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Zeylin Alım Kampanyası
Açıldı

Orhangazi (özel) - Or
hangazi 4. Zeytin Festi
vali dûn saat 14.oo de 
başlayan törenlerle kut
landı.

Açılış konuşmasını ya
pan ilçe Kaymakamı Halil 
Tiryaki “Zeytinden ilçe e- 
konomisine yılda 2 3 mil
yar lira maddi katkı sağ
lanmaktadır Dünyanın en 
iyi sofralık zeytinleri yöre
mizde yetişmektedir" dedi.

Bursa Teknik Ziraat 
Müdürü Mevit Çağlar’ın 
zeytinin tarım tekniği ko
nusundaki konuşmasından 
sonra Marmara Zeytin Ta
rım Kooperatifleri Birliği 
Genel Müdürü İsmail Mi
nareci, 1982-83 zeytin a-

CUMHURİYET BAYRAMININ 59. YILDÖNÜMÜ 
TÖRENLERLE KUTLANDI

Cumhuriyet Bayramı
nın 59. yıldönümü tüm 
yurtta, dış temsilcilikleri
mizde ve ilçemizde gör

Sümerspor’un Düzenlediği

RENKLİ TELEVİZYON ÇEKİLİMİ YAPILDI

Gemlik Sümerspor Kü
lü b ü n ü n düzenlediği 
"Renkli Televizyon Çeki
lişi” 29 Ekim Cuma gü
nü yapıldı.

Düzenlenen piyango

Renkli Tv, talihlisi Naarnl Gür Tv.alni teslim 
alırken görülüyor.

lım kampanyasını başlata
rak, alımda esas tutula

4. Orhangazi Zeytin Festivalinde özendirme Yarışmasında derece alan Üreticiler görülüyor.

kemli törenlerle kutlandı.
İlçemizde düzenlenen 

törenlere Cuma günü saat 
9 oo da Kaymakamlıkta 

da çekilişe konulan renkli 
televizyonu, Sunğipek Fab
rikası Ticaret Servisi me
murlarından Nszmi Gür 
kazandı.

29 Ekim Cumhuriyet 

cak taban ve tavan hat
larını açıkladı. Geçen yıla 

kutlamaların kabulü ile 
başlandı. Protokolün ata 
nın anıtında saygı duruş
undan sonra kordon boy-

Ihsan BÖLÜK

Bayramında yapılan Milli 
Piyango çekilişinde en 
büyük ikramiyeyi kazanan 
numaranın son üç rakamı 
olan 936 sayılı biletin sa
hibi Nazmi Gür, 56 ek
ran renkli televizyonu ka
zanmış oldu.

Renkli televizyonu ka
zanan Nazmi Gür yapılan 
törenle televizyonunu ku
lüp yöneticilerinden aldı.

Sümerspor kulübü yet
kililerinden Ekrem Düz- 
gün’ün verdiği bilgiye gö
te, renkli televizyon çeki
lişinin Gemlik halkınca 
büyük ilgi gördüğü ve 
bu tür çekilişleri daha 
sağlıklı biçimde yineleye
ceklerini söyledi.

Sümerspor Kulübü yö
neticileri 29 Kasım günü 
«Eşya Piyangosu» çekilişi 
düzenlediler.

Nevzat OKUMUŞ 

nazaran yüzde 7.1 İlk 
zam yapılan fiatlara göre.

unda halkın, okulların ve 
askeri birliğin bayramının 
kutlanmasıyla devam edil
di.

İlçe Kaymakamı Fah
rettin Ölmez, günün an
lam ve önemini belirten bir 
konuşma yaptı Daha sonra 
öğrencilerin şiir okuma
larıyla törene devam edildi.

Kalabalık halk toplu
luğunun izleyici olarak ka
tıldığı Bayram Töreni, bay
rak ve filamalar, askeri 
birlik ve okulların geçit 
töreniyle son buldu.

Gece de fener alayı 
düzenlendi.

Cumhuriyet Bayramının 59. vtldönümü^törenle- 
rindc Kaymakam Olmra halkın kavramını kutlarken

kiloda 460 taneli zeytin 
122 liradan, kiloda 220 
taneli zeytin ise 225 lira
dan işlem görecek. Geçen 
yıl bilindiği gibi taban fi- 
atı 114 lira, tavan fiatı 
ise 210 liraydı;

Minareci, Festivalde 
yaptığı konuşmada : 7.5 
milyon ton elan dünya 
zeytin üretiminde dünya 
dördüncüsü olduğumuzu 
ve bu yıl Marmara Böl
gesinden 80 bin ton do
laylarında sofralık zeytin 
üretimi beklendiğini söy
ledi. “-Aziz ortaklarımıza 
yüksek fiat tesbit ederek 
şirin görünmek isteyebi
lirdik, fakat bunu yap
madık.” diyen Minareci, 
fiat tesbitinde tarım girdi
lerindeki artmaların yanı 
sıra rakip ülkelerin dış 
satım hatları ve enflasyon 
hızının artması dikkate a- 
tındığını ifade etti.

D. S. 3 te

Çimtaşta İş Kazası

Demir Levha
Altında Kalan İsçir t

Feci Şekilde Öldü
İlçemizde kurulu bu

lunan ÇİMTAŞ Çelik Kon- 
siriksiyon fabrikasında 
meydana gelen iş kaza
sında bir isçi demir saç
ların altında kalarak feci 
şekilde öldü. E

£ D . S . 3 t»

Oylamasında
Oy Atılacak
Sandık Yerleri
Belli Oldu

Anayasanın halkın o- 
yuna sunulması nedeniyle 
7 Kasım günü yapılacak 
seçimlerde seçmenlerin oy 
larını hangi sandıklarda 
kullanacakları ve sandık
ların yerleri belli oldu.

İlçe Seçim Kurulu 
Başkanı Yargıç Necati 
Koca'dan aldığımız bilgi
lere göre sandıkların ko
nacağı yerler ve sandık 
numaraları şöyledir .

D. S. 3 te

Zeytin 
Kooperatifleri 
Müdürlerinde 
Değişiklikler 
Yapıldı

Marmara Birlik Zey
tin Tarım Satış Koopera
tifleri Müdürleri arasında 
değişiklik yapıldığı öğre
nildi.

öğrendiğimize göre, 
72 nolu Gemlik Marmara 
Birlik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Müdürü Emir 
Haşan Kaya. İznik Koopo 
ratif Müdür Yardımcılığı
na, İznik Zeytin Keop. 
Müdürü Ali Zengin isa 
Gemlik Kooperatif Müdür 
lüğüne atandı.

Öte yandan Orhanga
zi, Mudanya. Erdek ve E- 
d’mcik Kooperatif müdür
leri arasında da değişiklik 
(erin yap:ldığ’ öğrenildi.

Yeterince
Kömür Gerrilmameoı 
Sıkş&htiara Neden Oluyor

Beledi ve Kömür 
Satışlarım 
Sürdürüyor

Yamo 3. Sayfaca

Türkiye
Halk Bankası
Müdürlüğüne 
Belik Çetiner 
Atandı

Yansı 3. Sayfoda
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KÖLEMDEN

AMAÇSIZ BİR YAZI

Yılmaz AKKILIÇ I

insanoğlu, öteden beri yarınını merak edip 
durmuş. Bir gün sonra, bir ay sonra, bir yıl son
ra “ne olacağı”nı öğrenebilmek için us-dışı yollara 
başvurmuş; kâhinlerin, kamların, şamanların, ra
hiplerin ve müneccimlerin geleceği okuduklarına i- 
nanarak onlardan medet ummuş.

Bu, yalnız geçmişin karanlıklarında değil, gü
nümüzde de böyle. Çok satan magazin gazeteleri- ı 
nin en çok okunan bölümleri, hiç kuşkunuz olma
sın “yıldız falı” sütunları. Sosyete dilberinden ge
cekondu güzeline değin geniş bir kesimin ortak 
tutkusu, geleceği öğrenebilmek.. Hangi yolla olursa 
olsun, geleceği öğrenebilmek.. Bh yüzden gerekti
ğinden çok satar boyalı basın; bu yüzden gerekti
ğinden çök ilanla beslenir.

insanoğlunun bu tutkusundan yararlanmasını 
bilen kimileri, modern çağların kâhinliğine, kandı
ğına, şamanlığma, rahipliğine ve müneccimliğine 
soyunurlar. Geleceği, geniş halk kesimleri yararına 
değil; kendi sınıfsal çıkarları doğrultusunda biçim
lendirmeye çakşırlar, insanların “bilinmeyen’e kar
şı duydukları o ilkel korkuyu kullanarak, egemen
liklerini perçinlemeyi amaçlarlar.

Hele bir de, ara sıra tuttururlarsa...
Kimileri ise, o ilkel korkuyu giidülemekle bir 

yerlere vanlamıyacağının bilincindedirler. Toplu
mun geleceğini, bilimsel verilere dayanarak çözüm
lemeye çakşırlar, insanlara yalın gerçekleri, özdek- 
sel nesnel ve somut gerçekleri sunmaya çabalarlar; 
çağın gelişim çizgisinin dışına düşmemeye özen 
gösterirler.

Gerçekte, yukarıda sıralarığımız '‘birinciler”de 
yarını yazma tutkusunda, kendi sınıfsal çıkarları
nın sınırlarını berkitmeye, pekiştirmeye yönelik e- 
ğilimleri ağır basmaktadır. Onun için sık sık baş
vurmak zorunda kalırlar, insanoğlunun bilinmeye
ne karşı duyduğu o ilkel korkuyu canlı tutma tak
tiklerine..

Bu, bilinen tarikten bu yana hep böyle olmuş;., 
Herodotoa’un yazdığına göre, Lydia’lılarla 

Med’ler yıllar boyu birbirleriyle savaşıp durmuş
lar. Ama birgiin, çatışmama en yoğun bir anında, 
gündüz geceye dönüvermiş ve Lydia’lılarla Med’ler 
bilinmeyene karşı duydukları o ilkel korkunun et
kisiyle oturup barış yapmaya karar vermişler. Gün
düzün geceye dönüşmesini “uğursuzluk’’ saymışlar..

Oysa onlara komşu hir Anadolulu, Miletos’Iu 
Thales (İö. 624 546), 28 Mayıs 585’te “güneş tu
tulması” olacağını çok önceden hesaplayarak bul
muş ve lyonia’lılara haber vermiş bulunmaktaydı.

Onun için îyonia'lılar korkmamış olsalar gerek.
Savaşıp duran Lydia’lılarla Mcd’lcri barışa 

zorlayan kâhinler, hiç kuşkusuz, insanoğlunun bi
linmeyene karşı duyduğu o ilkel korkuyu güdüle
me içgüdüleri yanında, kendi öz korkularının da 
tutsağı olmuşlardır. Yarınları, bu içgüdüleri ve 
kendi öz korkuları doğrultusunda yazmaya çalış
mışlardır.

Adlarını bile bilmiyoruz bugün..
Oysa Miletos’Iu Thales, lyonia’lılara, yalın ger

çeği, özdeksel nesnel ve somut gerçeği anlatmayı 
yeğlemekteydi. Çünkü O'na göre “güneş tutulması” 
bir doğa olayıydı ve korkulacak bir yanı yoktu 

I bunun. Miletos’Iu Thales bu buluşuyla, yarınları 
bilimsel doğrultuda yazmaya çabalayanlar arasında 
yer almıştı. Korku ve karanlık değil, açıklık ve 
aydınlık sunmuştu içinde yaşadığı topluma.

Onun için do yaşıyor hala..
Çağımızda, yarınları yazabilmeye soyunanlar, 

eğer insanoğlunun bilinmeyene karşı duyduğu o il
kel korkuyu güdüleyerok bir yerlere varmayı a- 
maçlıyorlarsa; içinde yaşadıkları toplumun, onlar
dan bekleyebileceği birşey yok demektir. Çünkü 
topluma verebileceklerin, insanoğlunun canlı tutma 
taktiklerine gereksinimleri olamaz.

Ama Imanofhı, blllnmayane karyı kendi 8» »ovunmasını, 
kaderci bir yaklaşımla da alta yapmaya çabalıyor. Hiç değil»®, 
edilgin bir muhalefetle "Hayıftın oltun!" diyebiliyor, Ya da u- 
mulmadır bir tirada başına geleni İçine »İndirmeye çalışıyor; 
afar karşı çıkabileceği gücO kendinde bulamıyorsa, engin bir 
hofgörU ya geleceğe yönelik umutlarıyla, bir »olukta "Hayırlı 
olıunl" diyerek kabuğuna çekiliyor.

Ne var M çağımı» toplumu hırla deviniyor. Çağımız top
lumu, hayırlı bir sonucun, bilinmeyen güçlerden dağıl; blstat 
kandl deviniminden doğabileceğini da çok İyi biliyor artık.

Hoyçakalm itvglll dostlar, heryey gönlünüzce va hayırlı 
olsun/..

Gemlik
Y azıları

Asil Çelik fabrikan Gemlik'ten haykırsan du
yulacak uzaklıktadır! Har sabah gün ağarırken peş- 
peşe kalkan servisler Gemlik’ti işçileri, idari ve tek 
nik personelden Gemlik’te oturanları fabrikaya gö
türür. Asil Çelik kapısında yine her sabah Yalova, 
Orhangazi ve çevre köylerden gelen servisler boşa
lır. îş günü başlamıştır...

Orhangazi'nin Gemiç köyü altındaki bu fabri
ka şimdi bütün Türkiye’nin ağzında: Asil Çelik na
lı! kurtulur? Bu soruya yanıt bulmak b’zim had
dimiz değildir. Fakat soruna bir çözüm bulunma
sı içten dileğimizdir.,.

Yöremize sanayi on-onbeş yıl önce girdi. Emek
tar Sunğipek ile geleneksel yağ ve sabun fabrikala
rı yalnızlıktan kurtuldu. Gemlik'te EORUSAN, ÇlM- 
TAŞ, AZOT Sanayi ve Marmara KÎMYA fabrika
ları kuruldu. Karsak Boğazı’na "bir alâmet" boru
lar döşenerek İznik Gölü'nden bu fabrikalara su 
getirildi... Aynı dönemde Orhangazi’nin bitek ova
sına kibrit yapan KAV, elyaf üreten ORMO, taşıt 
motoru döken DÖKTAŞ ve başka fabrikalar kurul 
du. Bu hamle çelik üretecek koca ASİL ÇELİK’le 
doruğa ulaştı. Ardından: Orhangazi ve Gemlik'te 
yaşam haraketlendi; insanlar çeşitlendi, tercihler 
renklendi...

Asil Çelik fabrikası Gemlik ve Orhangazi'den 
görünmez ama Ali Aksoy'un köyünden (Orhangazi- 
Yeniköy) çok güzel görünür. Hele geceleri... Bütün 
kompartımanlarında ışıklar yanan fakat bir türlü 
gardan kalkmayan bir tiren gibi!

Ve bu görünüm köye her gittiğimizde alıp gö
türür bizi.

Rumeli'den gelen ilk kuşak Samanlı Dağları'nın 
Goriçke Dağı'na, İznik Gölü’nün "memleketin'' Sa
rıgöl’üne benziyor olmasına sevinmiş, fakat birşeyi 
yine de çok özlemiştir : Manastır dan gelerek ova
ya hızla giren, ışıklarını Sarıgöl’de yüzdüren, kos
kocaman bir tiren... O kuşak göçmenliğin hüznü 
ile yaşayıp ovanın fabrika ışıklarıyla donandığını 
göremeden göçmüştür.

Yetnıiş-seksen yıl önceki Rumeli köylüleri ön
lerinden akan ışık seline "taraf'’ değillerdi. Ne o 
tircnlerdeki Düyunu Umumiye memurlarını, ne it
tihatçı Osmanlı zabitlerini, ne de ’’Şark Ekspresi’’» 
de çevrilen dolopları bilmezlerdi. Ancak "Balkan 
Bozgunu’’ üzerine can havliyle koştular tirenlere!

KONGRE İLANI
ARMUTLU ORTAOKULU YAPTIRMA VE 

KORUMA DERNEĞİ BALIĞINDAN

Derneğimizin Yıllık Genel Kurul Toplan
tısı 23.II.19S2 Sah günü saat 20 oo de Ar
mutlu Atatürk Kültür merkezi Salonunda ya
pılacaktır.

Sayın üyelerin teşrifleri rica olunur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM :

1- Açılış ve Yoklama
2- Saygı duruşu
3- Çalışma ve hesap raporlarının okunmasf
4- Raporların müzakeresi
5- Raporların kabulü ve ibrası
6- Dilekler
7- Seçimler ve kapanış

Asil Çelik’li
Bir Yazı

Av. Ali AKSOY

Şimdi Orhangazi ovasındaki ışık selinin "akıbe 
tine" köylü kentli herkes "taraf" tır,

JUL sfer rT ve

Fabrikalar yeni özlemler ekmiştir gönüllere. Kimi 
köylüler : ( —Bırak bu toprakla uğraşmayı, gır bir 
fabrikaya, her ay başı trink para...) Askerden gelen 
genç : (Bir kamyon alalım baba. Fabrikalarda nakliye 
işi çok.) İşçiler daha yüksek ücret düşlüyor. Genç kız 
lar, fabrikada çalışan vakti-saatl belli, temiz pak bir» 
kısmet...

Bir dükkan açmak... Bîr tezgah kurmak,.; Bîr kat | 
daha çıkmak... Bir araba"cık".. Ve Asil Çelik monta- ! 
jında çalışan Japonlar yurtlarından mektup özler.

Gemlik ve Orhangazi'deki taşıyıcı kooperatifleri 
ile kooperatifleri ile özel nakliyat yazıhaneleri, Asil 
Çelik'in her geçen gün yükselmesini el ovuşturarak 
seyreder: Gemlik iskelesinde boşalacak hurda sürekli 
fabrikaya taşınacaktır. İyi para!

Asil Çelik tamamlandı, teminatlar hazır, ihale bek 
leniyor, bomba gibi bir haber: İş bitmiş, kuş uçmuş!.

İskeleye bir trafo, altına kamyon girecek devasa 
huniler yine İskeleye. Koca bir kartal pençesi ile vinç 
ler ambardaki hurdayı kavrayıp, "maynaaa!”, "vlraaa!” 
bağrınması içinde şangurrr kamyonlara.

Amatör balıkçılara iskele bazen günlerce yasak
lansa da, yolda dökülen hurda bazen arabaların lastik
lerini patlatsa da, sanayi ve fabrika güzel şey yahu,.

Bir de geçen yaz Hıristiyanların «sağcı», müs- 
İdmanların «solcu» olduğu bir ülkeden getirilmiş «hur
dayı» görmesem : Maklnalı tüfeklerin taradığı otomo 
biller, yangından çıkma buzdolapları, preslenmiş de ol 
sa çok şey anlatır! Her türlü ev gereçleri. Yani in
sanlar için.. Bir de kırmızı kırık, üç tekerlekli bir 
çocuk bisikleti. Öldü mü ki sahibi?

JA. -İA. •*** tmt vc *a*-

«Yer seçimi yanlışumı bilmeyiz. «Teknoloji tercihi hatah» 
mı bilmeyiz. «Bursa kadar elektrik çekenimi bilmeyiz- «Kur ga 
Fantisinin kalkması mahvetti imi bilmeyiz.

Fakat şunu biliyoruz' Asil Çelik konusuna artık herkes ta
raftır.

Odalar Birliği başkanı Mehmet Yazar, devletçe yapılat 
«müdahale» yİ İçine sindiremiyor muş. Sindi
remiyor sa, Teoman Erel’in dediği g'bi, Kızılay’ın maden so
yundan içsin. Onu beğenmez ise özel sektör yapımı «yabana 
menyeli» gazoz içsin.

Evet, Orhangazi ovasındaki ışık seli hiç sönmemeli.

KONGRE İLANI

Gemlik Kartalspor Kulübünün yıllık olağan 
Genel Kurul toplantısı 24.10.1982 günü çoğun
luk sağlanamadığından ikinci toplantı 12.11.1982 
günü Saat 18.oo de Şirin Sinemasında yapıla
cağı duyurulur.

Üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1. Açılış ve saygı duruşu
2. Dîvanın oluşturulması
3. Faaliyet raporların m okunması
4. Yeni yönetim kurulunun seçimi
5. Dilekler ve kapanış
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ADADOLU ÎMKCESl
Veriyoruz paşam, Nevşehir çarşısından 
Gelire bir çalığım, giysin beni piyade 
0 giydikçe ısınır toprak, ayaklarım üşümez 
Al benim aon çarığımı
Ben macurlu bir çorabım, beni I.ızlar ördü
Dut ağaçları altında, kırmızı dut yiyerek 
Kırmızıdır nakışı
Arasına bahçelerden bir gül koydum
Cİysîn hani topçu neferi
Kış gelende ayaklan donmasın
Güllerine kuytu bahçelerimizin
Aııao paşam bir şey olmasın

C. Atuf KANSU

Emperyalist ülkeler doymak bilmez
ler. Halklarına mutluluk verebilmek için, 
yar yüzünü kana boyamaktan kaçınmaz
lar. Geri kalmış uluslar için, emperya
lizmin güleç yüzü, bîr tuzaktır aldatma
dır. Dostluk gösterileriyle girerler ülke
lere emperyalistler, kucaklar dolusu pa
ralar harcayarak, çıkarlarına dönük iş
ler çevirirler. Savaş endüstrisini durdu
rur; yer; geldiğinde silâh alımlarına a- 
ğırhk kazandırır, sömürü tuzaklarını yer
leştiği ülkelere. Yeni kurulacak endüstri 
birimlerinin yapımlarını üstlenir. Bunlar 
ân yetmez, geri kalmış ülkelerin yer altı, 
varsıllıklarını da, eline geçirme olanak
larını yaratır; konumunu güçlendirir sö
mürgen ülkeler.

Birinci Dünya Savaşı yenilgimizi fır
sat bilen Dünyanın büyük ulusları 
Türk Yurdunun tüm var
lıklara el koydular. Türk halkı, artık 
özyurdunda, düşmanın koyduğu kural
lar uyarında davranacak, düşmanın tüm 
eziyetlerini sinesine çekecek, zamanı bek
leyecekti. Tüm Anadolu paylaşılmıştı. 
Bağlaşık devletler, Anadolu topraklarında 
doğuya, güneye doğru uzanarak; sömürü 
sınırlarını genişletmede çıkarlarını önde 
tutuyorlar, insanımızın emeklerini kıya
sıya sömürüyor, yönetimde söz sahibi 
oluyorlardı.

Bu durumda ne yapıldı? Yapılacak 
olan düşman boyunduruğunu benimsemek

ti. Düşmanla işbirliği yapan çıkarcıların 
en kestirme yoluydu bu, Bu sapkın dav
ranış, Türk Ulusu için kurtuluş olamaz
dı. Bir şey olmalıydı; bir önder» Evet 
Bir ÖNDER Mustafa Kemal 19 Mayıs 
1919 da Anadolu yaylalarında işgalcilere 
halkıyla omuz, omuza savaş veren; düş
manı yurttan atmaya yemin eden, ,,TEK 
ADAM,,

Yıl 29 Ekim 1923, Türk Yurdunda 
Cumhuriyeti benimseyişi top sesleriyle 
duyurusu yapılıyordu. Bundan böyle, ül
kenin her alanda ilerlemesine çalışacaktı. 
Yurdumuz, ulusumuz «muasır medeniyet 
seviyesinin üstüne çıkarılacaktı.» Tarım
da, yol yapımlarında olduğu gibi fabri- 
kalaşmaya da önem verilecekti. Ulusun 
geçim genişliği de önemsenecekti Halkın 
ulusal ekonomiye katkısının kalkınmayı 
hızlandıracağı işlenerek, daha çok üre
tim yapma olanakları da araştırılacaktı. 
Yurdumuz, halkımız «muasır medeniyet 
seviyesinin üstüne çıkarılacak.» Halkın 
ulusal ekonomiye katkısının, kalkınmayı 
hızlandırılacağı, işlenerek, daha çok üre

time geçilme olanakları yaratılmalıydı, Bu 
konuda, Mahmut Esat Bozkurt şöyle ko
nuşur; İzmir iktisat Kongresinde;

''Ulusal egemenlik, ancak ve ancak 
Türkiye’nin ekonomik egemenliğine da
yanarak varlığını koruyabilir. Bu neden-' 
le bundan sonra, devletin izleyeceği poli
tik yönü çiftçinin üvendiresi, sanatçının 
çekici, özet olarak yaşantımızın yüksek 
çıkarları göstermeli ve çizmelidir ki, ger
çek ve ulusal bir Türk Halk Devleti 
kurulmuş olabilsin. Türkiye, tarihinin 

.hiç bir döneminde, bugüne değin, bir 
halk devleti yönetimi, yani ulusal bir 
dönem yaşamadı..,.

Cumhuriyetin 59. Yılında Türk Ulu
su olarak olanakları zorlayarak; zorluk
ların altından birlikte kalkmayı başar
dığımızda Sorunlarımız daha da azala
caktır. Vatanımızın insanımızın sorunları 
büyük, Birbirimize omuz vermek, "eti çı
kar yol değil midir?

Kartalspor Kulübünün
Kongresi Ertelendi

Geçtiğimiz pazar günü yapılması gereken Kartalspor Ku
lübünün kongresi 1 2.11.1 982 Cuma gününe ertelendi.

Atlas Sineması salonunda yapılması gereken toplantı, 
sinemanın kapatılması nedeniyle Şirin Sinemasına alınmıştı.

Ancak pazar günü çoğunluk sağlanamadığından ikinci 
toplantı 1 2 Kasım tarihinde, Şirin Sineması Salonunda ya
pılacaktır.

Belediye Kömür Satışlarını
Sürdürüyor

Gemlik Belediyesince 
Orhaneli ve Keleş ten ge
tirtilen "Tahsis Kömür’’ 
dağıtımına devam edildiği 
açıklandı.

Belediye Başkanlığın
dan yapılan açıklamada, 
bugüne kadar Orhaneli 
Kömür işletmesine 2 bin 
ton kömürün, Keleş işlet
mesine ise 330 ton kö
mür parasının yattığı, 
ancak bu kömür lerden

300 ton Keleş, 390 ton 
Orhaneli Kömürünün nak
liyeci firma tarafından ge 
tirilerek ihtiyaç sahipleri
ni dağıtıldığı belirtildi. 
Yapılan açıklamada kömür 
dağıtımındaki sıkışıklığı 
nakliyeci firmanın yüklen
mesini zamanında yerine 
getirememesinden doğdu
ğunu ve hakkında dava 
açıldığı bildirildi.

Zeytin
Alım Kampanyası 
Açıldı

Festival töreni deha 
sonra ilçeye bağlı köyle
rin kervan geçişi ile devam 
ederek, Uludağ Türkmen 
Kız Erkek oyuncuları
nın folklör gösterileri ve 
zeytin teşvik müsabakası 
ödüllerinin dağıtımı ile so
na erdi.

Anayasa Oylamasında Oy Atılacak 
Sandık Yerleri Belli Oldu

yeri bî.

Sandık No. Konacak Yer

43 Cumhuriyet Mh. Uzay Apt. altı
44.45.46W Yeni Mah. Ortaokul
48-49»50e51 Kayhan Mah. Şehit Cemal İlkokulu
52-53-54-55 Orhaniye Mh. Şükrü Şenol İlkokulu
56-57-58 Demirsubaşı Mh. Belediye Binası
59-60-61 Balıkpazarı Mh. Atatürk İlkokulu
62-63 Halitpaşa Mh. Kız Meslek Lisesi
64-65-66 Hisar Mh. Orman Bölge Şefliği
67-68-69-70 Hamidiye Mh. Gazi İlkokulu
71-72-73-74 » » Namık Kemal İlkokulu
75-76-77 » »72 Nolu Zeytin Satış 1
78-79-80 Osmaniye Mh. İmam Hatip Lisesi
81-82-83-84 » » Gemlik Lisesi
85-86-87 88 » »11 Eylül İlkokulu

Kongre İlânı
Muratoba Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma 

Derneğinden
Derneğimizin Yıllık Genel Kurul toplantısı 21.11.1982 Pazar günü saat

20 oo de Köy Kahvehanesinde yapılacaktır.
Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur
Ekseriyet temin edelmediği taktirde toplantı 1 hafta sonra aynı yer ve 

saatte yapılacaktır, Yönetim Kurulu

Gündem
I Açılış ve Saygı duruşu
2 Çalışma ve hesap raporlarının okunması
3 Raporların müzakeresi ve ibrası
4 Yeni Yönetim kurulu vs Denetçi kurullarının seçimi
5 Dilekler
6 Kapanış

* * #

KISA KISA
Belediyece bir süre önce kamulaştırılan konutla

rın kamulaştırma bedellerinin ödenmesine devam e- 
diliyor. < $ *

Karayolları 14 Bölge Müdürlüğünce bir süre ön
ce ihale ile yaptırılmağa çalışılan Yeni Mahalle kal
dırım döşeme işi yarım kelmiş, şimdi ise ikinci kez 
başka bir müteahlde ihale edilerek yeniden yapım 
çalışmalarına başlanmıştır.

Demir Levha Altında Kalan İşçi Feci Şekilde Öldü

İlgililerden aldığımız 
bilgiye göre olay cumar
tesi günö fabrika İçinde 
meydana geldi. Ali Zey
bek (38) adındaki işçi

Treylerlere her biri 1.6 ton 
ağırlığında olan Bunar de 
mir «açlarını yüklerken kul 
landığı tıraktörün patinaj 
yapması aenuou meydana

geldi. İşçi. Ali Zeybek o- 
ley yerinde öldü.

Savcılık olayla İlgili 
olarak soruşturmaya baş
ladı.

İLÂN
Sümerbank Gemlik Satış Mağazası Şefliğinden Bil
dirilmiştir.
Mağazamız için kapalı teklif alma yoluyla bina sa- 
tınalınacaktır.
Bu işe ait şarname ücretsiz olarak Mağaaanurdu 
temin edilebilir.
Teklif vermek isteyenlerin şartnameye uygun banı
lır eki arı teklif mektuplarım en geç S Kasım 1982 
akşamına kadar Mağara şefliğine vereceklerdir

İlan ulunur

Türkiye
Halk Bankası

Müdürlüğüne 

Behiç Çetiner 
Atandı

Türkiye Halk Banka

sı Gemlik şubaaine M. 

Behiç Cetıner atandı .

Uzun sûreden beri 

Gemlik Şube MûdüriBğû- 

nû yapmakta elen İhsan 

Uğurlu’nun emekli olma 

sinden sonra boşalan 

Gemlik Şube Müdürlüğü

ne Selçuk şubesi müdü

rü M. Behiç Çetiner a- 

tandı

Behiç Çetiner, yeni 

görevine önümüzdeki gün

lerde bsşlayacak.



cgemCik
Yönetim Yor) : Şirin Pasajı

TKL. : 1T9T — OSMLİ1

Dizgi ve Baskı Körfez 
Matbaacılık ve Ambalaj San

2 Kasım 1 982 Salı

T. C. 
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

İLÂN

Dosya No. : 981/355

Gemlik ilçesi. Küçük Kumla Köyü hudutları İçin-'" 
de kain» Doğusu çamlık, ve kısmen yol, batısı. Meh
met Beştaş zeytinliği ve Cemil Aydın tarlası, kuzeyi 
Hüseyin Kavlak zeytinliği, Ali Özkan zeytinliği ve Pen- 
be öztan zeytinliği ile, çevrili IO.000 metre kare 
taşınmazın Davacı Müzeyyen Tekin vekili av. Cevdet 
Sümer tarafından dava ye taleb ‘edildiğinden iş bu 
menkul üzerinde mülklyetflddlasında^bulunanlsrın llanj 
tarihinden itibaren 3 ay İçersinde mahkememize baş 
vurmaları İlan olunur.

TEMELLER 
OTO TAMİRHANESİ VE 
YEDEK PARÇA SATIŞI

Sayın Gemliklilerin 
Hizmetine Açıldı

ORHAN-BURHAN TEMEL

Bursa - Yalova Yolu (Terme Oteli Yanı) GEMLİK

****** ****** * ********-.**** ^**^*<^^*^^,.

TEŞEKKÜR
b 20 Ekim. 1982 Çarşamba günü kaybetti- I

ğimiz, kıymetli varlığımız, eşim ve sevgili I
| annemiz

İ Sabriye CANTAY'ın 1
s Kaybından dolayı büyük acımızı paylaşmak için I
B tazlyete yelen ve son yatağına koyarken yanımızda bu- I

lunma Kadir flnarlığını gösteren Sayın General Orhan I 
ÖNCÜL; Sayın Kaymakam Fahrettin ÖLMEZ; Orhanga- I 
zl Kaymakamı Sayın Halim TİRYAKİ ve dualarını esir
gemeyen Sayın Müftümüz Ali KURTOĞLU ile Hocalara

1 ve telgraf gönderen kıymetli dostlarımız ile manevi yar- 1 
dımlarını esirgemeyen Belediyemiz Mensupları ve kıymetli

% muhterem halkımıza sonsuz minnet ve tefekkür borçluyu» ı

• Eşi Şahabettin CANTAY
■ ve Evlatları

*****

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

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

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

EMNİYET
Kepenk İmalâtı - Demir Doğrama 

Taahhüt Ticaret

Adres : Duaçınarı Mh. Karlıdağ Cd. No. 143
Tlf : 255(56 BURSA

Net : Gazhane Cad Nizam Pasajı Göktaş Çlçekev İnden 
Bilgi Alınabilir. Tlf t 293? - GEMLİK

GALERİ

SERKAN

Spor Malzeme ve Giysileri 
Perakende, Toptan Satış Mağazası 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE
AÇILDIĞINI MÜJDELER

Belediye Kahvehanesi Karşısı Gemlik

SATILIK DAİRELER
Gazhane Caddesinde 140 m2 2 Daire Satılıktır.

Müracaat : Gemlik Körfez Gazetesi Tlf : 1797

SATILIK KAĞİR EV
Yeni Mahalle Geniş Sekak'ta 95 m2 tek kat kagir 

satılıktır.

Müracaat : Gemlik Körfez Gazetesi Tlf : 1797

SATILIK PORTMANTO
Az kullanılmış, dolaplı formika portmanto uygun fü 

satılıktır.

Müracaat : Gemlik Körfez Gazetesi Tlf : 1797

AD DEĞİŞİKLİĞİ
Gemlik Nüfus Müdürlüğünde Bahsettin olarak kayıtlı 

elan adım Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 982 / 284 
esaa, 982/382 karar noları ile BAHATTİN olarak düzeltil
miştir.

Bahattln Akay

SATILIK
Daire ve Mağaza

Müracaat : Dereboyu Belediye Dükkanları No. 7
Köfteci Haşan GEMLİK

SATILIK ZEYTİN MAHSULÜ 
Sahibinden üzerinden zeytin ürünü satılıktır. 

Müracaat : Gemlik Körfez Gazetesi Tlf : 1797

1983 Yılı Yaklaşıyor
Türkiye’nin En Zengin Takvim 

Çeşitleri ile Yine Sezonu Açıyoruz



QomLik
KÖRF

HAFTALIK SİYASI GAZETE
▼IL : 10 BAYI I <T2 O KASIM 1982 5 LİRA

DÜĞÜN YAPACAKLAR
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave
tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü?

Gezin Görün Bizde daha 
Ucuz

1 Saatte Davetiyeniz Hazır.

Gemlik KÖRFEZ Basımevi
Ali Şilin Pasajı Tlf. 1797 GEMLİK

İlçemizde Kesin Sonuçlar Belli Oldu
Sandık Sayısı Kullanılan Oy Geçerli Oy Kabul Red İptal

88 24825 24767 22462 2305 58

Anayasa Halktan 
“KABUL” Oyu Aldı
Pazar günü bütün 

yurtta ve ilçemizde yapı
lan Anayasa oylaması o- 
layaız, sakin ve huzur I- 
çinde yapıldı. Büyük ço
ğunlukla halkın Kabul oyu 
kullanıldığı yeni Anayasa

» ile birlikte MGK üyesi. 
Genel Kurmay Başkanı

9 Orgeneral Kenan Evren'de 
Cumhurbaşkanı seçildi.

Türkiye Demokrasisi 
7 Kasım Anayasa oylama
sıyla kapılarını yeni bir dö 
ma açarken ilçemizde oy
lama ile İlgili gözlemleri
miz şöyle oldu.

E Pazar sabahı alaca ka 
ranlıkta sandıklarının baş
larına giden görevlilerin 
sokaklarda çıkardıkları a- 
yak sesleri He İlçe uyku
dan uyanıyordu, saat se
kize doğru sandıklar oy- 

। lama İçin hazırlanırken, 
vatandaşlarda sandık ba
şına dolmağa başlamış
lardı. Saat 12 sıralarında 
belklde ilk kez tüm san
dıklarda oylamaya katılan 
ların büyük çoğunluğu ey 
İtrim atmış ve terclhleri-
nl belirlemişlerdi. İlçe Se
çim Kurulu Başkanı Yar- 

/ gıç Necati Koca ilçedeki
W tüm sandıkları arada bir do-

netllyorok oylamayı yakın 
dan gözlüyordu.

Yaşlı nine ve dedele
rin, yatalakların, hatta aa* 
katların da belki İlk koz 
katıldıkları ''Anayasa Oy
laması” na katılma oranı 
İlçemizde % 90 ı aştı. 
28888 aeçmenln bulundu
ğu ilçemizde, 24 bin 825 
seçmen oy kullandı. Bu 
oyların 24 bin 767 al go 
şerli kabul edildi. Toplam 
88 sandıkta oylarını kulla 
nen Gemlik'ti seçmenler 
Anayasanın kabulüne 22 bin 
462 evot oyu kullanırken 
1 bin 308 seçmen do ha 
yır eyu kullandı. Tüm san 
diklerde 08 seçmenin eyu 

ise geçersiz sayılarak iptal 
edildi.

Saatlerin 19,00 u gös
terdiği sırada İlçe Seçim 

Kurulu tüm hazırlıklarını 
tamamlamış o'arak sandık 

kurullarından gelecek so
nuçları beklemeğe başla
dılar. Saat tam 19.40 da 
İlçe Seçim Kurulu kapı

sında 44-87 ve 85 rie.lu 

sandıkların başkanlar) Ali 
Kaya, Ergün Şanlı ve Sait 
Kürkçü belirdi. İlk sonucu 

Osmaniye Mahallesinden 

85 nolu sandıktan Salt 
Kürkçü bildirdi. 85 nu
maralı sandıkta 326 evet, 
32 hayır oyu çıkmıştı. Bu 

saatten sonra her dakika 

bir başka sandık kurulu, 
İlçe Seçim Kurulu odası

nın önünü doldurdu. Saat
lerin 21.30 u gösterdiği 
slrada İlçe Seçim Kuru

lunda 77 sandık sonuçla
rı alınmış, Armutlu, Fıs

Kumsaz ye Kurşunlu’daki 
Ruhsatsız Konutlar Yıkıldı

İzzet ÜNAL

İmar ve Iskan Bakan 
lığının ve buna bağlı bu
lunan İl İmar Müdürlüğü
nün almış olduğu 6785 
nolu kanunla değişik 1605 
sayılı kanunun ek 7-8 yö 
not melik hükümleri, 
seneler sonra Kumsaz ve 
Kurşunlu sahillerinde uy
gulandı.

Kumsaz ve Kurşunlu 
sahillerindeki konutların 
deniz konarından 100 met 
re yukarıda yapılması ge
rekirken 100 metrenin al
tında yapılan 40 civarın» 

tıklı, Şükriye, Hamidlye, 
Fındıcak sandıkları^ ilçeye

Anayasa Oylamasıyla 7. Cumhurbaşkanlığına seçilen Org.
Kenan Evren, bu görevini yedi yıl türeyle kullanacak.

dakl sahil sitesinin yıkı
mına İmar Müdürlüğünce 
başlandı. Daha önce yı
kım kararı alınan, fakat 
ödenek yetersizliğinden 
yıkılamayan konutların ö- 
deneklerinin bulunması 
sonucu yıkıma pazartesi 
glnü başlandı. İlgililerden 
aldığımız bilgiye göre, 
bu uygulamanın devam e 
decoğl, kaçak İnşaat kal
mayacağını bu hareketin 
önüne geçilip kaçak inşa 
at furyasının durdurulaca
ğını bildirdiler.

ulaşamamıştı. Saat 23.00 

sıralarında Fındıcak, Şük-

GEMLİKTEN SATILAN BALIKLAR
İHRACATA YARADI w»*» bo₺q.

Bu yıl Marmara de
nizinde ard arda gelen be 
lık altınları, İhracatta yeni 
bir döviz kaynağı oluştur
du.

