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YENİDEN

BAŞLARKEN
Gemlik Körfez, 10 yıllık 

yayın yaşamında İlk kez okur
larından uıun bir türe ayrı 
kaldı. İki aylık aradan sonra 
fimdi yine slzleıle birlikte ol
manın kıvancını duyuyoruz.

Sevgili Okurlar; Gemlik 
Körfez, çıktığı ilk gün "Baş- 
lorken" yazmnda belirttiği gi
bi Atatürk İlkeleri doğrultu
sunda, Atatürk Çevrimlerinin 
ve Çağdaş Türk toplan.unun 
savunucusu olmuş, yayın yaşa
mı boyunca bu görüşlerini ko
rumuştur.

Ülkemizde 12 Eylül ön
cesi karanlık günleri hep bir
likte yaşadık. Gazetemiz, bu 
dönemin terör ortamında So
rumlu Müdürlüğümüzü yapan, 
yazarımız Av. M. Cengiz Gö- 
rai’ı da kaybetti, içinde bu
lunduğumuz geçiş döneminin 
bilinci İçindeyiz.

6 ve 13 Temmuz 1982 
gliniü sayılarımızdaki bazı ya
zılar nedeniyle Gazetemizin ba 
simi ve dağıtımı Gölcük Donan 
ma ve Sıkıyönetim Komutanlı
ğınca "İkinci bir emre kadar" 
durdurulmuştu.

Türk Basını bu tür geçiş 
dönemlerinde koşulların getir
diği okuyucudan ayrı kalma 
durumuna bazen düşebilmekte- 
dlr. Bu sayıdan İtibaren yeni
den yayınlanmağa başlayan ga 
letemlz okuyucularına kavuş
maktan mutludur.

GEMLİK KÖRFEZ

Kahvehaneciler ve
Oduncular
Zam
İstiyor

İlçemizde bulunan Kah 
vehanecller ve odun satı
cıları belediye Başkanlığı
na başvurarak zam İste
minde bulundular.

Belediye yetkililerin
den aldığımız bilgilere go 
ra zam İsteminde bulu
nan kahvehaneciler çay fi 
yatlarının 7.5-10 liradan 
10-16 liraya çıkarılmasını 
istediler. Belediye encü
meni İstemi dikkate ele* 
larak çevre ilçelerdeki 
"Çay" fiyatlarının saptan
masına başladı.

Oto yandan ' Oduncu 
lar’ da 8 liradan satılmak 
ta olan meşe gürgen ke
silmiş odun Hatlarının 8.6 
liradan tarife verilmesini 
İstediler. İstemi görüşen 
Belediye Encümeni "odun 
cular "ın İsteklerini kabul 
Ötmedi. Kesilmiş odun yİ* 
no 8 liradan satılacaktır.

40 KONUT YAPILACAK

Belediye Memurları
Yapı Kooperatifinin Konul Temelleri
Törenle Alıldı

Belediyemizde çalışan 
40 memuru birer konuta 
kavuşturacak olan “Be
lediye Memurları Toplu 
Yapı Kooperatifi'’nin in
şaat temelleri atıldı.

Bayram öncesi yapı
lan temel atma törenine 
Gemlik Kaymakamı Fah
rettin Ölmez, Belediye 
Başkanı Şahabettin Can- 
tay, Emlak Kredi Bankası 
Müdürü Saim Başer

, Müteahhit İbrahim 
Bayraktar, Belediye Me
murları ve konuklar katıl
dılar.

Hamidiye Mahallesi 
futbol sahası karşısında 
Belediyeden satın alınan 
arsa üzerine yaptırılacak 
olan konutlar dört blok
tan oluşfcak. Gemlik'te 
ilk koz Toplu Konut Ya
sası ^Kredilerinden yarar

Belediye Memurları Yapı Kooperatifinin yaptığı 
konutların temeli atıldıktan sonra da kurban kesildi.ORHANGAZİ CADDESİNDE KANAL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kış aylarında su al

tında kalan Orhangazi 
Caddesi esnafını kurtar
mak amacıyla belediyece 
yapımına başlanan açık 
kanal İnşaatı davam ediyor.

Belediye Başkanı Şa 
habettln Cantay, konuyla 
İlgili alarak yaptığı açık

lanılarak yapılan “Bele
diye Memurları Toplu Ya
pı Kooperatifi" evleri te
mel atma töreninde ko
nuşan ilçe Kaymakamı 
Fahrettin ölmez, çalışan
ların birer eve kavuşma
larının büyük mutluluk 
olduğunu belirterek özet
le şöyle konuştu :

“— Devletimizin ya
ratmış olduğu imkânlara 
kendi katkınızı da ekle
yerek birer yuvaya kavuş
manın ilk adımını atıyor
sunuz. Dileğimiz konutu 
olmayan diğer vatandaş
larımızın da sağlıklı bir 
konuta kavuşmasıdır. Koo
peratifin kurulmasında ve 
bugünkü duruma kadar 
yapılanlarda hizmeti geçen 
arkadaşlara teşekkürü borç 
bilirim. Konutlarınız hepi
nize hayırlı olsun.” 

lamada kış gelmeden Or
hangazi Caddesini seller
den korumak için yapıl
makta olan kanalın çalış
malarını bitireceklerini 
söyledi.

Kanalın denize bağ
lantısı eskiden olduğu gi
bi künklo sağlanacak.

KOOPERATİF BAŞKANI 
KONUŞUYOR

Temel atma törenin
de daha sonra Koopera
tif başkanı Ahmet Ahçı 
söz alarak kooperatifleri
nin kurulmasında yardım
ları geçenlere teşekkür et
ti. Belediye Başkanı Şa
habettin Cantay ise yap-

Belediye Memurları Yapı Kooperatifinin yaptırdığı 40 konutun temelleri, Gemlik 
Kaymakamı Fahrettin Ölmez tarafından atıldı.

SEÇMEN
ASKIYA

LİSTELERİ
ÇIKARILDI

7 Kasım 1982 günü 
yapılacak olan Anayasa 
oylaması nedeniyle yazım 
lan daha önce tamamla
nan ’Seçmen Listeleri" 
askıya çıkarıldı.

Mahallelerde Muhtar
lıklar önünde asılan liste
ler 9 Ekim 1982 gününe 
kader askıda kalacaktır. 
Listelerde adlan bulunma
yanlar veya kütüğe yanlış 
yazılanlar bu sûre içinde 
itirazda bu!unsb lecektir.

YANLIŞLIKLAR
DÜZELTİLİYOR

ilçe seçim kurulun
dan aldığımız bilgilere gö 
re ilçemizde 26 bin 302 
seçmen ey kullanacak. 
Yazımlar sırasında 12 bin 
S45 seçmen de misafir •- 
larak kavı t edildiler, ilgi

ıığı|konuşmada “Koope
ratifin üye sayısını çoğal
tarak Belediyede çalışan 
evsiz 40 çalışanın da eve 
kavuşmasını istedi. Emlak 
Kredi Bankası Müdürü 
Saim Başer ise 
konuşmasında, “Toplu Ko
nut Kredilerinden Gem
lik’te de ilk kez sizler ya

liler. listelerde doğacak 
yanlışların düzeltilmesine 
başlandığını ve yaşı tutan 
her seçmen yurttaşın, lis
telerde adının yer ahp a1- 
madiğini kontre etmesin: 
istediler. Dûn, üçe Seçen 
kurulu önünde büyük ka- 
»ababklsr görüldü. Liste
lerde rölen olmayan yun 
taslar île listelerde vbz< ■

İlçemiz Sonunda
Bir Gocuk Bahçesine Kavuştu
İlçemizde v*Baedv öz

lemi eskiten bir Çocuk 
Bahçesi şortunda veprlö.

Cwemâde en kûçâk 
ilçelerde çile vrl >r ânca 
yap:ian Çocuk Bahçeleri 
BeledryaûHGân îhmaf ve 
bu konuya gereken öne
mi varmMuesı sonucu yd- 

rarlandınız. Amacımız ko
şulları uygun ©lan herkezl 
birer konuta kavuşturmak- 
tır. Hayırlı olmasını dili
yorum" dedi.

Konuşmalardan sanrı 
temel için kurban kesild 
ve ilk harç Kaymakarr 
Fahrettin Olmaz tarafın
dan temele atıldı.

mış yurttaşla’ ııradı 
bulundular.

Anayasa oyiamesındj 
yurrteslone mUA nı 
gitmesi MSK torehndM 

- edilen br yata • 
zorunlu hale getirildi. Oy. 
»-.eva katılmayan yun- 

- beş vd seçme ve 
eaçüme hektermdsn yok
sun katacaklardır.

lajca gecikerek sonunda 
yaşrimes merenuoh* yo
ranı.

<ordun Be yunus tö- 
rente açılan Ço
cuk Bahçesi çocuklar te 
rafından büyük ügryie kur* 
silendi.
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KÖŞEMDEN

SORUN

Yılmaz AKKILIÇ

Çağdaş demokrasi, kesintisiz işleyen, sürekli 
olarak gelişen ve genişleyen bir haklar ve özgürlük
ler rejimidir. Çağdaş demokrasi, toplumu oluşturan 
sınıflar ve onların nesnel çıkarları arasında denge 
kurmayı amaçlayan bir uzlaşmaya yöneliktir, zıt
laşmaya değil.. Bu yönüyle bakıldığında, kişilerin 
veya toplumu oluşturan kesimlerin, bir süre için 
bile olsa "demokratik hak ve özgürlükler”den vaz
geçebileceğini sanmak, yada böyle bir varsayıma i- 
uanabilmek, demokrasiyi böylesine basite indirgeye 
bilmek; hiç kuşkusuz "çağdaş demokrasi” kavra
mıyla çelişir.

Kaldı ki ""çağdaş" sözcüğünü anayasa metnin 
den çıkarıp atarak yerine "muasır” sözcüğünü koy 
sanız da, bu yalın gerçeği değiştiremezsiniz. Örne
ğin "özgürlük” yerine "hürriyet”, ''devrim’’ yerine 
‘inkılap’*, "ilke” yerine * umde’’ demekle; bu eş an 
lamlı sözcüklerin içermekte oldukları kavramları de 
ğiştiremez, unutturamazsınız..

(GEMLİK KÖRFEZj'iu kapalı bulunduğu süre 
içinde Danışma Meclisinde kabul edilerek Milli Gü 
verdik konseyi’ne sunulan "Anayasa Tasarısı’’, ne 
yazık ki "çağdaş/muasır demokrasi” kavramıyla a- 
labildiğine çelişiyor. O’nu basite indirgeyerek, salt 
bîr "seçim mekanizması” ile sınırlandırıyor. Başka 
deyişle "Anayasa Tasarısı"nda ön görülen demokra
tik rejim, beş yılda bir seçime başvurulsa da, ger
çekte seçeneksiz sayılan bir ekonomik modelin ve 
o modele özgü politikalarla kadroların dokunulmaz 
lığını perçinliyor.

Oysa seçim, eğer bir iktidar değişikliği, bir e- 
konomik politika değişikliği, söz konusu değilse 
göstermeliktir, gereksizdir..

Örneğin bu “Anayasa Tasarısı”, böylece halk 
oyuna sunularak kesinleşecek olursa, Türkiye'de 
bîr siyasal yelpaze’den ve o siyasal yelpaze’de yer 
alacak değişik güçteki siyasal partilerden söz edi
lemez. Çünkü hiçbir siyasal parti, en azından se
kiz yıl süreyle, işçi haklarım kısıtlayan, zorunlu 
tahkim sistemini getirerek “toplu sözleşme” kuru
ntunun işlevini ortadan kaldıran anayasa madde
lerini değiştirmeyi programına alamıyacaktır. 1960'11 
yıllarda olduğu gibi “Gözlerime bak, ne demek is
tediğimi anlarsın!” gibi yaklaşımlar da sonuç ge- 
tirmiyecektir. Çünkü '‘Gözlerime bak, ne dediğimi 
anlarsın!" diyenlerin oluşturacağı bir siyasal parti, 
seçimlerde büyük çoğunluğu sağlasa bile, anayasa 
ile eli kolu bağlı kalacaktır. Cumhurbaşkanı, di
lerse o siyasal partinin iktidara gelmesine, yani 
hükümet kurmasına izin vermeyebilecektir.

Kısacası bu “Anayasa Tasarısı" ile, 24 Ocak 
Kararları sürekli ve değiştirilemez kılınmak isten
mektedir. Oysa 24 Ocak Kararları, Ocak 1980'dc 
kilosu 10 lira olan ekmeğin, şimdilerde 420 gramı 
10 lira, yani 48 lira olması demektir. Başka ör
nekleri de ard arda sıralayabilirsiniz.

Bu koşullar altında gündemdeki sorun 
“anayasal” dır. Hiç kimsenin, ama hiç 

kimsenin bu “sorunu" göz ardı ederek bir takım 
kulislerde turalamakla veya gazetelerde “arz i en
dam” eylemekle sağlıyabileceği bir kazançtan söz 
edilemez. Çünkü önemli olan, beş yılda bir seçim
lerin yapılacağı bir demokrasiye bir an önce dön
mek değil, “nasıl” bir demokrasiye dönüleceğidir. 
Bu ikilemi doğru çözümleyenleydiler, geçmiş yıl
larda yaşadığımız acı olaylardan yeterince ders al
mamış olanlardır, deneyim kazanamamış olanlardır

Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'na sunu
lan raporda : “Anayasa Tasarısı, Tiirk insanının 
özgürlüğe layık olmadığı görüşüne dayanıyor." de
nilmekte. Bu saptamaya eklenebilecek başka bir 
şey yok,.

Biz, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü 
“çağdaş dcmokrasi’’nin, sürekli olarak gelişen ve 
genişleyen bir haklar ve özgürleklcr rejimi olduğu
na inanıyoruz.

Gemlik
Yazıları

Birgün "Gemlik YazilaıT’na başlamak, aklıma 
hep takılmıştır.

Bazen hiç umulmadık kitaplarda Gemlik adının 
geçtiğini görünce okuma dikkatimiz birden artmış 
ve rastladığımız bilgilere çoğu kez bir "Vay be!" 
dediğimiz olmuştur.

öyle ya, Gemlik adının kitaplara girmesi sade
ce Orhan Velinin: "Gemliğe doğru / Denizi göre
ceksin / Sakın şaşırma” şeklindeki dizelerinden i- 
baret değil elbet. Daha pek çok kitapta Gemlik üs 
tüne ilginç şeyler var.

Nasıl olmasın? Antik Çağdan günümüze Anado 
lu insanının öyküsüne, yaşanan1 olayların boyutları 
ölçüsünde zaman zaman Gemlik ve çevresindekiler 
de katılmıştır Argontlar’dan sonra bu körfezde ya
şayan nice insan tarihin kendilerine yüklediği rolü 
yaşayıp göçmüştür. Tarih ve kitaplar onları da yaz
mıştır. yazdıdığı kadar.

Çok değişik kaynaklardaki bu bilgileri tarayıp 
ilintilerini kurarak yeniden yazmak, hatta bazıları
nı olduğu gibi aktarmak zevkli bir şey olacaktı sa
nırım. Bu konu, bir yılı aşkın bir süredir kafamda 
"yordamını" aranmakta... Kimi arkadaşlara açtım, 
onlar da özendirdiler. Şimdi her gördükçe soruyor
lar ''Hani, ne oldu Gemlik konulu yazılar?” diye.

