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Zeytin Paralarının Yarısı Dağıtılacak
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Kısa... Kısa...
İlçe Emniyet Amiri tarafından her ay başı düzen 

İanen daire amirleri ve fabrika yöneticileri yemekli 
taplantılarindan biri daha yapıldı.

Sunğlpek fabrikasında düzenlenen gece neşeli bir 
şeklide geçti.

# ♦ #
önümüzdeki hafta yapılacak olan, Azotspor Ku

lübünün düzenlediği "Eğlence Şöleni"' için davetiye 
satışına başlandı. Gecede Yıldın Tezoan, Alaattln Şen 
soy, Deniz Erkanat, Şen Bahrlyolller, Semra Soylu, 
Can Güney katılacak.

Gecede 1982 yılının "Büyük Süprlzi" açıklanacaklyûi 
ılbin

ÜRETMENLERİNE ARMAĞAN
MlLUCf

-KIZ MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ
-KÜLTÜR ŞÖLENİ YAPTILAR

Toplantıda borsa ku

rulması yönünde bir karar 

alındı. Bu konu ila ilgili 

olarak oluşturulan heyet 

kuruluş çalışmalarına baş 

lıyacak. öncelikle Ticaret 

Bakanlığına gönderilecek 

gerekil belgeler hazırlana

cak ve Gemlik Ticaret 

Borsası kuruluşu için baş 

vuruda bulunulacak. Ba

kanlığın olurü geldiğinde 

borsa rosmon kurulmuş o 

laoak.

Marmara Birlik zeytin 

Tarım Satış Kooperatifi 

zeytin elimlerim hızla sür

dürürken, tüccar kaliteli 

zeytini tercih ediyor.

Son günlerde alimleri 

yoğunlaştıran İlçemiz 72 

Nolu Marmara Birlik Zey

tin Tarım Satış Kooperati

fi yetkililerinden aldığımız 

bilgilere göre, bugüne ka« 

dar ortaklardan 2 milyon 

600 bin kilogram zeytin 

alındı. İlgililer, bu sezon 

Gemlik v e Köylerinden 

yaklaşık 6 milyon kilogram 

zeytin alınacağını belirtir

lerken, alınan zeytinlerin 

bedellerinin yarısının önü

müzdeki hafta İçinde ö- 

denmeğe başlanacağını a- 

çıkladılar.

ÖDEMELERE BAŞLANIYOR

Önceki gün Orhanga

zi Çakırlı Köyünde ortak

larla konuşan Marmara 

Birlik Zoytln Tarım Satış

Kooperatifi Genel Müdürü 

İsmail Minareci, Ziraat 
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ri 10 milyar lira krodinln 

bir bölümünün kullanılma

ğa başlandığını ve ortak

ların birliğe bağlı koope

ratiflere vermiş oldukları 

zeytinlerin bedellerinin ya

rısının ödenmesine hemen 

başlanacağını söyledi. Mi

nareci, bu sezon bekle

nenin üzerinde bir rekol-
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renle verildi. Dönom M-Gemlik Askeri Vote« 

riner Araştırma Enstitüsü 

ve Eğitim Merkezinde o- 

ğitim hizmetlerini tamam- 

lıysn 173. dönem Ve t. 

Hek. Yedek Subaylar me

zuniyet diplomalarını dü

zenlenen törenlerle aldılar.

Askeri Veteriner Araş 

teye sahip olduklarını vo 

atımları sonuna kadar 

sürdüreceklerini belirtti.

BURUŞUK ZEYTİNLER 

ALINSIN

Marmara Birlik Zey

tin Tarım Satış Koopera

tifi alimlerini hızla aürdB- 

rürken, zeytinlerin karar

ması sırasında başlıyan o- 

ni soğuklar nedeniyle bu

ruşan zeytinlerin de alın

ma töreninde eğitimi ba

şarıyla bitiren döne- bi

rincisi ikinci vo ûoûncB- 

süne basen be'geiori tö 
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matını İsteyen ktopratl' 

önekten görüşlerini şöyle 

açıkılyorlar :

Havaların ani so

ğuması nedeniyle buruşan 

zeytinlerin kooperatif ta

rafından ayrı bir fiat uy

gulaması İle alınması, güç 

durumda olan zeytin üre

ticisini biraz olsun ferah- 

latscaktır Bu koneds koo

peratif ilgililerinden anla

yış bekliyoruz.»