Yıl başından bu yana 
İlçemizden İstanbul ve 
Bandırma'ya 40 bin W5 
kilo balık satıldı. Satılan 
balıklar, İstanbul ve Ban
dırma'dakl ihracatçı firma 
lar tarafından ihraç edi
liyor. Yapılan ihracat Ni
san ayında en üst düze
ye ulaşırken Eylül ayında 
İse en ez düzeyde idi. O— 
cak ayında 10 bin 104 
kile, Nisan ayında 20 bin 

rlye ve Psvzlye sandıkları 
dışında tüm sonuçlar a- 
lınmıştı. Hava koşullarının 

ağırlığı nedeniyle Fevziye, 
Şükriye ve Fındıcak'a gi
den iki araç yolda kalmış, 

sandıklar İlçeye ulaşamaz 
olmuştu. İlçe Jandarma 

Komutanlığından gönde
rilen bir kurtarma ekibi 
sandıkları ancak 00.30 sı
ralarında İlçeye getirdi ve 

sonuçlar belli oldu.
İlçe merkezinde ve 

köylerde önemli bir olay 

olmadığı ilgililerce belirti
lirken Gemlik Merkez do 
Ahmet Yıldız adlı şahsın 

“Anayasaya Hayır” deyin 

diye telkinde bulunduğu 

için emniyetçe gözaltına 
alındığı bildirildi. İlçe Se

çim Kurulu Başkanı Ne
cati Koca gazetemize yap
tığı açıklamada, "oylama
nın sakin huzur içinde 

geçtiğini” söyledi.

233 kile, Haziran ayında 
3 bin 310 kilo, Ağuetoe 
ayında 5 bin 630 kilo. Ey 
lül ayında İsa 718 kilo o 
larak yapılan İhricattan 
23 milyon 833 bin lirahk 
döviz geliri sağlandı.

Babkçdor Demeği
Başkam Hüseyin Dinç. bu

Zarar 2 Milyon Lira

Etçi Kardeşler Adlı Balıkçı Motoru
Fırtınaya Yakalandı ihsan dölüb

İlçemizde kurulu bu- tekneci, İstanbul'dan dö
lünün 'ETÇİ KARDEŞLER” neticen yskalsndığl fire- 
adlı balıkçı firmesının bir D. S. 3 re

î Anayasa 1

i Oylamasının )

। Mahalle 1
1 Mahalle

’ Köy Köy

' Sonuçları

। 2. Sayfamızda }

Su Bendine Düşen
Çocuk Boğuldu

İzzet ÜNAL

Eski Orhangazi yolun 
da değirmen bendine di- 
şen 2 yaşındaki AH Can 
Ayyıldız adlı çocuk boğu
larak öldü.

Anne Ayşe Ayyılde’ın 
ahıra giderken peşine 
takılan AH Can değirme
nin bond sularına düşerek 
boğuldu. Ali Çan'ın cooo 
dİ gece saat 19 da teyze 
sİ Miyesser Ayyıldız tara
fından bulundu.

Olayla ilgili olarak, 
Gemlik Savcılığı, anne 
Ayşe Ayyıldız hokkmda 
soruşturma açıt.

konuda şöyle kenefte :
« «umMrYe bir ihra

catçı firma otsa, işendi 
motanrar kondMs ihraç • 
decoğiz. CUkanhğonra be- 
Mdan ı etenbu । ve Bantfe- 
ma ’de bulunan ihracatçı 
firmalata satmak zarımda 
k»!wuz.» dedi-
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KÖŞEMDEN j

Yeni Dönem Başlarken

Yılmaz AKKILIÇ

Yarın 10 Kasım. Atatürk'ün 44. ölüm yıldönü- 
nümü yarın.. Son zamanlarda O’nun ölüm yıldö* 
nümlerini birer ”yuğ töreni” havasına dönüştürmek 
ten, göstermelik biçimde ağlaya aızlaya dövünüp 
durmaktan vazgeçtik artık.

Doğrusu da bu..
Gazi Mustafa Kemal’i, bir türlü "ölümlü kişi” 

sayamamanın o idealistçe aymazlığından kurtulma
mız gerekiyordu, kurtulduk Ne var ki bu değişim 
sürecinde, bir başka dönüşümün de sinsice gerçek* 
leştirildiği görmezden gelemeyiz. Eskiden, O’nun 
ölüm yıldönümlerinde, kaderci bir edilginlik ve tes 
limiyetçilikle ağlar görünmeyi "Atatürkçülük” sa
yanlar; son yıllarda, ya O’nun çağdaş dünya görü
şüne karşıtlıkta gemi azıya aldılar, ya da kendi e 
gemen ideolojilerini "en iyi Atatürkçülük" olarak 
dayatmaya başladılar.

Boşuna dememiştir (CUMHURlYET)'in elli yıl 
lık başyazarı Nadir Nadi "Ben Atatürkçü değilim!" 
diye..

Bir düşünce, sağlıklı ve çağdaş bir dünya gö
rüşü yerine; salt bir "adatn”a bağlananların etkinlik 

leri geçicidir, sadakatlan yapaydır, gelgeç ve iğretidir. 
O düşünce, o sağlıklı ve çağdaş dünya görüşü ö- 
zümsenememişse bir takım kadrolarca, kuramlaştı- 
rılmamışsa; ölümlü kişinin ardından, zaman herşe- 
yi törpüler, aşındırır, bir takım çıkarcıların çıkar
cılarının boyutlarıyla sınırlandırır.

Şevket Stireyye Aydemir,, daha 1932 yılında 
görmüş bu gerçeği. Şöyle yazmış (İNKILAP VB 
KADRO)’da:

‘Eğer bir sosyal hareket, mesela bir inkılap, 
bazı fikir prensipleri getiriyor veya bunları temsil 
ediyorsa, bunların eistemleştirilmesi, bizzat inkıla
bın sıhhat ve selameti İçin şarttır. Fikir esasları 
prensipleştirilmeyen ve ideolojik Bir fikir sistemine 
bağlanmayan bir inkılabln, zaman içinde mahiyeti
ni değiştirmemesi, hatta soysuzlaşmaması mümkün 
değildir."

Atatürk'ün 44, ölüm yıldönümünde, {Türkiye'
miz, yepyeni bir döneme giriyor. ılı Kasım 1982 
günü halkoylanmasınu sunulan yeni "Anayasa", yüz
de doksanın üstünde bir onay oranına ulaştı. Artık 
° yepyeni dönemin anayasal çerçevesi belirleyecek 
Ülkemizdeki ekonomik ve toplumsal gelişmeyi. Si
yaset, bu anayasal çerçeve içinde uygulanacak. Ulu
sumuzun yüzde doksanından çoğu, "grev’* yanında 
"lokavt" ın da bir hak olduğunu belirledikten baş
ka; çalışanlarla çalıştıranların eşit haklara sahip 
olmaları gerektiğini do en demokratik biçimde sap
tadı..

Şu satırların yazıldığı sırada, Radyo’nun ara 
haberlerinde açıkladığına göre, "kabul" oylan 16.- 
254.047’yi bulmuştu; "red* oylan ise 1.612.294’ii . 
Ezici bir çoğunlukla kabul edilmişti yeni "Anayasa" 
nıız..

Bu büyük halk desteği üzerine, ileride bilimsel 
araştırmalar, çözümlemeler yapılacaktır kuşkusuz. 
Ama ilk anda bu sonuç, Türkiye’de 1970’li yıllarda 
uygulanan siyasa yöntemlerinin ve o yıllann siya
set önderlerinin kesin iflasım da belgelemektedir. 
Bir düşünce, sağlıklı ve çağdaş bir dünya görüşü 
yerine, salt bir "adam" a bağlanarak toplumsal 
gelişmeye katkıda bulunulmayacağını açıkça kanıt
lamaktadır»

Artık yepyeni bir dönem başlıyor Türkiye'miz, 
de»

Atatürk’ün 44. ölüm yıldönümü bu yepyeni dö
nemin başlangıç günü olacak» Şimdi hem O’nu dü
şünüyorum, hem de tarihin acımasızca yargılaya
rak vereceği şaşmaz hükmün ne olabileceğini»

Oysa benden önce düşünmesi gerekenler dek var 
hem do pek çok,.

Umudumuz, şu veya bu değil; umudumuz bi
limsel doğrular ve Türkiye toplumu. Geleceğin Tür
kiye'sini biçimlendirmeye soyunacaklar, hiç, ama 
hiç unutmamalıdırlar bu gerçeği»

İLÇE MERKEZÎ ve KÖYLERDEKİ KESİN SONUÇLAR __

Kullanılan Red
Sandık Adı Seçmen Oy Kabul (Hayır)

1 Adliye Köyü 252 237 236 1 *

2 B. Kumla Köyfi 337 307 297 9 1

3 Cihadı > 254 240 240 —
4-5 Engürücük » 479 448 390 58
6 Fevzlye » 281 273 263 10
7 Fındıcak 9 158 .144 137 4 3

8 Gençall » 237 215 211 4 *

9 Güvenli » 87 86 84 2
10 Selimiye » 76 70 57 13
11 Şükriye > 199 176 165 10 1

12 Katırlı » 303 292 277 14 1

13 M ura t oba » 363 347 331 15 1

14 Haydarlye > 197 181 114 67
15 Narh > 208 194 188 6
16 Kapaklı > 310 282 270 12
17 Şahinyurdu » 305 289 282 5 2

18 Mecidiye » 148 137 127 10
19 Kurşunlu » 310 285 263 22
20 Yeniköy 202 195 191 4
21 Hamldiye » 298 270 268 2
22 Hayriye » 84 75 72 2 1

23-24 Kurtul » 531 511 488 23
25-26 Karacaali > 456 438 428 10
27-28 Fıstıklı » 542 531 530 1

29-30-31 32 K. Kumla 9 1282 1017 970 46 1

33-31-35-36
37-38 39-40

Armutlu 9 1175 1080 949 126 9

41-42 Umurbey » 1791 1705 1660 43

43 Cumhuriyet Mah. 382 350 322 27 1
7

44-45-46-47 Yenimahalle 1345 1278 1120 151
48-49-50-51 Kayhan Mah 1339 1299 1173 126

A

52-53 54-55 Orhaniye Mah. 1192 1093 1002 87 *9

A,
56-57-58 Demlrsubaşı M. 1035 926 830 92 7
59-60-61 Bahkpazarı Mah. 1006 899 820 77 t

62-63 Halltpaşa Mah. 525 481 425 54 **
1

64-65-66 Hisar Mah 999 917 790 126 A
9

67-68-69-70 Hamldiye Mah. 1513 1429 1222 205
71-72-73-74 W W 1513 1481 1186 195 O

75-76-77 M M 1140 963 818 142 9 

A

78-79-80 Osmaniye » 1159 1101 911 186 •9 

o
81-81-83-84 » » 1539 1437 1263 165
8S-86-87-88 » 1470 1246 1092 153 1

İNŞAAT SAHİPLERİNE
İSMET VE EMİN DAĞ KARDEŞLER 

BİÇKİ ATELYESİNDE 
İstenilen boy ve ölçüde 

ÇAM KERESTESİ BULUNMAKTADIR.

Fiatlarımız çok uygundur. 
Uğramanız menfaatiniz icabıdır.

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

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

ZAYİ

Gemlik Nûfuı Memurlusundan alımı olduğum Nüfus 
cürd anımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Haydar KILIÇ

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete 

Kaimi İlânlar tek sltun santimi 200 TL 
İcra ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL
Kayıp İlânları 350 TL
TeşekkSr ve Doğum ilanları cm. 50 TL
Kongre İlânları 1500 TL
Kocp. Kongre İlanları 1750 TL
Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır. 

______

4 Aylık 200 TL-
Yıllık 350 TL.

Gazeteye verilen yanlar yayınlansın 
veya yayınlan m asra geri verilmez 
Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar

Acele Devren Satılık mevki yerde 
Elektrikçi Dükkanı

YAPRAK TLF : 1271 GEMLİK

SATILIK YAZLIK
K. Kumla Alyüz Sitesinde sahibinden

Tlf s 3018 GEMLİK

KAYIP
Bursa Trafik Şube Müdürlüğü aldığım 1 6 AV 489 

plakalı aracımın ruhsatını kaybettim. Hükümsüzdür.
Ahmet Kareoğlu
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SPOR... SPOR... SPOR... SPOR... _ Ihsan BÖLÜK _

I Borusan Güvenspor
Çalışmaları

Anadolu yüzyıllar boyunca uygarlık 
lan bağrında barındıran; gelen-geçen u 
luslara yol veren, küçük Asya kendileri 
ni uygar sanan uluslar, sana göa dikmiş; 
Selçuklular, sende konaklamış; sende du 
raksanuşlardır. Uygarlıkların beşiği ol 
muş Dün ya'ya ışık saçmış, verimli top 
taklarında kavimler barındıran, kavim 
ler besleyen yaşlı nine, Anadolu!

Yediyüz yıllık bir imparatorluğun, 
yıkımlı-dökümlü zamanlarını yaşayan, 
taht k vgalarında nice insanların kanına 
girildiği, taht deviren, taht veren nice is 

" yanların acılarını tatmış; acılı anaların 
gözyaşlarını dindiren, kutsal toprak! 
Yedi düvele hükmederek, yaşamlarını 
sürdürenlerin; yedi düvelin tutsaklığında 
kalan insanların acılarını sinesinde din
diren güzel yurt. Seninle varız, senin sıcak
lığınla, varlığınla dindiririz acılarımızı.

Yakın tarihimizde, kendilerine uy 
garbğı yakıştıranların karşısında, senin 
göğsünde verdik; savaşları yine senin göğ
sünde uzattık; düşmana dost ellerimizi, 
Dünyaya egemen, Osmanlı denilen bir 
İmparatorluk senin bağrında battı; genç 
Türkiye Cumhuriyeti senin bağrında doğ
du. Bu batışta büyük etken kendilerine 
uygar diyen bahtsız uluslarındı, suç sa
raylara çöreklenenler; senin bağrında ya
şayın, halkı soyanların, sömürenlerin, hal
ka özgürlüğü çok görenlerin, özgürlük 
yollarım açmayanlarındı suç.

Ne zaman tahtlar sallanmaya başla
dı, bir vapur kalktı Samsun’a doğru, o 
zaman eşitlikten, kardeşlikten sözedilir 
oldu. Bu sözlerle taht kurtarma çabaları
na girişildi. Sen Anadolu Göğüsündeki 
yaralan sarma gücünü yitirmeyen yüz yıl

larca topraklarında yaşayanlara, uygarlık 
türküleri dinleten; rüzgârlarında, özgür
lük kokuları getiren; Büyük Ana! En 
acılı günlerimizde, güzel ninnilerini esir
gemedin bizden. Düşman boyunduruğu 
altında, senin ninnilerinden güç aldık. 
Kurtuluşa-özgürlüğe giden yolları, senin 
bağrından çıkan “Büyük Oğulların açtı.” 
Gün geldi, bu büyük oğullar Türk Ulu
suna, Cumhuriyete giden yolları da ka- H 
pamadılar, bizden kopmadılar. Ulusal B 
kalkınma yollarını da açık bıraktılar. I 
Önderlik ayırtlarını da, (vasıf)' bağrında B 
yaşattığın Ulusundan esirgemediler. Cep- B 
belerde boğuşanlar, kurtuluşa erildiğinde, B 
senden, bağrında barındırdığın Türk U- H 
lusu’ndan koparak rahatlarına bakmadılar. B

Dünkü gibi, bugün de, “Büyük B 
Devlet” denilen ulusların, gözleri sende B 
Anadolu! O büyük denilenlerce, sen A- B 
nadolu, bir atlama tahtası, bir silâh de- 9 
poşu (!) olmalıydın. Uluslar arası ant- B 
laşmalar böyle getiriyor konuyu. Üstün- B 
de yaşayan Türk Ulusu'nu, saflarına da I 
çekebildiler.

Bugün umulandan daha gerilerdey- I 
sek; suç bizim Anadolum; suç Türk U« I 
lusu'nu açmazlara, çıkmazlara götüren- ■ 
lerin. Sen, bağrından “Büyük Oğullar” B 
çıkaran; cömert Anadolu! Senin üstünde, g 
sana olan borcumuzu ödeyemiyorsak, B 
bilki yıllarca birbirimize düşürüldüğü- B 
müzdeodir.

Büyük Ana! Bağrından bilginler, a- ■ 
şıklar, ozanlar çıkaran yüce toprak! Biz- ra 
leri besleyen, doyuran Anadolu! Bugüne g 
değin, bağrın! fazlaca tırmaladıysak; ba- B 
ğışla bizi!

Sürdürüyor
İkinci amatör kümedeki tek temsilci

miz Borusan Güvenspor, çalışmaları hazır
lık karşılaşmalarıyla sürdürüyor.

20 Kasımda başlayacak olan İkinci a- 
matör küme karşılaşmalarında, İlçemizi tem 
sil eden ekip Borusan Güvenspor, Çarşam
ba ve Cuma günleri yaptığı antremanlarla, 
karşılaşmalara sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Borusan Güvenspor yetkilileri çalışma
lar hakkında şunları söylüyorlar. «—Bilin
diği ğlbl Borusan Güvenspor İkinci ama
tör kümede Gemllk'i temsil eden tek ta
kım. Bunun İçin çalışmalarımızı çok sıkı 
şekilde sürdürüyoruz. Fakat, elemanlarımı

TRAFİK. ON AY İÇİNDE 
958 BİN LİRA
BARA CEZASI KESTİ

— İZZET ÜNAL —

Gemlik’te trafik ceza
larının 1982 Ocak ayından 
Kasım ayına kadar olan 
10 aylık zaman İçinde 
trafik ekiplerince kesilen 
cezaların para olarak top
lamı 753 bin 500 liradır. 
Ortalama olarak bir ay I- 
çlnde kesilen para cezası 
73.500.00 lirayı bulmak
tadır Bu cezaların en çoğu 
Mart ayından Ağustos a- 
yına kadar olan zaman I- 
çinde kesilmişti. Bunun

bir nedenide altı aylık za
manın Gemlik’teki yaz 
sezonunun başlangıcıyla 
bitişine denk gelmesidir. 
Aynı zamanda Trafik ka
zalarının da bu süre için
de daha fazla olduğu gö
rülüyor. Yetkililerden aldı
ğımız bilgiye göre, yaz 
sezonunda meydana gelen 
trafik kazalarını önlemek 
için trafik ekiplerinin daha 
yoğun görev yaptıkları bea 
llrtlldl.

zın İşi, kimi elemanlarımızında öğrenci ol
ması, antremanların akşam üstü geç za
manlarda yapılmasına neden oluyor. Dileği
miz bir üst kümeye yükselmektir.»

Öte yandan Borusan Güvenspor, hazır 
lık karşılaşmalarını da sürdürüyor. 28 Ekim 
günü Döktaşsporla yaptığı karşılaşmadan 3-2 
galip, geçtiğimiz hafta cumartesi günü, bu 
yıl İlk kez 3. amatör kümede mücadale'e- 
decek olan Azotsporla yaptığı karşılaşmadan 
8-6 lık yenilgi ve pazar günü yaptığı, gay- 
rlfedere takım olan Altınbaşakspor karşılaş 
masından da 4-2 galip ayrıldı,

Etçi Kardeşler

Balıkçı Motoru

Baştarafı S. 1’de 

nada, 2 milyonluk maddi 
harara uğradı.

Tekne sahibi Hüseyin 
Dinç elayı şöyle anlattı.: 
"•Geçtiğimiz hafta Cumar
tesi günü İstanbul'dan 
Anayasa oylaması için tay
falarla birlikte Gemlik'a 
dönerken yakalandığımız 
fırtına,’ teknenin arkasında 
bağlı'olan'botu 50-60 ku
laç derinlikteki sulara 
gömdü. Botun batması ve 
teknemizdeki küçük hasar
lar bizi yaklaşık 2 milyon 
liralık zarara soktu.

SAVIN İNŞAAT SAHİPLERİNE
GÜLER TİCARET

250
Kavak inşaat Tahtası - Tuğla - Kiremit

TLF : 1437 İSTİKLÂL CADDESİ GEMLİK
«UM. sMAraHKUS» UllütaeiUlggagteuatti^Kfcı^teaaElifciMlI» NEBİ •

1 TEŞEKKÜR |
Bankamızın yeni Hizmet Binasına geçişi nedeniyle yapı- 

lan açılış törenine gösterilen yakın ilgiye teşekkür eder, çiçek 
5 gönderen firma ve kuruluşlara saygılarımızı sunarız.

* îTÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI A.O.R GEMLİK ŞUBESİ E

K. Kumlada 
Meydana Gelen 
Kazada 1 Kişi Öldü

Gemlik Kumla yolun
da meydana gelen kaza
da bir kişi öldü.

Yalı’da oturan 70 yaş
larındaki Haşan Kaygısız 
adlı şahla. Yalı Kumla çat- 
rağında karşıdan karşıya 
geçerken, Mehmet Cezayir 
İn kullandığı 16 DD 620 
plakalı skoda otonun 
çarpması sonucu eğir ya
ralandı. Yaralı olarak kal
dırıldığı Bursa Tıp Fa
kültesinde tüm çabalara 
rağmen kurtarılamadı.

Sanık, Mehmet Ce
zayir tutuklarak cezaevine 
gönderildi. Olayla İlgi
li olarak Gemlik Savcısı 
soruşmaya başladı.

KİRALIK
ZEYTİN DEPOSU

Bahkpaıan 2 Nolu Cd.
70 tonluk Beytin deposu 

kiralıktır.

GALERİ

SERKAN

Spor Maileme ve Giysileri 
Perakende, Toptan Satış Mağarası 

GEMLİK LİLERİN HİZMETİNE

AÇILDIĞINI MÜJDELER

Belediye Kahvehanesi Karşısı Gemlik

SATILIK DAİRELER
Gazhane Caddesinde 140 m2 2 Daire Satılıktır
Müracaat : Gemlik Körfez Gazetesi Tff : 1797

SATILIK KAGİR EV
Yeni Mahalle Geniş Sekak'ta 95 m2 tak kat kagir ov 

satılıktır.
Müracaat : Gemlik Körfez Gazetesi Tlf : 1787

SATILIK PORTMANTO
Az kullanılmış, deleplı formika portmanto uygun fiatla 

satılıktır.
Müreeaat : Gemlik Körfez Gazetesi Tlf : 1787

SATILIK ZEYTİN MAHSULÜ
Sahibinden üzerinden zeytin ürünü satılıktır.
Müracaat : Gemlik Körfez Gazetesi Tlf : 1797

Tlf : 1591 GEMLİK



OernUk
körfez

Yinatlm Teri : ftrln

Dizgi ve Batkı Körfez 
Matbaacılık ve Ambalaj San.

9 Kasım 1 982 Salı

23- Erenoğlu Ticaret
'ERENOGLÜı“Kendi imalâtı Olan

HELVA ve REÇEL 
üretimine Başladığını 

Sayın Gemlik Halkına Bildirmekten 
Kıvanç Duyar i

Helva Çeşitlerimiz

* Kakaolu
$ Vanilyalı

* Sade

Reçel Çeşitlerimiz

* Güllü
* Çilekli

Vişneli
* Kayısılı

1
ÇARJI MEYDANI NO. 2 TLF : 1167 -1227 GEMLİK

MÜJDE
T. İŞ BANKASI GENLİK ŞUBESİ

KİRALIK KASALARINI
8 Kasım 1982 Tarihinden İtibaren Sayın Gemlik Halkının Hizmetine Sunar

T. 19 BANKASI PARANIZIN İSTİKBALİNİZİN EMNİYETİDİR.

(IRSMI



gemLik

KORF 1El3!L
HAFTALIK

16 KASIM 1982 5 LİRA

Alımlara Önümüzdeki Hafta Başlanabilecek

DÜĞÜN YAPACAKLAR
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave
tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü? 

Gezin Görün Bizde daha
Ucuz

1 Saatte Davetiyeniz Hazır.

Gemlik KÖRFEZ Basımevi
Ali Şirin Pasajı TI£ 1797 GEMLİK

KARAR TEMYİZE GÖNDERİLDİ

!
Zeytinler Kararmadığı için 
Kampanya Başlatılamıyor

1 Kasım

zeytin alım 

zeytinlerin

günü açılan 

kampanyası.

kararmaması

nedeniyle başlanamadı.

Görevine geçen hafta 

içinde başlayan 72 nolu 

Marmara Birlik Zeytin Ta

rım Satış Kooperatifi Mü

dürü Ali Zengin ile yap

tığımız görüşmede, yöne

tim kurulunun olgunlaş

mış olan zeytinlerin alın-

ması için köy ve kasaba 

"alım görevlilerine emir 

verildiğini ve bölge sel de 

olsa alımlara başlanacağı?

nı. ancak kampanyanın 20 

Kasım dan önce tam olarak

açılamıyacağını belirtti.

Bu yıl zeytin alım 

kampanyasında taban 122 

lira tavan fiatı ise 225 li-

ra olarak saptanmıştı.

ZEYTİN BAREM FİATLARI

Tane Adedi Lira Tane Adedi Lira

220 , 225 350 169

230 220 360 165
240 216 370 160
250 212 380 156
260 208 390 152
270 203 400 148
280 199 410 143
290 195 420 139
300 190 430 il 35
310 186 440 131
320 182 450 126
330 178 460 122
340 173 ------------- i---------—------------------------------

0-6 Yaş Arası 
Gocukları

Sinemalarda
Sigara

»Aşı Uygulamasına
^Başlandı

Kontrolleri

Kış
Bastırmadan

Arttırıldı

AKKILIÇ VE
SORUMLU
MÜDÜRÜMÜZ
KADRİ GÜLER
SIKIYÖNETİM
MAHKEMESİNDE
BERAAT ETTİLER
Gölcük Donanma ve 

Sıkıyönetim' Komutanlığın
ca gazetemizde çıkan bir 
yazı nedeniyle açılan da> 
vada beraat eden Sorum
lu Müdürümüz Kadri Gü
ler ve Yazarımız Yılmaz 
Akkılıç'ın beraat kararının 
bozulması için dosyanın 
Askeri Yargıtay'a gönde
rilmesi istendi.

dolayı da Sorumlu Mü
dürümüz Kadri Güler hak
kında dava aşılmıştı. 11 
Ekim günü yapılan duruş
mada Akkılıç ve Güler, 
"suçun maddi ve manevi 
unsurları oluşmadığı ge
rekçesiyle’' beraat etmiş
lerdir.

Gemlik Merkez Sağ
lık Ocağı ebelerince ma
hallelerde ev ev dolaşıla
rak 0-6 yaş arası çocuk
lara a ş ı uygulamasına 
başlanacak,

Sağlık Araştırma Ens
titüsü Grup Başkan Yar
dımcılığından aldığımız bil
gilere, çocuk felci, kızamık 
ve karma aşıları 10 gün 
sûreyle ebeler tarafından 
ev ev dolaşılarak yapila
cak. Ancak evlerinde bu- 
lunamıyan ailelerinde ço
cuklarına 1-15 Aralık ta
rihlerinde Merkez Sağlık 
Ocağında aşı yaptırılacak. 
İlk on günlük dönemde 
aşıların evlerde yapılacağı 
İlgililerce önemle belirtildi.

izzet ÜNAL

Belediyece yapılan 

kontrollerde sinemalarda 

sigara içenlerle sürekli mü

cadeleye başlandı.

İlgililerden aldığımız 

bilgilere göre; bir aydan 

beri yapılan sıkı kontroller 

de ûç kişiye Zabıta Yönet

menliğinin 6. bölüm 4- 

maddesi göre coza uygu
lamasına gidildi Belediye 

encümenince karara bağ

lanan cezalar enaz 500 
lira ile en çok 1500 lira 

arasında değişmektedir.

BP YANCIN

İlçemizdeki B.P. Yağ 

Harmanlama Tesisleri ge
çen hafta büyük bir yan
gın tehlikesi atlattı.

Tesislerin altında bu
lunan yat fırınlama bö
lümünün üstünden geçen 
Izaleeyon borular İçinden 
geçen kızgın yağın tutuş
masından meydana geldi.

Izaloeyon borularıyla

Kömür Geldi
İzzet ÜNAL

Belediyece Keleş'ten 
getirtilen kömürler halka 
dağıtılmağa başlandı.

Dışarıda tonu 5500 
île 750® Ura arasında de
ğişen Keleş kömürü Be
lediyece tonu 3400 lira
dan parasını daha önce
den yatırıp sıra alan va
tandaşlara dağıtıyor.

Keleş'ten getirtilen 
yaklaşık 200 ten kömür 
bir ay içinde dağıtıldığını 
söyleyen Belediye Başka
nı Şahabettin Cantay, Or- 
hanell’nden de kömür getir 
tildlğini belirterek şöyle 
konuştu :

"—Bir süreden beri

Orhaneli’nden nakliyecile
rin tutumu nedeniyle kö
mür getirtemiyorduk- An
cak şimdi nakliye müte
ahhidinin mukavelesini fes 
ettik ve yeni bir müteah- 
hite nakliye işini verdik. 
Anlaşmamıza göre günde 
dörk kamyon kömür ge-

Yılmaz Akkılıç tara
fından 13 Temmuz günü 
gazetemizde yayınlanan 
"Susmak" adlı yazı hak
kında Sıkıyönetim ve Do
nanma Komutanlığının 8 
nolu bildirisine aykırı ha
reket edildiği gerekçesiyle 
yazar Akkılıç ve yazıyı 
gazetede yayınlatmasından

Gölcök Donanma ve 
Sıkıyönetim Komutanlığı, 
suç konusunda ısrar ede
rek, “Donanma ve Sıkı
yönetim Komutanlığı As
keri Mahkeme Kıdemli 
Haklmliği’ne başvurarak 
kararın Askeri Yargıtay'da 
incelenerek Bozulman I- 
çin dava dosyasının As
keri Yargıtay Başsavcılığı
na gönderilmesini istedi.

TEHLİKESİ ATLATTI

kazan dairesine taşınan 
kızgın yağların yüksek ısı
ya dayanamayıp alevlen
diği vo B.P. Harmanlama 
Tesislerine birden yayıla
rak .büyüdüğü öğrenildi. 
Gece meydana gelen ola
yı gören bekçi Ramazan 
Aalontaş» durumu İlgili 
mercilere bildirmiş vo Gem

İzzet ÜNAL

İlk İtfaiyesinin zamanında 

önlem almasıyla yangın 
söndürüldü.

Yangının dikkatsizlik
ten çıktığı vo büyük mad
di zararın meydana geldi
ği, elektrik kablolarınının 
da bir bölümünün yandı
ğı açıklandı.

tirllecek 
lacaktır. 
bel bol 
çektir."

ve halka dağıtı- 
Halkımız bu kış 
kömür yakablle-

Gemlik Belediyesi 
Bir Otobüs 
Daha Aldı

Gemlik Belediyesi şe
hir içinde çalıştırmak ü- 
zere bir otobüs daha sa
tın aldı.

Bir süre önco aldığı 
ve şehir içinde çalışan mer- 
cedes marka 309 tipi kü
çük otobüsün yanına bir 
de, yine mercedes marka 
352 tipi 29 kişilik otobüs 
daha satın aldı. Otomat
san firmasından alınan 
otobüs 8 milyon liraya 
maloldu.

Belediye Başkanı Sa
habettin Cantay yeni oto
büsün önümüzdeki günler
de sefere konulacağını söy

KATIRLI KOYU
KALKINMA
KOOPERATİFİ
BU YIL KÖYLÜDEN
İLK KEZ
ZEYTİN ALACAK

Katırlı Köyünde iki yıl 
önce kurulan S. S- Kal
kınma Kooperatifi bu yıl 
ilk kez ortaklarından zey
tin alarak sslamura'ryacak

Katırlı Köyü Kalkınma 

Kooperatifi Orköy işbirliği 
proje ile geçen yıl zeytin 
depolan yapılmış aynaÇiş- 
latme kredisi olarak da 11 
milyen lira para verilmiş* 
tir. Yüzde bir faizli ve beş 
yıl süreli kredi ile hazırla-

sislerinde alım kampanyası 
ns önümüzdeki hafta baş
lanacak.

Katırlı Köyü Kalkınma

ti rî i en proje Be çevremiz
deki köylerde Marmara 
Birlik Zeytin Terim Satış 

Kooperatiflerinden sonra 
ilk kez alım yapan bîr baş
ka kooperatif ortaya çık
mış oldu.
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KÖŞEMDEN

Değişik Konulara Doğru

YıImaz AKKILIÇ

Bir süre için geziye çıkıyorum. Soyut özgürlü
ğün ve sorumsuzluğun tadını çıkaracağım Olanak- 
lanm--elverirse; yazılı tarih döneminin Anadolnda’ki 
bilinen en eski yerleşim yeri olan “Kaniş- Karum*'u 
da göreceğim. İsa'dan önce 1880 yılları ile tarih 
lendîrilen» eşdeyişle günümüzden tam 3862 yıl ön
cesinden kalma bin tablette yazılı olanları belle
ğimde saklayarak: dolaşacağım Kültepe’yi.

Bu tablette, Kaniş kenti “rubatum” (kraliçe- 
beyç«)’’u, Pusuken adlı bir tüccarı “pazzar.tum (ka
çak mal)’* sattığı için tutuklandığını, bu yüzden 
dikkatli olunması gerektiğini LuhuzUtia, Hurarna ve 
Salahsua kentlerine duyuruyor. Bugün bu üç ken
tin nerede oldukları bilinmiyor henüz. Belki birgün 
onlarda bulunacaklar. Tarihin karanlık kalmış ki
mi bölümleri de aydınlanacak böylelikle.

Bu dönemde Anadolu'nun bir bölümü “Asur 
Kolonileri Çağı”nı yaşamakta. Kızıl Irmak yayının 
çevrelediği bölgelerden Mezopotamya'ya değin uza
nan kesim, Asur’luların yarı sömürgesi durumunda.

Sonra ansızın .Tevrat’ta “Hitoğulları” adıyla 
geçen Hitit’ler 'çıkıyorlar tarih sahnesine. Nereden 
geldikleri tartışmalı. Kimi bilim adamları diyorlar 
ki, “Boğazlar'dan geçerek girmişlerdir Anadolu’ya, 
yani Avrupa’dan” Eh,_ Hitit’lerin batılı üstün bir 
boy olduğunu başka nasıl kanıtlayabilecekler. Ama 
kimi.bilim adamları da, '‘Hayır, diyorlar! K af ka
yamdan inerek geldiler, ilk yerleşim yerleri de Yeşil 
Irmak dolaylan.1'

Onlar tarüşadursunlar.. bize göre Hitit’lerin 
Batı'dan veya Doğu’dan gelmiş olmalarından .çok, 
Kızıl Irmak yayı bölgesinin eski yerleşikleri olan 
Haiti’lerden çok .şeyler öğrenerek -hatta adlarını 
bile onlardan alarak-, tarihin bilinen ilk feodal im
paratorluğunu kurmuş olmadan. Böyle bir modern 
devletin Anadolu’nun bozkırlarında kurulmuş . bu
lunması. Düşünün ki, Hitit Devleti'nin yüceldiği 
sıralarda, Avrupa’da, Asya'nın büyük bölümünde 
ve Anadolu'nun batısında daha henüz “yaz/* bilin
miyor. Anadolu'nun batısı ile Yunanistan yazılı 
tarih dönemi'ne Isa’dan önceki VII. yüzyılda, I- 
talyâ ise daha sonra VI. yüzyılda girecektir..

Ama batılı bilim adamı bağnazdır,1 tarihsel 
gerçekleri bilimsel bir yansızlıkla yorumlayacağına, 
bunlardan ulusal çıkarlar doğrultusunda yararlan
maya kalkışır; “üstün ırklar” kuramının dayanak
larını keşfettiğini sanır’ Tıpkı1 Adolf Hitler gibi..

Örneğin Alman asıllı Albert Goetze : “Avru- 
pa’lı ulusların kültür dünyasında görünmeleri Hi
tit'lerle bâşlarl” diye sevinç çığlıkları atar. E La- 
roche s “Tarihte nerede rastlarsak rastlayalım 
Hint-Avrupa’lıların hakim azınlığı meydana getir
diğini görürüz; kullandıkları dil, ülkeyi fetheden 
soylular sınıfının dilidir," der Kurt W. Marek ve 
başkaları, sevktan dört köşe olurlar;

Çünkü Hitit'lerin dili olan “naşlll/neşa dili”, 
Hint-Avrnpa dil grubundadır-. Oysa onların uygar
lık hocaları olan Haiti’lerin dili "hattlll” bitişken 
dil grubundan.. Bu denli yalın işte)..

İnsan, ister istemez Adolf Hitler’i anımsıyor 
O, bilim adamlarının bu aymazlığından, bu bağnaz 
lığından, uygarlığı fetih ve sömürgecilik sayma ya
nılgılarından ve 'üstün ırklar” safsatasından alabil- 
diğine yararlanarak; SA’lann korkunç terörünü kul 
lana kullana iktidara gelmedi mi?..

Partisinin girdiği biitün seçimlerde yenilgiye 
uğramasına .karşın, bir kez zorbalıkla iktidara tır
mandıktan sonra; Almanya'nın sağda ve solda en 
büyük iki siyasal örgütü olan Katolik Merkez Bir
liği ile Sosyal Demokrat. Parti'yi, vs ardından par 
İnmen toyu kapatmadı mı?;.

Alman halkının yılgınlık vc bıkkınlığından ya
rarlanarak, hep o bağnaz bilim adamlarının da yar 
dımıyla, Ağustos 1934’de başvurduğu plebisitte oy 
lann yüzde 88'ini. alarak "Rölohsfûhror" seçilmedi- 
mi?..

Ama alman halkına kan, zulüm, savaş ve göz 
yaşından başka ne getirebildi Adolf Hitler?.,

Nereden "nereye?..
Hint'lerden, Hitit'lerden, Anadolu’nun eski
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I SAYIN İNŞAAT SAHİPLERİNE !

| GÜLER ÎİCâREÎ |
■ 250 TL î
| Kavak İnşaat Tahtası - Tuğla - Kiremit
8 TLF : 1437 İSTİKLÂL CADDESİ GEMLİK f

AKSİGORTA A.Ş.den alınan SİGOR- i 
TA ACENTELİĞİ MUKAVELESİ' nin j 
23/C maddesine uyularak Beşiktaş 1. j 
Noterliğinin. 18. 11. 1970 tarih ve İj 
20 223 no lu mukavelenamemizle il 
20224 no.lu Umumi Vekaletnamemiz | 
fesh edilmiştir.

İlgililere ve 3. şahıslara duyurulur. ||

NECATİ AYDIN
Münfesih Aksigorta

Gemlik Acentesi

SATILIK DAİRELER
Gazhane Caddesinde 140 m2 2 Daire Satılıktır.
Müracaat : Gemlik Körfez Gazetesi Tlf : 1797

SATILIK KAGİR EV
Yeni Mahalle- Geniş Sokak’ta 95 m2 tek kat kagir ev 

satılıktır.
Müracaat : Gemlik Körfez Gazetesi Tlf : 1797

SATILIK PORTMANTO
Az kullanılmış, deleph formika portmanto uygun fiatla 

satılıktır.
Müracaat : Gemlik Körfez Gazetesi Tlf : 1797

SATILIK ZEYTİN MAHSULÜ
Sahibinden üzerinden zeytin ürünü satılıktır;
Müracaat : Gemlik Körfez Gazetesi Tlf : 1797

GALERİ

SER KAN

Spor Malzeme ve Giysileri 

Perakende, Toptan Satış Mağazası 

GEMLİK LİLERİN HİZMETİNE
AÇILDIĞINI MÜJDELER

Belediye Kahvehanesi Karşısı Gemlik

Acele Devren Satılık mevki yerde 
Elektrikçi Dükkanı

YAPRAK TLF : 1271 GEMLİK

KİRALIK
ZEYTİN DEPO»

Balıkpazan 2 NoJu Cj 
70 tonluk zeytin, depl 

kiralıktır.

Tlf : 1591 GeM]!

SATILIK
YAZLIK

K. Kumla Alya 
Sitesinde sahibi 
den

Tlf ; 3018
GEMLİK

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

YASEMİN
Çiçek Gal erişi

Buket — Çelenk — Boş Saksı — Çiçek Toprağı. 

Tropikal ve Subtropikal Bol Çeşit Salon Süs Bitkils

Kaktüs Çeşitleri — Bahçe Süs Fidanları ve
Bahçe Beyzajı İşleri — Düğün Araba Süslemeleri^

Hamidiye Mah. istiklâl Cad. Krom Sok No. 2/B| 
Gazi (27 Mayıs) İlkokulu yanında Özkardeşler I

Apartmanı Altında Sayın Gemlik'lılerin Hizmetine 

Girdiğini Müjdeler.