Başlangıçta konuyu sadece "Kitaplarda Gemlik 
Var" çerçevesinde düşünmüştüm. Sonra caydım. En 
eski tarihsel dönemden beriye doğru hangi kitapta 
ne varsa onlara yaslanarak bir "Yazı Dizisi" yapmak 

vesait bu kadarla bırakmak, doğrusu içimize sinmedi. 
Çünkü başkalarının Gemlik'le ilgili geçmiş zamanlara 
ait tanıklığı yanında, ilçemizin günümüzdeki halini 
esirgemek haksızlık olur.

Bundan böyle her hafta "Gemlik Yazıları" baş

şiir köşesi
ÖZGEÇMİŞİ
HAŞAN SOYSAL : 1951 yılında Orhangazi Yeniköy’de doğdu. İlkokulu Yeniköy’de .Or

taokulu Orhangazi’de bitiren Soysal, İstanbul Yapı Meslek Lisesini bitirdi. Halen Eskişehir 

PTT Başmüdürlûğünde Teknisyen olarak çalışıyor.
Haşan Soysal. Şiire ve Türk Sanat Müziğine Ortaokul sıralarından beri ilgi duymakta- 

Eskişehir Halk Eğitim Müdürlüğü-Türk Sanat Müziği dalında çalışmalarını sürdürmektedir. Soy- 

sal'ın bazı besteleri TRT repertuarına da alınmıştır-

Yaşamak
Yazsalar roman olmazdı hayatım
Ne öyle büyük aşklarım oldu 
Ne büyük üzüntülerim.
Öyle sade bir zevkti yaşamak 
Dostlarım
Sevgilerim
Küçük dertlerim.
Yaşamak;
Sokaklarda yürüdüğüm
Kırlarda dolaştığım
Bir kuş ile İncir bölüştüğüm
Eve döndüğüm
Bir sigarada efkâr dağıttığım
Gerinmek gibi taze bir nefesle uyandığım 
Bir bitişti
Bir yeniden başlamak.
Duygu ile ten gibi
Değişmez bir huydu yaşamak.

K îi b â i
Nice çileler çekli şu hoyrat bedenim 
Hâlâ ayakta duruyor, hayret bedenim- 
Yaşamak çözümsüz* yolumuz çok, umut çok 

Dayan, biraz daha dayan, gayret bedenim.

BASLARKEN
Yazan

Av. Ali AKSOY

lığı altında, kişiye sorumluluk yükleyen zorlu ama 
o ölçüde güzel bir işe soyunduk. Muradımız, bu il- 
çeyi "geçmişi içinde’’ yasmaktır. Ne yazacaksak 
belgelere dayalı ve kaynak belirterek yazacağız. 
Haydi hayırlışı .

Evet, mitolojide Gemlik'le ilgili neler var? Kim 
ler yaşadı milattan önce bu kıyılarda? "Bereketli 
Askanya'da" oturanların Troya Savaşı'n ketıldığmı 
yazar mi Homeros? Ne zaman ulaştı bu körfez’e 
Selçuklular? Osmanlı’nm fethi nasıl oldu? Evliya 
Çelebi beğendi mi Armutlu'yu? 1836 yılında hoş gel 
din Alman paşası Von Moltke... işte siz* yüz yıl 
önceki Gemlik. Yunan işgalinde Gemlik Sunğipek 
Fabrikası üstüne. Atatürk ve İnönü’nün Gemlik ge 
zileri. istiklâl Mahkemelerinde Gemlik li bir yargıç. 
Şükrü Kaya ve Gemlik Dahası : G-nılık Milli Ko
runma Mahkemesinde bir sanık: Vehbi Koç . Ve 
Celal Bayat’ın memleketi Gemlik...

Bu konuların h'-psine ayrı ayrı değineceğimiz 
gibi edebiyatta Gemlik konusunu da unutmayacağız 
Reşat Nuri Güntekin, Nezihe Meriç ve Pertev Nai
li Brotav’da, Gemlik’ten neler var onları yazacağız.

Ve elbette ne yazacaksak kimseye kızmadan, 
kimseyi kızdırmadan yazmağa çalışacağız. Dahası 
kendimizi saklamadan, kestirip atmadan bir sohbet 
havası için de yazmak dileğindeyiz. Yerel sorunları 
ıskalamadan, kirli körfezi, sel basan semtleri, zey
tin üreticisinin derdini ve Gemlik insanlarını unut
madan... Hiç kuşkusuz bir okuyucumuz çıkarda : 
(O dediğin öyle değil, böyledir.) derse, kendisine 
kulak vererek yazacağız.

"Gemlik Yazıları” boyunca birlikte olmak di
leği ile merhaba!

Haşan SOYSAL'dan seçmeler

Tütün
Cıgaramdan alın teri kıvrılır 
Dalarım.
Urumell türküleri kokar cıgaramda
Bir sabah kırağısı 
ister-istemez uyanmış tüm erkenler.

Kıraç tarlalar söyleşir cıgaramda 
Bir icar, bir umut, bir kuşku 
Bir imece sofrası, yine savaş : 
«HURRA...»
Bütün mevsimler tütün kokar sonra.

Bir güz sarısı, yaprak öyküsü
Biraz yağmur, biraz küf, biraz telâş
Uzar-g:der alışılmış bir efkâr 
Kabarır efkârdan geçim derdine 
Ömür kadar.

Bende ne aşk. ne ayrılık derdi 
Tutunamaz bir öykü sırasında.
Gördükçe ben tükenmişliğin parmaklarımda 
Bir kez daha tükendiğini.

Devamı 3. Sayfadr
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ÖZÜR : Yazanınız Mehmet Sevinç ilçe dışında bulunduğundan bu haha
yazısını yayıuhyamıyoruz. özür dileriz. G. Körfez

YEREL BASINDAN
HABERLER

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

GENÇLER LİGİ KARŞILAŞMALARI BAŞLADI
Beden Terbiyesi Bursa Bölge Müdür

lüğünce düzenlenen Gençler Ligi karşılaşma
ları başladı.

Eylül ayının üçüncü Pazarı başlayan kar
şılaşmalara Gemlik’ten üç takım bir grup 
halinde katılıyorlar.

Ligin başlamasıyla beraber ilk hafta ya 
pılan Umurspor, Sümerspor karşılaşması
nın 90 dakikalık süresinden Umurspor 1*0 
galip ayrıldı.

İkinci hafta yapılan Umurspor, Soru
şan Güvenspor karşılaşmaşında da Umur-

spor'un üstün oyunu 1-0 lık sonucu belir
ledi.

Üçüncü haftada Borusan Güvenspor, 
Sümerspor karşı karşıya geldiler İki takı
mında birbirlerine sürekli baskısı takımlara 
İkişer gol kazandırdı ve karşılaşma 2-2 be 
rabere sonuçlandı.

Bursa Beden Terbiyesi Bölge Müdür
lüğüne bağlı hakemlerin yönettiği karşılaş
malara önümüzdeki haftalarda devam edile
cek.

KAYIP

Yozgat Çayır Kaza
sından alınış olduğum 
Nüfus Cüzdanımı ve Si
gorta Kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Üzeyir Ondemir
Azot Sanayi Gemlik

Bursa Nüfus Müdür
lüğünden almış olduğu
muz Nüfus Cüzdanımızı 
kaybettik. Hükümsüzdür.

Zeki - Makbule 
Bulut

ZAYİ

Gemlik Nüfus Me
murluğundan almış ol
duğum Nüfus Cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür

Abdullah Güre

Kömür Ocağında 
Bir İsçi Öldü / /

Bartın Gazetesi
EKÎ Amasra Bölgesi 

3 Numaralı kömür oca
ğında meydana gelen bir 
iş kazasında, Kozcağız'ın 
Akbaş köyünden 3 ço
cuklu 4 yıllık maden iş
çisi Ramazan Özsoy (26) 
can vermiştir.

Kaza, tavandan düşen 
bir direğin Özsoy'a çarp
ması sonucu meydana gel 
miş, kendini direkten 
kurtaramayan işçi vagon 
ların arasında sıkışıp kal 
mış hastaneye götürülür
ken yolda ölmüştür.

Bölge işçilerinden ar 
kadaşlarmın katıldığı bir 
törenle köyünde toprağa 
verilen Ramazan Özsoy'- 
un ailesi için arkadaşla
rı bir yardım kampanya 
sı da açmışlardır.

Buzdolabının Fisini
Islak Elle Turan
Gene Kız Öldü /

Yenişehir Gazetesi
Yenişehir'in Yenignn 

Mahallesi Cihadiye yo
lunda oturan Fatma Kan 
lı adındaki 13 yaşındaki 
kız çocuğu, buzdolabını 
temizledikten sonra ıslak 
elle fişini prize sokmaya 
çalışırken, elektrik çarp
ması sonucu feci şekilde 
can verdi.

Olaydan sonra Yeni
şehir Devlet Hastanesine 
kaldırılan Fatma Kanlı’» 
ya yapılan müdahale de 
sonuç vermedi.

Otobüs Terminali
İnşaatı

â

Devam Ediyor
Meltem Gazetesi
Belediye tarafından 

yaptırılan otobüs termi
nali inşaatı devam et
mektedir.

Bir süre önce 6 oto
büs yazıhanesi ve 2 yol
cu bekleme salonunun in 
şaatı sona ermiştir. Ha
len peren inşaatlarının 
devam ettiğini belirten 
yetkililer, bu arada WC 
yapımının bitirilmek üze 
re olduğunu söylemişler
dir.

İlçe merkezindeki t ra 
fik yükünü büyük ölçü
de azaltacak olan otobüs 
terminalinin kısa sürede 
tamamlanıp hizmete gir
mesi bekleniyor.

DÜĞÜN, NİŞAN VE NİKÂH

YAPACAKLAR

İPEK- KOZA -TİCARET

DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

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

Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
Ali Şirin Pasajı Telefon : 3233 GEMLİK

8

İNŞAAT SAHİPLERİNE |
İSMET VE EMİN DAĞ KARDEŞLER §

BIÇKI ATELYESİNDE 
İSTENİLEN BOY VE ÖLÇÜDE 

ÇAM KERESTESİ BULUNMAKTADIR.

Fiatlarımız çok uygundur. S
Uğramanız menfaatiniz icabıdır. ;

Adres : Orhangazi Cad. No. 30 Tlf : 1205 Gemlik [

>oooooogooooooooooooooooooooooocoocooooocoo

HASTA KABULÜNE BAŞLANDI 
Labratuvarda Kan ve İdrar Tahlilleri 

Gebelik Testi ve Elektro Kardiogram 
Testleri İle

8
8
8

Dahiliye Mütehassısı 
Dr. Cahit Yorulmaz

Not ; Saat 16.00 ten sonra muayene kabul edilir.

İSTİKLÂL CADDESİ GÜRÇAY İŞ HANI KAT 
2 DE HASTA KABUL ETMEĞE BAŞLADIĞIMI 

SAYIN GEMLİKLİLERE DUYURURUM.

Bebek
Daeya* elleri* kadar auca*
Dltjs gâzierroae kâçâbr- 
Ne»e dekansa* açtr-açacak 
Neye baksa* sondar daha!**.

Dcce *•»-*>■>*- dinin- bskcjianTuîe 

Sir taze bahar- e* çok bıkıar.
Ui yo evlana* ilk kâyebaşianeda

Süsler gecelerini şûHesiz jırbST.
Derke* açar ilk -lUn-.r
Binlerce BBsailık hayâller ve sesler
S**ırs>v ae oâ* vardır, ee yan*

Z*mar sen- de dokur, eter sonra 
Kalır mazide elleriz, e* ç*k ellen* 
Ve bir kulaç ara*lafaad*lıi sevşilen».
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gemlik
KÖRF

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
▼IL : 10 «AYI : 408 12 EKİM 1982 5 LİRA

Operatör Doktor

YAŞAR SERCER
Kadın Hastalıkları Mütehassısı

KISIRLIK TEDAVİSİ YAPILIR

Muayenehane : Semerciler Yokuşu 22/2 
Tlf. Bv : 3930 İş s 2974 — GEMLİK

Kış Geliyor İlçede Odun Yok..

Kaymakamlık 
ilçe Dışına Odun 
Satışını Yasakladı

MOTOBÎSİKLETiYLE
ÇARPTIĞI
GENÇ TARAFINDAN
DÖVÜLEN İŞÇİ ÖLDÜ

Geçen hafta içinde 
Küçük Kumla’da motosik
letiyle yoldan geçen bir 
gence çarpan ve dövülen 
Hüseyin Oral (28) adın
daki genç kaldırıldığı has 
tahanede öldü.

Cuma gecesi meyda
na gelen olayda yapımına 
K. Kumla’da devam eden 
Kara Harp Okuluna diki
lecek anıt inşaatında us
tabaşı olarak çalışan Hü

seyin Aral yolda devriye 
geren jandarmalar tarafın
dan yaralı bulundu ve 
Tıp fakültesine kaldırıldı. 
Başında darp isleri bulu* 
nan yaralı hsstehanede 
tüm müdahalelere karşın 
kurtarılamadı.

Jandarma olaya ne
den olduğa sanılan bir 
genci göz altına aldı. 
Savcılık olayla ilgili olarak 
soruşturma açtı.

Kış aylarının yaklaş
tığı şu günlerde ilçemizde 
odun bulmak bir sorun 
oldu.

Odun satıcılarına gi
den vatandaşlar kışlık ya* 
kaçağını sağlamak İçin 
başvurduğunda "Yek" ce
vabıyla karşılaşıyor. Soru
nun çözümü İçin Beledi
ye Başkanlığı acil önlem
ler aldı.

Konu ile ilgili olarak 
görüştüğümüz Belediye 
Başkanı Sahabettin Can- 
tay şunları söyledi :

"- İlçemizin ihtiyacı 
için Orman Bölge Şefli
ği nce 6 bin ster odun ay
rılmıştır. Bugüne kadar o* 
dun satıcılarının odunla
rını devamlı ilçe dışına 
sattıklarını tesbit ettik ve 
durumu Orman Bölge Şef
liğine bildirdik. İki kuru
mun birlikte aldığı karar 
ile öncelikle ilçemizin İh
tiyacı olan 5 bin ster o- 
dun gelmeden ilçe dışına 
edun satılması yasaklandı. 
Alınan karara göre saat 
18.00 o kadar ilçeye ge
lecek, odunlar satışına izin

Bursa Hakimiyet
Gazetesi
İlçeler Sayfası
Çıkarıyor

Türkiye'nin en büyük 
şehir gazetelerinden olan 
Bursa Hakimiyetin yakın- 
lişelere birer sayfa yer e- 
yırscağı öğrenildi.

Normal sayfaların ya
nında har İlçede satılan 
gazetede o İlçenin haber
lerine yor varan bir say
fa bulunacak.

verilmiş odunlar olacaktır. 
Bundan sonra gelecek o- 
lan odunlar ise kaçak iş
lemi yapılacaktır."