Gamllk Kız Meslek 
Ütesi öğrencileri öğret 
Menlerine armağan olarak 
•kullarında kültür şöleni 
düzenlediler.

Kız Meslek Lisesi Sa 
tonunda düzenlenen "Kül 
tür Şöleni" no çok aayı 

Üğratmon vo öğrenci
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lu olan salonda ilk açılış 
nnuşmaeım Kız Meslek 
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kat ve muhasebe bürola
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Yazarımız Yılmaz Akkıhç'ın ya
zısı alimize ulaşamadığından ya- 
yınlıyamıyoruz.

Duyurur, özür dileriz.
G. Körfez

YASEMİN 
Çiçek Galerisi

Buket — Çelenk — Boş Saksı — Çiçek Toprağı 

Tropikal ve Subtropikal Bol Çeşit Salon Süs Bitkileri 

Kaktüs Çeşitleri — Bahçe Süs Fidanları ve 

Bahçe Beyzajı İşleri — Düğün Araba Süslemeleriyle

Hamidiye Mah. İstiklâl Cad. Krom Sok. No. 2/B 

Gazi (27 Mayıs) İlkokulu yanında Ozkardeşler 

Apartmanı Altında Sayın Gemliklilerin Hizmetine

Girdiğini Müjdeler.

Mutlu Günler Diler.

Tlf : 3930 Gemlik

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, delaph formika portmanto uygun fiatla 

satılıktır.

Müracaat : Gemlik Körfez Gazetesi Tlf : 1797

KİRALIK ZEYTİN HAVUZU

ClHATLI KÖYÜ HUDUTLARI 
İÇİNDE BAŞDEĞİRMEN ÜSTÜNDE

3 HAVUZ TOPLAM 20 TON 
İSTEKLİLERE KİRALIKTIR.

MÜRACAAT : KEMAL ÖNCÜ CİHATLI KÖYÜ 
TLF t 34-58 GEMLİK

GALERİ

SERKAN

Gemlik
Yazıları

Gemlik'in Haçlılar gelinceye kadar olan tarih
sel dönemlerinden "günümüze" geride neler kaldı? 
Hemen söyleyelim: Pek birşey kalmış değil aslın
da. Bunu yadırgamak da gerekmez. Zira antik Kios, 
hiçbir zaman Ege yöresindeki Efes, Milet veya 
Selçuk gibi- önemli bir yerleşim merkezi olamamış
ta*. Dahası, Nicea (İznik) düzeyine de varamamış
tır. Gemlik ve çevresinde sözkonusu antik kentler 
gibi açık hava tiyatroları, agoralar (pazar yeri), ta
pmaklar, su kemerleri veya kale duvarları yoktur.

Acaba Gemlik'te bulunup da arkeoloji müzesi
ne konulmuş bir "buluntu" var mıdır, diyerek 2 
Aralık 1982 günü Bursa Arkeoloji Müzesini’ni gez
dik. Müze Oldukça zengin. Heykeller, lâhitler, ke- 
ramik kaplar, çam eşyalar, madeni sikkeler ve süs 
eşyaları hazır ve nazır... Bir saat kadar tek başı
mıza seyrettik. Üçyüzbin küsur nüfuslu Bursa’da 
bizden başka "gafil” yokmuş demek ki...

Çeşitli galerilerde sergilenen bu buluntuların hiç 
birinin altında, "filân tarihte falan yerde bulun
muştur" gibi açıklayıcı bir "fiş" göremedik. Yet
kililerle görüşmek istedik, görüştürdüler.

Arkeolog asistan Sayın Bedri Yalman, göreve 
geldiğinde müzeyi malesef böyle bulduğunu, bulun
tuların daha başlangıçta sağlıklı fişlenmediğini, bu 
işlemin yanlış yapıldığını ve şimdi yapılacak bir 
fişlemenin gerçeği yansıtmayacağını belirttiler Hak 
lıdırlar; eğri duvar badana ile düzelmez elbet!..

# &
Sayın Yalman, kendisinin müzede olduğu yıl

larda Gemlik'te bulunmuş bazı eserlerin müzeye 
girdiğini beyanla, bunları gösterdiler. Bunlar: Gem
lik mezarlığı yakınında bulunmuş bir büyük lahit, 
Hamidiye Köyü civarında bulunmuş sütun başlık
ları ile Gemsas'ta bulunan çok küçük bir lahit ki 
içinde halen bia kurukafa parçası var.