Mutlu Günler Diler.

Tlf : 3930 Gemliği
—J

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi ilânlar tek sütun santimi 200 TL 

İcra ve Mahkeme ilânları santimi 100 TL. 
Kayıp İlânları 350 TL.
Teşekkür ve Doğum ilanları cm. 50 TL 
Kongre İlânları 1500 TL-
Koop. Kongre ilanları 2000 TL.
Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
6 Aylık 200 TL-
Yılhk 350 TL

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlan . masmgerl .verilmez 
Gazetemiz hasın ah'âk yasasına -uyar

HER ÇEŞİT CİLT İŞLERİNJzJ

TEMİZ VE SERİ' OLARAK
BASIMEVİNDE

TLF : 1797 GE^ulI



GEMLİK KÖRFEZ '6 Kasım I9b2 Sayfa 3

Uygarlıkların gelişimiade, konuşulan 
dillerin etkinlikleri yadsınamaa. Uygar
lıklar ilerledikçe, yenilendikçe, dil de bu 
yenilenmelerle birlikte yenilemiştir ken
dini Konuşulan dilin durağanlığı; do
nukluğu. durgunluğu getirir. Dilin de 
toplumda bir işlevi vardır. Ama dilde 
özleşmeye, daha duru türkçeleşmeye kar
şı çıkıldığında, yönlendirmeye kalkışıldı
ğında geriye, Osmauh diline özlem du
yulduğu çıkar ortaya

Dilimizin bize özgürlüğü ''yabancı 
diller boyunduruğundan kurtarır.” bizi. 
Kalkman Türkiye oldukça Batı Kapita
lizmine bağlıdır. Hiç olmazsa dilimizin 
yönlendirilmesinde böylesi bir bağımlılık 
içinde olunmasın. Osmaulı İmparatorluğu, 
Arap-Fars karması dili, uzun yıllar kul
lanılmıştır. Buna karşın, halkın konuş
tuğu dil. oturduğu yörenin dili olmuş; 
Osmanlıca saraylarda konuşulmuş; bel
gelerde kalmıştır Türkiye, şu yeni döne
min ışığında "Atatürk Yolunu izliyorsa, 
dilde de Atatürk’e ters düşülmemesi ge
rekir. Terfik Fikret, “Rüba-bı Şikeste” 
adlı yapıtında; '‘Nesrin” başlıklı şiirinde 
şöyle der :

“Ta çocuklukta penâh ettiği âguus-ı 
vefa/-Doymadan germi-i nuşînîne biçare 
sabi” Şimdi aynı dizelerin bir de Tûrk- 
çesini okuyalım. “Ta çocukluktaki sığı* 
nak, o vefa yüklü kucak/ Doymadan 
tatlı sıcaklığına onun evlâtcık.” T. Fik
ret’in bu dizelerini anlayacak kaç kişi 
çıkar bugün? Söylediklerinde eskimemiş 
olsa da T. Fikret, dilde çok gerilerde 
kalmış; dilde eskimiştir,

10 Kasım'da bir okuldaydım. Öğren
cilere, Atatürk'ün Gençliğe Seslenişini, 
eski, ağdalı bir dille okutuldu. Ayrıca 
duvarlarda yeni basım “Gençliğe sesle

Dilimiz Üstüne

niş". aynı ağdalı dille öğrencilere sesle
niyordu. Aynı söylevi Atatürk, bugün.1 
nasıl söylerdi? Şunu da dile getireyim : 
Atatürk dondurulmuş kurallara ı karşı 
durmuş; bunların: genç , beyinlerde, yer 
almamasına özen göstermiştir. Dilimizi, 
başka dillerin etkilerinden korumak için, 
önlemler önermiştir.

Türk Dili araştırmalarına, halk ağ
zının taranması ile başlanmış; tüm yö
relerimizde konuşulan dil, kitaplarda 
(BELLETEN) de toplanmıştır. Dilimizin 
özleşmesine karşı çıkanlar da, dilimizin 
gelişmesine, anlaşılırlığına özen gösteri- 
yorlarken; yine karşı durmadan edemi-, 
yorlar Dilimiz; canlılığını, i çağdaşlaşma- 
varlığını korumalıdır; Bağnaz çevrelerin,i 
tutuculuğu, direnmelerinin etkileri aza
larak; «rap fars kârmşsı dili yeğleyenler, 
giderek daha da azalacaktır. Onlar da a- 
zınbkta kaldıklarının bilincine yaklaşan 
caklardır. Ne şu? mürekkep, müsavi, 
müselles, ya da muktesit, lâyiha bunlara 
benzer sözcükler?

Dilde geriye dönüldüğünde, dil a- 
narşiai doğar. Bugün bu anarşiyi gün
demde tutanlar var. Bunlar, Osmanlıca 
farsça dil özentilerini, sürdürürlerken; 
Türk Dili'nin her geçen gün daha Özleş- 
tiğinin de elbette bilincindeler. Ama, bir 
çevreleri, bir okuyucu kesimi var ki; bu 
kesimi .ağdalı sözcükler kullanarak;, sö
mürülerini sürdürmeyi yeğliyorlar1.

Yıllarca, gündemde: kalmanın gün
celliğini koruyan Türk Dili, gelişmesini 
sürdürerek, yolunda yürüyecektir. Öte 
yandan kendilerine "Atatürk'çü" diyen 
bu bağnazlar Türk Dil Kurumu’na karşı 
çıkarak; Atatürk'ü de yadsımış olmuyor
lar mı?

SPOR... SPOR... SPOR... SPOR... Ihsan BÖLÜK

X AMATÖR KÜME
27 KASIMDA BAŞLIYOR

Üçüncü amatör küme futbol şamplyo- 
ası 27 Kasım'da başlayacak ve 6 Mart 
983 tarihinde İlk yarı karşılaşmaları sona

lanan fikstüre göre Gemlik ekipleri Sümer- 
spor, K. Kumla, Umurspor ve Azotspor 
şampiyona boyunca şu ekiplerle mücadele 
edecekler.

Gayrimenkullerin Açık Artırma İlânı
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Desya No.: 982/8 izaleişuyu satış

Şuyu-un izalesinin temini bakımından mahkemece satılmasına karar verilen :
1— Gemlik Tapu Sicilinin pafta ; 31, ada : 551, kütük sahîfe : 1653 ve parsel 

19 da kayıtlı Gemlik Hamidiy* Mahallesi İstiklâl Caddesinde kâin aran üzerine inşa 
edilen dükkânlardan 30/2226 arsa paylı ve bilirkişi tarafından 700.000.- lira kıymet 
takdir edilen zemin kattaki bağımsız bölüm (1) nolu dükkan,

2— Gemlik Tapu Sicilinin pafta : 31, ada : 551, kütük sahife : 1653 ve parsel 
19 da kayıtlı Gemlik Hamidiye Mahallesi İstiklâl Caddesinde kâin arsa üzerine inşa 
edilen dükkânlardan 30/2826 arsa paylı ve bilirkişi tarafından 900.000.- lira kıymet 
takdir edilen zemin kattaki bağımsız, bölüm (4) nolu dükkân,

3—i Gemlik Tapu Sicilinin pafta : 31, ada : 551, kütük aahife : 1653 ve parsel 
19 da kayıtlı Gemlik Hamidiye Mahallesi İstiklâl Caddesinde kâin arsa üzerine inşa 
edilen dükkânlardan 30/2226 arsa paylı ve bilirkişi tarafından 900.000.- lira kıymet 
takdir edilen zemin kattaki bağımsız bölüm (5) nolu dükkân,

4— Gemlik Tapu Sicilinin pafta : 31, âdâ : 551, kütük aahife : 1653 ve parsel 
19 da kayıtlı Gemlik Hamidiye Mahallesi İstiklâl Caddesinde kâin arsa üzerine inşa 
edilen dükkânlardan 16/2226 arsa paylı ve bilirkişi tarafından 600.000.- lira kıymet 
takdir edilen zemin kattaki bağımsız bölüm (6) nolu dükkân,

5— Gemlik Tapu Sicilinin, pafta : 31, ada : 551, kütük sıhife : 1653 ve parsel 
19 da kayıtlı Gemlik Hamidiye Mahallesi İstiklâl Caddesinde kâin arsa üzerine inşa 
edilen dükkânlardan 16/2226 arsa paylı ye bilirkişi tarafından 800.000.- lira kıymet 
takdir edilen zemin kattaki bağımsız bölüm (7) nolu dükkân ki cem’an beş parça 
gayrimenkul açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 17.- 1. 1983 tarihinde Pazartesi günü yukarıda yazılı sıra gereğince :
(1) nolu sıradaki 30/2226 arsa paylı (1) nolu dükkân saat 10.00 ilâ 10.20 arasında
(2) nolu sıradaki 30/2226 arsa paylı (4) nolu dükkân saat 10.20 ilâ 10.40 arasında
(3) nolu sıradaki 30/2226 arsa paylı (5) nolu dükkân saat 10.40 ilâ 11.00 arasında
(4) nolu sıradaki 16/2226 arsa paylı (6) nolu dükkân saat 11.00 ilâ 11.20 arasında
(5) nolu sıradaki 16/2226 arsa paylı (7) nolu dükkân saat 11.20 ilâ 11.40 arasında

GEMLİK İCRA DAİRESİNDE, açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada 
tahmin edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu 
ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa 
en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 27.1.1983 tarihinde Perşembe günü 
aynı yerde ve saattlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı a- 
lacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çak attırana ihale olunur. 
2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisb etinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar, milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir; alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del- 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir,
3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-(-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile enbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit al
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanu
nunun 133.. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi-görmüş ve münderaçatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 982/8 isalei’şuyu satış sayılı dosya numara 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur,
İe. İL K. 126 )
/ İlgililer ti biri ne irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü yayın

UMURSPORSÜMERSPOR
5 Aralık ; Çeklrgespor
19 » , Alacahırka
2 ıOcak 1983 , Ağaköy
16 : Gedalekgûcü
12 Şubat : Görsuspor
20 » ; Çalıspor
27 » : Çeltikspor
6 IMart Arabayatağı

28 Kasım
12 Aralık
25 »
9 Ocak 1983
22 »
6 Şubat
12 Şubat
26 m

: Sırameşeler
; Kavaklı
; Robert Boch
: Kırcaall
: i pekiş
: Or. S öl öz
: Tütünspor
: Ahmetveflkpaşa

K. KUMLA
28 Kasım Çellkspor

12 Aralık ; Sulcanapor
26 » : Trllyetpor
23 O«k 1983 ı; Altıntaban
5 Şubat ' Maktam
26 » $ Bejevler

6 Mart > lımatiya

AZOTSPOR
28 Kasım ; Samanlı
12 Aralık ; İznik Kalespor
8 Ocak 1983 ; Fethiye
16 m ı Kanarya
23 » : Ahmetpaşa
6 Şubat ; Mallyospor
20 » î Orhanlye
27 « t YİE Gençlik
6 Mart ; Yon. Doğan spor

Değişik Konulara Doğru
yerleşiklerinden söz ederken; batılı bilim adamının 
bağnazliğının, eski deyimle hodgâmlığının ortam ha 
zırladığı felâketlere dek uzandık Ancak gerekli bu 
Tarihsel gerçek batılı bilim adamının tekelinden 
kurtulamadıkça, ama tarihe nesnel bir yönelişle 
kurtarılmadıkça; bu “üstün ırklar” safsatasının, 
Batı’nın fetih sömürge vs egemenlik ülküsünün ko 
lay kolay önüne geçilemez. Anadolu insanının da 
kaderciliğinin..

Evet bir süre için geziye Çıkıyorum, Soyut öz 
gürlüğün ve sorumsuzluğun tadını çıkaracağım, di
yorum kendi kendime.

Acaba olanaklı mı? .
Tarihsel gerçeği araştırmak, aslında en büyük 

sorumluluğu gerektirmiyor mu?..

GEMLİK KÖRFEZ E ABONE OLUNUZ

GEMLİK

KÖRFEZİ

OKUTUNUZ



SOftOMLU MOöOR 
KAMI «ÖL£R

SAHİBİ
NOMYİN — KABRİ BİLER

gemLik

KÖRFEZ
Yönetim Ytrl : Jlrln PtHjı 

T«L. ; İT »T - ONMLİK.

Dizgi ve Batkı Körfez 
Matbaacılık va Ambalaj San.

16 Kasım 1982 Sah

1983 Yılı Yaklaşıyor M

Türkiye’nin En Zengin Takvim
Çeşitleri iie

Yine Sezonu Açıyoruz

Çeşitlerimizi Görünüz

Yılların Tecrübesi
Renkli Kuşe Baskı 

* Uygun Fiat
★ Zamanında Teslim

MEVLİT
KÖRFEZ MATBAACILIK ve AMBALAJ Sanayii
GAZHANE CADDESİ ŞİRİN PASAJI TLF : 1797

Aile büyüğümüz, babamız, iyi 
ve örnek insan

M. RECEP GÜLER’ın
ölümünün 1. yılı nedeni ile 19.11. 
1982 Cuma günü öğle namazını 
müteakip Bahkpazarı Camiinde 
mevlit okutulacaktır.

Bütün din kardeşlerimiz davet* 
lidir.

Eşi ve Çocukları



gemUik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
YIL । 10 »AYI : 4T4 93 KASIM 1982 10 LİRA

DÜĞÜN YAPACAKLAR 
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave
tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü?

Gezin Görün Bizde daha 
Ucuz

1 Saatte Davetiyeniz Hazır.

Gemlik KÖRFEZ Basımevi 
Ali Şirin Pasajı Tlf. 1797 GEMLİK

Akaryakıt ve
Tüp Gaz Fiatlarına Zam

BENZİN 102 TÜP GAZ
980 LİRA ÖLDÜ

Belediye 
Başkanları 
Semineri 
Başladı

Petrole dayalı ürünle 
re 1982 yılı İçinde dör 
düncü zam yapıldı. Zamlı 
Hatlarla satışlara başlandı.

Dünden itibaren bü 
tün yurtta uygulamaya ko
nan yeni zamlarla satış
lar yapılırken zam oranı 
yüzde 18-20 arasında de
ğişiyor. Yeni zamlardan

sonra bir litre normal ben
zin 100.90 lira olurken 
gaz ve mazot 67.30 lira 
oldu. Evlerimizde mutfak 
gazı olarak kullanılan "Tüp 
Gaz" ise 980 lira oldu.

Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığınca yapı
lan açıklamaya göre yeni 
akaryakıt fiatları şöyledir:

(Ankara İl Merkezi Fiatları)

Cinsi Eski Fiatı Yeni Fiatı

Normal Benzin 85 Lira 102 Lira
Süper Benzin 93 » 110 »
Gazyağı 56 I 68.60 »
Motorin 56 » 68.60 »
Fuel-Oil 6 No 45 » 46.50 »
Tüp Gaz 12 Kg. 834 » 980 »

içişleri Bakanlığınca 

ilçemizde düzenlenen «Hiz 

met İçi Eğitim Semineri» 

dün başladı.

İçişleri Bakanlığı Hiz

met İçi Eğitim Yönetme» 

liği hükümlerine göre Bur 

sa İline bağlı II, İlçe va 

Kasaba Belediyelerinin 

Başkanlarını görevlerinde 

daha başarılı olabilmeleri için 

düzenlenen seminer böl

gemizde ilk koz yapılıyor.

Dün Azot Sanayi Sos 

yal Tesislerinde başlayan 

seminerin açılış konuşma

sını Bursa Valisi Zeksl Gü 

mlşdiş yaptı. Semineri Mer 

kez valilerinden Nihat E- 

tiz yönetti.

Beş gön sürecek olan 

seminerde Belediye Beş- 

kanlarının karşılaştıkları no 

runlar da ele alınacak.

ÇİMTAS’TA İŞ KAZASI
Çlmtaş Çelik Kon- 

slrlkslyon fabrikasında ön
ceki gün meydana gelen 
iş kazasında bir işçi daha 
öldü.

İlçe Savcılığından al
dığımız bilgilere göre, ön
ceki gün saat 16.30 sıra
larında fabrikanın İmalat 
bölümü İnşaatında ou olu
ğu kaynağı yapan Ilhan 
loycloğlu adlı İşçi yürü
mekte olduğu eternltten 
zemine düştü. Olayda 
ağır yaralanan Ilhan Bey- 
cloğlu, kaldırıldığı Bursa

YAĞ FİATLARININ DÜŞÜKLÜĞÜ YAĞLIK ZEYTİN FİATLARINI DA ETKİLİYOR

ÜRETİCİ YAĞLIK ZEYTİN TOPLAMIYOR
Zeytin yağı Matlarının dlyle yağlık zeytin fiatları 

çok düşük olması nede- da 16-20 Ura arasından sa

Yağ flatlsrının düşük olması yağhanelerin tam ka
pasite II» çalışamamasına nadan oluyor.

S.S.K. Hastahanesinde 
kurtarılamarak öldü.

Savcılık olayla ilgili

Hamsi Akını Devam Ediyor
Son günlerde Gem

lik Körfez’inde hamsi eki
ninin devam etmesi balık 
fiatlarında düşmelere ne
den oldu.

‘'Gemlik Hamsisi” o- 
larak adlandırılan hamsi 
balığının İlçemiz balıkçı

olarak soruşturmaya baş
ladı.

ları tarafından bol olarak 
yakalanması nedeniyle 100 
liradan satılıyor. İlçe dışı
na da gönderilen balıklar 
rahatlıkla alıcı buluyor!

Hamsi balığının bol 
olması, ete İlgiyi azalttı.

tın alınıyor.

İlçemizde bulunan 
yağ fabrikaları sezona ka
pılarını açtığı halde ham 
maddeyi tam sağlayama
dıkları İçin tam kapasite 
ile çalışamıyor.

Fabrikaların çalışma
ları konusunda görüştüğü
müz Solaksubsşı Zeytin 
Yağ Fabrikası sahibi Mah 
mut Solaksubsşı, konuyla 
ilgili olarak şunları söyle
di.

*—Türkiye 'de zeytin 
yağ tlstlannın çok düşük 
olması nedeniyle zeytin ü 
roticlol, maliyetini kurtar

ZEYTİN FİDANI 
GETİRTİLİYOR

Gemlik Ziraat Mühen 
dişliğince zeytin Dreticile 
rinln ihtiyacını karşılamak 
üzere 10 bin adet zeytin 
fidanı getirtilecek.

Ziraat Mühendisliğin 
den yapılan açıklamada 
Yalova Devlet Üretme ve 
Araştırma Fidanlığından 
Gemlik ilçesine bu yıl 10 
bin adet birinci sınıf zey 
tin fidanının ayrıldığı, İh 
tiyaç sahibi zeytin üretici 
(erinin tanesi 100 liradan 
fidan sağlıyabllmeleri için 
İlçe Ziraat mühendisliğine 
müracaatları gerekiyor.

madığından yağlık zeytin
leri toplamamaktadır. Bu 
nedenle ilçemizdeki yeğ 

fabrikaları tam kapasite 1- 
le çalışamamaktadır. Dü
şük baskı İle sezonu yü
rütmeğe çshşmsktad r. 
Gemlik ve çevresinin yeğ 

lık zeytinlerinin asidinin 

yüksek olması piyasada 
düşük batla satılmasına 

da neden oluyor. Y eğ feb 

rikalan üreticiden yağlık 

zeytini eşit durumuna vs 

piyasa bereketin» göre 15 
lira İle 20 Ura orasında 

almaktadır.

Öğretmenler
Günü
Yarın 
Kutlanıyor

Atatürk'ün Ulus Okul

larının Başöğretmenliğini 

kabul ettiği gün olan 24 

Kasım’da bütün Türkiye'de 

bu yıl ikinci kez «Öğret

menler Günü» olarak kut

lanacak.

Yarın ilçemizde de 

kutlanacak elan Öğret

menler Günü, hazırlanan 

program gereğince yürü

tülecek. Saat 9.30 da A- 

ta tûrk Anıtına çe

lenk konarak say

gı duruşu ve İstiklâl Mar

şı söylenecek. Deha son

ra and: söyle

necek. Minen Restoranda 

veri1ecek so noeı c*v*daw 

sonra tören sona örecek.

Yene akşam Azcı Sa 

neyi Bosvd Tseleftin do 

yemek ve eğlence prağ- 

rarrayie «öğreononfr gö

nü» kettenmo ötecek.