Belediye Başkanı Can- 
tay, kış gelmeden vatan
daşların yakacak sorununu 
çözmelerine yardımcı ol
duklarına ve bu nedenle 
ucuz kömür satışlarının

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
8
I "GEMLİK

YAZILARI

§ 
8
8
8

MERCEDESİN ÇARPTIĞI
KÜÇÜK KIZ ÖLDÜ

Balıkçıyı Tanımak

Ali AKSOY'un
Yazısı

ioooooooooooooo

2. ne! Sayfamızda

KARTALSPOR KULÜBÜ YARARINA 

DÜZENLENEN

KABARE TİYATROSU

18 EKtM’DE SAHNEYE ÇIKACAK

Ihsan BÖLÜK

Kartalspor Kulübü ya

rarına düzenlenen “Ban

ker Dörttolll” isimli oyun 

18 Ekim gün* sahneye 

koyulacak.

(temlik Atice Sinema
sı Salonunda, İstanbul 

Kabare Tiyatrosu Sanatçı

larının oynayacağı müzi

kal oyundan sağlanacak 

gelirin Kartalspor Kulübü

sürdürüldüğünü de söyle
di. Belediye Başkanı Can- 
tay, Gemlik’lilerin daha 
çok Orhaneli kömürüne 
rahbet ettiklerini günde 
ilçeye gelen 3-5 kamyon 
odunun hemen satıldığını 
bu oranın arttırılacağını 
belirterek şöyle konuştu :

"- İlçemize 3 bin ton

önceki gün Yalova 
yolunda meydana gelen 
bir kazada Arzu Sönmez 
(10) adlı kız çocuğuna 
çarpan 16 HT 463 plaka 
lı mercedes ote, küçüğün 
ölümüne neden oldu.

Pazar gönü saat 18 

ne kalacağı öğrenildi.

Tiyatro için bastırılan 

biletler Atlas Sineması gi
şesinde satışa sunuldu.

Ayrıca 16 Ekimden I- 
tibaren her hafta Cumar

tesi gönleri seat 10.00 

da Pazar günleri ise saat 
16.00 da yine Atlas sı
namışında çocuklar için 

film gösterilecektir.

Orhaneli kömürü ayrılmış
tır. Belediyemiz bin ten 
kömürün parasını yatırmış 
ve 300 ton kömürü ge
tirterek dağıtmıştır. İlçe
mize yetecek kadar kömür 
gelecektir. Vataşların te
laşa kapılmaları gereksiz
dir. Kömürümüz sürekli o- 
larak gelecektir.” 

sıralarında Bursa yönüne 
gitmekte olan Ünal Ülkü 
yönetimindeki 16 HT 463 
plakalı özel Mercedes o- 
to, Rıfat Minare Çiftliği 
yakınlarında duran kamyo
netten inen Arzu Sönmez 
(10) adındaki kıza çarptı.

T. Emlak 
Kredi Bankası 
Yeni Binasına 
Yakında Taşınıyor

İstiklâl Caddesinde 
yapımı biten T. Emlâk 
Kredi Bankasının yeni bi
nası 28 Ekim günü tören 
le hizmete açılacak.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre kendi bina
sında hizmete açılaeak o- 
Isn T. Emlâk Kredi Ben- 
kssının birinci ve ikinci 
ketlerinde banka, dört ke 
tında ise lojmanlar bulu
nuyor. Sekiz memur ve 
2 konuğun kalabileceği 
1(k konutluk lojmanı bu
lunan T. Emlâk Kredi Ban 
kası İlçemizin en büyük 
banka binasını oluşturu
yor.

Memur ve
Emekli Memurlar Derneği

Kongresi Yapıldı

Bu yıl kurulan ve İl
çemizdeki tüm memur ve

Küçük kızın kamyonetten 
tuvaletini yapmak İçin yo 
lun karşısına geçmekte ol 
duğu sırada meydana gel
diği öğrenildi.

Mercedes) kullanan 
Ünal Ülkü tutuklandı.

İhracat sorunu
Kadri GÜLER

Türkiye'nin en önemli serenllerinden biri dö
viz girdilerindeki oranın, çıkandan az otmamar■ 
dır. Döviz girdileri ise ihracat, işçi dövizleri ve 
turizm gelirleridir.

Son yıllarda döviz derdoğczını aşmak Içta 
uygulanan "Teşvik Tedbirleri'’ öe ihracatta be
lirti bir g şişman İn olduğu yadauunaı bb po'cek- 
tir.

Bölgemizde, daha çak Sursa ve kâşdestudo 
içinda bulunduğumuz eylerde yoğun bb vas 
sebze ihracatı yapıhnaktadır. Dışarıda pastı bu
lanlar yaptıkları bağlantıları gorpekieMtomok ipte 
kısa saman içinde maHarmı sevk etmek nm- 
dadırtar. Istan bu 1-Burşa TİR kvayatu güzergâh
larında ekilen hat bizce yanlara. Yenip ığm ue- 
doai pöyie açıklanabilir. ihraç malı otan yaş 
ceben, sneyva veya gıda maddeleri •anrift ve 
Mudanya gânvük itüdârtAMnrindo gâmrûMusr- 
meMedk. Orişaagnf de fümriklanen bb TİR Ye-

D. 8. 3 «e

emekli memurları çatısın
da toplayın "Memur ve 
Emekli Memurlar Deme
ğinin ilk gonol kurul top
lantısı dernek lokalinde 
yapıldı.

Olgun bir havı için
de geçen genel kurul top 
lentıemı Diven Başkanlığı 
nı Emekli Ziraatçı Hakkı 
Çakır yaptı. Aonoi kurulda 
yapılan oeçLalordo Demek 
yönetim kurulu üyelikle
rine Dursun Oabey, Dr. 
Ali Muhsin töse», Ferit 
Bsdemcl, Hakkı Çakır ve 
Muharrem Albay eoçhdllet.



a«MLİK KÖRFEZ 12 Ekim 1982 Sayfa

l KÖLEMDEN__ [

SON SÖZLERE DOĞRU

Yılmaz AKKILIÇ

Danışma Meclisi’nce hazırlanan ‘‘Anayasa Ta
sarısı". şu sıralarda Milli Güvenlik Konseyi’nin 
gündeminde. Bu tasarı ile ilgili son sözler söyleni
yor artık. Zaman kısıtlı, 70 sayılı kararın sağladığı 
olanaklar bir ölçüde sınırlı.. Buna karşın anayasa 
ve toplumbilimciler, hukukçular, çeşitli meslek ku
ruluşlarının temsilcileri, yazarlar-çizerler.. kısaca 
TRT dışında, toplumumuzun her kesiminin insan
ları, geleceklerini doğrudan ilgilendirecek olan böy
le önemli bîr ‘‘anayasal sorun’*a değğin görüşleri
ni açıklıyorlar.

Bugün 12 Ekim 1982, sah..
Şunun şurasında 26 gün kaldı “Anayasa Oyla- 

ması”na. Zaman öylesine daraldı ki, bir bakıma, 
eldeki “Anayasa Tasarısı*’ metni Milli Güvenlik 
Konseyi’nce tümüyle değiştirilecek bile olsa; Da
nışma Meclisi’nden geçen haliyle kalacak belleklerde, 
öylece anımsanacak..

Ama son söyler söylenmelidir..
Nitekim Balıkesir Barosu ve Balıkesir İli Ga

zeteciler Cemiyeti Başkanlıklarının ortaklaşa dü
zenledikleri (DANIŞMA MECLİSİ ANAYASASI 
üzerine son söz ve anayasa-basin I- 
LlŞKİLERÎ) konulu “kongre”de de, sanırım ger
çek anlamda son sözler söylenecek. Kongre, yurt 
çapında geniş katılımı öngörüyor, Balıkesir’in ilçe
lerinin yanı sıra, çevre illerin, değişik görüşlü bi
lim ve siyasa adamlarının, çeşitli basın kuruluşla
rının, haber ajanslarının, ve ~de TRT’nin çağrılı 
bulundukları bu kongre, 16 Ekim 1982 günü top
lanacak.

Böyle bir toplantının “seminer”, ‘‘panel”, 
“konferans” gibi adlarla düzenlenmesi yerine; 
“kongre” biçiminde öngörülmüş olması gerçekten 
anlamlı. Bir bakıma edilginliği kabullenmek yerine, 
etkinlik amaçlanıyor olabilir.

Sanırım Türkiye toklumunun asıl gereksinim 
duyduğu tavır da bu..

Başarılı olacağına inanıyorum..
Ülkemiz, bunalımlı günlerden geçiyor. Bunalı

mın, “12 EylüF’le birlikte son bulduğunu varsay
ma hem olanaksız, hem de bilim dışı. Gerçi 12 
Eylül, “kardeş kavgasına son verme” ve “Atatürk'e 
çülüğe dönüş" asıl-amacına yönelmiş bulunduğunu, 
daha ilk günü açıklamıştır. Ama yine 12 Eylül, 
“24 Ocak Kararlan” olarak adlandırılan “ekono
mik modei”in izleyicisi ve uygulayıcısı olduğunu 
da vurgulamıştır. Eşdeyişlc “kardeş kavgası"nın 
nedenlerine değğin “tanı” da, ve de “Atatürkçü
lüğün özü” konusunda; bırakınız toplumumuzun 
değişik kesimleri arasında, bilim ve siyasa adam
ları düzeyinde bile bir “asgari müşterek” ten ko
laylıkla söz edilemez. Kuşkusuz bu doğaldır da..

Örneğin kimi bilim ve siyasa adamlarınca “A- 
tatürk'çülük”, O'nun 1924 Anayasası'na koydurdu
ğu ilkelerinden, hole özellikle “devletçilik*‘ten so
yutlanamaz. Düzlem, üç nokta ile belirlenir. Ata- 
türk'çülük düzlemi de, bu tür görüş sahiplerine 
göre, “ulusal bağımsızlık”, “emperyalizme karşıt
lık” ve “altı ok” noktalarından geçmektedir; an- 
eak böylelikle belirlenebilir, tanımlanabilir. Oysa 
24 Ocak Kararlarıyla uygulamaya konulan ekono
mik model, O'nun dünya görüşünü simgeleyen 
“altı ok'la. ve de özellikle “devletçilik" ilkesiyle 
çelişmektedir.

Katılırsınız vsya Icalılmazsıntz» bu sizin bileceğiniz şey.. 
Ama bunalımın en ali düzeye indirilmesinin amaçlandığı bir 
demokrasiye geçiş sürecinde, bilimsel tartışmanın ve demok
ratik katılımın on geniş boyutlarıyla gerçekleştirilmesi bir zo
runluluktur* Gelecekteki demokrasinin İşlerliği ve sağlıklı ol
ması açısından bir gerekliliktir bu.

Gelin görün ki, YÜK, anayasa İçin görüş açıklayan öğ
retim üyelerini saptamaktadır, 9 Ekim 1982 günlü (MİLLİ- 
YET)’te yer alan bir habere göre, YÜK» “acele ve sürelidir” 
kaydıyla Öğretim üyelerinde : “anayasa tasarısına İlişkin ola* 
rak herhangi bir gazete, dergi ya da basılı bir yayında ma* 
kale, tebliğ* açıklama ya da demecin çıkıp çıkmadığı, yazı-

D. S. 3 te

Gemlik
Yazıları

Hslikaraas Balıkçısı'nı öğrenci olduğum yıllar
da çok duymuş fakat hiçbir kitabını okumamıştım. 
Meğer balıkçının tadına askerde varmakmış kısmet..

1975 yılı mart ayında Ezine (Çanakkale) As
kerlik Şubesinde göreve başladım. Ezine'de bir pi
yade alayı var, askerliğini burada yapar kırk ka
dar yedeksubay arkadaş daha... Tanışma faslından 
sonra altı kişi kiralık bir ev tuttuk, bekarlar ayrı 
oda, “evli bekarlar” ayrı oda birlikte kalıyoruz 
Fakat bu ayrı oda kuralını kimi arkadaşların "faz
la liberal” ( ! ) uyku merakı yüzünden çabuk kal
dırdık.

Çok değil bir yıl önce sınav belası ders çalışan- 
bizler artık böyle bir zorunluluk olmadan keyif i- 
çin okuyoruz, özellikle Emin, Nihat, Erol ve ben... 
Diğer iki arkadaş nasıl okusun ? Biri nişanı bozup 
askere gelmiş, öteki henüz çiçeği burnunda niiaalı. 
"Akşam oldu mu Onlar : “Akşam oldu hüzünlen
dim ben yine”, vur şişenin dibine...

îcra-îflas Hukuku şerrinden kurtulan keyif i- 
ğin ue okur?

Yanıt : Aziz Nesin elbette!
Başladık biz sırayla ; Yüz Liraya Bir Deli, 

Sosyalizm Geliyor Savulun, Nazik Alet, Biz Adam 
Olmayız, Vatan Sağolsun... Arkasından : Yaşasın 
Memleket, Uyuşana Tosunum, Kazan Töreni vesaire ..

Falımız mı var, gün olup beylenecek böyle ic
ra Hukuku!

Ezine'nin Arif Ayar'ı kim? dersiniz, Fcrhan E- 
rol’dur; tezgâhta gazeteler, raflarda kitaplar... O 
ne bitmen insan saygısı Ferhan Bey’de! Nasıl unu
turum Ezineli dostları: Ertuğrul Bey'i ve “Kıymet 
Em” Mustafa Kırlıoğlu’nu...

O dönem sabah gazeteyi açınca ne görsek iyi? 
Çağlayangil oturmuş İsmail Cem'e derdini döküyor; 
(—içimize girmişler İsmail Bey. Meğer altımızı oy 
muşlar da haberimiz yok.) Sonrası falan da filan. 
İsmail Cem şimdi günlük yazılarıyla Güneş’te, ki
tabı piyasada.

Kongre İlânı

27 Mayıs İlokulunun İsminin SAZI İlkokulu ola
rak değişmesi nedeniyle. Okul ve Öğrencilerini Koru 
ma Derneği tüzüğünde yapılması gereken değişiklikle
ri görüşüp karara bağlamak üzere 24.10.1982 Pazar 
günü saat saat 14 oo de okul salonunda Olağanüstü 
Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.

2/3 çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci top
lantının 31.10,1982 günü aynı yer ve saatte yapılaca
ğı sayın üyelerimize duyurulur.

27 Mayıs İlkokulu 
Dernek İdare Heyeti

GÜNDEM :

1- Açılış
2. Divan başkanlığının seçimi
3. Saygı duruşu
4. Tüzüğün değişmesi gereken maddelerinin ve yeni 
şekillerinin görüşülüp oylanarak karara bağlanması 

5. Dilek ve temenniler
6, Kapanış

Bilecik Trafik Şube Müdürlüğünden elmiş oldu- 
flum 3435 Nolu ProfAayenel ehliyetimi kaybettim.

Hükümsüzdür.
Ali Gelip An

BALIKÇIYI 
TANIMAK

Yazan
Av. Ali AKSOY

Aziz Nesin şenliğini başka yazarlar izledi. Or
han Kemal, Necati Cumalı, Çetin Altın, Fikret Ot- 
yam ve Sait Faik günlerce konuğumuz oldular ki
taplarıyla. Birer koca kazandılar, gönüllere akandı
lar...

Birgün konuşma arasında Ferhan Bey: (—Ha* 
likamas Balıkçısı’nı sever misin?) diye sordu. He- 
■üa hiçbir kitabını okumadığımı söyleyince beni 
bigüzel ayıpladı! raftan indirdiği bir kitabı uzatır
ken: (—Oku bakalım şu Deniz Gurbetçileri roma
nını ) dedi.