Sayın Yalman ayrıca İngilizce yazılmış "antik 
sikkeler" konulu bir kitaptan, örneği müzede de bu 
lunan bir "Kios Parası’’ gösterdiler. Paranın bir 
yüzünde tanrı Apollon’un profilden başı, diğer yü
zünde bir gemi resmi yer almaktadır.

Konuşmamız sırasında Yalman: (İznik Haçlı
lar tarafından kuşatıldığında, kent göl üzerinden 
yardım alarak direnmeyi sürdürünce, bu yardımı 
engellemek için Haçhlar’ın Gemlik’ten İznik Gölü
ne gemiler indirdiklerini ve direnmeyi kırdıklarını) 
da söylediler. Bu bilginin hangi kaynakta olduğunu 
söylemeyi unuttukları gibi, not tutma telâşı içinde 
biz de akıl edip soramadık...

Böyle bir olay gerçekse, kuşatma sırasında ge
mileri karada yürütmek becerisinde Fatih Sultan 
Mehmet yanlız kalmıyor demektir.

* * *
Pekiy, şimdiki Gemlik’te neler var? Atatürk İlk 

okulu girişindeki Atatürk büstü, çiçek sepeti baş
lıklı (Korent tarzı) birkaç antik sütun üzerine ko
nulmuştur. Kayhan Mahallesi Dutlu Sokak’ta Rum 
lar’dan kalma eski bir yağhane duvarında bir 'ya-

GERİDE NELER KALDI

Av. Ali AKSOY

zıh taş" bulunmakta. 1982 yazında bu taşın Al
manya’dan gelen konukları oldu.

Münih Üniversitesinin "Anadolu Etnografya 
Enstitüsü'nde çalışmalarını sürdüren Türk Doçent 
Sencer Şahin, ekibindeki Alman asistanlarla birlik
te bu taşın gizini çözdü: Taş, bir mezar taşı yazı
tıymış. Şablon dökerek kalıbını aldılar, foroğrafinı 
çektiler. Kendilerine yardımcı olan tarih öğretme
ni Sayın Ürer Konak taşta yazılı metni not almış. 
Yazılan şu: (Burada Kios'lu Heraklides obası baş
kanı _________  ile karısı __________  yatmaktadır.
Buraya bizden başka kim gömülürse devlete 200 
dinar para cezası ödesin)

Aynı ekip İlıcaksa yöresindeki kırık lâhitler- 
den birinde (Buradan geçen yolculara selâm ol
sun) dileğini bulmuş.

Kayhan Mahallesi Kele altı Sokak'taki "kale" 
ye gelince : Bu büyük duvarın bir kaleden geriye 
kaldığına inanasım gelmiyor âmâ Gemlik'in Osman 
hlar tarafından fethinde, yerli halkın bir kale için 
de aylarca direndiğini yazıyor kitaplar. İki hafta 
sonra Osmanhlar'ın fethini anlatırken bu olayı da 
aktaracağız. Yine de İznik'in, İstanbul’un veya Di
yarbakır’ın surları halâ ayakta iken Gemlik kale
sinin kaybolmasını aklımız almıyor.

Çocukluğu Kumla Caddesi'nde geçen "gönlümün 
camekânı va oğlumun anası"', komşularının yaptığı 
bazı temel veya zeytin sarnıcı kazılarında, "kefeki" 
zemine oyulmuş bazı mezarlar çıktığını, içlerinde 
kap-kacak ve iskeletler olduğunu, çocukluğunda 
bunları gördüğünü söylemektedir.

Atkerlik Şubesi arkasında ve Manastır civarın
da bulunan kilise kalıntılarının Haçlılardan önce 
mi sonra mı yapıldığını bilecek durumda değiliz. 
Bir kiliseden dönüştürülen Bahkpazarı Camiinin, 
yeniliği ve sağlamlığı nedeniyle, Osmanlı dönemin
deki Rumlar'ca yapıldığını sanıyoruz.

Haçlılar öncesi Gemlik’ten günümüze kalan a- 
sıl önemli şey, bizce Halitpaşa, Bahkpazarı ve Kay 
han Mahallelerinin antik kentlere özgü tipik yer
leşim plânıdır Birbirine paralel denize dikey inen- 
sokaklan, kıyıda denize paralel iki ana cadde (şim 
diki 1 ve 2 nolu caddeler) kesmektedir.

