemlik

i&kse staj

1 Forum Temizlik ve Hizmet I
| Servisi |

Tecrübeli ve Güvenilir 
Bayan Elemanlarıyla

S Hizmetini Sürdürüyor
| BİR TELEFON KAFİDİR. ■

I TLF : 1265 |
Gürle İş Hanı Kat 2 No. 86 P.K. 98 Gemlik

TEstSE 0B4S Z&SC 3B4C 3B=sS!

Gemlik Kaymakamlığından
Handa okul sahasında kalan Gemlik Hisartepe Mahallesi ilkokulu arsa ihtiyacını karşılamak üzere istimlake tabi 

tutulan taşınmaza ait ilân.

Ada No Pof. No Par. No, Cinsi Mesahası
("V

istimlak Ed.
Saha (mî)

Takdir edilen 
Bedel (TL.)

Hisse
Tutarı

Hisse
Miktarı

Mal Sahipleri

1S3 47 3 Zeytinlik (tarla) 3968 1904 3.7881.000 4.179.000 Tam. Ali Koral
198 47 13 Zeytinlik (tarla) 3661 2100 4.179.000 3.788.000 Tam AK Koral

TOPLAM 7629 4004 7.967.000 7.967.000 Tam -AK Koral
193 47 11 Zeytinlik (tarla) 6983 1752 3.490.000 3.490.000 Tam Mehmet Erçek
198 47 14 Zeytinlik (tarla) 10796 96 192,000 192.000 Tam Nuri Bayrak

Yukarıda kütük kaydı ve ütimlak; belirtilen gayrimenkul ler özel Idare’ye izafeten Bursa Valiliği adına 2942 sayılı 
yasanın 11. maddesi uyarınca teşekkül eden takdiri kıymet komisyonunca takdir edilen kıymet üzerinden istimlak edil 
miştir.

Iş bu ilân kanuni süresi içinde Kaymakamlık Makamına müracaatla nzaen verilmediği veya itirazen Mahkemeye baş 
vurulmadığı takdirde istimlak kanununun 16. ve 17. maddesi gereğince muamele yapılacağı mezkur kanunun 13. madde
sinin (B) bendi uyarınca ilân olunur.

■ B
■ SAYIN HANIMLAR
İS

“Kış Geldi’’ Diye Telaşlanmayın 
Kışlık Yeni ve Değişik Modelde 

Gecelik, Pijama ve İç Çamaşırları
S Kuştüyü Yorgan v® Yastıkları 

Elegant Mağazamızda Pazarlan- 
maktadır! ELECANT■
Gflrle iş Hanı No. 21 Samllkg ____ ■■■■■»■»■«■«»■■■■»■■■M

ilân
Dosya No. 985 /348

Gemlik ilçesi, Kapaklı Köyü. Ova mevkiinde kain Çarken 
İbrahim Ersoy arsası, gar ben Şevket Mustafa özmen arsası 
ş rnalen yol ve cenubesı İbrahim Ersoy arsası ile çevrili bu
lunan, 287 metrekare miktarındaki taşınmazın, davacı Meh
met Karataş tarafından tescili senetsizden mahkememizde 
dava ve taleb edildiğinden iş bu taşınmaz hakkında, hak 
iddasında bulunanlara! iş bu ilanın yapılmasından sonra 3 
ay 'çinde mahkememize müracatlan ilan olunur.

İSİM DÜZELTMESİ

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 985 /441 Esas460 ka
rar ilamı ile. Nüfustaki Cavat olan adım Cevat olarak dü
zeltilmiştir. 5.11.1985

Cevat Aydın
Hamleliye Mahallesi

■ I
Kaloriferci Aranıyor

I I
Müracaat : 
Aydınlar Koli. Ştl. - Tlf : 1278 Gemlik

BDBflBBSBBBESBSBBBBBBBa

JSultan Kalitede Fiatta
MOBİLYA MEFRUŞAT 

RUŞEN GÜMÜŞ
Bize Güvenin

EVİNİZE TESLİM EDELİM

Taksitle

AF. NO. 53 TLF : 42273 ( GARAJ ALTI > BURSA

YOLUNUZ ÜZERİNDEYİZ
Kristal Avize Çeşitleri Satışlarına Başladık ANKARA YOLU 

KORNO BAŞI

GEMLİK’Lİ MÜŞTERİLERİMİZ GELİN MOBİLYANIZI SEÇİN

İZMİR YOLU

MBRKBZ t
SUBB t

İVAZPAfA ÇARCISI NO 23 TLF 115731 BURSA 
ULUBATLI HAŞAN BULVARI YILMAZLAR

SULTAN MOBİLYA

raBBEUSBBBHBBBBBBBRfl
■ |
| GEMLİK KÖRFEZ |

HAFTALIK SÎYASİ GAZETE

H RSSMİ İLANLAR TEK SÜTÜN CM. SCO TL 

İCRA ve MAHKEME İLANLARI CM. 100 TL.
Bl TEŞEKKÜR ve DOĞUM İLANLARI CM. 150 TLİ3 KAYIP İLANLARI 1000 TL
g KONGRE İLANLARI 4000 TLH KOOP. KONGRE İLANLARI 5000 TL BH SÜREKLİ ÖZET. İLANLAR PAZARLIKLA AIINTR g
■---------------------------------------1
g ABONE
™ 6 AYLIK 750 TL BB YILLIK 1500 TU Bs- S

Gazeteye verilen yazılar yayınlanaıa veya yay»»
Lj kuunasm geri veriknes. D

Gazetemiz basın ahlak yaaasuMi uyar
■ ._____________ g
■■■■■BBBMBBBB—BBBBB—



GEMLİK KÖRFEZ 12 KASIM 1985

Dsüiakrasl içinde, demokrasiden öte yaşıyoruz, 
il'linı -Hitamlarımız, sosyologlar, demokrasinin er 
denıleriiden sözellerken düşünce suçu işlemedik
lerinin ayırdına varacaklar: çoluk-çocuk, bayram 
lanınız. sevinçlerimiz bir başka yeşerecek, kök 
salacak toprağa. Kökler çoğaldıkça, bir başka 
ışıldayacak köyümüz, kentimiz. Bağnazlık, par 
inaklarını gözlerimize dlkemeyecek: tasalarımız 
azalırken, sevinçlerimiz denizlerce çoğalacak. 
Bilimsel eğilimler, birbirini geçme savaşı vere 
çekler bir yarış başlayacak özgürlükten yana, 
tosunlarımız, umutlarım isteklerini, çoğulcu de 
nıokrasiyle birleştirerek bir bütün oluşturacak 
lar.

Sevgi kucaklarında, Türkiye haritası daha bir 
başka yeşerecek, boy atacak. Tutucu düşüncenin 
ipleri bir başka gevşeyecek; gönüllerde İnsanlık 
daha da büyüyecektir. Dağlanmız-ovalanmız, a 
inleriyle sulandıkça; mutluluklar ülkesi daha 
yakınımızda olacaktır. Seven gönüllerle, seven 
eEer mutluluk yolunda birleşecek, kalkınma 
hamlemiz ileri boyutlara varacak, bir başlta ülke 
ohna yolunda, adımlar atılacaktır, insandan ya. 
na. Sevgi dudaklarımızda hep gülecek sancılan, 
mız daha da azalacak, elieraniz birlikte kenetle- 
necektir. İçimizde, kuşlarca sevinçler üreterek; 
sevgisizlere sevgiyi vereceğiz. 'Umutsuzlara u.

nsut yükleyecek; aydınlık yüzlerinin gülücükle, 
rinde; kıvanmanın tadına varacağız.

Daha çok çalışarak, daha çok üretmenin, bol. 
bağım tadına varacağız. Ülkemizi, insanımızı, 
çığın devininimine sokarak insanımızın bilim dü 
zc ylerinln, daha çağdaş olunması yolunda adım 
lar atacağız. Çağdaşlığın, yeniliğin yollarını da. 
ha da açarak insanımızın belirlenen düzeye çık. 
misina, olanak tanı nar alı; birleşmenin güç ka
zanmanın yollarını arayacağız. Her tür çalışma, 
nuı bir vücut olarak gerçekleşeceğini de usumuz 
dan çıkarmayacağız.

Gençlerimizi, ulusal uygarlık yolunda eğiterek 
yarınki Türkiye’nin, ufka açılan temellerinin a- 
tı'.masına önayak olacağız. Gençlerimizi, çağın 
verileri uyarınca donatarak, onlann çağdaş uy. 
garhk düzeyinde yer ■ alarak, kalkınma savaşı 
veren, Türk'ye’nin modem dünyaya açılan kapı, 
lorun gençlerle birlikte .açacağız. Genç demokra 
simizde, yetişen çağdaş gençler olarak onlara 
güvenecek onlarla yüceleceğiz.

Şunu, uslarımıza İyice sindirelim : Gençleri, 
mlz'bilinçlendiği sürece, Türkiye’de demokrasi, 
nin konumu, daha sağlam olacak. Demokrasi 
bir erdemler dünyasıysa, bu dünyada birleş'dtma. 
sini toplum olarak biz gerçekleştireceğiz.

Gayrimenkulün Açık Artırma İlâm 
Gemlik icra Memurluğundan

Dosya No. 984/i 415

Satılmasına karar verilen gayritnenknlün cinsî, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik tapu sicilinin 13.2.1981 tarih ve sahile : 1964, parsel : 1984 de kayıtlı Gemlik Umur, 

bey köyü paşabahçeleri mevkiinde kain 1359 metrekare miktarlı arsa üzerine inşa edilen te. 
sis ve eklentileri bilirkişi tarafından 7.000.009— lira kıymet takdir edilen tesis açık artırma 
suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartlan :

1— Satış 12.12.1985 Perşembe günü saat 9.30 dan 9.50 ye kadar Gemlik İcra Dairesinde açık 
artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75 ini ve alacaklılar 
varsa alacakları mecmuunu ve satış masraftan m geçmek şarti ile ihale olunur. Böyle bir be
delle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 23.12.1985 Pazartesi günü 
aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanh ala 
caklann alacağım ve sataş masraflarım geçmek partiyle en çok artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %10 u nisbetinde pey akçesi veya bu 
miktar kadar milli bir bankamn teminat mefatub mm vermeleri Mnrnrhr. Sataş peşin para iledir, 
alım istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verüebütr. DellâBye resmi, İbate putu, tapu harç 
ve masrafları abaya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödun+r. İhale bedeli üzerinden 
%10 K.D.V.

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hrı 
siyle faiz ve masrafla dair olan iddialarım dayanağı belgeler He cobeş gün içinde dairemize bil
dirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde haklan tapu slctü İle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bı
rakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenme— lora ve İflas Kanununun 133. 
maddesi gereğince İhale feshedilir, ikJ ihale ara anıdaki farktan vs %10 faizden alıcı ve kefMai 
mesul tutularak ve M® bir hükme hacet kalmadan kendilerinde* taluffl edilecektir.

6— Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilme»; için da ir ede açık olup masrafı ve
rildiği takdirde isteyen alıcıya Mr örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş Ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktan 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 1984/1415 saydı dosya numarasıyle memurluğumuza baş 
vurmaları ilan olunur.

(îc. îf. K. 120) icra Memura
(İlgililer tâbirine İrtifak hakkı sahipleri de dahildir)
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EN İYİ REKLAM 
TAKVİMLE YAPILANIDIR.

1986 ZENGİN TAKVİM ÇEŞİTLERİNDE
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İSMİMİZ GÜVENCEMİZDİR.
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KADİRİ GÜLER

SORUMLU MÜDÜR VE SAHİBİ
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gemUik

KÖRFEZ

Yönetim Yeri : latlklAJ Cad Gürçay Paaajı 
No. 5 . ’HT : 4228 — GEMLİK

Dizgi ve Bankı :
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii

SAYFA

I KÖRFEZ MATSAACILIK’lan |
1 Yeni Bir Hamle Daha... s
1 . 9
® SERİGRAF, Madeni Metal Eteket |
i Çıkartma, Pirinç Plaket, J
। Rozet Flama ve Hediyelik Eşya..! |
& . . S
| ZEYTİNCİLER |
Li TURŞUCULAR

gg RENKLİ TENEKE BASKI İDLERİNİZİ VE KAVANOZ ETEKETLERİNİZİ
B ARTIK BİZ YAPACAĞIZ

Ş Uygun Fiat - Temiz ve İtinalı İşçilik - Gününde Teslim
fi

“ t S M t M1Z GÜVENCEMİZDİR”
Gelin Görüşelim.

fil 1^ D E C 7 TLF : 1797 MATBAA\Z ■ C MATBAACILIK VE AMBALAJ SAN. TLF : 4223 BÜRO - ATELYE

■nHiıııtaıııssîasHBaınaıgüBSSss

UZUNLAR
MOBİLYA VE HALI SARAYI

m
■H

YENİ TEŞHİR SALONLARINI
GEMLİK’LİLERİN HİZMETİNE AÇTI

ZENGİN KLASİK ve MODERN MİSAFİR ODASI

M
İ 
a Iffl s ■ M

■ YEMEK ODASI — YATAK ODASI TAKIMLARI — PORTMANTO ■ 
! AVİZE ve ABAJUR ÇEŞİTLERİMİZ BEĞENİNİZE SUNULDU B 

■I £İ£
| 3 KATLI MODERN BİNAMIZDA

ÜSTÜN HİZMET ANLAYIŞIYLA SÎZLERLEYİZ

İ iIUZUNLAR ««um a
s ■■ Gazhane Caddesi No. 21 - Tlf : 1495 GEMLİK^ 

ssamt E»^tssH»aaMamMaam«i«BflBKaBaMaa
TEŞEKKÜR

Gemlik Rotary Kulübü'nün Lisemize gösterdikleri İlgi ve 
® yaptıkları 1OO.OOO- TL. yardımlarından dolayı Sayın Başkan I 
fi üyelerine şükran ve teşekkürlerimizi arz ederiz.

GEMLİK LİSESİ
Koruma Dernafll Başkanlığı

■Ba»@»KB>a»aiBiaeMBBaıaBaeMiaai£@eeaBl

■■aMBSHMniâmusB ■ ■ 
Sayın Gemlik’liier

I Kış GELİYOR!
M ODUN VE KÖMÜR SOBALARINIZI ■ 
p EMRE AYGAZ TAMİRCİSİNDE ■ 
jg YAPTIRABİLİRSİNİZ

İÜ DEMİR DÖKÜM — AUER — KOR ■ 
GÜREL — ÇANCI — SİMTA$

KUZUNE VE (ELİTLERİ

S NECATİ EMRE
fi| Demirsubaşı Mh. Şehit Cemal Sk. No. 23 Gemlik W

9 Not : Evlere Servis Yapılır. o■

Gazeteniz

Gemlik Körfezi

Okuyunuz, Okutunuz,

Abone Olunuz
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KOOPERATİF

ZEYTİN ALDI
42 BİN 130 KİLO X

Zeytin alım kampanyasını sürdü
ren 72 Nolu Marmara Birlik Zeytin 
Taam Kredi Kooperatifi toplam 42 
bin. 130 kilo zeytin aldı.

Kampanyaya hızb giren tüccarın 
piyasadaki iyi kaliteli zeytinleri 
1600 liraya kadar aldığını söyleyen 
üreticiler, kooperatifin alım kampan 
yasını başlatmasıyla birlikte Hatla
rın oturduğunu belirtiyorlar.

Dün Zeytin Haline beklenen taze 
zeytin yerine, salamura zeytin daha 
çok geldi. Hal kalabalık olmasına 
karşın alımiarda bir hareket gözlen
miyordu. Görüştüğümüz bazı tüccar
lar atımlarla ilgili şunları söylediler :

"-Alımlın kooperatif girmeden ön 
ee büyük tüccar iyi zeytine çok yük
sek fîat verdi. 1600 liradan zeytin 
alındı. Ancak zeytin fîatltnnm yük
sek olması nedeniyle büyük tüccar 
da olsa almalardaki sınırım aşamı
yor. Zaten bir kaç günde bunlar ala 
cağım aldılar. Şimdi piyasa oturmuş 
dununda.

Zeytin kampanyası devam ederken, kooperatifin fiatlarını açıkla 
ması piyasanın oturmasına neden oldu. Tüccar fiatları yüksek bulu 
yor.

Fotoğrafta Hal'de atımlardan bir görüntü. (Foto Gemlik Körfez)

Verem Savaş Derneği 
Yardımlara
Devam Ediyor

Gemlik Verem Savaş Derneği yok 

Bullara gıda ve giyim yardımlarına 

devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Demek üyesi 

bayanlar Ata Mahallesine giderek 

topladıkları giyecekleri ilkokul ça-, 

ğındaki çocuklara ve yoksul mahal

leliye dağıttı.

Demek yetkilileri yardımların sil 

receğlni. Uçe halkından da İlgi bek

lediklerini söylediler.

Öte yandan ilçenin tanınmış tüc
carlarından Cahit DURMAZ, zeytin 
tavan fiatlarının yüksek olması üre 
t ci açısından olumlu olurken Gem
lik zeytininin geleceği açısından sa
kıncalı olduğunu söyledi :

Cahit Durmaz şöyle konuştu :
“-Zeytin îiatlan peynir, et ve ba

lı aşarsa tüketici buna rahbet et
mez. Gemlik zeytininin girdiği ma. 
saya başka menşeli zeytinler girer. 
Bu ise Gemlik zeytininin geleceği 
açısından sakınca doğurur. Geçen yıl 
340 liradan alman aynı zeytin bu 
yıl 1400-1500 liraya yükselmesi sof 
raya zeytinin 2 bin liranın üzerin
den girmesine neden olur. Ben bu 
durumu kaygıyla karşıhyorum.” 
dedi.

öte yandan 72 Nolu Marmara Bir 
lik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 
Merkez, Uimurbey, Küçük Kumla, 
Kurşunlu, Gençali ve Fıstıklı mer
kezlerinde adımlarını sürdürüyor.

Öğretmenler Günü
Hazırlıkları Sürdürülüyor

24 Kasım günü yapılacak olanöğ 
retmenler günü için çalışmalar hız
landırıldı.

Tertip komitesi öğretmenler günü 
nedeniyle bir sayılık bir gazete çı
karılması karan aldı, öte yandan

şükrLye köyünde bir ev
TAMAMEN YANDI

önceki akşam Şükrüye köyünde 
çıkan yağında bir ev tamamen yan 
dı.

Edinilen bilgiye göre Haşan Er
can’a ait konut Pazar gecesi elekt
rik kontağından yanmağa başladı.

Müze Müdürü Ihtan Önlü, Sekreter 
Raf İd» GOrroy, Gazinocu Muttafa Yağı* 
Emir Dönmtz ve Gece Brkçiltrl Serbest 
Bırakılanlar Ararında

Soygununda 
Gözaltına 
Alınanlar 
Serbest 
Bırakıldılar

Umurbey’de bulunası Celal Bayat 
Müzesinin soygunu nedeniyle gözal
tında bulunan müze müdürü İhsan 
Ünlü, gazino işleticisi Mustafa Ya
ğız ve Umurbey'liı gençlerden Emin 
Dönmez serbest bırakıldılar.

Umurbey Bayar Müzesi 4-5 Ka
sım günleri, müzenin tatil okluğu bir 
sırada kimliği saptanamayan soy
guncular tarafından soyuldu. Müze- 
n’n açılmasıyla hırsızlık olayı orta
ya çıkmış ve emniyet kuvvetleri 
kasabadan 16 kişiyi gözaltına ala
rak soruşturmayı çok yönlü olarak 
yürütmeye başlamıştı. Tüm arama
lara karşın bazı ipuçları ele geçme
mişse de soruşturmadan sonuç alı
namamış ve müze müdürü Ihsan 
Ünlü, Emin Dönmez, gazino işletici 
si Mustafa Yağız’m gözaltında tu
tulması sürdürülmüştü.

Dün Savcı Yardımcısı MevlutAk 
soy tarafından ifadeleri alınan Ih
san Ünlü, Emin Dönmez, Mustafa 
Yağız da serbest bırakılırken, .ser
best bırakılmış olan sekreter Raşi- 
de Gürsoy, Gece bekçileri Ahmet 
Koksal , Mehmet Atalay, Hüseyin 
Kara ve Abdullah Şahin'in de ifade 
leri savcılıkça alınmıştır. Tüm sanık 
lar savcılıkça yeterli delil bulunma
dığı gerekçesiyle serbest bırakılmış 
lardır.

Bayar .müzesi soygunu ile gözal
tına alınan kimse kalmamıştır.

yine öğretmenler günü nedeniyle açı 
lan şiir ve kompozisyon yarışmala
rı sonuçlandı.

Öğretmenler günü, TÜGSAŞ te. 
sislerinde düzenlenecek balo ile de 
kutlanacak.

Köylüler yangını kendi olsnaklany- 
la söndürmeğe uğraşırken başarılı 
olamadılar ve Gemlik Belediyv itfai
yesinden yardım istediler.

Belediye itfaiyesinin olay yerine 
gidesiye dek ev eşyalarıyla birlikte

Karacaali Köyü 
Atatürk Anıtı ve 
Cumhuriyet Parkı 
Törenle Açıldı

Anıt ve Park Anadolu Üniversitesince Yaptırıldı 
Üniversite Karacaali Köyünün İmar Planı, Arıtma Projesini, üç 
Derslikli Ortaokulunu ve balıkçılar İçin Buzhane Yapacak

£ Vali Gümüşdiş, “—Çalışmalar Üniversite Gençliği, Öğretini Üyeleri ve 
Köylünün Birlikte Ortaya Koyduğu Güzel Bir Örnektir” dedi.