Verdiği kitap Remzi Kitabevi’nin 1969 yılı ba
sımı. Kapakta Balıkçı’nın yaptığı İmdat’la Cennetin 
"halını" temsil eden bir resim. İçinde yine balıkçı
nın yaptığı resimler: "Çakır Ayşe’nin gençlik ve ih 
tiyarlığı”, ''Ayşe'nin atla Hamza'ya gitmesi" ve da
ha başkaları ..

Sünger avcılarının o mübarek öykülerini oku
dum!

Öyle bir "Merhaba...” patlattı ki bize Balıkçı, 
peşinden "Ötelerin Çocuğu, Ege’nin Dibi ve Gülen 
Ada...”

Doğaya ve insanlara Balıkçı’nın gözüyle bak
mak ne güzel şey!

—Yok mu Anadolu’nun Sesi?. Yahut da Hey 
Koca Yurt?

Anadolu tarihine ve kültürüne Balıkçının gö
züyle bakmak ne güzel şey!

Ne diyor Sabahattin Eyüboğlu? (—Hocanın ü- 
fürüğüne karşı Balıkçı’nın üfrüğü birebirdir!

Ve gün ola biz terhis olduk, bir elimizde Ho- 
meros'tan ’Tlyada’', diğerinde Azra Erhat’m "Mito 
loji Sözlüğü...”

Pekiy, mitolojide Gemlik'le ilgili bir “kayudat* 
var mı?

Elbet var. iki haftadır yaptığımız “Mitoloji ve 
Gemlik” konusu ila ense bağlıyoruz. Haftaya sıra 
oada.

Devren Kiralık veya Satılık 
Mermer ve Çini Atölyesi

ESKİ ORHANGAZİ CADDESİNDE 
İSMET ÇAKICI’YA AİT 

KURULU MERMER VE ÇİNİ 
ATELYESİ 

SATILACAK VEYA DEVREN KİRAYA 
VERİLECEKTİR

Müracaat : Belediye Memuru Mehmet 
Çakıcı Gemlik

Kongre ilânıw

Gemlik Kartalspor Kulübünün yıllık olağan genel 
kurul toplantısı 17. 10. 1982 Pazar günü saat I6.00 
da Atlas Sinemasında yapılacaktır.

Üyelerimizin teşrifleri rica olunur.
Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 24,10.1982 günü 

aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu

1, Açılış ve saygı duruşu
2. Divanın oluşturulması
3. Faaliyet raporların okunması
4. Yeni yönetim kurulunun seçimi
5. Dilekler ve kapanış
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UMURSPORI SÜMERSPOR I

Gençler İlginde bu hafta Gemlik saha
sında yapılan Umurspor - Sümerspor karşı
laşmasının 90 dakikalık süresi 1-1 berabe
re sonuçlandı.

Pazar günü oynanan karşılaşmada, ta
kımlar çok baskın oynadılar. 20. dakikada 
Sümerspor’dan Emin karşılaşmanın ve ta
kımının ilk gölünü kaydetti. Umurspor bu 
gole ancak 38. dakikada İbrahim'in golüy 
le karşılık verdi. Karşılaşmada ayrıca Umur- 
spor'dan Orhan sarıkart gördü.

Ramazan Kale (3). Fatih Kavran (2),

Ihsan BÖLÜK

ve Umur gürsoy (2) hakem üçlüsünün yö
nettiği karşılaşmaya takımlar 5u kadroları 
İle çıktılar.

UMURSPOR : Fatih (2), Faik (2), Sü
leyman (1), Orhan (1), Mustafa (2), Meh
met (1), Emir (1), Hakan (1), Necdet (2) 
Mesut (2), İbrahim (2), Sadık (1),

SÜMERSPOR : Halil (2), Ercan (2), Üm
it (2), Veysel (2), Emin (2), Ali (1) Meh
met (1) Tekin (1), Adnan (1), İlker (2), M. 
Ali (1), Durmuş (1), İsmail (3J

$ # 
$ #

$ İNŞAAT SAHİPLERİNE |
$ # 
i #

# İSMET VE EMİN DAĞ KARDEŞLER # 
j BIÇKI ATELYESİNDE J 

4 İSTENİLEN BOY VE ÖLÇÜDE 
$ ÇAM KERESTESİ BULUNMAKTADIR. J

& # 
4$. Fiatlarımız çok uygundur.

Uğramanız menfaatiniz icabıdır. * 
# *

* $
Adres : Orhangazi Cad. No. 30 Tlf : 1205 Gemlik

* *
* *
* *

İHRACAT SORUNU
lova yoluyla İzmit özerinden İstanbul ve Kapı
kule’ye gidememektedir. Hiç olmaza» Bursa Ya
lova arası TIR geçişine açılmalı ve Feri bet, yaş 
sebze taşıyan TIR lan Kartal’a götürmelidir. İl
gililer bunu niye uygulamazlar doğrusu düşün- 
düren bir konudur.

Bu günlerde görülen yoğun ihracat nede
niyle ilçemizde bulunan İki kamu kuruluşu Zirai 
Karantina Başkanlığı ve Gümrük Müdürlüğü ih
racatın zamanında yapılması ve işlemlerin hız
lanması için geceli gündüzlü çalışmaktadır.

Bölgemizde ihracat işlerinin daha sağlıklı 
ve verimli olabilmesi için bazı eksikliklerin gi
derilmesi gerekir. Bunlar görebildiğimiz kadarıy
la şöyle sıralanabilir :

1. Burs»'da bir Birlik oluşturulmalıdır.
2. Ticaret Bakanlığı Kontrolörlüğü Buraa’da 

devamlı memur bulundurmalıdır.
3 Bursa-Yalova ( Feribot ) İstanbul yolu 

TIR’lara açılmalıdır.
4. Ambalaj Sanayi geliştirilmelidir.
5. Üretici köylü ihraç malı yaş sebze ve 

meyva türlerini dış pazarlarda istenilen tir ve 
kalitede yetiştirmesi için eğitilmelidir.

6. Köylerdeki Üretimi Pazarlama ve Tüketim 
Kooperatifleri desteklenmeli, malın pazarlamasın
da öncülük kooperatiflere verilmelidir.

7. TİR şoförlerinin konaklıya bil e çekleri, park 
yapabilecekleri alanlar kurulmalı, Bursa’da TIR 
filosu geliştirilmelidir.

En azından bu işlemler yapılırsa aksaklıkla
rın önemli bir bölümü giderilir. Bu da Tirkiye 
için döviz ihtiyacını gidermede bir parça da ol
sa yarar sağlar.

SON SÖZLERE DOĞRU

nın çıktığı gazete, dergi ya da basılı yayının adları v« ta
rihleri ile tebliğ, makale ya da demecin konusunun bildiril* 
mesi"ni islemektedir.

Niçin?..

Şimdi çok daha iyi anlaşılıyor, üniversitelerin bağımsız 
ve özerk bilim kuruluşları olması gerektiği konusunda direnen
lerin ne denli haklı oldukları..

İşte böylesi bir ortamda, başka deyişi» en gerekli oldu* 
ğu bir sırada toplanıyor Balıkesir’deki “Anayasa Kongresi 
son sözleri söylemek amacıyla».

Düzenleyenleri yürekten kutluyor ve başarılar diliyorum*

Balıkesir Barosu ve Gazeteciler Cemiyeti Kongre Düzenledi

Danışma Meclisi Anayasası ve
Anayasa Basını Konulu Toplantı Yapılacak
Balıkesir Barosu ve 

•eıeteciler Cemiyeti Baş

kanlığı “Danışma Meclisi 

Anayaae Basın İlişkileri” 

konulu kongre düzenledi. 

Üniversite öğretim

Üyeleri, gazeteci ve yazar 

lalımızdan bir bölümü
nün davet edildiği kongre
de konuşmacı ve yöneti
ci olarak katılacaklar.

öte yandan Danışma 

Meclisinde Anayasa tasa
rısına güven ve red «yu 

veren, çekimser kalan altı 
üyenin kongreye konuşma
cı olarak çağrıldığı bildi
rildi,

Balıkesir Bore Başka
nı Av, Turgut İnal ve Ga
zeteciler Cemiyeti Başkam 
İkram Ballıbok'ln ortakla

şa yaptıkları yazılı açıkla

mada :

’’ Bu kongrenin Ana

yasa tasarısı üzerinde son 

sözler olarak değerlendi

rileceği inancındayız’’ de

diler.

Kongrenin amaçlandı

ğı biçimde gerçekleşmesi 

için il ve İlçelerden çek 

seyide gazeteci vo hakuk- 

çu İle halkın davet edil

diği belirtilirken, kongre

ye gönderilecek yazı, telg

raf, bildiri ve mesajların bir 
kitapta toplanacağı belir
tildi.

Gazetemiz Sorumlu 
Müdürü Kadri Güler İle 

yazarımız Yılmaz Akkılıç 

da kongreye çağrıldı.

Çocuk Bahçesi Şimdi de İlgi Bekliyor

Ktırbon Bayramı «nceri ilçeli çorakların »İran t fi aolan "Çocuk ScbçesT’ ymU fyfr fcaljur
Yaptırılan Çorak Saffetinin demlenmesinin yetersiz «faya n mattı dvramanva boa»* olman ayma 

oraçlarma Nn.n çocuklar için tehlikeli bir duran, ortey. keyaytt-, Çorak foKraairamk erao «tattartete 
çefHInln çef«ltUa»ew Irteniyor. Fotofrafte «yam »akpaıfafa yararlanan tûçOt «• !B,lkfu fcl 1, .
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gemlik
KORF

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
YIL, : 10 BAYİ : 469 19 EKİM 1982

Operatör Doktor

YAŞAR SERGER
Kadın Hastalıkları Mütehassısı

KISIRLIK TEDAVİSİ YAPILIR

Muayenehane : Semerciler Yokuşu 22/2 
Tlf. Er : 3930 İŞ : 2974 — GEMLİK

Yazarımız Akkılıç ve
Sorumlu Müdürümüz Hakkında
Dava Açıldı

Gazetemiz Yazarların 
dan Yılmaz Akkılıç ve So 
rumlu Müdürümüz Kadri 
Güler bugün Gölcük-Do 
hanma ve Sıkıyönetim Ko 
mutanlığı Askeri mahke 
meşinde yargılanıyorlar.

Yılmaz Akkılıç tarafın 
dan 13 Temmuz 1982 
günü gazetemizde yayınla 
nan ”SUSMAK" adlı yazı 
1402 sayılı Sıkıyönetim 
Yasasına aykırı bulunmuş 
ve gazetemiz aynı yasanın 
"C” bendi gereğince iki 
ay süreyle kapatılmıştı. 
Ayrıca aynı yazıdan Yıl
maz Akkılıç ve yazıyı ga
zetemizde yayınlatmasın
dan dolayı da Sorumlu 
Müdürümüz Kadri Güler 
hakkında dava açılmış ve 
Gemlik Cumhuriyet Sav

cılığında sorgulamaları ya
pılmıştı!

Dün Bursa Emniyet 
Müdürlüğüne çağrılan Yıl
maz Akkılıç’a Gölcük Do
nanma ve Sıkıyönetim Ko
mutanlığı Askeri Mahke
mesinin 1982/442 Y G 
esas nolu ”Sanık İhzar 
Müzekkeresi "duyurulmuş
tur. Yine aynı saatlerde 
Sorumlu Müdürümüz Kad
ri Güler’de Gemlik Emni
yet Amirliğine çağrılarak 
"Mahkeme Çağrısı" ken
disine duyurulmuştur.

Bugün Gölcük Sıkı
yönetim Askeri Mahkeme
sinde yapılacak duruşma
da Akkılıç ve Güler'i, A- 
vukatlar Ali Aksoy ve 
Yahya Şimşek savunacak
lar.

GEREKÇE:
OTOPARK ve YEŞİL SAHA YETERSİZMİŞ..!

Bilmek özere Olun
Kooperatif Binaları
Mühürlendi

Bizim işlerimize kim 
senin aklı ermez. Bunun 
en güzel örneklerinden 
birini geçtiğimiz hafta il
çemizde yeniden yaşadık. 
Yapımına 1974 yılında 
başlanan 108 ortaklı Gem 
İlk S.S. Sigortalı İşçi Ya
pı Kooperatifi konutlarının 
% 85 i tamamlandı bit
mek üzereyken il İmar 
Müdürlüğü emirleriyle Be
lediye Zabıtasınca mühür

lendi.
Konuyu araştırdığımız 

da İl İmar Müdürlüğünün 
21.9 982 gün 1603/4340 
sayılı emirleriyle Koopera
tif konutlarının mühürlen
diği ve "Yeşil saha ve e- 
tepark yerlerinin yetersiz
liği” düzeltilesiye dek in
şaat yapımının yasaklan
dığını öğrendik.

Konuyla ilgili olarak 
görüştüğümüz Kooperatif 

ek kredi geldiği ve Em
lâk Kredi Bankasında he* 
saba alındığı öğrenildi.

Başkanı Mehmet Mumcu, 
dertli olarak yapının Ka
sım ayında bitirileceğini 
şimdi İse yeni bir döne
me girildiğini belirterek 
şöyle konuştu :

”—108 Sigortalı tam 
sekir yıldır evlerine gire
bilmek için bekliyorlar. 
Bu güne kadar inşaatın 
% 85 i tamamlandı İl I- 
mar İskan Bakanlığından

geri geldi. Gerekçe olarak 
da projede yeşil saha vo 
otopark gösterildiği halde 
üzerine adının yazılmadığı 
gibi sudan bahaneler öne 
sürildû. Kooperatif evle
rinin bitmemesi İşin bazı 
eller alroklı engeller şike* 
rıyorlar. Ama bunları da 
aşacağız."

öte yandan Gemlik 
Sigortalı İşçiler Yapı Koo
peratifine 24 milyon Hra

KURŞUNLU SAHİLİNDE CİNAYET

Yaşlı Büfeci Bilinmeyen Kişilerce 
Feci Şekilde öldürüldü
Gemlik Kurşunlu Kö 

yü Kumsaı Sahilinde bü 
fa çalıştıran Tüberküloz 
hastası Hüseyin öz (57) 
kimlikleri blllnmlyen kişi 
ler tarafından boğularak 
öldürüldü.

Bursa 1925 doğumlu 
olan Hüseyin Öz, Kumsaı 
da Gonçall Köyünden Ca 
nlp Tuna adlı kişi ile İki 
yazdır büfe İşletiyorlardı. 
Önceki gece kimlikleri da 
ha saptanmayan kişiler ta 
rafından ağzı bir beyaz 
yemeni ile bağlanan Hü- 

fiüf* fohftıriAitı
Öı'ün paratı İçin tUdOfüldUgu ta
nılıyor.

h

şeyin Öz ün boynundan 
el bileklerine kadar özel 
bir sicimle bağ atan katil 
hasta büfecinin kendi ken
dine çırpınarak ölmesine 
neden oldu.