İlçemize 

500 Ton

Tuz

Geldi

Zeytin sezonunun baş 

laması nedeniyle ilçemi

zin tuz ihtiyacını karşıla

mak amacıyla Çamaltı Tuz 

lasından limanımıza BO0 

ton kalın tuz getirildi.

İlçe Merkezi ve köy

lerindeki zeytin ûreticiM 

tarafmdsn kullanılmak û- 

zere getirtilen kaim tuzla

rın ilk »is ■koUmtıdo 

köy muhtarları fle tekel 

Müdürlüğüne varildi.

Ö^enMğbıo göre ga 

tirtiten 500 wn tuzu 300 

tona kovlara 230 tonu iea 

F 38 merfcozino uynldı. İL 

gMsr «uzar iskele tealim 

ftaana 43ü kuruş o*duğu 

ıw biifrüile?.

Be yt! tuz e*MB çe 

kıkn-veoeğ do yapılan e- 

çıtdomodo boMML

Gooutcoaa Gemlik KStüm 
be haftadan itibaren it 
hraân Da«uwea.



SBMLİK KÖRFEZ 23 Kasım 1962

Yazarımız Yılmaz Akkılıç, seyahatte olduğundan 
yazısı elimize geçmemiştir, yaytnhyamıyoruz. özür dileriz.

GEMLİK KÖRFEZ

| Gemlik Körfez |
> Haftalık Siyasi Gazete j

> Resmi lllnlar tek sütun santimi 200 TL (

1 İcra ve Mahkeme lllnları sentimi 100 TL. t
Kayıp lllnları 350 TL. J

■ Teşekkür ve Doğum İlanları cm. 50 TL 1
Kongre lllnları 1500 TL. <

1 Koop. Kongre İlanları 2000 TL. (
Sürekli özel lllnlar pazarlıkla alınır.

( ABONE İ
( 4 Aylık 200 TL. |Î Yıllık 350 TL |

( Gazeteye verilen yazılar yayınlansın a

1 veya yayınlan masıngerl verilmez .
> Gazetemiz basın ah’lk yasasına uyar C
MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM

*M^ aHM^i ıSM3* «-*** mMV MM1 <**»»'

HER ÇEŞİT CİLT İŞLERİNİZ |

| TEMİZ VE SERİ OLARAK KÖRFEZ |

( BASIMEVİNDE )
l ı
| TLF : 1797 GEMLİK |

' M^  ̂M ~ MM Mi MM MM <MM MM MM MM<

YASEMİN
Çiçek Galerisi

Buket — Çelenk — Boş Saksı — Çiçek Toprağı 

Tropikal ve Subtropıkal Bol Çeşit Salon Süs Bitkileri 

Kaktüs Çeşitleri — Bahçe Süs Fidanları ve 

Bahçe Beyzajı İşleri — Düğün Araba Süslemeleriyle

Hemldiye Msh. İstiklâl Cad. Krom Sok No. 2/B 

Gazi (27 Mayıs) İlkokulu yanında özkardeşler 

Apartmanı Altında Sayın Gemllk'lilerin Hizmetine 

Girdiğini Müjdeler.

Mutlu Günler Diler.

Tlf : 3930 Gemlik

GALERİ

SERKAN

Spor Melteme ve Giysileri 

Perakende, Toptan Satış Mağarası 

GEMLİK LİLERİN HİZMETİNE
AÇILDIĞINI MÜJDELER

Belediye Kahvehanesi Karşısı Gemlik

Acele Devren Satılık mevki yerde 
Elektrikçi Dükkanı

YAPRAK TLF : 1271 GEMLİK

Gemlik
Y azıları

Turgut özakman’ın “Resimli Osmanlı Tarihi' 
isimli oyunu (Kendimizi içkiye ve de tarihe vur
duk) diye başlıyormuş : Özden Alpdağ geçenlerde 
‘‘Burası Ankara” köşesinde böyle yazıyor. Demek 
ki oyun, tatlı bir makas alarak başlıyor, ‘'eski si
yasilerin” yanağından.,:

Doğrudur; 12 Eylül'den sonra •'içimizde* ken
dini içkiye ve de tarihe vuranlar çoğalmıştır. Te
selliyi, kendini “ihracaata” vurarak arayan dostla
rımız da var elbet. Hepsi sağolsunlar.

Bizim payımıza içki ya da ibracaat değil ama 
tarih okumak düştü. Başta Osmanlı tarihi olmak 
üzere... Meğer Osmanlı tarihi diye okullarda bize 
“Osmanlı Hanedanlığı Tarihi” öğretilmiş. Hem de, 
Osmanlı yıkılmamış olsaydı kendini nasıl anlata
cak idi ise üç aşağı-beş yukarı aynı şekilde..

öğrencisi olmak onurunu taşıdığım tarih ho
cam Refet Hanım bizi bağışlasınlar. Adı, İstan
bul'a ilk giren “Kuvayı Milliye Paşası”ndan ko
nulma üç kuşak Gemlikliyi eğiten değerli hocam 
önündeki “müfredat” ile bağlıydı elbet. Ama bu 
eski öğrencisinin tarih meraki, sadece- bir “eski si
yasi” olmaktan değil, asıl O'nun öğrencisi olmak
tan kaynaklanıyor;

Kendini tarihe vuranlardan biri de sütun kom
şumuz Yılmaz Akkıhç’tır. Akkılıç okumakla yetin
meyip, işi araştırma ve yazma düzeyine vardıran 
biri. Daha geçen kış (Oku da konuşalım) diye ver
diği (Türkiye Toplumunun Tarihsel Evrimi) konu
lu (çalışması, az emek değil hani Özellikle, “Sel
çuklular kendinden önceki Anadolu uygarlıkların
dan hangi toplumsal dinamikleri devraldı?) sorunu 
ile “ivmenin özelliği” konusunda getirdiği tez... 
Hele geçmişte sırf “sağcı” diyerek dudak bükül
müş kimi tarihçilerde bulduğu ilginç saptamalar..

Kayseri'ye gitmesi boşana değil sanırım. Hitit- 
İcr’le ilgili kimbilir neyin peşinde yine. Bakalım 
ne zaman diyecek Akkılıç ; (Bu iş bu kadar!)

Bu tarih merakı ile okuduğumuz şeyler de bi
zi “Gemlik Yazılanına özendirdi. İki haftalık bir 
aradan sonra şimdi “Hvlas’ın Mysia’da Kaybolması” 
öyküsünde sıra

öyküyü ilçemiz halkına ilk kez anlatma mut
luluğu, tarih öğretmeni Ürer Konak'a aittir. O da 
Refet Hauım'ın öğrencisi olur. Şimdi Gemlik Lise- 
si’nde görev yapan Konak, 1973 yazında üç hafta 
boyunca Gemlik Körfez'de çıkan ilçemiz tarihini 
anlattığı yazı dizisinde bu öyküye de yer vermiştir.

Azra Erhat'ın “Mitoloji Sözlüğü"ndan yararla
narak özetleyelim :

Tesalya'daki (Yunanistan'da bir bölge) bir kral 
tahtını üvey kardeşine kaptırır. Oğlu İason deli
kanlı olunca tahtı üvey amcasından geri ister. Kral

İnşaat sahİplerİne
İSMET VE EMİN DAĞ KARDEŞLER 

BIÇKI ATELYESİNDE 
İSTENİLEN BOY VE ÖLÇÜDE 

ÇAM KERESTESİ BULUNMAKTADIR.

Fietlarımız çok uygundur. 
Uğramanız menfaatiniz icabıdır.

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

”■ "i

KENDİNİ TARİHE I
VURANLAR... ’

Av. Ali AKSOY

da ondan, Karadeniz'in Kolklıis ülkesindeki (Kaf 
kasya’nm Güreüstan toprağı) “altın postun" gen- I 
rilmesini ister. Düşündüğü. : Yeğen bunu yapama- I 
yacak, O da tahtından olmayacaktır...

İason. taunca Athena'nın yardımı ile ünlü us- I 
ta Argos'a bir gemi yaptırır. Yanma en gozâpek I 
kahramanlan alarak yola çıkar, içlerinde Heraktes I 
de vardır. Bu yolculuğa mitolojide “Argontlar Se
feri" denilir. Yolculuğa çıkanlann karşılaştığı ilginç 
olayldrı Rodoslu Apollonios yazmıştır Bu efsane
lerin bir kısmını daha sonra tragedya yazarlan iş- i 
lemiştir.

* #
Bursa ve dolaylannın antik çağdaki adı Mysia’dır 

Ve Argontlar Mysia’da Hylas’ı kaybederler. Olayı 
Azra Erhat ve Şefik Çan’dan aktaralım :

Marmara Denizine giren Argontlar, Myaia 
bölgesinde kıyıya yanaşırlar. Küreği kınlan He- 
rakles, ormandan ağaç kesmek üzere birkaç kişiyle 
karaya çıkar. Karaya çıkanlann içinde Hylas da 
vardır. Yakışıklı genç Hylas, hem Herakles’ia 
“nedimi”, hem de gönül verdiği bir gençtir. Azra 
Erhat “gönül verdiği” diyor ya... Oysa Ülkü Ta 
mer’in Edıth Hamilton'dan çevirdiği “Mitologya”da, 
Herakles’in gözünde “mzzkûr gönül verme” düzeyi 
(Dünya bir yana, Hylas bir yana .)dır.

Hylas tatlı su doldurmak için ormana dalar. 
Bulduğu bir ırmaktan su doldururken güzelliğine 
vurulan nimpeler (su perileri) Hylas’ı kapar ve 
kaçırırlar.

Hylas’ın kaybolduğunun farkına varak Herak- 
les ve arkadaşları telaşla O’na aramaya başlar A 
rarken de sürekli (Hylas!.. Hylas!..) diye bağır
maktadırlar.

Karaya çıkanlann gemiye dönmesi gecikince 
Argontlar demir alıp uzaklaşırlar. Herakles ve ar
kadaşları Mysia’da kalır. Ve bunlar adı “Kios” ci
lan bir şehir kurarlar.

Daha sonra Hylas’ı aramak her yıl tekrarlanan 
bir gelenek haline dönüşür ve halk bahann kırlara 
çıkarak “Hylas!..” şeklinde haykınr.

Antikçağ adı ‘‘Kios” olan Gemlik'in mitoloji
deki yeri ve kuruluş öyküsü böyle. Benzer anlatım 
Avustaryalı tarihçi Hanuner de var. Hammer, Ki- 
os’un yine Argontlar tarafından, fakat Karadenir 
dönüşü kurulduğunu yazar. Kuruluş tarihi M. Ö. 
1390 yılıdır.

Osmanhlar da Hüdavendigar Vilayetine (Buraa’ya) 
bağlı Kios'un kuruluş tarihi olarak aynı yıh kabal 
ederler.

Haftaya :
Haçlılar Gelinceye Kadar.

KİRALIK ZEYTİN HAVUZU

CİHATLI KÖYÜ HUDUTLARI 
İÇİNDE BAŞDEĞİRMEN ÜSTÜNDE 

3 HAVUZ TOPLAM 20 TON 
İSTEKLİLERE KİRALIKTIR.

MÜRACAAT : KEMAL ÖNCÜ CİHATLI KÖYÜ 

TLF : 3458 GEMLİK
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fers Gelen

Günaydın diyebilmek için insanda 
istek olması gerekmez mî? Gülücüklerle 
karışık günaydın diyenle, yüzünü buruş
turarak günaydın diyen arasında, büyük 
bîr uçurum vardır. Birincisinin işi tıkı
rında, ikincisininki şişi rin görünmezli- 
ğindadir Hangisi daha güzel güler? Kuşku 
suz birincisi. İkincininse yaşamı, birincinin 
iki dudağı arasında bir parmak işaret in
dedir. Cam isterse birincinin, İkinciyi ka 
pı önüne bırakıverir. Yüzünü buruştura
rak günaydın diyen, bunu söylerken; e- 
aikliğini, unutulmuşluğvnu, açlığını, sefa 
letini serer ortaya, insanca, özgürce, öz
gürlüğün tadını çıkararak yaşamak; gülen 
insanındır, gülerken de yılışan iı sacındır. 
Tüm olanaklar elinin altındadır yılışık 
gülen insanın.

Demokrasilerde eşitliğe, vatandaşlar 
arasındaki ayrıcalığa yer yoktur diyebil 
mek için; az gelişmiş ülke demokrasile 
rinde, gelişmiş ülkeler demokrasileri ara 
smda da farkın daha az olması gerekmez 
mi? Nedir demokrasi. Halkın yönetime 
katılması halkın isteminin ağır basması 
dır. Çünkü halk kendini yönetecek olan 
lan kendi seçecektir. Demokrasilerde dü 
şünce özgürlüğünün memleket çıkarlarına 
ters düşmeksizin korkusuzca kullanılması

'Türkiye bunu 1950 sonesinde yaşamıştır.
1950 Senesi demokrasi, yönetenler* 

ce sehpaya çıkarılmış ip boğazına geçiril
miştir. Oysa, o günküler eşitlikten, de
mokrasinin kurallarının işleyeceğinden 
sözediyorlardı. Ama, demokrasi arabası 
yarı yola varmadan devrildi. Devrilmesi 
de doğaldı; bekleniyordu. 1960 dan son
ra gelenler de sen-ben kavgaları içinde 
anarşiye pirim vererek memleketin kar
deş kavgalarına girmesine önayak oldular. 
Demokrasinin sözü edilmiyordu; artık E- 
mek en üstün değerdir.,, diyenler de e» 
inekçileri dışlar oldular.; böylece 12 Ey-

Bugünkü yönetim, daha ge

olası 
için, 
mek 
olan

mı? Bu soruya doğru yanıtlamak 
ülkeler siyasilerin içtenliğini gör 
gerekir. Az gelişmiş, gelişmekte 
ülkelerde yöneticilerin sen-ben kav

galan yüzünden deaaokraainin, özgürlük
lerin, rafa kaldırıldıkları çok görülmüştür

riye dönülmemesi için her olanağı zorlu 
yor. Bu olanaklar zorlanırken burnu ka
nayan da oluyor, dudağı çatlayan da Bu 
doğaldır diyelim Yalnız bana ters gelen 

günlerce gazete haberlerinde yerini koru
yan bazı üniversite öğretim üyelerinin 
kapı önlerine bırakılmalarıdır. Buna bir 
dur demek yerinde olur kanısındayım. 
Okuduklarımıza göre hangi öğretim üye
leri kimlerin hoşuna gitmiyorsa onlar 
kapı dışarı, el pençe duranlar içeri. Üni 
versteler, bir memleketin can'damarıdır. 
Bu can damarlarını besleyen kan olmaz 
»a körleşir

O zamanda bu yuvalar erozyana uğ 
rarlar. Yıllarını bilime adamış insanların 
yerlerini doldurmak zaman alırken, mem 
lekette okuma özgürlüğü; düşün özgürlü 
ğü yara almış olacaktır.

Gayrimenkulun Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan 

Dosya No. : 982/305 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Şuyu-un izalesinin temini bakımından mahkemece satılmasına karar verilen Gem

lik Tapu Sicilinin 11. 4. 1978 tarih ve pafta ; 39, ada : 515, aahife l 1092 ve parsel 
1 de kayıtlı Gemlik Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi mevkiinde kâin 53.28 m2 
miktarlı ve bilirkişi tarafından 1 200.000.- lira kıymet takdir edilen kargır mağaza 
açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Sati| 17/1/1983 Pazartesi günü saat 13.30 dan 13.50 • kadar Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve sauş masraflarım geçmek 
şartı ile ihale elunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çek artmam taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 27/1/ 1983 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağım ve satış mas
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u Buketinde pey akçeni 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dtl- 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 982/305 T. »ayılı dosya numarasıyle me
murluğumuza başvurmaları ilân olunur.

1c. îf. K. 126 )
( İlgililer ti birihe irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kongreye Davet
Gemlik Esnaf ve Küçük Sanatkârlar derneğimizin 1992-1983 yılı genel ku 

ruf toplantısını 7 Aralık 1982 günü saat 14 de Pazar caddesi Pak işhanı kat 
3 daire 7 deki Esnaf ve Küçük Sanatkârlar dernek lokalinde yapılacaktır. 
Bu toplantıda ekseriyet sağlanmazsa ikinci toplantımız 26. 12. 1982 tarihinde 
Pazar caddesinde bulunan Ahmet Semiz’e ait Düğün Salonunda yapılacaktır.

Bu toplantıda sayın Esnaf ve Sanatkârlarla hazır bulunmaları önemle 
rica olunur.

GÜNDEM ;

1- Açılış, Başkanlık Divan seçimi ve saygı duruşu
2- Yönetim kurulu faaliyet raporları okunarak müzakeresi
3- Murakaba raporları okunarak müzakeresi
4- Yönetim kurulu Murakaba kurulunun ve kesin hesap raporunun ayrı 

ayrı okunarak müzakeresi
5* 1982-1983 yılı tahmini bütçenin müzakeresi
6* Alman dernek binasının tamiri hakkında kongreden yetki istenilmesi
7- 1983 yılı çalışma ve faaliyet raporlarının müzakeresi
8- Haysiyet diyeni üyelerinin, asil ve yedek üyelerinin seçimi
9* Dilek ve temenliler 10- Kapanış.

SPOR... SPOR... SPOR... SPOR..._______________________
2. AMATÖR KÜME MAÇLARI BAŞLADI

KARACABEY DOĞUŞSPOR ; 2
BORUSAN GÜVENSPOR : O

İkinci amatör kümenin başlamasıyla bir
likte, tek temsilcimiz Borusan Güvenspor 
ilk karşılaşmada ilk yenilgiyi Karacabey Do
ğuşspor karşısında aldı.

Seçtiğimiz hafta Pazar günü Karacabey’ 
de oyanan karşılaşmanın 90 dakikalık süre
sinde daha baskın oynayan takım Karaca
bey Doğuşspor’du. Zaman zaman Borusan 
Güvenspor'da, yakaladığı fırsatlardan olum
lu bir sonuç elde edemedi. Doğuşspor’un 
sık sık yakaladığı gol fırsatlarından birini, 
18. dakikada Hüsamettin, ceza alanının dı
şından vurduğu güzel bir şutla, karşılaşma
nın ve takımının İlk golünü kaydetti. Bu- 
golden sonra İki takım da birbirlerine sü
rekli olarak baskı yapıyorlardı, ilk yarının 
skoru Doğuşspor’un, 1-0 lık yengisiyle ka
pandı.

Haşan ADATEPE
İkinci yarıda Borusan Güvenspor, o- 

yunda bir denge sağlamaya çalıştı. Fakat 
55. dakikada da Sadık'ın attığı gölede en
gel olamadı ve karşılaşmadan Doğuşspor 
2-0 yengiyle ayrıldı.

Metin Baykara (3), Eşref Orhan (3) ve 
Ramazan Kale (3) hakem üçlüsünün yönet
tiği karşılaşmaya takımlar şu kadroları ile 
çıktılar.

DOĞUŞSPOR : Necati (2) Haşan (2) 
Burhanf2) Ömer(3j Mümin (2) Memduş(3/ 
Sadık(3) Halil(2) Nizamsttln(3) Ramazan 
(2) Fikret(3)

BORUSAN GÜVENSPOR : Hüseytn(l) 
Mehmet(2) Selçuk(2) Sönmez(2) Ahmet(3) 
Mehmet(2) Şaban(l) Kubllay(1) İsmail (2) 
Fatih (2)

DÜĞÜN, NİŞAN VE NİKÂH 
YAPACAKLAR

İPEK - KOZA - TİCARET
DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

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

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

Balıkpazarı 2 Nolu Cd. 
70 tonluk zeytin deposu 

kiralıktır.

Tlf : 1591 GEMLİK

SATILIK
YAZLIK

K. Kumla Alyüz 
Sitesinde sahibin 
den
Tlf : 301 8 

GEMLİK

SATILIK DAİRELER
Gazhane Caddesinde 140 m2 2 Daire Satılıktır. 

Müracaat : Gemlik Körfez Gazetesi Tlf : 1797

SATILIK KAGİR EV
Yeni Mahalle Geniş Sekak'ta 95 m2 tek kat kagir av 

satılıktır.

Müracaat : Gemlik Körfez Gazetesi Tlf : 1797

SATILIK PORTMANTO
Az kullanılmış, delaplı formika portmanto uygun fiatla 

satılıktır.

Müracaat : Gemlik Körfez Gazetesi Tlf : 1797

SATILIK ZEYTİN MAHSULÜ 
Sahibinden üzerinden zeytin ürünü satılıktır. 