Eskişehir Anadolu Ünivers itesi 
Rektörlüğü ve Karacaali Köyü Müh 
tarlığı işbirliğince yaptırılan “Ata
türk Amtı ve Cumhuriyet Parkı” 
törenlerle açıldı.

Geçtiğimiz hafta Karacaali Kö
yünde düzenlenen törene Bursa Va
lisi Zekai Gümüşdiş, Esk'şehir Ana 
dolu Üniversitesi Rektörü Yılmaz 
Büyükersen, Bölge idare Mahkeme
leri Başkam, Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Güler, Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır, Anadolu Üniversitesi 
öğretim Üyeleri, Askerlik Şubesi 
Başkanı konuklar ve Karacaali Kö
yü halkı katıldılar.

Açılışta konuşan Anadolu Üniversi 
tesi Rektörü Yılmaz Büyükersen, Ün* 
versitenin bir parçası olan Dinlenme 
Tesislerinin Karacaali Köyünde bu
lunması nedeniyle çevre kalkınma 
projeleri .bütünü içinde Karacaali 
Köyünü pilot bölge seçtiklerim be
lirterek şunlan söledi :

“-Köy inşam ile gençliğin, üniver 
site öğretim üyeleri ve işçilerinin el 
birliği ile meydana getirilen bu mü 
tevazi ve anlamlı eserin açılışını 
yapmaktan kıvanç duyuyoruz.

Pilot bölge seçtiğimiz Karacaali 
Köyünün kalkınması için bir seri, 
projelerin hazırlığına girdik. .Bu a- 
nıt ve park onun sonucu oı laya çık 
iniştir. Amacımız Karacaali Köyü
nün turizmini dış turizme açmak, 
iç turizmi de kaliteli hale getir
mektir. Öte yandan Gemlik Körfe
zinin İzmit körfezine dönmesini ön
leyici çalışmalara başladık. Allahın 
bu bölgeye verdiği güzelliklere bi
limin güzelliğini de ekliyerek mev
cudu koruyup geliştireceğiz.

Köyün imar planım gerçekleştire 
ceğiz. Bunun hazırlıkları tamamlan 
iniştir. İmar planı köy idaresi tara

Anadolu Vrt versi tesûnce Karacaa I Köyüne yaptmlsn Atatark anıta 
ve Ctenhuriyet Parkının açahşam Bursa VsEsâ M~ai Gunrâşd^ ve 
Kekti» Yılmaz Büyükersen yaptı.

Fotoğrafta protokol tün adı görülü yor.

fından uygulanırca Karacaali Köyü 
5-10 yıl sonra çevreye örnek teşkil 
eder.

Köyce üniversitemize parasıyla yer 
sağlanırsa, işletme köylüye ait olan 
arıtma tesislerini kuracağız. Ayrı
ca köye üç derslikli bir ortaokul 
projelendirilmektedir. Yine köy 
balıkçılığım kalkındırmak için kü
çük bir soğuk hava deposu projele
ri hazırianmaktadır.” dedi.

PARK ve .ANIT

Karacaali Köyüne Anadolu üni
versitesi öğretim görevlileri ve işçi
si tarafından yaptırılan Atatürk 
Amtı yerden kaidtsiyle 8 metre 
yüksekliktedir. Maddi değeri 25 mil 
yon lira olan Anıt ve park 2.5 dö
nümlük bir alana kurulmuştur.

Törende daha sonra konuşan Gem 
lik Kaymakamı Mehmet Güler, anıt 
ve parkın Atatürk'ün cumhuriyeti 
koruma için emanet ettiği eğitimci
ler ve gençlik tarafından yapılma
sının büyük, anlam taşıdığım belir
terek, “-Türk köylüsü ve gençliği 
Atasının izinde yürüyerek kurduğu 
cumhuriyeti sonuna kadar koruya
caktır. Manevi değeri çok yüksek 
olan bu anıt ve park Atatürk ilke
lerini bize her z-aman hatırin frak 
ve yolumuzu ışıklandıracaklar .** 
dedi.

Bursa Valisi Zekai Gümüşdiş ise. 
Atatürk'ün cumhuriyeti kuruşunu 
ve devrimlerini anlattı Vali Gümüş 
diş, köylüleri bu güzel eseri koru
mağa çağırdı.

Daha sonra Atatürk anıtı Bursa 
Valisi Zekai Gümüşdiş ve A narinin 

Üniversitesi Rektörü Yılmaz Büyük 
ersen tarafından acildi.

Daha sonra fbOdör gösterileri dü
zenlendi şiirler okıaafcı
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Sayfa 1

şiir köşesi
öğrotmonlar Günü nadanlyla ddtanlanan llttlır aralında 

fllr yorıjmonndo I. galan fllr

Öğretmenim ve Ben

öğretmenler GUnU nadmlyla düztnlenan Unlar aralında 
fllr yarışmalında 2. gelen fllr

Öğretmenim

Hava soğuk, tanı gece yarısı 
Elimde kitabım. göklerim dalgın
Göğüs geriyorum yalnızlığa 
Siz« hasretim öğretmenim.

riMi

Yıldızlar parladıkça gökyüzünde, 
Mutlulukla dolarını güldüğünüzde, 
Sevgi bulurum a sımsıcak gözlerinizde, 
Yalnız değilim artık s z varsınız öğretmenim.

Yalnız değilim artık, 
Hava soğuk olsa da. 
Yalnız değilim artık, 
Gece yarısı olsa da, 
Yalnız değilim öğretmen m; 
Si a varsınız yanımda, aklımda. 
Gözlerini de sevginin duruşu var, 
Mincik yüreğimiz sizin için ağlar, 
Seviyorum öğretmenim sizi, 
Seviyorum dünyalar kadar.

Elvan KÖSE 
5-ED-A No. 65

öğretmenim ;
Ağaçlar çiçeklerini açtığında
Karanlıklar bir kez daha aydınlandığında
Bir şeyler anlatmalı istiyorsam bir başkasına
S zleri hatırlarım, inanın bana 
öğretmenim ;
Var nıııdır dünyada eşin benzerin ?
Doktoru, mimarı, mühendisi... yetiştiren
Alçak gönüllü birini görsem
Sîzleri hatırlarım, inanın bana 
öğretmenim ;
Bir ağustos sıcağında, çölün ortasında
Bir yudum su arar gibi
Gecen n karanlığında ışığım bulmak için
Den'z'erin ortasında bir gemi gibi
Sîzleri hatırlarım, inanın bana 
öğretmenim ;
Bir gün bitecek elbet okulum 
Sonbaharda, dökülen yapraklar gibi 
Birinde görsem; İyiliği, doğruluğu, güzelliği 
Birinde bilgi, mutluluk ışığı 
Sîzleri hatırlayacağım, inanın bana.

Ümmühan YEŞİLLER
Gemlik Lisesi 6-MAT-B 156

Öğretmen
Öğretmen
Annedir, Babadır.
BÜYÜTENDİR.
öğretmen
Alfebeyi, tar hl, olayları, ülkeleri, doğayı, 
BELLETENDİR.
öğretmen
Vatan sevgisini, Bayrak sevgisini, şefkati, saygıyı, Türk, 

lük şuurunu,
İyiyi., güzeli., doğruyu, çalışmayı,
ÖĞRETENDİR
öğretmen
Hür düşünceyi taşıyan ve YAYANDIR.
öğretmen
Bağımsız, hür, kalkınmış Türkiye’nin yaratılmasına, 
ÇALIŞANDIR.
Öğretmen
Atatürk İlke ve Devrlmlerini savunan, TÜRKİYE CUM
HURİYETİNİ KORUYAN ve KOLLAYANDIR.
öğretmen
En değerli varlık İnsanın teslim ed İtliği güvenilir İNSAN.

DIR.
öğretmen
Karşılık beklemeden hep VERENDİR.
ödülü bir kuru lokma, bir tebessüm ve Andığı bir GÜNÜ 
olandır.
Bukadar yüce've Şerefli görevi içten!İde yapan İNSAN 
ÖĞRETMENİM !.
Gününüz kutlu, yaşamınız mutlu olsun 
ölenlere Rahmet, emeklilere sağlık, görevdekilere başarılar 
HEPİNİZE SELAM ve SAYGILAR..

İnan TAMER

t L Â N 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış 

Memurluğundan
Dosya No. 1985/16 Satış

Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 15.7.1985 tarih 1985/ 
197 esas 1985 /284 saydı karan ile satılmasına karar verilen

1 Gemlik Umurbey Köyü paımakbağlar mevk inde kain 
56 pafta, 4535 parsel sayılı 8685 m2 miktarındaki tarla 
500.000.- TL.

2__ Gemlik Umurbey Köyü Kozalan mevkiinde kain 87
pafta, 6702 parsel saydı 6130 m2 miktarındaki tarla 109.000. 
TL. muammen bedellerle ilan tarihinden itibaren bîr ay sü
re ile açık arttırma suret’yle satışa çıkarılmıştır.

1. Sırada yazılı taşınmaz 7.1.1986 Salı günü saat 10.00-19. 
15 arasında, ikinci sırada yazılı taşınmaz aynı tarih saat 
10.30-10.45 arasında Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi kalemin 
de açık arttırma suret’yle satılacaktır. Bu arttırmada mu. 
ammen bedelin %75 i ile masraflarını geçmek suretiyle iha
le olunacaktır.

Böyle bir bedelle alıcı çdımadığı takdirde en çok arttıra
nın taahhüdü baki kalmak şartyle on gün daha uzatılarak 
ikinci açık arttırma 17.1.1986 tarihinde aynı saatlerde ve ay 
m yerde yapılarak muammen bedelin %50 si ile mnsraflarau 
teklif eden alıcıya ihale olunacaktır. Arttırmaya iştira! c ede 
çeklerin tahmin edilen kıymetin %IC u nisbetinde pey akçe
leri ile müracaat etmeleri, gerekmektedir. Satış peşin para 
iledir. Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil veri
lebilir. Dcllaliye, damga resmi, tapu harç ve masrafları ile 
ihale bedeli üzerinden %10 KDV alıcıya aittir.

İpotek sahibi alacaklıların diğer ilgililerin yani ir
tifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklan 
olduğuna dair herhangi bir iddiası olanlar ellerindeki, evrtakı 
müsbiteleri ile birlikte dosyamıza müracaat eteneleri, aksi 
halde haklan tapu sicilince sabit olmadıkça para paylaştır
masından hariç bırakılacakları, satış bedeli hemen veya vedl 
len süre içerisinde yatırılmadığı takdirde İlk alıcının aradaki 
farktan sorumlu olacağı, şartnanien’n ilan tarihinden itiba. 
ren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulduğu 
satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündcrecatı- 
nı aynen kabul etmiş sayılacakları, ilan olunur.