ÖLÜ BULUNDU

Kumaaı, Ferda Motel 
yakınlarında barakadan 
büfe işleten Hüseyin öz, 
küçüklüğünde Gençali Kö
yüne gelerek yerleşti As
kerliğini yaptıktan sonra 
köyde evlendirildi. Ancak

Tevfik Solaksubaşı 
ICC Yönetim
Kurulu Üyeliğine
Seçildi

Gemlik Ticaret ve Sa 
neyi Odası Başkanı Tav 
fik Solaksubaşı, Uluslara 
rası Ticaret Odaları Yöne 
tim Kutulu (ICC) üyeliği 
no seçildi.

Solaksubaşı, öbür Ti 
caret Odaları Ulusal Komi 
ta üyeleri ile birlikte, U 
lualararası dûteyde ülkemi 
tin Ticaret ve Seneyi Ko 
nülerini dile getirecekler. 

bu evlilik uzun sürmedi. 
Eşinden ayrıldıktan sonra 
köyü de terk ederek Bur- 
sada ticarete başladı, yıl
lar sonra yine Gençali kö
yüne döndü. Kimi işçilik, 
kimi ticaretle uğraşan Öz, 
bu ara töberkulaz hatalığı- 
na yakalandı Perşembe 
günü Kumsaz’dan Gençali 
köyüne inen Hüseyin Öz, 
ekmek aldığı fırıncıya olan 
10 bin liraya yakın borcu
nu ödedi ve Streptomycin 
iynesi vuruldu. Yine Kum-

56 Ekran Tv. 
veriyor 

Sümerspor 
Piyango Düzenledi

Gemlik Sümerspor ku 
lûbü ilk kez piyango çe 
kilişi düzenledi.

Özel olarak bastmlen 
va 250 liradan satışa çı 
kanlan piyango biletleri 
gelirleri ile kulübün önü 
muzdaki sezon güçlenme 
sine çalışılacağı belntildî.

Kulüp yönetim kuru 
lu uyeal Ekrem Düzgün 
den aldığımız bilgiye gö 
ra, 29 Ekim Cumhuriyet

O. S. 4. te 

saz daki büfesine döndü.
Çevrede "Garip’’ ola

rak tanınan ve kimseyle 
düşmanlığı olmayan Hüse

in Öz &sJ bir ocw*

yin Öz, çevredeki komşu
larına "Benim büfenin 
ışıkları yanmadığı zaman 

D. S. 4 te

Narlı'da
Kız Yüzünden
Üç Kişiyi Yaralayan 
Şahıs Teslim Oldu

Geçen hafta içinde 
Narlı Köyünde etki nişan 
haini başka Hr köye nk 
kahlaedığını duyan kı
zın ağabeyi ile İki kişiyi 
silahla yaralayan Erden 
Öztürk teslim oMe.

Köy kahvehanesinde 
silahlı yar»lemeden some 
ormana kaçan Endam Öz 
îûrk günlerce gaiondRMn 
sonra bir ara Gemlik'ten 
firara çehmraede başara
madı ve»? lanecağmı »*■ 
leymca kendifiğlndem ten- 
Bm oldu.

İlçemiz Noterliğine
İlk Kez
Bir Bayan Atandı

âemft ■oaeo Mac* 
Saikta Bettaaer N—rt- 
Şrne seuraescanden beri 
beş dense nene* meke- 
mtna Gk kez bb beyne 

b-bMiK sLAvMmSidE

Ortraooi noaerH^ni 
yepcn beşen neMbıGeG- 
müzdeU gûntoado taşsma 
deki gbs^adno beşi^n^ace- 
ğ öğ’nnt»*



•■MLİK KÖRFEZ 19 Ekim 1989
Sayfa 2

KÖ$E MDEN

AYDIN AYMAZLIĞI

Yılmaz AKKILIÇ
Gelişmekte olan ülke toplmnuuun sorunları bü 

yük ve çok boyutlu. Bu sorunların çözümlenmesin 
de, o ülkenin aydınına önemli sorumluluklar düşü 
yor. Aydın, hem çevresiyle uyum sağlayarak top 
luma yabancılaşmamakla yükümlü; hem de top 
lumsal gelişime küçük de olsa katkı sağlamak, iv 
nıe kazandırmakla..

Acaba günümüz Türkiye aydını, ne denli üst 
leniyor bu görevlerini?..

Ya da bırakınız görevlerini gerektiğince üst 
lenmeyi, içinde yaşadığı çevreye ve toplumun so 
mut yaşantısıyla değer yargılarına yeterince uyum 
sağlayabiliyor mu aydınımız, acaba?..

Geçenlerde (CUMHURİ YET)’te Melih CevdetAnday 
değindi, "osmanlık” tan "ulus" a geçiş dönemi 
aydınının dramına. İbretle okudum, örneğin Tev 
fik Fikret gibi düşünceleri bakımından çağına sığa 
mayan bir yiğit ozanın, toplumunun "o,nu anlaya 
madığına" kızarak Yeni Zelanda'ya göç edip yer 
leşme özlemini..

Demek ki, dedim kendi kendime, değişen pek 
birşey yok:

Hatta bana öyle geliyor ki, günümüz aydını, 
daha da olumsuz not alacak' tarihin yanılgısız ve 
asımasız sınavından. Çünkü günümüz aydını "ne 
yapayım, beni anlamıyorlar” kırgınlığından ve bu 
nun getirdiği davranışlardan çok; "aman bana do 
kanmasınlar da” umursamazlığı içinde; Korkusu 
ağır basıyor, elde ettiğini yitirmektense kişiliğini 
yitirmeyi yeğliyor; toplumun o’na verdiklerinden 
habersizmişçesine "aydın aymazhğı”yla gününü 
gün ediyor..

Türkiye toplumu, artık "osmanlılık*, tan *'ulus’' 
a dönüşüm aşamasını çoktan geride bırakmış oysa. 
Hatta 1950'li ve 60'11 yılların duygusal eğilimlerin 
den, yönelişlerinden de arinmış bir ölçüde. Türki 
ye toplumu, özdeksel koşullarda, somut gerçekle 
yüz yüze yaşıyor şu sıralarda.

O na artık, salt duygusal açıdan yaklaşım sağ 
layamazsınız. Yaklaşımınızın özdeksel bir temeli 
yoksa eğer, kolay kolay yönlenditemezsiniz Türki 
ye toplumunu..

Bu durumda aydının işi daha da zorlaşıyor, 
diye düşünebiliyor insan

Oysa değil!
Somut gerçek, toplumun içinde yaşadığı özdek 

sel ortam ve nesnel koşullar, aydına yaklaşım ko 
laylığı sağlayacak boyutlara ulaşmış. Ekonomik zor 
luklar, öyle duygusallıkla veya tehditle göz ardı e 
dilsmiyecek, üstesinden gelinemiyecek ölçülere var 
mtş. Batı’nın çok zaman önce kırdığı kabuğu’ Tür 
kiye toplumu şimdilerde çatlatma hazırlığı içinde.

Ve Türkiye toplumu ısrarla gerilere, daha ge 
rilere çekilmek isteniyor..

Me var ki aydınımız, kendini içinde hapsettiği 
"kısır döngü’ yü parçalamaya niyetli görünmüyor. 
Aydınımız, örneğin içki sofralarında ve dost söyle* 
çilerinde toplumun en geniş kesimini hiç mi hiç il 
gilendirmeyen soyut tartışmalarla "fikir cimnastiği” 
yaparak zaman öldürüyor. Aslında bu tutumu, o’- 
nun, korkaklığına yüreksizliğine kılıf arama çaba
sından başka birşey değil.

Ve çabaladıkça da, büabütün yitiyor bir kavram 
kargaşasının bataklığında; sorumluluklarını unutu* 
yor.. Rahatlıyor..

Zaman zaman düşünmüşümdür, ‘sürekli olarak 
kendini savunmaya başlayan kişi,gerçekte yenilgiye 
doğru sürüklenmektedir; durağanlaşmıştır” diye. 
Sürekli savunmada kalınarak bir savaşım kazamla* 
bilir mi hiç? Olanaksız birşey bu..

öyleyse neyi savunuyor aydınlarımız, eylemsiz
liği mi? İçki sofralarında *'ne yaparsak yapalım 
herşey bizim dışımızda kotarılmaktadır”, ya da 
”dönya dengesi bnnıı gerektiriyor, öyleyse yapacak 
şey yoktur" gibilerden önyargılarla tartı
şarak neyi sağlayabiliriz?

Haklılığımızı mı?,.
Oysa bu tartışmayı ve asıl gerçeği soyuta çeke 

reh sorumluluktan kurtulmaya kalkışmaktır, "aydın 
ttç kağıtçılığı" dır, ''aydın aymazlığı" dır.

Ve de çok kolaydır,,.
Ani zor olan; ama gerekli halkın arasına ka

rışarak sorunların çözümlenmesinde katkıda bulun
maktır.

Anlayana sivri sinek saz,,.

Gemlik
Yazıları

Şimdi bu gün ''Mitoloji ve Gemlik" konusunu 
yazacaktık değilmi?

TRT'nin "vatandaş ne diyor?" sorusu durur
ken ''Mitoloji” anlatana gülerler yahu! Nitekim 
Yücel Ksen bastı zılgıtı. Ne hukuk yeminimiz kal- 
payını almadık ne de insan sayılmamız : Eğer 

Anayasa konusunda görüş belirtmen isek...
Aldığımız eleştiri haklıdır. Eleştiri almasak da 

"kendimizi saklamadan yazmak” ilkemiz nedeniy
le tasarıya bir kaç şey söylemek istiyoruz.

Sayın Prof. Orhan Aldıkaçtı, Komisyondan çı- 
krn tasarıyı ilk açıkladığı gün köydeydim. Basın 
toplantısını baba evinde televizyondan izledim. Çok 
iyi izledim. Ve çıktı-gitti ağzımdan yine ninemin 
o lâfı;

(—Sat bağları yap sintar!.-..)
"Sintar” ninemin Rumeli köylüğünden getirdi

ği bir sözcüktür ki "içinde üzüm ezilen havuz” de
mektir. Uygun bir ceviz ağacı gövdesi birtamam 
oyularak oluk şekline getirilmiştir. Bağ bozumla
rında her komşunun avlusunu sırayla gezer va kek
remsi şıra kokar sonra günlerce avlular.,.

Amcam veya babam ne zaman "kayıplı" bir iş 
yapsalar ninemin lâfı hazır: (Ah bre oğlum! Senin 
bu yaptığına "Sat bağları yap sintar" derler.) Vay 
benim koca ninem! Ortaokul günlerimin bir ilkba- 
rında, tam da çiçekleri bembeyazken evimizin ö- 
nündeki akasya, bir sabah apansız ölüverdi

#
Türkiye yüz yıllık bir dönemde (1876-1976) tam 

altı Anayasa görmüştür. Yine bu altı anayasa çe
şitli tarihlerde ondokuz kez değişikliğe uğramıştır. 
Şimdi tekrar önümüzde başka bir tasarı var: Ye
dinci Anayasa.

Nasıl oluyor dâ her defasında büyük bir "te
zahüratla” mindere çıkardığımız Anayasalar böyle 
çabucak yenilip gidiyor ?Bu Nasıl rakip böyle ya
nıt ver Aksoy .

Yanıt ver:70 sayılı bildirinin aradığı "lüzum” 
çerevesinde!.,.

Ülkemizin sorunu bizce, bir türlü "münasip 
bir Anayasa bulamamak" değildir. Bice asıl sorun, 
kapitalizmi bir türlü geliştirip güçlendirememektir. 
Öyle ki yıllardır kapitelizme Anayasa dayandırmı
yoruz. Temelde ekonomik nedenlerden kaynakla
nan sorunlar elbette başka şeylerin de etkilemesiy
le bunalıma dönüşüyor ve ülkeyi yönetenleri mah
cup ediyor. Ardından kabahat Anayasaların, "tak
sirat" milletin sırtına yıkılıyor. Mahcubiyet anı ge
lince işe karışma zoîunluğunu duyan "ordu’ geçiş 
dönemlerini olabildiğince kısa tutarak ve ekonomi
nin vebalini boynuna almaksızın kendi asli görevi
ne dönüyor.

Tarihsel mirasçısı olduğumuz Osmaalı kapitalist 
değildi. Dünyada henüz kapitalizm yokken kurulup 
genişledi. "Diyar'ı küfürde" kapitalizm ortaya çık
tığı an önce durakladı sonra gerilemeğe başladı. Za 
manla birşeylerin aksadığını sezen OsmanlI’nın Is
lahat tedbirleri de para etmedi. Kapitalist olama-

SATILIK ARSA

Küçük Kumla Yalı Fırını
Yakınında 160 m2 

Büyüklükte Arsa Satılıktır

Tel : 1084 Gemlik

”$AT BAĞLARI
YAP SİNTAR!..”

Yazan
Av. Ali AKSOY

yan Osmanlı sonunda yıkılıp gitti.
1918’den' sonra düşman Anadolu’ya aramızda

ki din ya da kan farklılığı nedeniyle değil, bunlar
dan çok önce ülkemizi emperyalizme kazandırmak 
için geldi. İşte bu nedenle Gazi:-Bizi mahveden ka
pitalizme ve bizi yutmak isteyen emperyalizme kar 
şı savaşan bir halkız, diyordu...

Atatürk’ün önderliğinde başarılan “Türk Dev- 
rimi"nin amacı, 30 Ağustos Zaferine, Lozan Antlaş
masına rağmen, Osmaulı'daki gayrimüslim tacir a- 
zınlığın yerine, bu kez Cumhuriyet devrinde emper
yalizmle yeniden uyuşacak "bizim tacir azınlığı" (!) 
ikamet ötmek değildir...

44 44 44W W 7T
Elimizde bir kitap var: (Anayasa-Görüşler-Tas- 

lak). Sayın Prof. Yaşar Gürbüz, Anayasa Komisyo
nuna sunulan tüm görüşleri bir araya toplamış. 
Valiler, Üniversiteler, Yüksek yargı organları. Sen
dikalar ve çeşitli Mesleki Kuruluşların Anayasa ko
nusundaki görüşleri bu kitapla yarınlara bir belga 
olarak kalacaktır.

Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK) ile Odalar Birliğinin görüşlerini de incele
dik. Bu kuruluşlar özel sektörümüzün "ye
tersizliğini açıkça belirtiyorlar. Görüşleri özetle şöy
le;

Anayasaya ekonomik yapımızdan daha ilerde 
bir çehre verilmemeli. Sosyo-ekonomik durumdan 
daha ileri düzeyde tanıncak "ekonomik ve sosyal 
haklar’, halkta özlemler yaratmağa neden olur. Bun 
lan sağlayamayan hükümetler zamanla eleştirilir. 
Yine de, serbest pazar ekonomisi "anayasal ekono
mik tercih" olmah, lokavt Anayasaya girmeli, üc
retli dinlenme hakki anayasadan çıkmalı, YHK. a- 
nayasaya girmeli, zorunlu nüfus planlaması getiril
meli...

Doğrudur, "sosyal devlet" in bir mali fatura
sı vardır ve bunu işveren öder. Bizimkilerde: kuy
ruk kısa, fiyaka havalarda!

Türkiye’nin hiç mi "devletçilik" deneyi yok? 
Hem sonra "Asil Çelik" ortada.

# # *
Çetin Altan : —Padişah Baha’nın yerine Dev

let Baha’yı koymak olmaz.
İhsan Sabri Çağlayangil : —Bir şeye karar ver

mek lâzım. Devlet mi milleti idare edecek yoksa- 
millet mi devleti?