Aynı akılcı kent planlamasını, ilçemizin Osman 
lı döneminde oluşan ova tarafındaki mahallelerde 
görebilmek mümkün değildir. Bu durum basit bir 
raalantı olmayıp, Osmanh-Türk geleneğinde yerle
şik kent yaşamının yeterince gelişmemiş olmasın
da (veya gecikmiş olmasında) aranabilir, öyle ki 
ova kısmında oluşan plansız yerleşim, cumhuriyet 
döneminde dahi giderilememiştir.

ilçemizin 'eski Gemlik'ten kalma semtlerinde 
oturan hemşehrilerimiz, budüzenli sokakları, yaşamla 
nnı ve öykülerini pek bilmediğimiz "fi tarihinde’’ 
bu ilçede yaşamış eski hemşehrilere borçludurlar.

Haftaya : Haçhlar’ın Çağı

Spot Maileme ve Giysileri 

Perakende, Toptan Setış Mağazası 

GEMLİK LİLERİN HİZMETİNE
ANILDIĞINI MÜJDELER

Belediye Kahvehanesi Karşısı Gemlik

HER ÇEŞİT CİLT İŞLERİNİZ 
TEMİZ VE SERİ OLARAK KÖRFEZ 

BASIMEVİNDE
TLF î 1797 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

KİRALIK TELEFON

2 yıllık sûreyle kiralık telefon No ; 2932 
Müracat : 1 797

Ehliyetli Traktör Şoförü

ARANIYOR

Mür. : K af oğlu Sabun Fab. Gemlik
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tasanlar yüzyıllar boyunca özgürlük 
uğruna savaşmışlardır. Bu özgürlük sa 
Yaşlarında insan olma bilinci ışığında, ne 
yapılması nasıl yapılmasının ilkel yöntem 
Itrini bulmuşlardır. Tarihin akışında, in 
sanın mal-asülk edinmesi insanlaşma öz 
lemini dile getirmesi ki; özünde, insanın 
bir şey yapmasının, bir şeyi kazanması 
mn, elde etmesinin özlemi yatar. Bu da, 
insanın ilkel yaşamdan kurtularak; özgür 
lük aramasıdır. Çünkü özgürlük; en ge 
niş anlamıyla da, insanlaşmak özleminden 
başka şey değildir.

Özgürlüğün arayışı içindeki insan, 
kuşkusuz bu arayış içinde beyinden ge 
len uyarılara kulak verecektir. Beynin 
uyarılan doğrultusunda, ellerini, kolları 
m, dilini de kullanarak; uygarlığını yara 
tırken. özgürce davranışlarla bilincini de 
yenilemiş oluyordu. İlkel bilinciyle okul 
oluşturan insanın, yavaş, yavaş ilkellik 
ten kurtularak; daha geniş alanlar yarat 
ması; yani daha da özgürleşmesi, bağım 
hlığmı azaltması sonucu, ne yapması ge
rektiğinin arayışı içine girmiştir. Bu ara
yış içinde, topluluklar oluşturulması yo
lunda insan, yeni, güçlü adımlar atmış
tır.

Zamanla, elinde mal birikimi olan 
insan; özgürlük hamuruna iyi bir şekil 
vermeyi amaçlayarak yola çıkmış; bu 
çıkışla çalışmalarını sürdürdüğü, özgür
lük türlerini genişletme çabası içine gir
miştir. Özgürlük türleri çoğaldıkça, ya
ratıcının kıvancı artacak; bu kıvançla 
yeni arayışlar içine girecektir. Bu arayış
lar, ilkellik, ilkellikten sıyrılma çabasın
da olan insanı, topluluklar içinde yaşa
maya götürürken; özgürlükler kavramla
rında da ilerlemeler olacaktır. Bu kav
ramların ışığında, çevresini yeniliklerle 

donatacak; elini, beyninden gelen uyan
larla daha bilinçlice kullanarak, yeni uy
garlıkların kucağında özgürlüğün tadını 
çıkaracaktır.

Uygarlıkları yaratan insanın, günün 
birinde yarattığı uygarlığın tutsağı ola
cağı hiç usundan geçmiyordu. I lerki ya
şamlarında özgürlüğün tadını, iatediğince 
çıkaramıyacağını kestirebilir miydi? Her 
çalışma alanı, ne denli özgürlük yuvası 
olsa da; eskisi gibi özgürce davranışlar 
sınırlandırılmış olacaktır. Çünkü; «Top
lumda özgürlük, ancak istenmesi gereke
ni yapmak...» olacaktır.

insanın, toplu yaşama geçmesi, ulus
laşmaya yol açmıştır. Aşamalı olarak u- 
luslaşma bilincine ulaşan insan, yönetim 
biçimi üstünde durarak; kıratlıklar, dere
beylikler, padişahlıklar yönetimlerinin 
özgürlük anlayışlarını da özümsemiştir. 
Bu özümseme sonucu, insan onuruna 
uygun yönetim biçimlerinin arayışı için
de olmuştur. Bu arayış, özgürlüğün ta
dını çıkarabilmesinden kaynaklanıyordu.