Müracaat : Gemlik Körfez Gazetesi Tlf : 1797

S.S. Tokar Mensupları Gemlik Yapı Kooperatifi 
Başkanlığından

Kooperatifimizin 1976-1981 yıllarına alt olağan Genel Kurul toplantısı 11 Aralık 
1982 Cumartesi günü saat 14.00 de Gazhane Caddesi No. 32/B deki İrtibat büro
muzda yapılacaktır. Duyurulur. YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Aşılış
2- Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi
3- Kuruluş Giderlerinin kabulü
4- 1976-1981 Yıllarına alt fâaliyet raporlarının okunması
6* 1976-1981 Yıllarına alt Denetim kurulu raporlarının okunması
8- Raporların müzakeresi
7- Bilanço, kar zarar (Gelir Gider Farkı) Hesaplarının okunması müzakeresi ve kabulü
8- Yönetim kurulu ve Denetçilerin ibrası
9- Kooperatifin anasözleşmesinln 33. maddesinin Ö bendi gereğince. Kooperatifin mül

kiyetinde bulunen Engürâcük Köyü sınırları içindeki (Pafta No. 2 Parsel No. 45) 
6.700 Metro karelik taşınmazın satılmasına, devrine taşınmaz üzerinde yapılacak ta
sarruflar konusunda Yönetim kuruluna tam yetki verilmesine

10- Sûreleri bitmiş olan yönetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi
11- Denetim kurulu üyelerinin seçimi
12- 1982 yılı bütçesinin müzakere ve kabulü
13- Dilekler ve temenniler. 14- Kapanış

Kongre İlânı
Gemlik Motorcular Kayıkçılar ve Benzeri Derneği 

Başkanlığından
Derneğimizin Yıllık Kongresi 13 Aralık 1982 Pazartesi günü saat 14.oo 

de Gemlik Balıkçılar Cemiyeti lokalinde yapılacaktır. Sayın üyelerimizin belir 
tilen gün ve saatte kongreye teşrifleri ilan oluaur.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM

1- Açılış konuşması
2- Kongre başkanlık divanı seçimi
3» Yönetim kurulu faaliyet raparunun okunması
4- Denetçiler raporunun okunması
5- Yönetim kurulu ve denetçilerin ibraaı
6* Çalışma programının okunması
7* 1982 Gelir ve gider bütçelerinin okunması
8« Yönetim kurulu üyelerinin seçimi
9- Denetçilerin seçimi
10- Birlik temsilcilerin seçimi
11- Dilek ve temenniler 12- Kapanış

j 1983 Yılı Yaklaşıyor î 
| Türkiye’nin En Zengin Takvim I 
| Çeşitleri ile I
| Yine Sezonu Açıyoruz I 
I Çeşitlerimizi Görünüz j
İ KÖRFEZ MATBAACILIK ve AMBALAJ Sanayii i
! GAZHANE CADDESİ ŞİRİN PASAJI TLF : 1797 I
I GEMLİK |
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gomUik DÜĞÜN YAPACAKLAR
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave
tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü?

Gezin Görün Bizde daha 
Ucuz

1 Saatte Davetiyeniz Hazır.

10 LİRA

Gemlik KÖRFEZ Basımevi
Ali Şirin Pasajı Tlf. 1797 GEMLİK

Belediye BaşMurı
Semineri Sona Erdi

HALK KÜTÜPHANESİ 
ÇEVRESİ YENİDEN 
DÜZENLENİYOR

Bursa İle Belediye 

Şaşkınlarının katıldıkları 

'•Hizmet İçi Eğitim” se

mineri sona erdi.

Gemlik Belediye Baş 

kanı Şahabettin Cantay'dan 

seminer ile ilgili olarak 

aldığımız bilgilere göre 

Cuma günü sona eren 

seminere 3 3 Belediye 

Başkanı katıldı.

Bursa Valisi Zekai 

Gümûşdiş'in izinli oimasl 

nedeniyle yerine Vali Yar 

dımcıaı Halil Tokulugil'in 

açılış konuşmasıyla başla 

yan seminerde İç İşleri 

Bakanlığı Hukuk İşleri Md. 

Şerafettin Tarhan, İdari 

İşleri Genel Müdür Yardım 

ası. Eğitim İşleri Merkez 

Müdürü Şevki Pazarcı ko

Döktaş
Lise
Kapalı
Spor
Salonu
Onaranına
Yardım
Yaptı

İlçemizde bulunan 
Gemlik Lisesi Kapalı Spor 
Salonuna onarımına İlçe 
dışından yadım eli uzatıl
dı.

Onanm İçin Gemlikli
lerin yardımlarını bakliyen 
Lite kapalı Spor Salonu 
İçin Orhangazi do kurulu 
bulunan Döktaş Fabrikacı 
35 bin Ura yardım gönder
di,

İlgililer Gemlikli genç
lerin iyi bir kapalı spor ae- 
lonuna sahip olabilmesi 
için Gemliklilerin de yar
dım elini uzatmalarını İs
tediler,

nuşmalar yaptılar.

Seminerin çok olumlu 

geçtiğini belirten İlçe Be 

lediye Başkanı Şahabettin 

Cantay, beş gün süren

Belediye Başkam İstanbul’daki Toplantıdan Döndü

İMAR PLÂNLARININ 
BİTİRİLMESİ İSTENİYOR

İstanbul Valiliğinde ya 

pılan «Marmara Denizinin 

Korunması» konulu toplan
tıya katılan Belediye Baş
kanı Şahabettin Cantay 
dün gece ilçemize döndü

Devlet Bakanı Nihmet 
ûzdaş'ın başkanlığında ya 

pılan toplantıda İstanbul, 
İzmit, Tekirdağ, Bursa, 

Çanakkale Valileri İle Mar 
mara Denizinde kıyısı olan 

Belediye Başkanları hazır 
bulundular. Toplantıda

AZOT SANAYİ TORBALAMA VE
YÜKLEME ÜNİTESİNDEKİ
DARBOĞAZ ÖNLENMEYE ÇALIŞILIYOR

IHSAN BÖLÜK

Azot Sanayi Genel 
Müdürlüğü, Gemlik tesis 
terindeki torbalama ve yük 
leme Ünitesindeki darbo

Petrole Zam Etkilerini Gösteriyor

BELEDİYE LİNYİT KÖMÜRÜNE ZAM YAPTI
İzzet ÜNAL

Belediyece Orhaneli'* 

don gotlrtllmokto olan linyit 

kömürünün tonuna 360 

lira zam yapıldı.

Çalışmaların yeterli" olma 

dığını ancak ilk olması 

bakımından önemli olduğu 

nu belirterek şunları söyledi: 

"— Seminerde öneri 

gittikçe kirlenmekte olan 

Marmara Denizinin Korun 

ması için öneriler sunuldu. 
Belediyelerin sorunları ele 

alındı.
Belediye Başkanı Şa 

habettin Cantay, «toplan 
tının dilek ve öneriler bö 

lümünde Bursa Valisi Ze 

kai Gümüşdiş tarafından 
ilçemizle ilgili olarak iki 
sorun üzerinde durdu "de 

dİ. Belediye Başkanı şöy 

le konuştu : 

ğazı önlemeye çalışıyor.
Fabrikadaki torbalama 

ve yükleme tesislerine ek 
olarak bir adet 240 t/h 
kapasiteli eleme istasyonu 
ve yine 240 t/h kapasite

Daha önce 3400 lira 

dan satılmakta olan Orha 

nail Linyit Kömürü petrol 

Hatlarına yapılan zamlardan 

sonra nakliye Hatlarında 

görülen artış oranında tam 

olarak seçimle iş başına 

gelecek Belediye Başkan 

larının mutlaka bu tür se 

minörlerden geçirilmesi ve 

sürenin uzatılmasını istedik.”

”-Sayın valimizce biz 

lerin görüşleri alınarak ha 

zırlanan raporda ilçemizin 

kanalizasyon tasfiye tesis 

(erinin kurulması için 1983 

de çalışmalara başlanması 
250-300 milyon liraya çı 
kacak tesisler için Devlet 
yardımının gerekli olduğu 
Öte yandan İmar planlan 

nın öncelikle bitirilmesi 
fabrika atıklarının önlenme 
sİ isteniyor.” 

li 94 metre boyunda gûb 
re sevk bantı İle yükleme 
ünitesindeki 1 nolu bun 
ketinin altında 2 adet kam 
yon yükleme işini kapalı 
teklif verme ûsulü ile İha 

gördü. Belediye Encümeni 

hafta içinde nakliyeci firma 

ile biraraya gelerek petrol 

fiatlsrındakl oranda nakliye 

Hatlarına zammı kabul etti.

D. S. 3 te

İlçemiz Halk Kütöpha 
nesi çevresi Belediye ta 
rafından beton motif ve 
tratuvarlarla yeniden dü 
zenlenecek.

Halk Kütüphanesi ö 
nünün Kütüphane Müdürü 
tarafından kendi işleğince 
çiçek saksıları ve zincirler 
le kapatılmasından senra 
Dr. Abdullah Öztemiz ta 
rafından Kaymakamlığa şl 
kayet edilmesi üzerine ya 
pılan soruşturmada bu a 
lanın Belediyeye ait oldu 
ğu ve "tecavüze uğradığı" 
belirtildi.

Belediye Başkanlığınca 
Kaymakamlığa konu ile il 
gili olarak gönderilen yazı 
şeyledir. :

İlçe Kaymakamlığına

İlçemiz Nalk Kütüpha

Bursa Yolundaki Kazada
Yıldırım Ailesinden iki Kişi Öldü

Önceki gün Gemlik 
-Bursa karayolunda mey
dana gelen feci kazada 
ilçemizin tanınmış ailele
rinden Zeytinci Kaya Yıl 
dirim ve oğlu Alkan Yıl 
dirim öldüler]

Yakın akrabaların dü- 

leye çıkardı.
Genel Müdürlüğün 

Türkiye çapında yayınladı 
ğı ilâna göre, ihaleye işti 
rak edecek müteahhitlerin 
ihale evraklarını alabilme 
leri için, en az elli milyon 
liralık G grubu veya en 
az 8 grubu müteahhitse 
belgesine sahip oknoian 
vs enden işterte BgüLime 
İst Yaptıklarım belirti' bir 
belgeye sahip olmalan ge 
rekıyor.

Bu işte ilgffi şartna 
meler Ankara'daki Gene! 
Müdûriükte 5 bin Hra kar 
şıUğında iştirakçi müreah 
bitlere satışa sunuldu.

nesinin güney kısmı Bele 
diyeye ait yeşil sahadır.

Kütüphane Müdürü 
Belediyemize danışmadan 
bu taraftaki genel giriş 
kapısını kapatmış ve batı 
tarafındaki park istikama 
tinde tretuvarımızı da ge 
nişleterek yola tecavüz et 
miştir.

Burası çınar ağacına 
kadar yeşil saha olup 8e 
lediyemizce Hükümet Ko 
nağı etrafında olduğu gibi 
motif ve tratuvar yapılarak 
korunmaya alınacaktır.

İzinsiz olarak asılan 
resmi oto park levhası ile 
zincir ve otoların bu yer 
den kaldırılacak yerin ye 
şil saha olarak tanzim e 
dilmek üzere Belediyemize 
teslim edilmesini emirleri 
nize rica ederim.

günü için Cumartesi gönü 
ilçemize gelen ve pazar 
sabahı özel otolarıyla An
kara ya dönmek için yola 
çıkan Yıldırım ailesi Dür- 
dane rampasında karşı 
yönden gelmekte olan Ali 
Rıza Avcı (45) yönetimin 
deki 16 DK 161 plakalı 
tanker ile çarpıştı. Feci 
kazada 06 VS 473 plaka
lı özel öteye kullanan Zey» 
tin Tüccan Köyseli Yıldı
rım (36) ile oğlu Alkan 
Yıldırım (11) öldüler. Eş 
Asiye Yıldırım ve büyük 
oğlu Kayhan Yıldırım ya
ralı olarak Bursa Tıp Fa
kültesinde bakıma alındı.

Olaya neden olan tan
ker şoförü kazadan sonra 
kaçtı. Savcılık olayla ilgi
li olarak seruşîurma eçn. 
ölüm olayı ilçede üzüntü 
yaranı

Zamanında 
Kapatılmayan 
Eğlence Yerleri 
Kapatılacak

İZZET 0NAL I

Sıkıyönetim Kanunu- I
m göre tüm eğlence yer
lerinin gece saat 23 te I
kapatılması uyguleiMsma I
titizlik gösteriliyor. I

D. S. 3 te I
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Yazarımız Yılmaz Akkılıç'ın ya. 
zıaı elimize ulaşamadığından ya. 
yınlıyamıyoruz.

Duyurur, özür dileriz.
G. Körfez

şiir köşesi
ANAM GİBİSİN

Anam gibisin öfratmanlm
San! nasıl tanıtayım
Sözler boş
Seni nasıl anlatayım
Anam gibisin öğretmenim

O'nu sen öğrettin bana
Yaptığı devrimler!’ ilkelerini 
Önce sen tanıttın bana 
Atatürk'ü yüce Ülküyü 
Anam gibisin öğretmenim

Bazen kızardın bize
Bazense bağrına basardın
Kötü günlerimizde bize ortaktın 
Nasıl anlatayım seni 
Anam gibisin öğretmenim

Öğrettiğin harfler evimle İdi
Yazı oldu, bilgi oldu
O yazılar, bilgiler 
Düşünce oldu fikir oldu 
Anam gibisin öğretmenim

Aydan Güler

öğretmenler gUnii fllr yarışmalı Orta okul
lar birincili

SATILIK DAİRELER
•eıhene Caddesinde 140 mİ 2 Daire Satılıktır.

Müracaat : Gemlik Körfez Gazetesi Tlf t 1797

SATILIK KAGİR EV
Yeni Mahalle Geniş Sekak’ta 95 m2 tok kat kagir ev

satılıktır.

Müracaat 1 Gemlik Körfez Gazetesi Tlf : 1797

SATILIK PORTMANTO
Az kullanılmış, dolaptı formika portmanto uygun fiatla 

satılıktır.
Müracaat t Gemlik Körfez Gazetesi Tlf : 1797

SATILIK ZEYTİN MAHSULÜ 
Sahibinden üzerinden zeytin Arünü satılıktır. 
Mtreeeat t Gemlik Körfez Gazetesi Tlf : 1797

KİRALIK ZEYTİN HAVUZU

CİHATLI KÖYÜ HUDUTLARI 
İÇİNDE BAfDKĞlRMEN ÜSTÜNDE 

3 HAVUZ TOPLAM 20 TON 
İSTEKLİLERE KİRALIKTIR.

MÜRACAAT t KEMAL ÖNCÜ CİHATLI KÖYÜ 
TLF t 14SE GEMLİK

KİRALIK TELEFON

2 yıllık aürGyİG kiralık telefon No ; 2932
Müracat î 1 707

Gemlik
Yazıları
<J

Şimdi öyle bir ansiklopedi salgını var ki he
men herkes fasikül ve cilt kapağı kaçırmamak der
dinde, Kimi ”çok güzel" olduğu için alıyor, kimi 
*,evde çocuklara bulunsun "diye.. Kimisi de, 2-4 
Ocak Kararları’nın çektiği dengelerden perişan: 
(Yahu başladık bir kere.) diyor, ama yine de alı
yor.

Herkes aynı gereksinme ile ansiklopedi alacak 
değil ya. Kiminin derdi bambaşka. Adamın biri, 
lüks dolabı boş kalmasın, havası tamamlansın diye; 
girmiş bir kitapçıya :(-Ver bakalım şuradan üç met
re ansiklopedi.) İyi mi? Dünya bu....

Birisi biterken yenisi çıktığına göre, bu İşin 
piyasası oldukça iyi galiba. Kitap alma ve okuma 
alışkanlığa yeterince yaygınlık kazanmadan ansiklo
pedilere gösterilen bu rağbet, üzerinde düşünülecek 
bir konudur.

Almaz olurmuyuz, bis de aldık elbet. Gelişim 
Yayınlan’nda iki takım: "Genel Kültür" ile ''Genç
lik" adını taşıyanları, özgür Aksoy'la arada bir ak
şamlan bakıyoruz Yurt Ansiklopedisine çok şükür 
yakalanmadık. Sadece "Bursa" ve "İstanbul" fasi* 
küllerini birlikte ciltleteceğiz.

* * *

Gemlik’in "Haçlılar Gelinceye Kadar" olan 
dönemini, bir ansiklopediden yapacağımız alıntı ile 
vermeyi düşündük. Bu nedenle çeşitli ansiklopedi
leri gözden geçirdik.

Hatırı sayılır Meydan Larus’an Gemlik madde
sinde hiçbir şey yok. Gelişim’in çıkardıklannda ko
numuz zaten yer almıyor. Milli Eğitim Bakanlığı— 
'uıu yayınladığı*'Türk Ansiklopodisi’’ni. arkadaşımız 
avukat Haşan Girit,

''Gemlik Yazılan" için İstanbul'dan getirdi.
Gemlik maddesi. Türk Ansiklopedisi’ndo 17. 

Cilt sayfa 249 ve 249' da yer alıyor Bu cildin, ba
sımı (Ankara, 1969 - Milli Eğitim Basımevi) şeklin
de. İlçemizin coğrafi konumu ile başlayan Gemlik 
maddesi, yazıldığı yıla ait ,' mevcut durum”le il
gili bilgiler içermekte. Ne var ki, 'kimya ve biyo
loji bilimlerini* alt-üst edan ufak (!) bir yanlışlık 
yapılmamış olsaydı iyi olurdu.

Yanlış şöyle: (Gemlik.te.... kozacılık ve meyva- 
eılık ileri durumdadır’ Elde edilen kozaların bir 
kısmı Sümerbank tarafından "suni ipek fabrikasın
da" işletilir, bir kısmı da Bursa 'ya gönderilir™.)

Sunğipek fabrikasına ipek böceği kozan işlet
mek de bir hünerdir,

Gemlik maddesi metnini Prof. Dr. Reşat îr bı
rak yasmış.

Gerçi Gemlik'te Sunğipek fabrikasından emekli 
olan işçilerde bir iz kalıyor ama bu. böcek ko
zası değil karbon sülfür izidir....

İlçe tarihi üstüne pek birşey yazdmsmış Türk 
Ansiklopedisinde.

Acele Devren Satılık mevi yerde 

Elektrikçi Dükkanı

YAPRAK TLF : 1271 GEMLİK

HAÇLILAR
GELİNCEYE KADAR

Av. Ali AKSOY

komutanları Kios (Cioe) önderliğini*, Siyanüs adını I 
taşıyan bir gemiyle Karadeniz’den geldikle*-»!!», ko I 
■aklamak amacıyla kıyıya çıktıklarını ve bugünkü i 
Gemlik bölgesinde, 10. 1399 da bir yerleşim mer- I 
kezi kurduklarını anlat maktadır. Hüdavendigar I 
Vilayeti Salnamesi de, Gemük'in (Kiof) kuruluş ta- | 
rihıoi 1390 olarak belirtmektedir.

İÖ. VII. yy da İç Anadolu'da Sakarya bölge- I 
sine yerleşen Frigler’in yönetimin* giren Gemlik, I 
bu dönemde Frıgyahlar in denizciliğe önem »erme- I 
mesi sonucu eski önemini yitirdi.

Lidya Kralı Giges, aynı yy'da Gemlik gibi ] 
zengin kıyı bölgelerini egemenliği altına eldi. 
Ancak, IÖ. 652'de himmetlerin başına geçen Tuk- 
tames, LâdyalılarTe savaşa girişti ve Giges’i yene
rek Gemlik’in Kımmerlor’in eline geçmesini sağla
dı. Î0 . 633’e kadar Kimmerler'in elinde kalan Gen | 
lik İÖ. 561’d* Lidya Kralı Kroisos’ca Lidya top 
raklerıua katıldı. Be dönemde, bir ticaret üsafi 
olarak kullanılan Gemlik kısa zamanda gelişti ve 
zenginleşti.

10 VI. yy’in ortalarında Periler Lidyalılari ye- I 
nerek Gemlik’i aldılar.

Gemlik, Perelerden sonra,334-286 arasında is- | 
kender İmparatorluğu sınırlan içinde kaldı. At-ks- 
nia bölgesine İÖ. 700’lsrds gelen BHinler, lıkender 
'in saldırıları sonucu zayıflayan Persler'in baskısın
dan kurtularak bağımsızlıklarına kavuştular Biti»- 
ya Kralı T. Prusâas kentin kios olan adını değişti
rerek kendi adını verdi. Ancak, o tarihte Uludağ’ın ! 
(Olimpos) eteklerinde bulunan Prusa'dan ayırt et
mek için, Gemlik'e Prusa Ad Mare (Sahil Bursa’■ 
denildi.