ZAYİ

Gemlik Nüfus Memurluğundan almış olduğum Nüfus Cüc- 
dannnı kaybettim. Hükümsüzdür.

Ceyhan AYDIN

ZAYİ

Gemlik Nüfus Memurluğundan almış olduğum Nüfus Cüz
danımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Hikmet SARICA

Gazeteniz Gemlik Körfezi
Okuyunuz, Okutunuz, Abone Olunuz
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**
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**
**

**
**
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** *

AKDOĞANLAR TİCARET *

MOTİF *
DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ #

HÜSEYİN AKDOĞANLAR S

Duvar Kağıdı Jft
Formplast 

Poster *
Parke *

Cam Cila 
Halıfleks 

Marley îfc
Yağlı Boya 

Plastik *
Badana 

Tlf : 2132 
Merkaz : ItflklAl Cd. Gürle ly Hanı Pasaj İçi Gemlik 
Şub» ; Pazar C»a. No. 8 Gemlik

JSultaB Kalitede Fia,,a
MOBİLYA MEFRUŞAT 

RUŞEN GÖMÜŞ
GEMLİK’Lİ MÜŞTERİLERİMİZ GELİN MOBİLYANIZI SEÇİN

EVİNİZE TESLİM EDELİM
YOLUNUZ ÜZERİNDEYİZ

Taksitle

MERKBZ :
<UBB t

Kristal Avize Çeşitleri Satışlarına Başladık

İVAZFASA ÇARŞISI NO 23 TLF t 15731 BURSA 
ULUBATLI HAŞAN BULVARI YILMAZLAR

AF. NO. 53 TLF : 42273 < GARAJ ALTI) BURSA

*

SULTAN MOBİLYA

ANKARA YOLU

KÖPRÜ BAŞI

Bize Güvenin

İZMİR YOLU
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SAFDIŞI

GPRÜS

MM MM *WWMM MM MM MM

Gayrimenkulün Açıkartırma îlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No î 1985/415

“Türk halkı erken bir seçimden yanadır. N.ı- 
b» yoklamaları, bir erken seçimin çok değ şüc 
socuç’ar vereceğini. Bay Ünal'ın dört eğilimi ba
rındıran part sinin, yani AN'AP’ın muhalefete 
.•uş'.vğüü göstermiştir. özal hükümeti ne yapıp 
ed'p 198S‘e kadar ayakta kalmanın yolarım 
aramaktadır. Hatta 84. maddeyi askıya aldırıp- 
bir takını geleceğ inlen umutsuz nsilletveklUeri- 
ni partiye çekme hesapları peşindedir. Türk hal. 
kı bu gicişin ancak erken seçimle düzelebileceği 
kacsmdadır.”

Özal hükümet! düşmemek için elinden geleni 
vs'ima hazırlığı içinde olabilir. Bu da hükümetin 
k.sa ramanda tık nefes olduğunu göstermekte
dir. Bîr memlekette gelirin yüzde elüaltısı ver. 
giden kaçınhyorsa bu durumdan hükiimetn de 
haberi varsa suçlu km olacaktır? Kuşkusuz 
Özal ve Üzal’a yakın kişiler.
Özal ve partisi işbaşına gelişler nden bu yana 

gözo görünür elle tutulur ne yapm'şlar, memle
ketin bütçesinden imarına kadar verimi'' tutum
ları otmuş mudur ? İkdidara gelindiğinden bu 
yana br iktidar boşluğu doğmuş, hükümete ya
kınlar hükümet başkanın bakanların emirleriyle 
şişen kadro’ar daha da şişirilmiştir. Tarım ke- 

1 s ininde çalışanların seslerine kulak asan yok. 
Sanki, o taran kesimindekiler bu vatanın dışına 
sürgün edilmişlerdir. Enflasyon sırtlarına binm'ş, 
ne sattığından ne aldığından hayır görmüyor.

Br ülkede, nüfusun yansına yakım kendini

besfiyemiyor, ektiğinden umulanı alamıyorsa 
hükümet ne güne duruyor ? Sırf lâf sala tas 
yapılsın gözlere sürmeler çeküs’n. geliyoruz sı

I
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ı.n dişinizi densin. Bu yetmez. İnsanımız, soyut S 
y" netimden gına gelmiştr. Onun da, evinde tar K 
! sınâa bir düzeni bir geliri olsun. Bu ülke ta- p 
ı-.,a ü!kes'dr. Tarım safdışı bırakılırsa arabanın H

'lerleri dönmez pas tu far. Oysa, hükümete ya- 8
kın olanlar arabalarını dağdan da deredeiıde 
emiyorlar.

Demokrasi, insan yaşamına en yaraşan yöne- 
t'm hlçinSld r. Sözde demokraside yaşıyoruz, 
yaşanılan demokrasiye bir bakıyoruz demokra- 
r.lnîn de patronları var. İnsanımızı nasıl kullana 
çalılar, nerelerde kendileri için nasıl çalıştıracak 
lar... Bunlar geçerlidir bugün memlekette yok. 
s-.ul dalın yokssul olurken hükümete yakın olan
lar memleket pastasından paylarını alıyorlar. 
Eu bir kap kaççılıktan başka ne olabilir ?

Toplumda, çatlaklar çoğalıyor. Her çatlak bir 
kaş sorunu da birlikte get'riyor. Bu memleket
te insanca çalışmanın bir ödülü yok mudur ? 
Sayın Özal bir “ORTADÎREK” tutturmuş gidi
yor yaşanılan toplumda ayrıcalıklar, yüksek du 
varlar örer halkla yönetim arasına. Başbakanı
mızın felsefes'nce düşmemek için gözardı edile
cekler vardır ? Bu felsefenin içeriğinde “biz” 
değil “ben” vardır. İşte Başbakan Özal’ın halk, 
tan kopuşu burada başlar. Özal halkı karşısına 
aklığında gerçeklere çok az değinmiş kendi eleş 
ficisinin yapılmasından hoşlanmamıştır. Bu onun 
topluma nasıl bir baktığının kanıtıdır. Türk ulu 
su masal istemiyor. Türk ulusunun isteği yur
dun bayındırlığı, az ve öz konuşmadan başka 
şey değildir. Daha insanca bir yaşama...

Alıntılar : 14 Ağustos tarihli Cıunhuriyet’ten

r

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı s
Gemlik ilçesi tapu sic linin 17.5.1984 tarih ve pafta : 2, ada : 538, sahife : 645 ve panel : 

135 te kayıtlı 319.85 metrekare miktarlı Gemlik Kayhan mahaAessi Alemdar caddessi şeftali 
sokakta kain tapu sicilinde kat irtifakı haindeki karğ.r apartmanın (17) bağımsız bölüm sıra 
nolu 4. kattaki meskenin 160/3360 arsa paylı taşınmaz bilirkişi tarafından 5.000.000 L’ra kıy. 
met taktir edilen taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartlan :

1— Satış 6.1.1986 Pazartesi günü saat 10.40 dan 11.00 e kadar Gemlik İcra dairesinde açık 
artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 n. ve rüçhanh ala
caklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böy
le b'r bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartfyle 16.1.1986 Per
şembe günü aynı yer ve aynı saatlerde ilimci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüç
hanh alacaklıların alacağım ve satış masrafların, geçmesi şartiyle en çok artırana -hale olunur.

2— Artırmaya İştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %10 u nisbetiade pey akçesi veya bu 
miktar kadar mllfi bir bankanın teminat mektubunu vermeleri Iftumıtır. 8ahş peşin para iledir, 
ahcı İstediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebiHr. DeilâJty. resmi, ihale pulu, t*pu harç 
ve masrafları ahcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir, ihale bedeB üzerinden 
%10 K.D.V.

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım huşu 
siyle faiz ve masrafla datr olan İddialarını dayanağı belgeler İle onbeş gün İçMde dalremAse bil
dirmeleri lâzımdır. Aksi tekdirde haklan tapu slcö ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bı
rakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmense tora Ve iflas Kanmumata 133. 
maddesi gereğince ihale feshedilir. ıııi ihale arasındaki farktan ve %10 fatoden ahcı v» kefİSerl 
mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kemıl 1>wHthİwb tehsS edilecektir.

5— Şartname, ilân tarihinden İtibaren herkesin görebtkneai için dairede açık otap masrafı ve
rildiği takdirde İsteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 985/415 sayılı dosya numarasiyle memurluğumuza başvurmala 
rı ilan olunur.

(îc. îf. K. 126)
(ilgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir)

icra Memuru

KÖRFEZ MATBAACILlK’lon 
Yeni Bir Hamle Daha...

SER2GRAF, Madeni Metal Eteket 
Çıkartma, Pirinç Plaket, 

Rozet Flama ve Hediyelik Eşya..!
ZEYTİNCİLEK..

FUKŞU ULAK..
RENKLİ TENEKE BASKI İŞLERİNİZİ VE KAVANOZ ETEKETLERİNİZİ 

ARTIK BİZ YAPACAĞIZ

Uygun Fiat - Temiz ve İtinalı İşçilik - Gününde Teslim
t S M t M t Z 

Celi n
GÜVENCEMİZDİR” 

Görüşelim.

KÖRFEZ MATBAACILIK VE AMBALAJ SAN.
TLF : 1797 MATBAA
TLF : 4223 BÜRO - ATELYE
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KÖRFEZ

Yönetim Yeri : letlklAJ Cad Gürçay Paaajı 
No. 6 . Ttf : 4223 — GEMLİK

Dizgi ve Baakı :
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii

9 wr mini ttf it *

| FORUM ve BAĞI EL ELE İ
® Almanya’dan Gelirmiş Olduğumuz ş
« Makinalarımızla Siz Gemliklilerin Bacn Ve ş 
F Gider Sorunlarına Çözüm Gelirdik. 1
J Her Zumun Hizmetinizdeyiz i
F FORUM TEMİZLİK ve 1
P HİZMET servisi IS IP - Gider Boruları — Tuvalet Boruları — Yer Sifonları — Banyo Mutfak Giderleri 
g -Ana Bacalar - Aktarmalı Bacalar Özel Makinalarla Temizlenir. g 
ü« ■I
İH GÜRLE İŞ HANI KAT 2 DAİRE 86 - TLF : 1265 - P.K. : 86 GEMLİK S
S

I
H
I DUYURU

SAYIN GEMLİKLİ MÜŞTERİLERİMİZE {İLÇE
MİZDE YAPTIRMIŞ 8ULÜNDÜÜUMÜZ TAVUK KE- 
SİMKANEMİZOE SAĞLIKLI ve TEMİZ OLARAK 

TAM TENCERELİK PİLİÇ HİNİ ve GÜNLÜK 

YUMURTALARI SAYIN HALKINIZA TOPTAN ve 

PERAKENDE SONNAKTAN GURURLUYUZ.