Yeni yönetimlerde seçeceği insanlar, 
kendi adına kendisini yönetecekler; top
lumun bireyi olan insan da, seçme öz
gürlüğünün sonsuzluğunda yaşayacaktı. 
Oysa, “tarihten ders almak” çok yerin
de olurdu. Bunu, uzun zaman ne anla
yabildi, ne de çıkarlarını önleride yürü
ten yönetimlere ses çıkarabildi.

Toplumu yönetecek siyasilerin, akıl 
almaz sinsi tutumları nereden bilinecek
ti? Siyasal güç, yaşamını aldatmaca nu
tuklarına bağlıyarak; toplumu özgürlük 
ortamından çıkarcı, bireyci ortama çek
meliydi. insan, bir kez daha aldatıldığını 
anlayarak; yaratabildiği özgürlük orta
mında, bir süre daha yazgısıyle başbaşa 
olacaktı.

SPOR... SPOR... SPOR... SPOR...
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SÜMERSPOR
TEK GOLLE DEVRİLDİ O-1

Üçüncü Amatör kümede bu haf
ta sahamızda yapılan [Sümerspor-Çe- 
kirgespor karşılaşması 1-0 Çekirge- 
spor’un lehine sona erdi.

Pazar günüJÇGemiik’te oynanan 
karşılaşmada gayet güzel bir futbol 
vardı. İlkfyarıda iki takımda birbir
lerine sürekli baskın oynamaya çalın
tılarsa da top sürekli orta saha da İdi. 
Ancak İlk yarının son dakikalarınca 
Çeklrgesporjdaha baskın oynamaya 
başladı. Çekirgespor'un 9 numaralı 
futbolcusu Mehmet. Sümerspor ka
lesinde sık sık gol(tehlikeleri yarat
tı. Bu tehlikelerden biri 36 dakika
da meydana geldi ve Mehmet kaleciy
le karşı karşıya kaldığı anda Sümer
spor kalecisi Mehmet, mutlak gölü 
önledi. Fakat Çekirgespor'akınları ha
la devam ediyordu ve 43. dakikada 
yine Mehmet’in güzel bir şutu Çe- 
kirges[ior’u.|1-Oi önejgeçlrmlş 'oldu. 
Derken llk| yarının^son düdüğü kar- 
şılaşmanın’orta hakemi Kenan Benl- 
tarafından çaldı.

İkincljyarıda FÇeklrgespor daha 
baskın oynamaya; başladı .[Mehmet ve 
Süleyma’ın sık sık patakları, • Sümer
spor kalesinde gol tehlikeleri yaratıyor 
du. Bunlardan birisi 60. dakikada Meh
met’in tek^başına, kaleciyle karşı kar-

SÜMERSPOR Mehmet, Musa, 
Metin, Emin, Adnan, (Kenan) Musta
fa, Veysel_?(Namık), İrfan, Harun, 
Gürol, Turgut,

Sümerspor
Banka Koruma Görevlilerine

2. Piyango
Kurs Verilecek

Ihsan BÖLÜK
şıya kaldığı anda topu dışarı attı.Çe- 
klrgespor’un birbiri ardına eline ge
çirdiği gol fırsatlarından birini de 63. 
dakikada Süleyman değerlendiremedi. 
Hemen arkasından, sağ tarafta Süley
man, sol tarafta Mehmet kaleciyle 
karşı karşıya kaldılar. Süleyman’ın, 
Sümerspor kalecisi Mehmeti'n bacak 
arasından gönderdiği top sol direği 
sıyırarak dışarı çıktı ve Sümerspor 
bir gol tehlikesi daha atlatmış oldu. 
Bu tehlikeden sonra Sümerspor kar
şı atağa geçti ve ikinci yarıda Veysel' 
in yerine giren Namık, Çekirgespor kale 
sinde yarattığı tehlikeden, bir sonuç 
çıkaramadı. ...ve, Sümerspor kalesinde 
yine Mehmet ve Süleyman görüldü. 
Mehmet’in vurduğu güzel bir şut, di
rekten dönüce Süleyman ekledi ve 
top üst direği sıyırarak dışarı çıktı. 
Bu tehlikeler sürüp giderken, Çe- 
kirgespor’dan Levent, Sümerspor'dan 
Metln'da sarıkart gördüler.