Gemlik îö 75'te Roma yönetimine geçli.
Roma İmparatorluğu’nun ikiye a yn İmasıyla, 

Gemlik de öbür Bitinya kentleri gibi Bizarı» îmm I 
rat otluğu sınırları içinde kaldı Bizans döneminde Gem* 

lik ipskçilik ve zeytincilik alanında büyük ilerle
meler kaydetti.

İslamiyet'in doğuşu ile birlikte yayılma vs baş
layan A raplar, özellikle Emeviler Döneminde, A ne- I 
dolu ve Marmara'ya akınlar düzenlediler: Gemlik 
de 716-718 tarihleri arasında iki yıl Araplar’m iş- । 
galinde kaldı.

Malazgirt Meydan Savaşından sonra Anadolu- I 
da üstünlük elds eden Selçuklular. Alpaslan Ma
rn üyle tahta Melikşah'ı geçirmişlerdi Bu dönemde 
Melikşah'ı tanımayarak Anadolu’ya galen Kvtal- 
mışoğlru Gemlik ve yöresini işgal stti- SülevmaD- 
şah'm komutanlanndan Ebul Kasım, deniz fcuı »m 
leri bakımdan güçsüz d aramda bultman Anadolu 
Selçuklu Devleti’nia bu açığım kapatabilmek 
Gemlik Körfezi’ude bîr tersanede kurdurdu.. Km 
zamanda ufak çapta romıbr yaptırd:

Bu arada, giderek güç kazanan Anadohı Seb I 
cüklu Devlutmdeu • tAinca Braum împrratom. Av
rupa'dua yardım isteyerek Haçh Seferleri *u» kmkmt 
t- C rmbb tûm Hoçb Seferleri buyunca Hsrmrram 
lar ca usken üs olarak kufinmiş ve karih ta T~uolst»u I 
■■kme uMu.

Gericie Neler Ka'dı

HER ÇEŞİT ClLT İŞLERİNİZ

TEMİZ VE SERİ OLARAK KÖRFEZ

BASIMEVİNDE

TLF : 1797 GEMLİK
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SPOR... SPOR... SPOR... SPOR...

Karanlıktakiler

i

♦ ♦♦ VE
3. KÜME KARŞILAŞMALARI DA BAŞLADI

İHSAN BÖLÜK

Üçüncü Amatör Kümenin başlama
sıyla birlikte, Siunerspor haricinde, U- 
murspor, Azotspor ve Kumlaspor ilk 

karşılaşmalarını yaptılar.
tik hafta yapılan karşılaşmalarda şu 

sonuçlar alındı.

insan, toplumun bsşkişisidir. Toplu
mu* yükünü aşamalı olarak göğüsleyen 
insan, aygarhk hamurunu yoğurarak; top 
lumn, toplumlar! ileri boyutlara vardır- 
mayayı da amaçlamıştır. Toplumun gari 
kalmışlığının nedenlerini irdeleyerek; bir 
sonuca ulaştıramıyan kişinin, kişilerin, 
bir eksikleri olmalı. Böylelerine, yarım 
ya da bilgisiz, dahası karanlıkta kalan
lar demek; aayi çözer? Burada, toplu
mun kültür-sanat kalkınmasında etkin
likleri, olanların; topluma çok yakın ol
malarının da vurgulanması yerinde olur.

Tophımumuz karanlığın içindeyse, 
bunun nedenleri de aranmalıdır. Köyler
den kasabalara, kentlere değin uzanan; 
bir eğitim-öğretime girilmelidir. Türk top 
luaau. Cumhuriyetin 59. yılında gerekli 
öğrenimden geçirilememişse karanlıkta ka 
İmmiş demektir. Burada, Cumhuriyetin 
ilk yıllarındaki, ileri atılımları da anma
dan geçemeyiz. Sonraları Cumhuriyet’in 
ilk yıllarının ışığı da giderek söndürül
dü, bu kör kandil. Ancak 12 Eylül'de 
sönen kandil yeniden ışıklandırıldı. Göre
bildiğim izce, bu ışığı güçlendirmede ya
rar olduğu kanısındayız, köylere dek gi
dilerek, insanımıza kültür etkinliklerimi-, 
zi izleme olanakları ysratılıbilmsii; kasa
badaki, şehirdeki insanımızı karanlıktan 
kurtarma çareleri aranabilinmelidir.

Bir zamanlar, HALK EVLERİ vardı. 
Bu halkın evleri, yetişkin insanların o- 
kullarıydı. Tüm sanat-spor dallarını ça
tıları altında besliyerek; kültür etkinlik 
terinde de ağırlıkları vardı. Konferans: 
lirin verildiği sanatsal oyunların oynan
dığı, resim çalışmalarının yapıldığı, bu 
çalışmaların çevreye de yayılmasında 
öncülük eden HALK EVLERÎ’ydi. Akan 
zaman içinde halkın uyanmasını isteme
yenler; bu halkokullarını kapatmakta sa 
kınca görmediler. Karanlıkta kalan hal
kı, politik yönden sömürmek de kolayla
şıyordu, Bundan böyle uzun süre insanı 
mu kültür etkinlerine yabancılaştırılıyor

Linyit Kömürüne
Böylsce daha önce 3400 
liradan satılmakta olan 
linyit kömürünün tonu 
3750 liraya çıkarıldı.

Devletçe kömüre yapı 
lan % 20 İlk zammın 
uygulanması haline kömür 
Hatlarına İkinci bir zam 
yapılması da bekleniyor. 
Zamlı Hatlarla satışlara 
başlandı.

Eğlence Yerleri
İlgililerden aldığımız 

bilgililer* göre 1402 «ayılı 
yasanın 16. maddesi tüm 
eğlence yerleri İle kahve
haneler eaat 23.eo d* müş 
terllarlnl boşaltmış eaat 
24.oo do dek te temizlik
lerini bitirmiş olacaklardır. 
Yapılan denetimlerde eğ
le*** yerleri sahipleri vo 
kahvehane sahiplerinin bu 
yasağa tltlallklo uydukları 
göıfcnlyor.
Yasağa uymayan işyerleri 
aynı yasa gereği 3 aydan 
1 yıl* kadar kapalı kala
caktır,

du. Tümden karanlığa girilsin, kimsenin 
uyanmamağıydı amaç. Aziz Nesin’in BİR 
ŞEY YAP MET adli oyununda dediğin- 
ce; «Karanlıkta doğmuşlar, karanlıkta 
yaşıyorlar, karanlıkta ölecekler. Karanlık 
içlerinde karanlık dışlarında... Ama bil
iniyorlar karanlıkta olduklarını»

Karanlığı yaratmak, karanlığın içine 
kapanmak, insanın doğasiyle çelişikse de 
bu karanlığı yırtmak için de çaba göster 
inek; insanın kendisini kültürel yönden 
yetiştirmek yolunda atacağı ilk, erdemli 
bir adımdır. Toplumların eğiticiliğini-öğ- 
reticiliğini üstlenenler; bu ilk adımın ön 
cüleridir. Toplumun gelişmesini çevresi
ne nasıl bakılacağını, sanat yapıtlarının 
nasıl değerlendireceğini, yorumlanacağını 
verecek olanlar; toplumda öncülüğü seç
miş olan öğretim kadrolarıdır. «İRFAN 
ORDUSU»dur.

Bize; tarihin derinliklerinden, binler
ce yıl öncesinden seslenen belgeler, ya
pıtlar; bugün, üzerlerinde araştırma yap
ma zorunluluğu veriyorlarsa; bu, karan
lıkta yaşamayan insanların sesleri değil 
de nedir? Her bireyin, bireylerin içinde 
bulundukları toplumu, olumlu ileri bo
yutlara götürücü nitelikte bir şeyler ver 
mesi bilincinin, belleklerde yeretmesi ka
çınılmazdır.

İnsanlar, yaşadıkları toplumun dura
ğanlığını benimseyemez, böyle bir şeyi 
benimsediği; kendini toplumun içinde et
kin bir güç olarak görmediği sürede top
lumdan uzaklaşmış; kültürel etkileşimi 
sırt çevirmiş olunur. Toplumundan dün
ya olaylarından, bilginin kaynağı olan 
kitaptan uzaklaşması : böyle kişileri ka
ranlığın, bilgi kuruluğunun, yozluğun iç- 
ne, atılmış kişiler olarak görmek; uygar
lık denizinden bir damla almayan, isteme
yen karanlıkta kalanlar olarak islemek şa 
şırtmaz bizi. Çünkü bunlar toplumun çöp 
lükleridir. Uygarlık Güneşinde, gözleri 
görmez karanlıkta olanların.

YASEMİN
Çiçek Galerisi

Buket — Çelenk — Boş Saksı — Çiçek Toprağı 

Tropikal ve Subtroplkal Bol Çeşit Salon Süs Bitkileri 

Kaktüs Çeşitleri — Bahçe Süs Fidanları ve 

Bahçe Beyzajı İşleri — Düğün Araba Süslemeleriyle

Hamidiy* Mah. İstiklâl Cad. Krom Sok. No. 2/B 

Gazi (27 Mayıs) İlkokulu yanında Ozkardeşler 

Apartmanı Altında Sayın Gemllk'lilerin Hizmetine 

Girdiğini Müjdeler.

Mutlu tünler Diler.

Tlf : 3930 Gemlik

1983 Yılı Yaklaşıyor
TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN
TAKVİM ÇEŞİTLERİ İLE 

YENİ SEZONU AÇTIK
CBfİTLBRİMİZl GÖRÜNÜZ

KÖRFEZ MATBAACILI ya AMBALAJ SANAYİİ
Gsıhsns Cad. Şirin Pasajı No. 45/A GEMLİK

KUMLASPOR BOZGUNA UĞRADI

ÇELÎKSPOR : 8 K. KUMLASPOR : 0

Üçüncü Amatör kümedeki temsilci
lerimizden birisi de K. Kumlaspor, ilk 
hafta, Çelikspor’la yaptığı karşılaşmayı 
8-0 kaybetti.

Geçtiğimiz hafta Pazar günü Kara
cabey’de- oynanan karşılaşmada, Kumla 
spor’u bozguna uğratan golleri 10. daki
kada Seyhun, 22.dakikada İbrahim, 46. 
dakikada Arif, 68, 72, 75 ve 81. dakika 
larda Tolga, 86. dakikada da Hüseyin 
attılar.

Salih Türktünç (4), Erdal Güceyü

Azotspor 1 Samanlıspor 0
Bu yıl ilk kez 3. Amatör Kümede mü

cadele eden Azotspor, karşılaşmaların baş
lamasıyla birlikte, ilk karşılaşmasını Sa- 
manlıspor ile yaptı ve bu karşılaşma
dan 1-0 lık galibiyet elde etti.

«***•£***
BORUSAN GÜVENSPOR : 0 ŞÜKRANÎYESPOR : 1

İkinci amatör kümedeki temsilcimiz 
Borusan Güvenspor, ikinci karşılaşmada 
ikinci yenilgiyi aldı. Şükraniyespor ile

ı I
i DÜĞÜN. NİŞAN VE NİKÂH |

I YAPACAKLAR iI 1@ ii |
I İPEK-KOZA-TİCARET I
Iı a j I

DAVETİYELERİ ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 
8 

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZI I Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet

| Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin I
İ |- . . I

Gemlik Körfez Matbaacılık re Ambalaj Sanayi

Ali Şirin Pasajı Telefon : 3233 GEMLİK 

I i

(3) ve Mustafa Kanburoğlu (3) hakem 
üçlüsünün yönettiği karşılaşmaya takım
lar şu kadroları ile çıktılar.

ÇELÎKSPOR : Ferit 3, Mehmet 3. 
Süleyman 3, İbrahim 3, Lütfü 3, Fah
rettin 3. Ilhan 3, Yusuf 3, Ceyhun 3, 
Tolga 4, Hüseyin 3

K. KUMLA : Şükrü 2, Fethi 1, Ad 
nan 1, Özkan 2, Gülek 2, İbrahim 1. 
Ali 1, Yücel 1, Şevkullah 1, Haydar 1, 
Fahrettin 1

Umurspor 1 Sırameşeler 0
Geçen sezon ikinci amatör kümeden 

üçüncü amatör kümeye düşen Umurspor 
şampiyonadaki ilk karşılaşmasını Sırame 
şelerspor ile yaptı. Pazar günü yapılan 
karşılaşmadan Umurspor 1—0 galip ay 
nldı.

pazar günü Gemlik'te yaptığı karşılaşma 
dan 1—0 yenik ayrıldı.
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GEMLİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
Aşağıda; sicil numarası. Adı - Soyadı yazılı Dairemiz» bağlı mükellefler bilinen son adreslerinde aranmışlarsada bulunama

mışlardır.
îşbu ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekâle müracaat eden veyahut taahhütlü mektup veya telg

rafla açık adreslerini bildiren mükelleflerimize yerinde veya posta ile tebliğ yapılacaktır.
İlân tarihinden bavlıyarak bir ay içinde Vergi Dairemize müracaat etmeyen ve adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda teb

liğ yapılmış sayılacağı V.U.K.nun 103. - 104. - 105. ve 196. maddeleri gereğince İLÂN olunur.

SIRA 
NO. SİCİL NO ADI - SOYADI

I L 
YILI

ÂN İLE İLGİLİ EVRAKIN
BİLİNEN SON ADRESİNEVİ TÜRÜ VERGİ M. CEZA MİK

*7——— 
38 KAV-18 Adem Vural 1979 İhbarname Kıymet Artış 23.644.- Hamidiye Mh. Krom Sk. 27
38 KAV-43 Kemal Turgut Dümer 1977 » » » 4.321.- 183.- Hamidiye Mh. İstiklâl Cd.
40 KAV-73 Erol Düztepelller 1982 » » » 586.- Kurşunlu Köyü
41 KAV-750 Kadri Belevi 1977 » » » 2.640.- Küçük Kumla Köyü
42 KAV-728 Haşan Kır 1977 » > > 2 640.- Küçük Kumla Köyü
43 KAV-1024 Cengiz Bayer 1977 » » > 2.640.- Küçük Kumla Köyü
44 KAV-1152 Perihan Calibe Ural 1977 » > » 2.640.» Küçük Kumla Köyü
45 KAV-1168 İzzet Kaplan 1977 » » » 3.021.- 178- Osmaniye Mh. Sümer Sk. 25
46 •72-117 lamall Altıntaş 1972 » Veraset 750.- 281.- Armutlu Nah.
47 973-135 Ümran Semiz 1973 » » 1.800.- 682- Armutlu Nah.
48 976-305 Rabla Akın 1977 » » 6.523- Umurbey Köyü
49 979-31 Gülsen Buluç 1979 > > 4.858* 1.480.- B. Pazarı Mh. Yediavler Sk. 17
50 68-24687 I. Agâh Çankaya 1980 » Bina 1.000.- K. Başı Sigorta Ev. Kadıköy-İst.
51 EB-23167 A. Burhan Gürcan 1980 » » 1.000 - Sakarya Cad. 17/46 Emek-Ank.
52 EB-25031 Aytan Aygun 1981 » » 1.000.- Turgut Reis Cd. 48/5 Maltepe-Ank
53 EB-6033 Meral Işıklı 1980 > » 1.000.- Bağdat Cd. 189 Fenaryolu-lst.
54 EB29364 Zeynep Tüfek 1981 » » 1 000.- Arif iye Mh. Atatürk Cd. Eskişehir
55 EC-31042 M. Cevdet Eaena 1877

1978
1979
1980

> Arsa
» »
a »
» »

100.-
100.-
100.-

1.000.-

Özveren Sk. 11/4 Maltepe Ank.
» > > »
> > > »
• • > •

56 EC-25240 Gökay Gürgen 1978
1879

»' >
» »

50.-
50.-

Oğuzhan Cd. 1/2 Fındıkzede-lst.
• » » »

57 EC-2B3B3 Hanım Duraun 1979 > » 60.- Atdare Mh. 1042 Ankara
68 EC-31328 Zeki Karuhan 1980 » » 1.000.- 15 pve da VVoura 5890 Belçika
59 EC»3lO43 Kublley Kırşehlrlloğlu 1977

1978
1979
1980

» >
» 1>
» »
» »

42.-
42.-
42--

1.000.-

Bağlayan Sk. 30/6 S.Bağlar-Ank. 
» A> » >
M J» J» »
» » M »

80 EC-28093 Osman Güday 1080 » » 200.- G. Akdemir Sk. 20 Hürriyet-Buree
61 EC-12713 Nurayan Hanllcl 1980 » » 1.000 - 1 Berlin 65 mürler atr.52 Almanya
62 EC-1B981 Fırat Oltan 1889 » » 1.000.- İlkiz Sk. 24/13 Sıhhiye-Ankara
63 EA-29B53 Mehmet Hasdemlr 1979

1980
» Arazi
♦ Tl

15.»
500.-

32. Sk. 7/10 Bahçalievlar-Ankara
32. Sk. 7/10 Bahçelievler-Ankara

64 EA 30243 Kemal Duru 1980 > J» 1.000- 1731. Sk. 25/2 Karşıyaka-İzmir
65 EC-B804 Abdülrezzak Elmaslar

• 1 *1
1977
1977

ödeme Emir Arsa 1.500.-
2.050.-

Laleli-latanbul
Lalali-latanbul

66 978-338 M. Emin Tuncay 1974 » Kıymet Artış 2.946.- 37.- Çark Cd. Anbarlı Sk. 8 Adapazarı
67 977-3584 Emin Ünal 1977 » Emlak Alım 1.4C0.- 37.- Oamaniye Mh. Pazar Cd. Şan S. 4
68 GA-128B Enver Akpay 1977 » Gelir 6.306.- Hamidiye Mh. Krom Sk. 10
69 GA-987 İlhanlI Boıkurt 1977 » » 4.807.- 400.- D. aubaşı Mh. Ş. Mehmetçik Sk. 3
70 GA-618 İsmail Erkul 1978 > » 6,083.- Hamidiye Mh. İstiklâl Cd. 31
71 GA-2904 Saadettin Civan İ 977 > * 1.562.- D ere boyu No. 7/A
72 GA-11776 Ayten Serbest 1977 a » 1.476.- Pehlivan Sk. 5/3 Mec’diyeköy İst
73 GA-2914 Şükrü Salofilu 1977 » > 1.350.- Yalova Yolu No 16
74 GG-1776 Aslan Mutlular 1977 > » 1.287.- Kayhan Mh. 2 Na.iu Cd. No 9
75 977-7 Yusuf Daygı 1977 > Yiyecek Bedeli 1.176.- H. Paşa Mh. No. 11
76 «1'2011 Yılmaz Yılmaz 1977 > Gelir Vergisi 600.- (GA) 240.- (MD) §60.- [Kusur) Kapaklı Köyü
77 GG-2021 Yılmaz Yılmaz 1976 » > > > > > • •

SAYIN İNŞAAT SAHİPLERİNE
GÜLER TİCARET

250 Tl. G 0 N D E M :

1—

DÜZELTME

Gemlik Asliye Huoa 
Mahkemesinin 12. 10 
gün 982/275 esas 982141} f 
karar numarası ile NİYASf*' 
olan edim MİYASE olarat 
AYŞE olan anne adı HABiBf, 
olarak düzeltilmiştir. 

Duyurulur.

MİYASE ÛZTÜRC ;

KAYIP

İstanbul Liman Başkan- j 
lığından elmiş oıSugmI 
13395 nolu usta gemici mİ 
terliğindeki gemi ecem ruh-1 
satımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

Bilgin ÇINAR

*****♦*♦♦#11

Satılık Bina •
M

Balıkpararı Hamam kv- _ 
çısında tamamı bitmiş du- j 
ramda 3 katlı apartman • 
hibl eliyle satılıktır.

Müracaat : 2428 GendM

•iaCT9HIM

KİRALIK
ZEYTİN DEPOSU

Bahkparan 2 Nolu U. 
70 tonluk şeytân depom 

kiralıktır.

Tlf : 1591 GEMUK «

SATILIK 
YAZUK

K- Kümle Alvûz 
Sitesinde sahibir 
den

Tlf: 3018 GEMLK

Konsrrc İlânı

Kavak îu^aat Tahtası - Tuğla - Kiremit
TLF î 1437 İSTİKLÂL CADDESİ GEMLİK
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