Metin Toker : —Tasarı yeni 27 Mayıs’lara 12 
Eylüllere yol açabilir.

Deniz Baykal : —Bu anayasa ile çağdaş de- i 
mokrasi olmaz.

Oğuz Aygün : —Parlementoyu şekli hale geti
ren Anayasa kusurlu Anayasadır.

Cihat Baban : —Bu yetkilerle ya solcu biri 
gün gelir Cumhurbaşkanı olursa.

Halil Tunç : —Tasarıyla 24 Ocak kararlarına 
huksal yapı hazırlanmıştır.

Pekiy biz ne diyelim?
—Durum sat bağları yap sintar!

İNŞAAT SAHİPLERİNE
İSMET VE EMİN DAĞ KARDEŞLER

BIÇKI ATELYESİNDE 
İSTENİLEN BOY VE ÖLÇÜDE 

ÇAM KERESTESİ BULUNMAKTADIR. 
Fiatlarımız çok uygundur.

Uğramanız menfaatiniz icabıdır.

Adres : Orhangazi Cad. No. 30 Tlf : 1205 Gemlik
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SPOR?.. SPOR... SPOR.^SPOR... SPOR... SPOR— SPOR...

Şampiyon Umurspor...

Umurspor o
Bor usan Güvenspor : o

' 'Ihsan BÖLÜK

Emek en üstün değerse, emeksiz bir 
işin yapılacağına inanmıyorsak; insanı sev
memiz gerekmez mî? Emek, yalnızca kol 
beden gücü değildir kuşkusuz. Tüm or
ganlarımızın uyum içinde çalışmaları, güç 
birikimi oluşturur bizde. Oluşan bu güç 
her insanın yeteneğine, yetişme şekline 
göre, harcama alanları bulur. Kuşkusuz, 
bedenin hükümet merkezi olan beyin ön
dedir. Birşeyler öğrenebiliyorsak, düşü
nebiliyor, düşündüklerimizi sözcüklere 
dökebiliyorsak; burada beynimiz baş rol 
dedir. Birler, yönetim merkezimizi bir
likte taşıyan, konuşan, anlaşan, didişen, 
kavgalaşan, Dünyada uyumsuzluklar o- 
luşturan, uslu iki ayaklılarız.

Zaman içinde beynimizden gelen u- 
yanlara, kulak asmama yollarını ararız 
ama, merkezden gelen uyanların etkisi 
altında olduğumuz zamanlar da az değil
dir. Hiç umulmayan bir durumla da kar
şılaşabiliriz. Hükümet merkezinin emir
leri, bizi, kırlara-dağlara çıkmağa zorlar. 
Şıkılmışizdır toplum içinde bir şeyler 
söylemenin yolları aralanmıştır, söylense 
de, dinleyenlerin kulak almayışları, bir 
başka deyişle; topluma dönük olamayış
ları, kapılarının kapalı oluşları, içe kan 
oturttur. Çevresinin oluşmasında, çevre
sindeki insanların karınlarının doyma
sında, bireylerin de etkisinin olduğunu 
kavraya bildiği sn gerçekleri görebilecek; 
içinde; bulunduğu sıkıntıların kaynakları
nı tanıyacaktır toplum, bireyler.

İnsan, bulunduğu toplumda, düşün 

düklerini söyleyemediği sürece sıkıntıda 
dır. Boşalma üretim; merkezinin birikim 
terini, dışa vurarak rahatlamak; insanın 
doğasının gereğidir. Bu önlenmeğe çalı 
şıldığında, toplumda hastalıklar oluşarak 
arayışlara girecektir toplum. Düşünce de 
bir emekse, o da önemsenmelidir Çocuk 
lanmızın, gençlerimizin ruh sağlıklarının 
bozulması, ilerde hastalık derecesine var 
dığmda, emek yitimine yenileri de eklen 
miş olacaktır.

Sağlıklı bir toplum, özgürlük bahçe 
terinde boyatan mistik duygular içinde 
olmayan çoouklarla oluşur. O minicik 
ellerinde minicik kafalarında yerleştire 
m e dikleri çocukluk yapısını zedeleyen 
(hurafeler)in de yeri otamaz. Gelecekte 
toplum kalkınmasında çocuklarımızın da 
katkılarının olacağı bilincinin verilmesi, 
onların en doğal haklarıdır. Bu bilinci 
alamayan, toplumda emeğinin de payı 
olduğu bilincine vardırılmayan kişiler 
yetiştiğinde; toplumda hastalıklar başlar 
Bugün böylesi hastalıklara tutulmuş a- 
zımsanmayacak bir birikim olduğunu ruh 
bilimciler de dile getiriyorlar. Bu biri
kim giderek çoğalmaktadır. İşsizliğin do
ruk noktasına ulaştığı, üreticinin malını 
satamadığı, tüketicinin, sunulan malı a- 
lamadığı bir ortamda, emek yitiminin, 
ruhsal bunalımların, iflâsların önüne ge- 
çilebilinir mi?

Evet; ’JEmek en üstün değerdir.,, 
Kullanıldığında.

Gençler liginde son hafta yapılan U- 
murspor-Borusan Güvenspor karşılaşmasının 
80 dakikalık normal süresi 0-0 berabere 
sonuçlandı.

Pazar gönü yapılan karşılaşmada takım
lar birbirlerini sürekli baskı altında tuttular. 
Karşılaşma başlar başlamaz 2. dakikada Bo- 
rusan Güvenspor rakip kaleye bir gol gön
derdi. Fakat karşılaşmanın hakemleri bu gol
de ofsayt olduğunu iddia ettiler. Tabi ki 
Borusan Güvensporlu futbolcular bu iddia
ya itirazda bulundularsa da hakemler kara
rını vermişti. Mücadelenin 20. dakikasında

Borusan Güvenspor : İbrahim (2), Me
tin (1), Abdullah (1), Mehmet (3), Adnan 
(1), Sinan (2), Fikret (2), Hüseyin (2) 
(Düzgün (1), Ali (2), Cemalettin (2), Meh 
met(3)

oooooooooooooooooo

Şampiyonluğa Nasıl Ulaştı?..
Üç takımın bir grup halinde katıldığı 

gençler İlginde Gernlik'in en başarılı takımı 
Umurspor oldu.

Umurspor 1 — Sümerspor 0
Umurspor 1 — Borusan Güvenspor 0 

Gayrimenkullerin açık artırma İlânı
GEMLİK İCRA MEMURLUĞUNDAN

Umurspor’un başarılı elemanlarının Borusan 
Güvenspor kalesinde yarattıkları gol tehli
kesini, kaleci İbrahim topu iki hamlede kont 
rolü altına aldı.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında 
da bir sonuç alınamayınca, karşılaşma 0-0 
lık skorla sonuçlandı ve Umurspor şampi
yonluğa ulaşmış oldu.

Halil Boykaya (2) Haşan Kocaboz (2) 
Umur Gürsoy (2) hakem üçlüsünün yönet
tiği Karşılaşmaya takımlar şu kadroları ile 
çıktılar.

Umurspor : Fatih (3), Vahit (2). Sü
leyman (2). Orhan (1) Mustafa (3), Meh
met (3), Nejdet (2/, Faik (2), Şaban (3), 
İbrahim (2), Emir (2)

Sarı kart : Şaban (Umurspor)

Lig boyunca yaptığı karşılaşmalarda 
hiç yenilgi almayan Umurspor şu sonuçları 
elde etti.

Umurspor 1 — Sümerspor 1
Umurspor 0 — Borusan Güvenspor 0

ZAYİ

İstanbul trafik şube 
sinden almış olduğum 
138395 nolu amatör ehli 
yetimi kaybettim. Hüküm 
süzdür.

Mehmet AVCI

ZAYİ

Gemlik Tekel İdare 
sinden almış olduğum 8 ve 
12 nolu bayilik defterleri 
mi ve teskereleri birlikte 
kaybolmuştur Hükümsüz 
dür.

Metin Salih Bilen

İSİM TASHİHİ

Gemlik Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 82/251 esas 
81/414 karar ve 12.10,082 
tarihli İlamı İle Muammer 
olan ismimi EMEL olarak 
düzeltirdim.

Emel Kıragöl Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Dosya No. 982/302

SATILIK
Daire ve Mağaza

Mtir. Borobeyu Belediye

Dükkanları No 7

Köfteci Hoaort • Gemlik

Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen :

1- Gemlik Tapu Sicilinin 26.5.1981 tarih ve pafta: 39, ada: 514, sahife: 1436 ve 
parsel: 45 de kayıtlı Gemlik Hamidiye mahallesi Kanarya ve kavaklı mevkiinde kâin 167. 
50 m2 miktarlı ve bilirkişi tarafından 800 000.- lira kıymet takdir edilen gayrimenkul (ar
sa),

2- Gemlik Tapu Sicilinin 30.1.1980 tarih ve pafta: 36, ada: 605, sahife: 2716 ve 
parsel: 39 da kayıtlı Gemlik Hamidiye mahallesi Orhangazi Caddesi mevkiinde kâin 88 
metrekare miktarlı ve bilirkişi tarafından 1 /2 hisseye 400.000.—lira kıymet takdir •- 
dilen gayrimenkulün (arsanın) 1/2 hissesi ki cem'an iki parça gayrimenkul açık artırma 
suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartları :
1- Satış 19.11.1982 tarihinde Cuma günü yukarıda yazılı sıra gereğince :
(1) nolu sıradaki 45 parsel sayılı gayrimenkul saat 10.00 ilâ 10.20 arasında,
(2) nolu sıradaki 39 parsel sayılı gayrimenkulda saat 10.30 ilâ 10.50 arasında •EM

Lİ K İCRA DAİRESİNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edile»» 
kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaktan mecmuunu ve satış masraftan- 
nı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çek artıranın taah
hüdü baki kalmak şartıyla 29.11.1982 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatimde ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacakların alacağını ve satış masraflan- 
nı geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunacaktır.
2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nısbstinde pey akçem 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lisıaslır Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. De!- 
IAliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ııtıı 
bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin {-*-) bu gayrimenkul ürenBÛekı bas
larım hususiyle faiz ve masrafla dair elan iddialarını dayanağı belgeler De uubeç gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde kaklan tapa sicili üe sabit al
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lan ve İflas !»■■- 
nnnun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. îü ihale arızındaki farktan ve % 10 
faizden alisi ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bar bükme hacet kaimeden kendile
rinden tahsil edilecektir.

i Gemlik KÖRFEZ

Basımevine Uğrayınız
l..  j

5 — Şartname, ilin tarihînden itibarca keıkesıa görebilmesi içiz dairede aşık elup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir emeği rözdcnUbılir
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündma çıtını kabul etmiş sayı
lacakları. başkaca bilgi almak i »ti yenleri a 982 3Ö2 szyıh desya numara 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilAn ulunur.
te. tf. K. llö )
/ llfililtr tikinse irtıM ketti es ti pist, e'e



SORUMLU MÜDÜR 
KADRİ GÜLER

SAHİBİ
HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

gemUik
YSnatlm Ynrl : Şirin P<ınji 

TBL. : 1T»T ~ OBMlİk

9
Dizgi ve Baskı Körfez 

Matbaacılık ve Ambalaj San

Sayfa 4

Sayın GcnılikTiler, 
Türkiye Emlak Kredi Bankası

GEMLİK 
ŞUBESİ 

çalışmalarını 
25 Ekim 1982 Pazartesi gününden 

itibaren yeni hizmet binasında 
sürdürecektir.

Çök yönlü ve modern bankacılık işlemleri... 
Ev sahibi olmanızı kolaylaştıran 

konut kredileri sistemleri...
Yurt dışı çalışanlara yönelik 

özel hizmetler...

Gemlik şubemiz 
sîzlere hizmet etmekten 

onur duyacaktır.

TÜRKİYE 
EMLAK KREDİ BANKASI 

"TEKBANK”

TÜRKİYEEMLAK KREDİ BANKASI
Konut kredisi veren TEK BANKA 

13 Yerleşim merkezinde
50.000 konut inşa eden TEK BANKA

400.000 aileyi
ev sahibi yapan TEK BANKA

Yurt dışında çalışanlara
2 Milyon liraya kadar 
konut kredisi veren TEK BANKA

Emeklilere ikramiyelerinin 
iki katma kadar 
konut kredisi veren TEK BANKA

Spor toto hizmetleri sunan TEK BANKA“TEKBANK”

_________19 Ekim 1982 Salı j

ORKİDE ÇİÇEK EVİ

Semerciler Yokuşu Demiriz 
Eczanesi Altındaki Yeni Dükkanında

ve Eski yerinde dost ve ‘ 
müşterilerin hizmetindedir

Saksı çiçekleri ve mevsim çiçekleri 
ile buket, sepet, çelenk arajman 

ve araba süslemeleri yapılır

Tel : 2783 GEMLİK

SATILIK DAİRE
İstiklâl Cad. üzerinde 110 M2 

5. kat daire satılıktır.
Mür. : 3755 GEMLİK

YAJLI BÜFECİ Sümerspor Milli Piyango Düzenledi

beni areyın. Ölüm bura
larda kalmasın "dediği 
öğrenildi; Aynı gece saat 
20,30 çıralarında büfede 
son ölerek görüldüğü 
ve bir şahsın kendisinden 
veresiye sigara İstediği, 
encek vermediği bildirildi. 
Cuma günü büfesini hiç 
açmayan Hüseyin öı’ün 
gecede ışıkları yanmayın* 
ce kapısına giden bir ka
dın komşusu büfenin İçin
den köpekler çıkınca şüp
helendi ve eşini çağırarak 
İçeri girilince "Garip" bü
fecinin öldürülmüş olduğu

nu gördüler.
Olay yerinde Jandar

ma ve savcılıkça yapılan 
incelemede cinayetin prof
esyonel kişilerce işlenmiş 
olduğunu ve büyük bir 
olasılıkla "Paraya Tamahen 
işlendiği kanısına varıldı.

Otopsiden sonra Hü
seyin Öz’ün cesedi Genç- 
ali Köyü Muhtarı Mehmet 
Batmaz’a teslim edildi. 
.Gerip" eynı gün gençali 
köyünde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruştur
maya bsşlaüdı.

bayramında yapılacak o 
lan milli piyango çekilişin 
de en büyük İkramiyeyi 
kazanan biletin son üç 
rakkamını tutturan talihli 
ye 56 ekran renkli Tv.

verilecektir.
Pivango çekilişine 

Gemlik halkı çok fazla il 
gi göstermiştir, kısa bir za 
man içinde biletlerin co 
ğu satıldı dedi.

Î
 OKUYUCULARIMIZIN DİKKATİNE I

Gazeteniz Gemlik Körfez'in her sa I 
yısını, hafta boyunca GAMEDA Gem- I 
lik baş bayisinde bulabilirsiniz.