Karşılaşmanın İlerleyen dakikalar
ından bir sonuç alınamayınca, skor 
1-0 Sümerspor’un yenilgisiyle sona 
erdi.

Kenan Beni Recep Biçer ve Nus- 
ret Aydın hakem üçlüsünün yönettiği 
karşılaşmaya takımlar şu kadroları ile 
çıktılar.

ÇEKİRGESPOR : İlhan, Çoşkun, 
(Levent), Recep, A. Kerim, Fikret, 
Mustafa, Süleyman, Metin, Mehmet, 
İbrahim, Eyvaz

Ekmek Satın Alınacaktır
1- Müessesemizin, 1983 yılında Sosyal Hizmetler/Kantin ihtiyacı bulunan 

” % 30 toleransla 110.000 adet Ekmek Ticari Şartnamemiz hükümleri dahilin
de ve kapalı zarfla eksiltme suretiyle satın alınacaktır.

2- Bu işin muvakkat teminatı 50.000.- TL. (Y. Ellibin) dır.
3- Bu konudaki ticari şartnamemiz Müessese Ticaret Müdürlüğünden te

min edilebilir.
4- Şartnamemiz hükümleri dahilinde hazırlanacak kapalı teklif mektupları

nın engeç 27.Arahk.1982 Pazartesi günü saat IS.oo’e kadar Müessesemizde bu
lundurulması şarttır.

5- Müessesemiz mubayayı yapıp yapmamakta veya dilediğinden almakta 
J serbesttir.

SÜMERBANK GEMLİK SUNĞİPEK VE VİSKOZ 
MAMULLERİ SANAYİİ MÜESSESESt - GEMLİK

lik İş Bankası veznadarı 
Mehmet Suluköy'de Sei
ko marka duvar saatini 
kazandı.^ Büyük İkramiye
nin bir üst numaralı bile
tin sahibi de Abidin Uyar 
alektlrikli fırın kazandı.

Talihliler hediyelerini 
geçtiğimiz hafta içinde ku
lüp yetkililerinden aldılar.

Bazı Bürolara
Hırsız Girdi

İZZET ÜNAL

Bakalardaki koruma 
görevlileri için kurs açıldı.

Gemlik'te 10 Umur- 
beyde 2 ve Armutluda da 
1 banka olmak üzere 13 
bankada görevli olan 26 
koruma görevlisine kurs a 
çildi. Bu kurslar sabah 9

Kız meslek lises

dan akşam 17 ye ka
dar sürüyor Koruma gö
revlileri için açılan bu kurs
lar 15 gün sürecek.

İlgililerden aldığımız 
bilgiye göre açılan bu kurs 
un koruma görevlileri için 
çok yararlı olacağını söy
lüyorlar.

öğrencileri

İPEK - KOZA - TİCARET
DAVETİYELERİ ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 

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

leyin , kapıyı •; kırarak giren 
hırsızların,'aynı gece Aii 
Şirin Işhanındaki Av. Rıza 
Çakıcı’ya alt büroya da 
girdiği öğrenildi.

Avukatlık bürosundan 
5.500 lira. Müşavirlik ya
zıhanesinden de 2 adet 
dolma kalem alan hırsız
lar, masaların çekmecele
rinizde kırdılar. Emek Mu
hasebe Bürosundan da bir 
miktar olan'bozuk para
lan da alan hırsızlar, izle

mini yok ederek kaçtılar.
Olaya el koyan ilçe 

Emniyet Amirliğince hırsız
lık yapılan bürolarda olay 

’ teeblt raptı düzenlendi ve 
büro sahiplerinin da şika
yetleri saptadılar.

öğrencilerce hazırlanan rit
mik cimnastik grubu gös
terileri ve ''Söğütlü Köyün 
Öğretmeni" adlı tek per
delik bir oyun sergilendi. 
Başarılı bir şekilde oyna
nan ©yun. izleyicilerin b

nişini kazandı.
Gecede ’’Öğretmenler 

Günü” nedeniyle okullar 
arasında düzenlenen yarış
malarda derece alan öğ
rencilere armağanları ve
ri İdi.