YIL: 13

21 KASIN 1935 SALI

SAYI : 629
(KDV DANİL) 30 LİRA

gemLik
KÖRFEZ

HAFTALIK 8İTA8İ OAZRTR 

KURULUŞ : İS H AZÎ1 AH 1»7«

SATILIK MAĞAZA
İSTİKLÂL CADDESİ 8TAD

SOKAKTA CADDEYE 20 METRE 

MESAFEDE 100 M2 MAĞAZA A_ 

CELE SATILIKTIR.

M ur. : tskde Cad. No. 6
TIf : 2417 Gemlik

Yılın Öğretmeni Ali Kaya Seçildi

Öğretmenler Günü
' ~TST - "A-

Kutlandı

DSP İLCE YÖNETİCİLERİ 
BELİRLENDİ

Öğretmenler Günü önceki gün bü- 
tâî ülkede törenlerle kutlandı.

Fuar günü saat 10.00 da Atatürk 
Amü önücdc düzenlenen törende Is
ınışı Marş île şanlı bayrağımız gör— 
dse çekiicî. Daha sonra Atatürk’ün 
manevi huzurunda saygı duruşunda 
tnfcnuütı ve çeienkler kondu. Prog- 
r-v-; daha sonra Endüstri Meslek 
Lisesi Salozunca devam edildi. Bele- 
ârye otobüsleri ile Endüstri Meslek 
lisesi Sassama giden öğretmenler 
irin gtmfrı anlamım belirten konuş 
malar yapıldı. Hçe Kaymakamı Meh- 
umm- Güler, emekli öğretmen Müjgan 
Eteıe-ğıu. konuşmalar yaptılar. Mes 
kkte yen olan ve stajyerliği kalkan 
Öğretmenlerin yemin töreninden son 
ra ilçemizde yılın öğretmeni seçilen 
Gazi Tlfcnknfrı Müdürü Ali Kaya’ya 
armağanları verildi.
l öğretmenler Günü kutlama töreni 
“öğretmen Marşı’' ile son buldu.

Öğretmen
Konulu
Şiir
Resim
Kompozisyon
Yarışmaları 
Sonuçlandı

■ Gemlik ilk. orta ve lise öğrencile 

rt arasında açılan “öğretmen” konu 

muta şiir, resim ve kompozisyon ya- 

mmaian sonuçlandı.

[ Üçe Milli Eğitim ve Gençlik Spor 

Müdürü Selçuk Sarandöl'den aldığı

mız bilgilere göre, Liseler arasında 

kompozisyon dalında Kız Meslek Li- 

seaindaı Nigar Aslan, ilkokullar ara 

anda Şehit Cemal İlkokulundan Ko 

ray Güneş birincilik kazandılar.

| Resim dalında liseler arası birinci- 

Uğl Kız Meslek Lisesinden Aynur 

ibran, ortaokullar arasında birincili 

J1 Kız Meslek Lisesinden Hanife Yıl 

maz, ilkokullar arasında birinciliği 

Atatürk ilkokulundan Arzu Semcneı- 

teandı

I Şiir dahnda liseler arası birinciliği 

Genlik Lisesinden Elvan Köse. Orta 

‘'kullar arasında ilköğretim Okulu 

12) den Gönül Çelik, ilkokullar ara 

«nda iae Şehit Cemal ilkokulundan 

^il Babttoğkı kazandı.

GECE NEŞELİ GEÇTİ

Öğretmenler Günü nedeniyle bu
yıl da geçtiğ iniz yıllar gibi TÜGSAŞ

İlçemizde “Yılın Öğretmeni” seçilen Gazi İlkokulu 
Müdürü Ali Kaya bir süre önee İlçe Kaymakamı Meh- 
met Güler'den “Takdirname" almıştı.

KARISI İLE İLİŞKİ KURDUĞUNU
SANDIĞI GARSONUNU BIÇAKLADI

Geçtiğimiz hafta içinde ilçede mey 
dana gelen kanlı olayda Park Pi
de Salonu işleticisi Cemal Aydınlı 
(26) karısı ile ilişki kurduğunu 
sandığı garsonunu bıçakla ağır ya 
raladı.

Demirsubaşı Mah. Gazhane Cad
desinde, Denizcilik Bankası karşı
sında bulunan Park Pide Salonunu 
çarşamba sabahı açan Cemal Ay
dınlı (26), garsonu Hacı Güder’den 
anahtarlarını istedi. Kavga anah
tar istemiyle çıktı.

ŞÜPHE

Cemal Aydmlı’nm bir süre önce 
kaybolan ev anahtarları üzerine 
şüpheye düştü. Bu arada evinin

Ziraat Bankası Çift Taraflı
Genişleme Nedeniyle ° Tratuvar Açımı
Zeytin Kooperatifine Taşındı Tehlike Arz Ediyor

ilçemizin en eski bankası olan 
T.C. Ziraat Bankası genişleme çalış
maları nedeniyle yer değiştirdi.

istiklal caddesinde bulunan Ziraat 
Bankası arkasında depo olarak kul
lanılan bölümler doldurularak ban
ka servis ve yemekhane hizmetleri i- 
çin yıkıldı. Banka, Genişletme çalış
maları nedeniyle istiklal caddesinde 
bulunan 72 nolu Marmara Birlik Zoy 
tin Tarım. Satış Kooperatifine taşındı 

Sosyal Hizmetler Salonunda kutla
nan ‘‘Öğretmenler Balosu” geç saat 
lere kadar sürdü. Gecede öğretmen
ler eşleri ile doyasıya eğlendiler.

dairesinin. kilitlerinin kurcalanma
sı şüphelerini arttırdı. Yanında ça 
hşan garsonu 6 çocuk babası Hacı 
Güder in işten erken çıkması nede
niyle eşiyle ilişki kurduğu hakkın 

■equre§.reo 'ip jpı.re nnrapqdn§ up 
günü işe gelen Hacı Güder’den a- 
nalıtarlarmı, isteyen Cemal Aydın 
lı, ile garson Hacı Güder arasında 
tartışma çıktı. Bu arada masada 
bulunan pide bıçağını kapan Cemal 
Aydınh, üzerine gelmekte olan Ha 
cı Güder’e bıçağı sapladı. Olaydan 
sonra emniyete giden Cemal Aydın 
lı teslim oldu. Hacı Güder Tıp Fa
kültesinde yoğun bakıma alındı.

Daha sonra savcılığa sevk edi
len Cemal' Aydınh, tutuklandı.

Belediyece ihale edilen bir ve iki 

nolu caddelerdeki tratuvar yapımın

da çift taraflı kazanının tehlike ya

rattığı belirtiyor.

ilçe halkından aldığımız telefonlar 

dan dar olan yollarda araç park edil 

mesi ve kömür boşaltılmalarında 

trafiğin aksadığı gibi açılan çukurla 

ra düşüldüğü belirtiliyor, Tratuvar 

lann tek yönlü yapılması isteniyor.

Bir süre önce kurulan Demokratik 
Sol Partinin (DSP) Gemlik Yönetim 
Kurulu belirlendi.

DSP Kurucular Kurulu üyeliğine 
dört temsilci gönderen Gemlik’li DSP 
liler, dün gazetemizi ziyaret ederek 
Sorumlu Müdürümüz Kadri Güler 
üe görüştüler.

DSP Gemlik Yönetim Kurulu adı
na gazetemize açıklama yapan Ala- 
hattin Uzunkaya, DSP’nin ihtiyaçtan 
doğduğunu ve gerçek tabandan ör
gütlenerek ilk kez bu tür bir parti
nin kurulduğunu söyledi. Uzunkaya 
şöyle konuştu :

“ — Uzun bir bekleyişten som 
ra Türk solunun gerçek demokratik 
sol partisi kurulmuştur. Çoğunluğu
nu işçi, köylü, esnaf ve emeklinin o 
luşturduğu SDP kısa bir süre sonra

Erkan Mutman Sosyal Halkçı Parti
İlçe[Başkanı Oldu

Bir süre önce iki “sol" partinin 
birleşmesiyle oluşan Sosyal Halkçı 
Parti (SHP) nin Gemlik İlçe Yöne
tim Kurulu ve parti ilçe başkanının 
belirlendiği öğrenildi.

SODEP’in kendini kapatarak .Halk 
çı Partiye katılmasından sonra yapı 
lan Genel Kurultayda parti adı Sos
yal Halkçı Parti olarak değiştirilmiş 
partinin alt (birimleri ise daha sonra 
birlegerek yeni yönetim kurullarım 
tesbit etmeyi kararlaştırmıştı.

SODEP eski ilçe başkam Erkan Mu t 
man’dan aldığımız bilgiye göre, ilçe 
de birleşme ve yönetim kurullarının 
belirlendiği açıklandı.
Erkan Mutman, konuyla ilgili olarak 
şunları söyledi :

“ — Şu kadarım söyleyebilirim ki ' 
ilçe başkanlığına ben getirildim. Yö

Hidrolikti Çöp Kamyonu da Alındı

Belediye

Otobüslerine

Bir Yenisi

Daha Eklendi

ilçe belediyesince toplu taşımacı
lık hizmetlerine bir yeni otobüs da
ha satın adı.

Belediye Başkam Hakkı Çakır, 
gazetemize yaptığı açıklamada hal
kın büyük ilgi gösterdiği otobüslere 
bir yenisinin katılmasmdsn mutlu
luk duyduğunu ve taşmıaahk hizme 
tinin artacağını söyledi. Çakır şöyle 
konuştu :

••-Belediye meclisimizin sidiği ka 
rar gereği Otonıarssn firmasından 
satın aldığımız son otobüs ile sayı
mız onu buldu. İ98S yılında taşıma 
hizmetlerimiz böyiece daha rahatia- 
vacaktır. Otobüsün yanında temiz
lik hizmetlerini de rahatlayacak 
hidrolik sıkıştırmak bir adet çöp 
kamyonu da ahnnuş çok kısa zaman 
da ilçede faaliyete başlayacaktır,” 

gerçek halkın partisi olacak ve demo^ 
ra tik solu çatısı altında toplayacak
tır. ”

yöneticiler

DSP Kurucular Kurulunca da onay 
lanan Gemlik DSP kurucu yönetim, 
kurulu şu kişilerden oluşuyor :

Sebahattin Uzunkaya (müteahhit) 
Ali Keskin (işçi), Kemal Çelik (lokan 
tacı), Ali Aşçı (Yedek Parça Tica
reti), Ali Salman (eczacı kalfam»), 
İbrahim Kesen (işçi), Talat Şimşek 
(Emekli Boyam)

Geçtiğimiz hafta yapılan DSP Ku
rucular Kurulu toplantısına Bursa’yı 
temsilen katılan on delegeden dördü 
Gemlik’li idi. Bunlar : Ali Keskin 
İbrahim Kesen, Sabahattin Uzunka
ya ve Kemal Çelik'ti.

netim Kurullarımız da belirtendi. An 
cak, 11 Yönetim Kurullarının açıklan 
masından sonra biz de yönetim ku
rulumuzu açıklayacağız ve üye ka
yıtlarına başlayacağız.”