GEMLİK KÖRFEZ

Devren Kiralık veya Satılık 
Mermer ve Çini Atelyesi

ESKİ ORHANGAZİ CADDESİNDE 
İSMET ÇAKICI’YA AİT 

KURULU MERMER VE ÇİNİ 
ATELYESİ

SATILACAK VEYA DEVREN KİRAYA 
VERİLECEKTİR

Müracaat : Belediye Memuru Mehmet 
Çakıcı Gemlik

i Türkiye’nin En Zengin Takvim Çeşitleri ile i
ı Yine Sezonu Açıyoruz ı
„ KÖRFEZ MATBAACILIK ve AMBALAJ Sanayii J
| GAZHANE CADDESİ ŞİRİN PASAJI TLF : 1797 GEMLİK I
® ' I
aBBM OH
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HAFTALIK SİYASI GAZETE
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Operatör Doktor

YAŞAR SERCER 
Kadın Hasta ıklan Mütehassısı

KIMRLIK TEDAVİM YAPILIR

MLivcr.fir'- : Semerciler Yukaçtı 22/2 
Tif Ev : 3930 İş : 2974 — GEMLİK

Taban ve Tavan Fiatları Orhangazi Zeytin Bayramında Açıklanacak Çay ve

Zeytin Alım Kampanyası
Â Başlıyor

Marmara Birlik Zeytin 
Tarım satış Kooperatifleri 
ne bağlı birim kooperatif
lerde zeytin atımlarına 1 
Kasım günü başlanacağı 
Genel Müdür İsmail Mi
nareci tarafından açıklan
dı.

Genel Müdür Minare
ci atımlarda uygulanacak 
Hatların 1 Kasım günü

yapılacak olan ''Orhan
gazi 4. Zeytin Festivali"n- 
de açıklancağını da belirt
ti.

SÜPER REKOLTE

Bu yıl Marmara Böl
gesinde zeytin rekoltesi
nin geçmiş yıllara göre 
rekor düzeyde olduğunu 
söyleyen Genel Müdür İs

mail Minareci şöyle ko
nuştu :

’’—Marmara Birlik a- 
lımla ilgili tüm hazırlıkla
rını tamamlamıştır. Atım
lar Gemlik, Orhangazi, 
Mudanya, Erdek, Edincik, 
İznik kooperatiflerinde ya
pılacaktır. öte yandan bi
rim kooperatifler gerek 
gördükleri takdirde köyler-

de de alım merkezleri ku
rabileceklerdir.

Marmara Birlik Koo
peratifine bağlı 28 bin 
318 üye vardır. Bu ortak
larımızdan tahminen 40 
bin ton zeytin alınacak
tır. Depo kapasitemiz ora
nında alım yapmaktayız. 
Önümüzdeki yıllar bu ka
pasiteyi daha da geliştire

ceğiz.
Zeytin atımlarında a- 

macımız ortaklarımızı mem 
nun etmektir. Bu sebeple 
ortakların ayağında alım 
yapacağız. Zeytin taban 
ve tavan fiatları yönetim 
kurulumuzda tesbit edile
cektir. Bunda üreticinin 
alın teri, zeytinin iç ve dış 
fiatları gözönüne alına
caktır.

Berber
Tarifelerine
Zam
Yapıldı

izzet ÜNAL

Belediye encümeni a! 
dığı kararla çay ve berbet ta 
r iteleri ne zam yaptılar

ilgililerden aldığımız 
bilgilere göre hayat paha
lılığı göz önüne alınarak 

çay ve berber tanfelerin- 

küçük bir ayarlamanın ya

pıldığı belirtildi Kahveha

nelerde zamlı fiatler şöyle 

eldu:

Gazino çay 100. 12.5tl.

Arsa ve Binaların ”Birim
Değerleri” Kesinleşti

Ortaklarımızdan aldığı 
mız zeytin için Ziraat Ban 
kasından 9 milyon lira re
eskont kredisi istemde bu 
lunduk
İstemimiz olumlu karşılan 
dı. Bu yıl para sıkıntısı •- 
lacağlnı sanmıyorum."

Kahvehane 7.5 10 <1.

BERBERLERE ZAM

Öte yandan berber ta 

rifelerinde yapılan yeni 

zamlar şeyledir.

D. S. 4 te

KISA KISA
Emlâk yasası gere Balıkpazarı 3000 TL. UMURBEY

ğince il ve ilçelerde ye Demirsubaşı 5000 Orhaniye 250
niden düzenlenen arsa ve Kayhan 2000 Parsbey 250
bina "kıymet takdir'Teri Orhaniye 1500 K. KUMLA
saptanan komisyonca be Halltpaşa 1000 Memlreis 200
lirlendi. Osmaniye 600 Şükrü Alemdar 100

özel komisyonca sap Hamidlye 500 Siteler 300
tanan arsa değerleri ma Hisartepe 250 Güzelyaiı 300
hallelere göre şöyledir. Cumhuriyet 400 Gemsaz Sahil Şeridi 1000

Yenimahalle 300

Fıstıklı » 700

Kapaklı 700

B. Kumla 1000

Narlı 800

Kurşunla 1000

Kumsaz 1250

Karacaali 1000

Şükrü Kaya

Çiftliği civan 2000

Belediye Başkanı Şaha bettin Cantay’ın eşi Sabrive 
Camay, ilçemizin en eski fotoğrafçısı Avni Bengiz, 
emekli Belediye Nikah Memuru Niyazi Çamlıca ve 
zeytin tüccarlarından Haşan Ateş i geçtiğimiz hafta 
içinde yitirdik.

İlçe Emniyet Amirinin teşebüsü ile önceki hafta 
yapılan Daire Amirleri Tanışma gecesindsn sonra şimdi 
de 5 Kasım günü Fabrika Yöneticileri ile tanışma ge
cesi düzenlendi.

Öte yandan Ticaret ve 
Sanayi Odasının Balıkpa- 
zarı ve Demirsubaşı mah. 
değerlerine itiraz ettiği ve 
bu mahallelerin de 2000 
lira olmasını istediği öğ
renildi.

Pil nin kuruluşunun 142. yıldönümü bu yıl da 
kez törenlerle kutlandı PTT mensup an ilk kaz brrar»-
ya gelerek mutlu günlerini kutladılar.

Gazetemize Ait Özel Oto Kaza Geçirdi

T. Emlak Kredi 
Bankası 
Kendi Binasında 
Hizmete Başladı

İhsan BÖLÜK

Türkiye Emlak Kredi 
Bankası İstiklâl Caddesin
deki altı katlı yeni bme- 
sanda hizmete törenle e- 
çtldı.

Dün saat 11.oa da 
banka önünde yapılan eçt 
lış töreninde konuşan Ge
nel müdür Yerdımcrsı AH 
Küçük, şun lan söyledi.

"-Lisen semenden be 
ri Gemlik'te kurulu bu*e»

D. S. 4 t*

Gcc^ğene Nefte Gençafi Köyv’^M •nm'daaa gelen 
crovtt îztemeĞe giden muhabirimıri Gemflk ’Bt • 
mağa pe e- ye. enamı a a* 3* - 4053 ptekei ı Opal 
ı eee • mo GenpeE Köcrâsûmm geiîRıeaı sonra vwnj- 
de sev-uterak henoeğe yuvarlandı. Maada gcMemta 
ı'ı^r'ı ~ jar Ömer Alan varalendr. Aşağıda 

oaomuzvn kaza sonraa dvmma gbröHryer.
(Foto : GeeaRk Rârtat)
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ÖZÜR : Yaıan mız Yılmaz Akkılıç'ın yazısı elimi
ze geçmHI|iRdan yazısını bu hafta yayınlıyamuyoruz 
«lOr diletil. GIMLİK KÖRFEZ

SATILIK ARSA
Küçük Kumla Yalı Fırını 

Yakınında 160 m2
Büyüklükte Arsa Satılıktır

T«1 : 1084 Gemlik

İNŞAAT SAHİPLERİNE
İSMET VE EMİN DAĞ KARDEŞLER 

■ İÇKİ ATELYESİNDE 
İSTENİLEN BOY VE ÖLÇÜDE 

CAM KERESTESİ BULUNMAKTADIR.
Fiatlanmız çok uygundur. 

Uğramanız menfaatiniz icabıdır.

Adres : Orhangazi Cad. No. 30 TIf : 1205 Gemlik

Devrin Kiralık veya Satılık 
Mermer ve Çini Atelyesi

ESKİ ORHANGAZİ CADDESİNDE 
İSMET ÇAKICI’YA AİT 

KURULU MERMER VE ÇİNİ 
ATELYESİ 

SATILACAK VEYA DEVREN KİRAYA 
VERİLECEKTİR

Müracaat : Belediye Memuru Mehmet 
Çakıcı Gemlik

HASTA KABULÜNE DEVAM EDİYOR 
Labratuvarda Kan ve İdrar Tahlilleri 

Gebelik Testi ve Elektro Kardiogram 
Testleri İle

İSTİKLAL CADDESİ <SÜR£AY 1$ HANI KAT 
2 DE HASTA KABUL ETMEĞE

DEVAM ETTİĞİMİ 
SAYIN GEMLİKLİLERE DUYURURUM.

Dahiliye Mütehassısı 
Dr. Cahit Yorulmaz

Not : Saat 15.00 ton sonra muayene kabul edilir.

J EVLENİYORLAR $
fılnaı 4*k»lıç*<n oflv Halim AKKILIÇ ZL

M Mim I9tl gBnU Burta Marlnat DU|Un Solanuı*4a bayan
▼ Radlfa İla avlanacaklardır.
♦ eanflara mırt/ufnklar dl/arlı. #

i ĞEMLİK KÖRFEZ

♦#########♦##**######*

Gemlik 
Yazıları

Antik çağ Anadolu'sunda iki göl var ki bun» 
lar "adaş” olurlar; birisi Burdur gölü, öbürü İznik 
Gölü. İkisinin de adı aynıdır: “Askanya Gölü”... 
Nedeni şu: Şimdiki Burdur ili çevresiyle Mudanya’ 
dan İznik*e kadar olan yörelere bu dönemle aynı 
ortak Askanya adı verilmiştir. Eh, Askanya’daki 
göllere başka ad verilecek değil ya...

Sonra bu çağın insanları bir tuhaf insanlar. 
Henüz ırkları, soyları ya da dinsel inançları ile de
ğil üzerinde yaşadıkları toprağın adı ile biliniyor
lar. örneğin: Troyalılar, Karyalılar, Bitinyahlar, 
Misyalılar, Kapadokyalılar gibi. Doğaldır ki Askan 
ya’da yaşıyanlara Askanyalılar deniliyor...

Nerden çıktı şimdi bu Aksoy?

Nerden olacak, Halikarnas Bahkçısı'mn selâmı
nı almaktan!

Çağdaş Türk kültürüne eski Anadolu Kültürü
nün kapılarını açan, zenginliğini 
katan Balıkçı’dır. Milattan iki-üçbin yıl 
önceki Anadolu uygarlıklarının büyük gizini çözen 
Balıkçı, günümüzdeki pek çok inancın, geleneğin ve 
folklorik öğenin “köklerinin" o dönemden kalma 
olduğunu bulan kişidir. Anadolu kültürüne sadece 
1071 Malazgirt Zaferi'nden beriye değil, tüm Ana 
dolu tarihine dibine kadar sahip çıkarak bakan in 
sandır.

O’nun tadına varmadan "Mavi Yolculuk” yap 
mak Ege Denizi’nde beyhude gezinmektir. Hele 
Bodrum'a ''yığılmak”.. Haydi söylemeyelim!

Bizde mitoloji konustnun babası nasıl Halikar 
nas Balıkçısı ise anası da Arza Erhattır. işte Ba 
lıkçı’nın Hey Koca Yurt, Anadolu’nun Sesi, Ana 
dolu Tanrıları, Anadolu Efsanaleri adlı kitapları. 
İşte Azra Erhat'ın Mitoloji Sözlüğü ve şair A. Ka 
dir’le birlikte Homeros'tan dilimize kazandırdıkları 
İlyada ve Odysseia’sı. Behçet Necatigil’in Mitolog 
ya’sını unutmak olmaz. Yine bu konuda unutulma 
ması gereken bir kaynak daha var: İnkilap ve Aka 
Kitabevinin 1970 yılı basımı ’’Klâsik Yunan Mito 
lojisi". Yazarı, Kuleli Askeri Lisesi edebiyat öğret
meni Albay Şefik Çan’dır. Bütün bu emeklerin kad 
rini bilmemek yanlış olur# * *

“Mitoloji'*yi Sayın Şefik Can şöyle tanımlıyor. 
(Mitolojiyi: Çok eski zamanlarda yaşamış ulusların 
inandıkları tanrıların, kahramanların, perilerin, dev* 
lerin hayat ve maceralarından bahseden hikâyeler* 
dir. Aynı zamanda mitoloji, gerçek hayata uyma
yan bu efsanevi hikâyelerin, masalların, nasıl doğ
duğunu, nasıl gelişip güzelleştiğini, taşıdıkları anla
mı ve bu alanda yetişen bilgilerin düşüncelerini 
belirten bir ilimdir.) Bu bilim dalı ile uğraşanlara 
«mitolog» yahut «mitolojisi» derler, diyor Şefik 
Can. Yani konu kurt masalı değil.

Troya (Truva demek yanlış) Çanakkale yakın

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete 

Resmi İlânlar tek ıltun santimi 100 TL 
İcra ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL.
Kayıp İlânları 350 TL.
TeşekkOr ve Doğum ilanları cm. 30 TL
Kongre İlânları 1500 TL.
Koop. Kongre İlanları 1750 TL.
Sürekli ösel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
4 Aylık 200 TL.
Yıllık 350 TL.

Galetaya verilen yazılır yayınlansın 
veya yayınlan masıagarl verilmez 
Gaıat antlı batın ahlâk yaiMina uyar

Gemlik ve 
Mitoloji

Av. Ali AKSOY

larında bir antik kenttir. Scülienıann adında bîr 
Alman 1870 yılında bulmuş, kazıda ele geçirdiği 
tüm hâzineyi ve tarihsel değerleri karısıyla birlik
te Avrupaya kaçırmıştır.

Pekiy, Osmanlı havaya mı bakıyor muş?
Osmanh’nın o zaman bütün derdi, "meşruti 

yet” isteyen Mithat Paşa, Ş in asi ve Namık Kemal 
gibi ''muzır” adamlarla uğraşmak. Bir de bazen 
"Frenk kafirinden'* bazen "İngiltere Devleti Fahiy 
manelerinden" borç para koparmak...

İste bu Froya’nın öyküsünü anlatır Homeros.
MÖ. 1400-1200 arası Yununistan’da yaşayan 

Akha’lar çok güçlüdür. Bütün Ege adaları, Doğu 
Akdeniz ve Makedonya’nın bir kısmı onların ege 
menliğindedir. Çanakkale Boğazı’nm da denetim 
altına alınması için Troya’nm düşürülmesi lazim. 
Ekonomik amaçh Troya seferi Ilyada’ya göre "ka 
dm yüzünden” çıkar.

İsparta kralı Menelaos'un güzel karısı Helena 
*yı Troya kralının oğlu Paris kaçırmıştır. Helana 
da öyle bir kadın ki "gündüz gözü ile kalaylı tas 
tan su içmek "gibi hani!.... Bunun üzerine karısı 
kaçırılan kralın ağabeyi Agamemnon,ki o da güçlü 
bir kraldır, Troya seferine çıkar. On yıl süren ku 
şatmaya rahmen Troya düşmez. Sonunda hep bil 
diğimiz ünlü tahta at hilesiyle kale düşürülür. 
Kent yerle bir edilir.