1983 Yılı Yaklaşıyor

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN 
TAKVİM ÇEŞİTLERİ İLE
YENİ SEZONU AÇTIK

ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRÜNÜZ

KÖRFEZ MATBAACIU ve AMBALAI SANAYİİ
Gazhane Cad. Şiria Pasajı Ne- 45/A GEMLİK



gemLik

K&HFEZ
7 Aralık 1 982 Sah

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden 
Kıymet Takdirinin İlânı

Gümrük Binasının yapımı için Gemlik Hami* 
diye Mahallesi Bir No.lu Aralıkta Pafta No : 31 
Ada No : 144 ve 12 No.lu Parselde kayıtlı 0157.96 
mİ taşınmazın aşağıda batirtilen giin ve saatte 
Gesalik ilçe İdare Kurulunca seçilmiş olan Komis
yon marifetiyle Kıymet Takdiri yapılacaktır. Belirtilen 
gün ve saatte taşınmaz Maliklerinin Kamulaştırıl
manın yapılacağı mahalde hazır bulunmaları husu- 
au 4839 sayılı Kanunun 11. nci maddesi gereğince 
ilan olunur.

Kıymet takdiri günü : 15/12/1982 saat : 10.00

Koyu veya Palla Ada Parsel
Mahallesi Mevkii Cinsi Miktarı No. No- No.
Haaidiya 1 Nolu Arsa 0157.96 m2 31 144 12

MALİKİ : Rıfat KARSAK İbrahim oğlu 2/6 hisse 
Eyüp TOPLU Haşan oğlu 2/6 hisse 
Ahmet TOPLU Haşan oğlu 1/6 hisse 
Sebahat TOPÇU Ahmet kızı 1/6 hisse

Hal Karşısında Kiralık 140 Tonluk 
Zeytin Deposu

Müracaat : Sami Taran
Tlf : İst. : 673205 — Gemlik : 1106

27 Mayıs İlkokulu Karşısında
Kiralık 2 Daire ve Dükkânlar

Müracaat : Sami Taran
Tlf : 1106 GEMLİK

DUYURU
TAHMİL - TAHLİYE İŞLERİ 

DERNEĞİ AŞAĞIDAKİ ADRESE 
TAŞINMIŞTIR.

Yönetim Kurulu 
Bşk.

M. Ali Altay

Adres :
Hamidive Mh. Çeşme Sk. No. 27 Kat 3 GEMLİK

SATILIK
YAZLIK

K. Kumla Alyüz 
Sitesinde sahibin 
den

Tlf: 3018 GEMLİK

I 
KİRALIK

ZEYTİN DEPOSU

Balıkpazan 2 Nolu Cd.
70 tonluk zeytin deposu 

kiralıktır.

Tlf : 1591 GEMLİK

1983 Yılı Yaklaşıyor
Türkiye’nin En Zengin Tnkvim

Çeşitleri ile
Yine Sezonu Sürdürüyoruz 
çeşitlerimizi Görünüz

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



^7- QemUik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASI GAZETE 

YIL » 1O SAYI : 14 ARALIK 1982 1O 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

leylin Alım Kampanyası
Devam Ediyor
Marmara Birlik Tarım 

Satış Kooperatiflerinde 

1982 ürünü zeytin atım

ları sürdürülüyor.

Hava koşullarının da 

iyi gitmesi nedeniyle hız 

lı bir sakilde devam et

mekte olan alım kampan

yalarında günde ortalama 

200 ton zeytin almıyor.

İlçemizde Gemlik Mer 

kez. Küçük Kumla, Armut
lu, S. Kumla, Karaçalı, 
Narlı, Kapaklı, Fıstıklı, 
Umurbey, Cihadı, Kurşun
lu, Gençali, Adliye, Mu* 

rateba, Engürücük, Kurtul 
Datnirtaş, Y e n i k ö y 

alım merkezlerinde sürdür
ülen atımlarda bugüne ka
dar 45 milyon kg. zey
tin alındı.

Belediyenin Esnaf Kontrolleri Sürüyor
1 Milyon Liraya Yakın Ceza Kesildi

Belediye ve sağlık e- 
kiplerince İlçe esnafının 
denetlenmesine devam e-

KIZ MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ 
“SÖĞÜTLÜ KÖYÜ ÖĞRETMENİ” OYUNUNU 
BASARI İLE SERGİLEDİLER Ömer ALTIN

Gemlik Kız Meslek Lisesi öğrencileri öğretmenler Günü nede
niyle, öğretmenlerine armağan olarak "Söğütlü Köyün öğretmeni" 
adlı oyunu sergilediler.