Kan Değişimi

Gemlikspor
Yönetim Kurulu Değişti

Bu yıl birinci amatör kümede mü 
cadele sürdüren Gemlikspor Kulübü 
geçtiğimiz hafta yaptığı genel ku
rul toplantısında yönetim kurulunu 
değiştirdi.

Kulüp lokalinde genel kn
rul toplantısında y*»»**™ kunıhı ça 
lışma raporu undu ve güçtü bâr 
idarenin gereğine değinildi. Daha 
sonra yapılan seçimlerde yönetim 
kurulu üyeleri ysndesı t>hrtendL 
Buna göre Gemlıkşvv yw^_<fn kuru 
lu şu kışilerder. oluştu :

Seyhan Aydın. Mahmut Solaksu- 
başu Faruk Unmlır. Famk GûaeL 
Yavuz Alemdar Ekrem. Düzgün.

Kulisi Sözcüsü E&rsn Düzgün, 
yeni yöneeim kürsün He kulübe dina 
misn geleıcğkn belirtecek şunları 
söyletü :

-JgjoKbümûmn bn yıl Mıha.» kâ 
meye çıkması güç* möcsdelesi de 
beraberin^ çefirai. Kendi anssmda 
uyumlu, güçtü bir yönetkn kunda 
ihtiyacı genel kurul tarafından sağ
landı. Artık ligdeki başarı grafiği 
yönetici, sporcu birliği üe getirile
cektir. Yeterki Gemükli sporsever
ler gerekE desteği göstersinler. "

J
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Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen kompo
zisyon yarışmasında ilçede okullar arasında birincilik 
kazanan yazıları yayınlıyoruz.

Liseler arası birincilik kazanan kompozisyon yazısı

Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen şiir yarışmasında ilçede okullar arasında birincilik kazanan şiirleri yayınlıyoruz.

O E T TMT E W t M

Öğretmenliğin Değeri
Türkân UZUN
Gemlik Useai 6 Mat, B - 620

Vy$ttbğu> gerçek ölçüsü ne nüfus çokluğu, ne kentlerin bü 
yüklüğü, ne de üretim bolluğudur; gerçek ölçü, ülkenin yetiş
tirdiği insanların nitri kleridir. Bu nitelikler İse büyük bir it
ileme sahip öğretmenlik mesleğinin ilgi alımı içersindedir. 
Başöğretmenimiz ulu önder Atatiirk'de bu noktanın önemine 
değinerek geleceklerini garanti altına almak isteyen milletle
rin. yetişmekte olan genç nesillerini gerçek anlamda, her a- 
ianda eğiterek geleceğe hazırlamaları ile olacağım belirtmiş
tir,

insanların bu günkü çağdaş teknolojik düzeye erişmelerin
deki en önemli öğe hiç kuşkusuz eğitimdir. Eğitimcilerin ve 
eğitimci bilim adamlarının çağlar boyunca ortaklaşa yürüt
tükleri çalışmalar bir sonraki yenisinin temel taşım oluştu
rarak bu günkü durumumuza getirmiştir. Gelecekte de bu gün 
iç n hayal sayılan gelişmeler yine bu çabalarla gerçekleştiri
lip İnsanlığa adapte edilecektir. Her ülke kendi olanakları 
çevresinde gelecek nesillerini en iyi yetiştirecek, bu uygar 
hk yarışında hak ettiği yeri alacaktır. İşte burada öğretmen
lere çok iş düşecektir. Yeni bir nesil yetiştirmek, hemde ge
leceğe ait bir nesil yetiştirmek küçümsenmiyecek bir görev
dir. Bu ağır görevi yüklenen öğretmenler kendileri için değil, 
keiııülerin den sonra gelecekler için çalışmaktadırlar. Atatürk 
bu konuda şöyle der : "Bütün insanlığın varlığını kendi şa
hıslarında gören adamlar bedhahtırlar. Herhangi bir şahsin, 
yaşadıkça memnun ve nıes'ut olması için lâzım gelen şey, 
kendisi iç n değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmak
tır. Makul bir kişi, ancak bu suretle hareket edebilir. Hayat
ta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı, 
saadet. için çalışmakta bulunabilir. Bir insan böyle hareket 
«derken, benden sonra gelecekler acaba benim böyle bir ruhla 
çatıştığıma fark edecekler nü diye düşünmemelidir. Hatta en 
mes’ut olanlar, hizmetlerinin bütün nesillere meçhul kalınasım 
tercih edecek karakterde bulunanlardır” Ve şöyle devam eder : 
"Herkesin kendine göre bir zevki var, kimi bahçe ile meşgul 
olmak, kimi çiçek yetiştirmek ister, bazıları da adam yetiş
tirmekten hoşlanırlar. Bahçesinde çiçek yetiştiren adam bir 
şey bekler mi? Adam yetiştiren adamda çiçek yetiştiren a- 
damdaki hislerle hareket edebilmelidir. Ancak bu tarzda dü
şünen ve çalışan adamlardır ki memleketlerine ve milletleri
ne ve bunların geleceğine faydalı olabilirler.” Atatürk’ün 
bahsettiği mili; değerleri herşeyden üstün tutan insanların 
başında öğretmenler gelir. Onların çabalarıyla milletimiz bu
günkü duruma gelmiştir.

Kurtuluş Savaşından sonra Cumhuriyetin kuruhnasıyle bir 
eğitim seferberliği başlamış, halk büyük kitleler halinde eği
tilmiş, okmna-yazma öğret İmiş, - milli kültürümüz yükseltil
miştir. Bu çalışmalar yine öğretmenler tarafından yapılmış, 
memleketimizin gelişmesi ve ileri medeniyetler seviyesine u- 
laşması için, önemli ve yüksek meslekleri bilenleri yetiştir
mek te yine öğretmenlere verilmiştir. Öğretmenlerimiz so
rumluluklarının b linçine vararak üstlerine düşen görevleri en 
iyi şekilde yapmaktadırlar. Bu çalışmaları sonucunda mem
leketimiz bugünkü düzeyine gelmiştir. Tabii ki bizim için bu 
düzey yeterli değildir.

Şüphesiz, eğitim insanoğlunun hayatında en mühim, en e- 
saslı meseledir. Eğitim ile millet hür, müstakil, şanlı ve yük
sek bir cemiyet halinde yaşar. Eksikliğinde de millet esaret 
ve sefalete düşer. Terbiye ve' öğretimle uygulanacak usul, 
bilgiyi insan için fazla bir süs, bir basla vasıtası veya mede
ni bir zevkten ziyade, maddi ve kullanılması mümkün bir ci
haz haline getirmektedir. Bunu yapanlar da öğretmenlerdir.

Ortaokullar arası birincilik kazanan kompozisyon yazısı

Kutsal Rehber
Nigar ARSLAN
Gemlik Ortiokulu 3-B 137

Gelecekteki tüm miletln ulaşacağı kademe ancak öğretmen
ler sayesinde gerçekleşecektir.

Onların emeklerini, ölçmek mümkün değildir. Yarına yaşa
yışlarıyla, davranışlarıyla gençler yetiştirmeli İsteyen onlar- 
dır. Okula başlayan bîr çocuğa İlk harfi, ilk rakamı, ilk okul 
kurallarını anlatan unlardır. Bilgisiz kişileri bir meşale gibi 
aydınlatan, onlardır. Gerektiği zaman gece gündüz çalışan, 
gerektiği zaman sert, gerektiğinde ise bir melek kadar saldn 
olan, onlardır. Modern Türkiye’deki en büyük pay yine unla
rındır. Bu, bilgilerini yarınlarına yansıtan, kötülüklerden u- 
zaklaştınp, iyiye yönelten, üzüldüklerinde üzüntülerini an
layan, sevindiklerinde sevinçlerini paylaşan bizlerin değerli 
öğretmenler dir. Blzlere verdikleri en büyük armağan saf 
beyinlere bilgiler doldurmak, bilinçsiz hareketlerimizi iyiye 
yöneltmektir.

Düşünün, amaçlan bizleri yetiştirmekten başka bir şey ol
mayan emelleri geleceğe güvenle bakacak Tür kgencl yetiştir
mek olan bu değerli kişileri bu yola ne İtiyordu, no sürüklü- 
yordn. Fakat biliyorum kİ yetiştirdikleri her çocuğu büyüyün 
ce bir doktor, bir devlet adamı olarak görünce İçlerindeki duy 
gular zaten bu yola itiyor. Daha bir hırsla girişiyorlar işe. 
Daha nice doktor, mühendisler yetiştiriyorlar. Türk milletine, 
Türk Cumhuriyetine.

Atamız her şeyin değerini anlayan bir kişiliğe sahipti. Bu 
yüce insanda anladı öğretmenlerimizin değerlerini. Onların no 
kıymetli ne kutsal varlıklar okluğunu. Gelecekteki Türkiye’
nin yalnız onların eseri nacağını.

Emelleri yalnız bizleri yetiştirip, yurda yararlı bir insan ya- 
pıp, modem Türkiye’nin doğmasını İsteyen öğretmenlerimizin 
fsfediği yolda İlerleyerek onların bizler İçin kutsal rehber ol
duğunu unutmayacağız.

Haslar arası şiir birincisi

Hergün oturur odama, 
Sizi düşünürüm saatlerce. 
Anlatırım kendime yaptıklarınızı 
Sanki bir başkaymışım gibi.
Sizi konuşurum saatlerce, sizi anlatırım kendime, 
Bazende hayal ederim, 
Siz yanımdaymışsınız gibi.
Otururum yine okuldaki o sırama 
Sizde oturursunuz masanıza 
Konuşuruz ;Mr dost, gibi
Yine ders anlatırsınız saatlerce eskisi gibi 
Gelmişsiniz, elinizle ıbaşunı okşuyorsnnuz 
Eğilmiş, kulağıma, aferin, 
Yine böyle çalış diyorsunuz.

Ortaokullar arası şiir birincisi

Öğretmen
Gönül ÇELİK

Merkez İlköğretim Okulu 8-K 1049

Yüce meslektir öğretmenlik,
Amaç hep aynı : Aydınlatmak dünyayı. 
Işık saçıyorlar, yurdun dört bir yanına, 
Doğu—batı, kuzey—güney demeden.