Savunmadaki Troya kentine Anadolu'nun çeşit* 
li yerlerinden yardım gelir. Bu savaşçıları ve özel
liklerini Homeros uzun uzun sayar. Her iki Askan
ya bölgesinde oturanlar da Troya'nm yanında sa
vaşa girmişlerdir. Bunlardan Frigyahlar için Home 
ros: (Askanioı yönetir Frigyalıları, / uzak Askanya 
dan gelmişlerdir onlar, / savaşa girmek için yanıp 
tutuşurlar.) diyor, (ilyada, sayfa 121, dize : 862, 
863 ve 864) Diğerleri : (Bereketli Askanie'den gel
mişlerdi doldurmaya, / gelmişlerdi bir gün önce, 
şafakta.) şeklinde anlatılıyor. (Aynı eser, sayfa 
347, dize 793 ve 794) Şimdi, Frigyalılar’m Burdur 
yöresinde yaşadıkları açık. Bu Aıkanya’nın Çanak
kale'ye diğer Askanya’ya oranla daha uzak kaldı
ğı da ortada. Gerek Şefik Çan’ın kitabına, gerekse 
gerekse Meydan Larus Ansiklopedisinin İznik Gö
lü ve Burdur Gölü maddelerine göre ''diğer Askan 
ya" yöremiz oluyor. Ve Homeros'un tanımına gö
re, "Bereketli Askanya" toprağında oturmaktayız 
şimdi biz.

Nasılsınız bereketli Aakanya’nm şimdiki sakin
leri?

"Sakin", sözlük’te "Bir yerin halkından olan” 
anlamına geldiği gibi "Hareketsiz, durgun ve ken 
di halinde” anlamına da geliyor. Yani şimdi biz 
Askanya’dı yaşayan sakin sakinleriz!...

Her zaman sikin olmak ve sakin kafayla iş 
yapmak güzel şeydir.

ORKİDE ÇİÇEK EVİ

Semerciler Yokuşu Demiriz 
Eczanesi Altındaki Yeni Dükkanında

ve Eski yerinde dost ve 
müşterilerin hizmetindedir

Saksı çiçekleri ve mevsim çiçekleri 
ile buket, sepet, çelenk, arejman 

ve araba süslemeleri yapılır
Tel : 2783 GEMLİK
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SPOR... SPOR... SPOR... SPOR... Ihsan BÖLÜK

DENGELİ TOPLUM

M
İkinci Amatör Kümede...

GRUPLAR VE MÜSABAKALARIN
BAKLAMA TARİHİ BELİRLENDİ

♦ Üçüncü kümede de yalnızca gruplar belirlendi.
♦ ikinci kümede 30, üçüncü kümede 55 ekip mücadele edecek
♦ Borusan Güvenspor, ikinci kümedeki tek temsilcimiz

Dünyamızın bölgesel rahatsızlıkları, 
giderek yoğun savaş hasırhğına götürü 
yor, bu bölgelerdeki ulusları. Büyük u 
luslanu siyaset adamları, böylesi bölge 
lerde mekik dokumaktalar. Bu yoğun ge 
üş, gidişler. îran-lrak savaşı'nın patlak 
verdiği günden bugüne uzanır. Aradan, 
aylar, yıllar geçmesine karşın; Ortadoğu 
‘daki savaşın önü alınamadı. Bu siyaset 
trafiğinin içinde Türkiye’de var.

CIA Başkanı'nm 36 saatlik ziyareti 
boşuna olmasa gerek. ''Türk Birlikleri 
Körfez savunmasına katılabilir” diyen 
kafanın içinde, Türkiye'yi, Güney hudut 
lalımıza yakın bölgedeki ateş çemberi 
nin, içine sokma eylemi içinde bulunma 
sı dost olmanın faturası’mı olacak? Ar 
duadan aynı dost ülke Amerika, «Ortak 
hareket güvencesi verirsek Türkiye, Sov 
yetleri durdurabilir.,, diyerek, bizleri 
Sovyetlerle karşı, karşıya getirmektende 
umutlu görünüyor. Amerrika 
Atatürk'ün «Yurtta banş, dünyada ba 
nş> ilkesini görmemezlikten geliyor ol 
malı.

Geçmiş dönemlerde yapılan yanlışla
rın cezasını, yalnız Türkiye çeksin, baş 
kalan ülke bundan yararlansın; Türkiye'
deki savunma üslerini daha da güçlen
dirip. Bu yetmiyormuşcasına “Sen böl
genin kasabı manavı ol.„ diyerek dolay
lı olarak sömürüsünü sürdüreceğini de 
duyurmuş oluyor. Dost görünümlü düş
man, ancak bunu önere bilir. Evet, "Böl 
genin kasabı manavı,, olsun Türkiye. Bu 

demek değildir ki, endüstriyel kalkın
masından da geri kalacak. Türk. ulusu, B 
endüstri alanında, ilerlemeyi yavaşlatak; B 
ya da bıracak da emperyalizmin kuca- 
ğında iyice oyuncak olacak. Bu olasımı? B 
Bağımlılıktan kurtulmanın, ya da daha 
bağımlı olmamanın, yollarını açmak ko
numunda olan Türkiye, günün birinde bu 
amacına da tam olarak ulaşacaktır. Bü
yük Atatüık, “özgürlük bağımsızlık be
nim karakterimdir,, demiş miydi?

Üçüncü Dünya ülkeleri, bağımlılıktan B 
kurtulmanın yollarını açma uğraşları ve- K 
riyorlarsa, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan 
Türk Ulusundan, Atatürk'den almadılar 
mı esinlerini? İnsanımız, tekniğin, teknik B 
ilerlemede öncülüğün umursanmaz oldu- B 
ğunu olayların ışığında iyi anlıyor. Eğer, B 
Türkiye, Savaşa girerse, vatan bütünlü- g 
ne saldırıda bulunanlara karşı girecektir. B 
Genç insan birikimini, Arap çöllerinde B 
eritmenin anlamsızlığını bilen insanımız, H 
emeği, ulusal kalkınma yolunda harcama 
nın da bilincindedir. Yeterki, emek 
sömürücülerine dur denilsin. 
Toplumumuz eşitlik ilkesi ışığında i 
toplumun, alt-orta katlarında ezilenler |
haklarını alabilsin; sosyal adalet, aşağı- I
lara kaydırıldıkça ulusun güçlülüğü de I
yoksul insanlarımızın kalkınmaları da, 
kendilerine güvenleri de artmış olacak; 
Türkiye, iyi yolda olmanın gururunu du
yacaktır.

Geçmiş dönemlerde oldurulmayanlar, 
oldurulmak; dengeli bir toplum olmanın I 
yolları aranabilmelidir.

İkinci Amatör Kümede, gruplar ve kar
şılaşmaların başlama tarihî, 3. amatör küme
de de grupları belli oldu.

Kasım ayının 20 sinde açılacak olan, 
Kırmızı, beyaz ve yeşil grup olarak 3 gru
ba ayrılan 2. Kümedeki tek temsilcimiz 
Borusan Güvenspor beyaz grupta mücadele 
edecek. Tertip Komitesinin belirlediği, be
yaz grupta ayrıca şu takımlar kıyasıya mü
câdele edecek.

Karacabey Doğuşspor, M. Kemalpaşa

SÜMERSPOR : 0 BORUSAN GÜVENSPOR : 1

Gençler liginde pazar günü yapılan Sü- 
merspor-Borusan Güvenspor karşılaşması, 
Borusan Güvenspor'un 1-0 yenilgisiyle so
nuçlandı. Açık ve güneşli bir havada oy
nanan karşılaşmada, ilk yarı saha hakimi
yeti Borusan Güvenspor da İdi. Sümerspor 
kalesine doğru sürekli akınlarda bulunuyor 
du. 20. dakikada Borusan Güvensporun ra
kip kalede yarattığı tehlikeyi Ali gole çe
virdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda Sümerspor oyuna daha 
sert çıktı. Fakat sonuçta bir değişiklik olmadı 
Sümerspor dan Emin ve Borusan Güven

Kongre İlanı
100. Yıl İlkokulu öğrencilerini koruma derneğinin yıllık olağan genel kur

ul toplantısı 12.11.1982 tarih 17,30 da okulumuzda yapılacaktır.

GÜNDEM
1- Açılış 2- Saygı duruşu 3- Geçici yönetim kurulunun 
raporunun okunması 4- Faaliyet raporunun tartışılması 
ve oylanması 5- Yeni yönetim ve denetim kurullarının 
seçimi 6- Dilek ve temenniler 7- Kapanış

Özdem Ozdemir
Geçici Yönetim Kurulu Başkanı

Akarspor, Burgazspor, Barbarosspor, İpek- 
spor, Uluspor İvazpaşa, Şükraniyecpor, Ulu- 
dağspor.

Öte yandan, 3. amatör küme de altı 
gruba ayrıldı. Umurspor un birinci, K Kum* 
laspor’un beşinci ve Sümerspor'un altına 
gurupta mücadele edeceği. Tertip Komite
si tarafından belirlendi.

Oçüncü küme karşılaşmalarının başlama 
tarihi ve fikstürün daha sonra yapılacak 
toplantılarda belirleneceği öğrenildi.

spor dan Ali sarıkart, Sümerspor’ dan M. 
Ali kırmızı kart gördüler.

Metin Çelik, Mesut Gündoğdu ve Me
tin Cevhertaş hakem üçlüsünün yönettiği 
karşılaşmaya ekipler şu kadroları ile çıktı
lar.

SÜMERSPOR : Rüştü, Ümit, Emin, M. 
Ali, Ali, Fikret, Veysel, İlker, Durmuş, Hü
seyin, İsmail

BORUSAN GÜVENSPOR |: İbrahim, 
Haşan, Abdullah, Düzgün, Mehmet, Sinan, 
Fikret, Cemalettln. Ali, Cihan, Mehmet.

şiir köşesi
“ÖZDEYİŞ ŞİİRLER”

Talât Sait HALMAN

Sevgi korkuyla sulanmışsa koruktur, üzüm olmaz. 

Gece söyler Ozan en güçlü güneş türküsünü 

Tek pencere, tek pencerenin körlüğüdür.

Martılar çöp yedikçe ağlar liman 

Güdülenler güden kadar süçlu 

Görkemli çiçekler büyür en sarp kayalarda. 

Hap aynıdır ve hep değişir en sevinçli ev. 

Tek bir ıslık bile bir hamledir ıssızlıkta.

Arayış, bulmadıkça kutsaldır,__

Bir ölür dargın olen.çlfte ölür dargın ölen.

Başka bir rengi eevmeyen renk ölür.

İğrenç yılışıktan İyidir yilgin genç.

Suçsa sevmek ve düşünmek tapınaktan kan akar. 

Saygı olmaz kİ haşin yargı, açılmış yaraya.

Baş eğmişse buğday agırdır_da ondan.

Uçar hiç kanat çırpmadan »evginin kuşları. 

Kestirme abelette kesik baş çok olur.

Yobaz abnest alırken çeşme ağlar.

DÜĞÜN YAPACAKLAR

İPEK - KOZA - TİCARET
DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

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

Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
Ali Şirin Pasajı Telefon : 3233 GEMLİK
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SCÖR
Dizgi ve Batkı Körfez

Matbaacılık ve Ambalaj San

26 Ekim 1 982 Sah

SATILIK
Daire ve Mağaza

Mür. Dereboyu Belediye

Dükkanları No. 7

Köfteci Haşan - Gemlik

T. Emlak
Kredi Bankası

Sayfa 4

SABRIYE CANTAY’IN

Berber Tarifeleri Açıklandı

EMNİYETERKEK BERBERLERİ

Kepenk İmalâtı - Demir DoğramaSERKAN

Taahhüt Ticaret

Adres : Duaçınarı Mh. Karlıdağ Cd. No. 143
BURSATlf : 25566

Not : Gazhane Cad. Nizam Pasajı Gökta; Çiçekevlnden
Tlf : 2932 - GEMLİKBilgi Alınabilir.

BAYAN BERBERLERİ

1983 Yılı Yaklasıyoı
i Türkiye’nin En Zengin Takvim
| çeşitleri ile Yine Sezonu Açıyoruz

Orjinal Sprey 
Pllsk

VEFAT ve TEŞEKKÜR
İlçemizin tanınmış tüccarlarından, aile büyüğümüz, 

iyi ve örnek insan

BASAN ATE$OGLU
ani olarak 16 Ekim 1982 Cumartesi günü hakkın 
rahmetine kavuşmuştur.

Merhumun cenazesine katılan çelenk gönderen, telefon 
ve telgrafla blzlerin acılarını paylaşan akraba, eş, dost, 
ve arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliriz.

ESİ VE ÇOCUKLARI

Başsağlığı
Aile dostumuz Gemlik Belediye 

Reisi SayıniŞahatettin Cantay'ın de
ğerli eşi

vefatından dolayı üzüntümüz sonsuz 
dur. Merhuma Tanrı'dan rahmet, ke 
derli ailesine başsağlığı dileriz.

HACI ŞABAN EMEÇ 
VE ÇOCUKLARI

Saç 
Sakal 
Fantezi saç kesme 
Çocuk saçı makasla 

> » makinayla
Saç yıkama kurutma
Saç Boyama
Seç Sakal 
Flriksiyon 
Kompres 
Bıyık Boyama

100
60

150
75
60
76

450
150
60
25
60

GALERİ

Spor Malseme ve Giysileri 
Perakende, Toptan Satış Mağazası 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE
AÇILDIĞINI MÜJDELER

Belediye Kahvehanesi Karşısı Gemlik

nan bankamız bugünden 
başlıyarak [kendi binasın 
da sîzlere daha iyi hizmet 
vermeyi amaç edindi. Bun
dan böyle de güleryüzlü 
personelimizle sizlere yar 
dımcı olmağa çalışacağız.

Daha sonra söz alan 
Askeri veteriner Araştırma 
Ens. ve Merk. Kom Tuğ. 
Gen Orhan Öncül, "-Em
lak Kredi Bankası hepini 
zin bildiği gibi konut kre 
dileriyle halkımıza yani siz 
lere büyük bir yardımda 
bulunmaktadır. Şimdi yeni 
binasında siz müşterilerin 
daha sağlıklı ilgi göstere
ceğinden eminim, "dedi.

Kalabalık bir davetli 
topluluğunun hazır bulun 
duğu açılışta şehir bando
sunun müziği eşliğinde 
hizmet binası Tuğgen. Or 
Öncül tarafından açıldı.

Narmal Boyama (İlk defa) 
Sıcak Sprey 
Soğuk apray 
Modern Perma 
Saç kesme 
Saç kesme şekil 
Nlzamfill (topuz) 
Masa ve fön düzeltme 
Meç boyama (bir tutem) 
Boyama Komple 
Röflo 
Dofrlzo 
Golln Başı 
Manikür 
Pedikür

175
50

150
600
400
600
800
125
175
200
175
125 

2000 
1750

850
50
50

125

* Renkli Kuşe Baskı
* Uygun Fiat
* Zamanında Teslim

GAZHANE CADDESİ ŞİRİN PASAJI TLF 1797

KÖRFEZ MATBAACILIK ve AMBALAJ Sanayii

Yılların Tecrübesi
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