Geceler sayenizde birer gündüz.
Tüm engeller karşınızda dümdüz, 
Daima vatan aşkı ile yandınız.
Zor, kar, kış demeden.

Tüm kötülüklerin düşmanı bilgi,
Sizden yadigâr bunca saygı, bunca görgü
Sîzlere azdır bu kadar övgü
Anlatsam gün, ay, sene, asır demeden.

Emekleriniz ne tartıya ne ölçüye gelir.
Kim aydınlık yol varken karanlıktan gider.
Hakkınız bilmem: nasıl ödenir.
Aylar, yıllar, asırlar geçmeden.

İlkokullar arası birincilik kazanan kompozisyon yazısı

Öğretmenlerim,
Geleceği Hazırlayanlarım!

Koray GÜNEŞ
Şehit Cemal İlkokulu 5-B 199

Kucağı sımsıcak bir ananın göğsü, verdiği terbiyeyle bir a- 
ile ocağı! öğrenmeye susamış bizleri bilgisiyle besleyen top
rak. İşte o, kutsal varlık, öğretmenim!..

Okula başladığım! o. ilk günü hatırlıyorum. Ürkek, korkulu 
ve çok heyecanlıydım. Evimizdeki tek konu benim okula baş
lamam. “Çocuğumuz okula alışabilecek mi î Öğretmenlerini 
Sevebilecek mİ?” Oysa Siz, daha ille günde, şevkatle kollarını 
zı açmış, beni kucaklamıştınız. O, ilk günü, o anı, asla unut
mayacağım öğretmenim!..

Zaman içinde, büyük sabırla okumayı, yazmayı, insanları 
sevmeyi ve saymayı öğrettin bana. Ben milletimin tarihini A- 
tatürk’ümü, Türk olmanın gururunu seninle yaşadım. Ulusu
mu, yurdumu seninle tamdım. Faziletli, erdemli, dürüst, çalış
kan olmayı, herşeyimi senden aldım. Beni yeniden yaratan, 
geleceğimi hazırlayan, emeğini, vefam, fedakârlığım benden 
hiçbir zaman esirgemeyen öğretmenim!..

Çok kez, bize şöyle söylerdin : “ÇOCUKLARIM, BANA 
VEFA BORCUNUZ YOKTUR. DAİMA BORÇLU OLDUĞU
NUZ; ULUSUMUZ, VATANİMİZDİR. ATATÜRK’ÜMÜZÜN 
tDEAI-LER1 İLE DOLU OLARAK, ULUS VE VATANIMIZ. 
DAN. ÇALIŞMALARINIZI ESİRGERSENİZ; İŞTE, O ZA
MAN SÎZLERİ ASLA AFFETMESİ”

Öğretmenim; sana, namus sözü' veriyorum. Yolundan ayrıl
mayacağını. Seni unutmayacağım. İlerleyen yıllarda sararan 
resimlerde seni ararken, gözyaşlarımla, ıslanırsan, lütfen beni 
affet canını öğretmenim!.-

Elvan KÖSE
Gemlik-lLcü 5 Ed. A-65

Gülüyorum o anki coşkuyla
Seviniyorum o tatlı sesinizi duyduğum için 
Ama birden kelbimi o korku sarıyor, 
işte, aynı, yine 
Öğretmenim, sizden ayrılma korkusu 
Sizi bir daha görememe kten korkuyorum. 
Ama nafile geçemiyorum ayrılığın önüne 
Kayboluyorsunuz yanımdan
Dudaklarımda hiç bitmeyecek bir tebessümle 
Ağlıyorum!, haykırıyorum sizi seviyorum diye. 
Ama yalnız bende kalan elinizin sıcaklığı 
Kulağımda sesiniz yine aynı tonda 
Ama hissediyorum siz yoksunuz yanımda
Ve odamda yine yalnız ve yine sizi düşünüyorum hala.

llkokullararası şiir birincisi

Biricik Öğretmenim
Özgül Sabitoğln

Şehitcemal İlkokulu 4-B 29

Okula gitmeden önce,
Bilmezdim ne harf, ne hece, 
Çalıştırdı gündüz gece, 
Biricik öğretmenim.

Yaz demedi, i aş demedi
Bilgime bilgi ekledi, 
Karşılıkta bel demedi 
Biricik öğretmenim.

Dünyanın bayırını düzünü
Uzayını, yıldızım, gökyüzünü 
Her şeyin doğrusunu özünü 
Öğretti biricik öğretmenim.

Vatanıma sevgiyi, bayrağıma saygıyı
Vatanımı korumayı, 
Hür yaşamanın sevincini 
Öğretti biricik öğretmenim.

AKDOĞANLAR TİCARET
MOTİF 

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ
HÜSEYİN AKDOĞANLAR

Duvar Kağıdı
Formplast 

Poster

Cam Cila 
Halıfleks 

Marley
Yağlı Boya 

Plastik
Badana

Tlf : 2132
Merkez : İstiklâl Cd. Gürle İş Hanı Pasaj İçi Gemlik
Şuba : Pazar Cad. No. 8 Gemlik

ZAYİ

Gemlik Askeri Veteriner Araştırma Enstitü
sü Eğitim Merkez Komutanlığından almış oldu
ğum Sağlık Karnemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Halil Şenyürek
Vet Tek. Astsb.

ZAYİ

Gemlik Nüdus Memurluğundan almış oldu
ğum Nüfus Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür

Yıırdagül Bataray



Sayfa 8
uSSİLIK KÖRFEZ 36 KASIM 1985

Bu Haftaki Konuğumuz

Röportaj : Kadri GÜLER

Yılın Öğretmeni Ali Kaya
Demokrasi içinde ! demokrasiden öte yaşıyor

uz. Bilim adamlarımız, sosyologlar demokrasi)- 
ilin erdemlerinden söı-ederlcrken, düşünce suçu 
işlemiyor, yapıyı sağlamlaştırıyorlar. Çoluk ço
cuk. bayranılarunız sevinçlerimiz, daha da bir 
başka ışıldayacak köyümüz-kentinı'z. Bağnazlık 
parmaklat .uı gözlerinize dlkemeyecek. Tasalan 
nıtz azalırken sevinçli .-imiz denizlere-? çoğaiaca-'c. 
Bilimsel eğilimler, bir birini geçedurma yarışın
da olacak'ar. Bir yarış başlayacak özgürlükten 
yana- İnsanlarımız. umutlarım İsteklerini; çoğul
cu demokrasiyle birleştirerek, bir bütün oluştura 
çaktır

Boy atacak gönüllerde. Sevgi kucaklarında, 
Türkiye haritası daha bir yeşerecek, boyatacak 
gönüllerde. Bunu yaratmanın ya da kopartmamı! 
■zamanı kalmamam: rtır. İnsanın acımasızlığı gü- 
zc"ik!e.i çoktan yit.- mişt_r. 28 yıldır Gemlik’te- 
vii" g »düklerimi düşiindü!der.'mâ hep GenıI k 
için ya ' aşımdır. Gendik’in Türkiye’nin bir inci
si eûnr.ı m düşlemişinıdir.

Gemlik'te kimsenin farkına varmadığı bir de
niz var; MARMARA. Soruyorum ! Acaba kaç 
kişi denizimizle ilgilenmiş çözüm bulma çabaları 
göstermiştir ? Bir zamanlar, Marmara’ma mavi 
sulanrda kulaç atanlar, mikrop korkusu bilmi- 
yorlaı-i . 'Tarvara’nın mavi sularında insanlar 
gülerken, bîr yanıt vermemek olamazdı. Marma
ra can çelişirken, o’nun engin sulumda can çe
kişen bir denizin kavgasını kim-kimler görüyor 
du ? Herşey insanla başlar, insanin yaşam kav 
gasını sürdürür. Oysa biz, GEMLÎK’ta oturanlar 
Marmara'nın yaşamla boğuşmasına sırtımızı 
dönmüşüz. Pek aldırış edenimiz ilgilenenimiz ol
mamıştır.

Kıyıdan MARMARA’ya bakarken, esen yelin 
getirdiği sevimsiz kokulan, sularda can çekişen 
balıklan, kim kim görür kim bilir. Evet ben, de 
biliyorum: Marmara’yı biz Gemlik’te oturanlar 
öldürdük. Gırgırcısıyla, trolcusıyla, oltacısıyla. 
Gözlerimizin içine baka baka ölen MARMARA, 
Gemlik’lî kuşkusuz, ilgisini bekliyor. Yıllardan 
beri meydan okuyarak. Neden bu denli ilgisiz, 
neden bu denli sağırız ?

İşte bu sağırlıklar, bu anlamsız umursamaz
lıklar güzel Marmara’yı bir çamur deryasına dö
nüştürdü. Bunca zaman boşa aktı. Ne balıkçısın 
dan. ne de olcacısından bir ses alamadı ÖLEN 
MARMARA

Ne oldu, geçimlerini denizden sağlayanlara 
nerelerdesiniz ? Ne oldu Balıkçılar Cemiyetine

MARMARA ÖLDÜ BEYLER ! gözünüz aydın 
olsun L.

Sajın okurlarım. Bu hafta sîzlere ilçemizde yılın öğretmeni 
seçilen Ali- Kaya ile yaptığımız söyleşiyi sunuyoruz.

—Sayın Ali ifaya, bize kısa bir özgeçmişinizi anlatır mı
sınız ?

—1935 yılında Orhangazi Gedelek Köyünde doğdum, tlkoku 
lu Gedelek Köyünde okudum. Daha sonra Arifiye Köy Ens- 
t süsüne başladım. Okulum, öğretmen Okulu olduğu yıl ben 
mezun oldum. 2 yıl Çorum Mecitözü kazası Terken Köyünde, 
7 yıl Orhangazi’nin Çakırlı Köyünde, 5 yıl Orhangazi Merke
zinde, 18 yıl da Gemlik Merkezinde görev yaptım. Evliyim, 
3 çocuğum var.

—Sayın Kaya, bu yıl ilçemizde yılın öğretmeni seçildiniz 
bunu nasıl karşılıyor sunuz ?

—Sayın Güler, böyle -bir olayı bekliyordum. Bursa’da Anka 
ra'ya gidecek öğretmenlerin puanlamasında 4. olmuştum. Do 
ğal olarak Gemlik’te de benim seçildiğim belliydi.

Bundan çok duygulandım. Mutluyum. Benim başarılı seçil
memde okulumdaki öğretmen arkadaşlarımın büyük yardımı 
olmuştur. Kendilerine teşekkür ederim.

—Sizce öğretmenliği öbür mesleklerden ayıran nedir ?
—Bence en önemli özellik, öğretmenin inşam sevgisi taşı

masıdır. Ihsan ve çocuk sevgisinden yoksun kişinin elinde öğ 
retmıen diploması olsada başardı olamaz, öğretmen, meslek 
içi dayanışmaya önem veren kişidir. Zaman zaman öğretmen 
ler arasında bazı meslektaşların. başarı için başka yönlere te
vessül etmesi meslek adına yüz kızartıcı bir durumdur. Öğ 
iletmenin başarısı meslekteki başarısıyla değerlendirilmelidir.

—Sayın Kaya, toplumlunuzda öğretmene gerekli 'değer ve
riliyor mu ? Meslekte geçen uzun tecrübeli yıllara dayana
rak bize görüşünüzü anlatır gıdısınız ?

—Öğretmenin bugünkü saygınlığı eski yıllara göre azalmış 
tır. Bunda bana göre çeşitli nedenler vardır. Başta öğretme
nin zaman zaman siyasetin içine çekilmiş olması, bir başka 
sı da ekonomik bakımdan güçsüz bırakılmış olmaları.

Ekonomik güçsüzlüğü olan öğretmen geçim endişesi ilesi 
nıfa girerse başarı gösteremiyor.- Bir başka iş arama gereği 
ni duyuyor. Ancak, bütün bu imkansızlıklara karşında devle 
tin verdiği olanakları yetersiz bulanı ve “Bu para ile bu ka
dar çalışılır” zihniyetinde de değilim. Çünkü bize emanet edi
len Türk çocuklaradır. Onların eğitim ve öğretimini üstlen 
tnekle büyük bir sorumluluğun altına girmiş bulunmaktayız. 
Bu nedenle ne pahasına olursa olsun yaptığımız işi ya hak 
kıyla yerine getirmeğe çalışmalıyız, yahut bu işi yapmamak 
yız. Çünkü, bu işin ihmalinden doğacak sonuç çok kötü olur. 
İşte asıl tehlike o zaman başlar.

—Eğitim sistemimizde sürekli değişiklikleri nasıl karşılı 
yor suzun ?

—Bence Türk eğitim sistemi 60 yıldır daha bir arayışın 
içinde. Milli eğitim yetkililerince ulusal eğitimin esasları sap 
tanmah temel ilkeler haline getirilmeli, kalıplara sokulmalı 
ki gelen değiştirmesin. Programlar da buna göre hazırlanır
sa her yıl bir başka arayışa girilmez.

Milli eğitim yaz boz tahtası olmamalıdır.
—Ali Bey, okulunuzda daha bulunmayan ders kitabı var mı?
—Şu anda yok. Ancak okullar açıldıktan bir ay sonraya 

kadar bazı kitaplar yoktu. Bu da eğitim ve öğretimin aksa
masına sebeb oluyor. Basım işleri iyi programlanmalı, okul
lar açılmadan ders kitapları satışa çıkarılmalı. Sık kitap de 

ğiştirme de büyük sakıncalar doğurmaktadır. Bu mutlak» 
önlenmelidir,

—Sayın Ali Bey, öğretmenlerden toplumnmnz her zaman 
büyük fedakârlıklar bekler ancak öğretmenlerin sorunlarıyla 
ilgilenen pek çıkmaz. Bize öğretmenlerin başlıca sorunlarını 
anlatır mısınız ?

—Öğretmenlerin mesleki sorunları, başkaca sorunları var. 
Mesleki sorunların başında sık sık değişen programlara u- 
yum sağlay amama geliyor. Bunlar ancak nem iner dediğimiz 
toplantılarda ele alınıp, öğretmenlerin müfettiş veya uzman
larca eğitilmesi gerekir. Ben bunca yıllık uğraşanda seminer 
lerin bu amaca uygun kullanıldığım görmedim Müfettişlik 
müessesesi bu konuda gerekli hizmeti öğretmene vermediği 
için iş öğretmene kalıyor, bu da bocalamaları yarımda geti
riyor.

öğretmenlerin meslek içi eğitimleri, yeterli değildir. Yeni 
gelişmeleri yakından izleyem.em.emn üzüntüsünü taşıyorlar 
içinde-

Denetleme sistemi yanlış. Müfettişliğin asıl görevi olan yol 
gösterme, klavuzluk, rehberlik çalışmaları yapılmıyor. Mali
ye müfettişleri gibi öğretmende eksik aranıyor. Biz rehber
lik sisteminin geliştirilmesini istiyoruz.

Öğretmenlerin başında sicil amirleride fazla. Vali, Kayma
kam, Milli Eğitim Müdürü, Müfettiş, Okul Müdürü. Oysa öğ
retmen, okulunda en çok okul müdürü ile karşı karşıyadır. 
Yılda iki saat sınıfım denetliyen müfettiş, öğretmen hakkın
da olumlu veya olumsuz kanaat bildiriyor. Bu öğretmen için 
olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Buna da yeni bir düzenleme 
getirilmeli, okul yöneticilerine daha büyük yetkiler verilme 
lidir.

Öğretmenizi maddi sorunları mevcuttur. 16 yıllık bir öğret 
men, 50 bin lira ile geçinmek zorundadır. Bunun yansı kira 
olarak ödenirse, o öğretmenden başarı beklemek zor olur, öğ 
retmen okumalı, öğretmen iyi giyinmeli, öğretmen yenilikleri 
iyi izlemeli.- iyi ama bütün bunlar para ile olan şeyler., ön
ce öğretmenin şehirlerde konut sorunu çözümlenmeli Aynı 
subaylarını, emniyet mensuplarının gibi...!

öğretmen yetiştiren kuramların en düşük puan tutturan 
öğrencilere kapılarım açması, mesleğin yozlaşmasına neden 
oluyor. Bu da öğretmenlik mesleğine karşı takınılan yanlış 
politikama sonucudur. Bir süre sonra tamamen mesleki for
masyonu yitik öğretmenler ordusu okullarımızı doldurursa 
şaşmayın.

_Sayın Ali Kaya, iletmek istediğiniz başkaca mesajınız 
varmı ?

—Yeni nesli yetiştirmenin şerefinin büyük olduğu kadar 
büyük sorumluluk da gerektirmektedir. Değişik akımların 
etkisinde kalarak Atatürk ilke ve inkılaplarından sapmaya 
hm ve taviz vermeyelim.

Vıim öğretmeni seçilmem bana göre sembolik bir kavram- 
dır. Aslında içinde insan sevgisi, meslek sevgisi ve aşkı olan 
ve bu yönde çalışmalarım olumlu sürdüren her öğretmen yı- 
hn öğretmeni adayıdır. Bu duygularla bütün öğretmenlere 
başarılar diler, sevgi ve saygı ile selemlanm.

—Sayın Ali Kaya teşekkür ederim.
—Beri teşekkür ederim Sayın Güler, bu imkanı tanıdığı

nız için..

TAKVİMLE YAPILANIDIR 
1986 ZENGİN TAKVİM ÇEŞİTLERİNCE

%%
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KÖRFEZ MAIBÂAClUK’lan 
Yeni Bir Hamle Baha...

SERİGRAF, Madeni Metal Eteket 
Çıkartma, Pirinç Plaket, 

Rozet Flama ve Hediyelik Eşya..!
ZEYTİNCİLER..

TURŞUCULAR..
RENKLİ TENEKE BASKI İDLERİNİZİ VE KAVANOZ ETEKETLERİNİZİ 

ARTIK BİZ YAPACAĞIZ

Uygun Fiat — Temiz ve İtinalı İşçilik - Gününde Teslim

“İSMİMİZ GÜVENCEMİZDİR” 
Gelin Görüşelim. 

♦ ♦
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İlan
Gemlik Belediye Başkanlığından

1- Hamidiye mahalleni Deyunu umumiye cadde
si ve cami aralık sokakları ile Gazhane caddesinin 
bir kısmının tretuvar ve yollarının yapım işi 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 35.ci maddesinin (A) 
fıkrasına göre kapalı sarf usulü ile ihaleye konul
muştur. Bu ihale 26 Ocak 1985 tarih ve 18647 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanan Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı tebliğinin hükümleri uygulanacaktır.

2- İşin tahmin edilen bedeli 14.000.000.- Tl.dir.
t- İhale 4.12,1985 Çarşamba günü saat 14.00 de 

riyaset odasında yapılacaktır.
4- İhale şartnamesi ile diğer evraklar Fen İşle

ri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.
5- İstekliler ihale şartnamesi ve eki özel şart

name yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine katıl
ma yönetmenliğine ve uygun bedel’e ait kriterler 
tebliğine göre,

A- İhaleye katılma belgesi almak için müracaat 
dilekçesi ile birlikte, a- Yapı araçları, b- Teknik 
personel, c- mali durum, d- Taahhüt durumu (Da
ha önce yaptığı ve halen devam eden taahhütleri 
için ayrı ayrı düzenlenecektir.) e- Bildirim ve bel
gelerini, f- (C) gurubundan en az işin keşif bedeli 
kadar müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek 
kaydı ile) suretini

B- İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile 
birlikte, a- İhaleye katılma belgesi, b- Ticaret ve 
Sanayi Odası belgesi, c- İmza sirküleri, d- Belediye 
adına alınmış 420.000.- Tl. tutarında geçici teminatı 
ile istenilen diğer belgeleri vereceklerdir.

6- İhaleye katılmak için son müracaat 3.12.1985 
günü mesai saatleri sonuna kadardır.

7- Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikme
ler kabul edilmez.

Keyfiyet ilan olunur.
t. Hakkı ÇAKIR 

Belediye Başkanı

DUYURU

SAYIN GEMLİKLİ MÜŞTERİLERİMİZE 

İLÇEMİZDE YAPTIRMIŞ BÖLÜNDÜĞÜMÜZ 

TAVÜK KESİMHANEMİZDE SAĞLIKLI ve 

TEMİZ OLARAK TAM TENCERELİN PİLİÇ 

ETİNİ ve GÜNLÜK YUMURTALARI SAYIN 

HALKIMIZA TOPTAN ve PERAKENDE SUNMAKTAN 

DURUMUZ

NAZAR TAVUK EVİ

M. ARİF ÇAKMAK

<. .v»ı Meydanı Tlf : S782 Gemlik

##»#$****$#$**$♦*$**#
* ♦
* ♦

* Müjde Müjde
* ♦

# KİMLİK, PASO, RESİM, DİP- * 

* LOMA, TAPU, EHLİYET VE RUH- J 
* ŞATLARINIZ İSTEDİĞİNİZ AN, ♦ # 
# AÇILACAK ŞEKİLDE GARANTİ- 4 

* Li OLARAK PLASTİK KAPLANIR J 
* ♦ 
♦ .. ♦ # FOTO GÜNEf *
* ♦
* ♦

y Ziraat Bankası Karşı Aralığı — Gemlik 

* ♦
* ♦
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