Geçen hafta Okul Salonunda düzenlenen gecede öğrenciler 
izleyicilerden bol bol alkış topladılar.

KALİTELİ ZEYTİN ÎYİ PARA

Bu yıl Marmara Bir

ilik Zeytin Tarım Satış Ko

operatifi "tarafından alın

dildiği açıklandı.
Belediye ilgilileri yap

tıkları açıklamada’ zabıta 

makta olan zeytinlerde ti

tiz davranıldığı ve kızıl 

zeytinleri ilefburuşuk^zey- 

ftlnlerin alınmadığı gözle

ekipleri ve İlçe sağlık me
murlarınca gıda maddele- 

D. 8. 4 te

niyor İlgililer "kaliteli zey* 

tin, İyi para’' sloganı He kam 

panyayı sürdürdüklerini ve 

sonuna kadar atımların 

böyle devam edeceğini 

belirttiler.

72 Nolu Tarım Kredi 

Kooperatlflnce ortaklardan 

alınan 45 milyon 

kg. zeytine karşılık ortak

lara
tl. ödiyecekler. İlgililer 

atımları sonuna kadar gö

türmeye niyetli olduklarını 
belirtiyorlar.

Alım kampanyası sü
rerken İznik Kooperatifi 

depolarının dolması nede
niyle Birlikçe Alınan zey

tinler Orhangazi Koopera
tifine ait depolara aktarılı
yor.

Karsak Boğazı 
1983'te
Çift Yönlü Olacak 
GEML1K-ARMUTLU YOLU 
İÇİN DE 75 MİLYON LİRA 
AYRILDIĞI BİLDİRİLDİ

Buraa-Yaleva karayo
lunun Gemllk-Orhangaıl 
arasında trafiği olumsuz 
yönde etkileyen Karsak 
Boğazının düzenlenmesine 
önümüzdeki 1983 yılında 
öncelik verileceği bildiril
di.

Vali Zeka! Gûmüşdiş 
'den alınan bilgiye göre 
1983 yılında Mudanya 
Devlet Karayolları için 25 
milyon Ura Karacabey dub 
le yolu sanat yapılan için 
13 milyon I Lira. Gemllk- 
Armutlu yolu için 75 mil
yon Lira ve Bursa-Yalova 
yolu için ise 37 milyon 
Lira ayrıldı.

D. S. 4 te

Kaçak Yapılan 
15 İnşaat 
Mühürlendi

Yazısı S. 4 te

TUZ YETECEK DENDİ AMA 
PİYASADA KALMADI

Zeytin Üreticisinin en 

büyük ihtiyaçlarından elan 

kalın tuz Tekel ve tüccar

da kalmadı.

Tekel tarafından İlçe

mize ayrılan 3 bin ton tuz

dan 500 tonu geçtiğimiz 

Lise Öğrencilerinin 
Yüzde Doksanı 
LISS Sınavlarına 
Katıldı

İzzet ÜNAL

Gemlik Lisesi son sı
nıf öğrencilerinin yüzde 
doksanının Üniversite bi
rinci basamak sınavlarına 
katıldığı öğrenildi.

Gemlik Lisesi Müdür
lüğünden aldığımız bilgile

re göre 1981-82 öğretim 
yılında 120 kişilik lise sen 
sınıfı öğrencilerinin 89 u

D. S. 4 te

1 Ocak ta Elektrik Fiatlan Artıyor
Bugüne kadar Bele

diyelerce yönetilen elek
trik işletmeleri 1 Ocak tan 
başlıyarak Türkiye Elektrik 
Kuruntuna devredilecek ve 
kullanılan elektrik Ast
larına 10 lira zam yapı
lacak.

Gemlik Belediyesi E- 
lektrik İşletmesinden aldı
ğımız bilgilere göre 1 O- 
eak 1S83 gününden iti
baren kullanılan elektrik 

haftalarda Gemlik Tekel 

Müdürlüğü tarafından ge

tirtilerek üreticilere dağıtıl

dı. Bu arada Tüccarın e- 

linde bulunan fabrika tah

sisi 300 ton tuz da dağı

tılınca ilçede tuz kalmadı.

Zeytin ürününün top

landığı şu günlerde tuz 

bulamayan üreticiler te

laşa kapılarak çevre İlçe

lerden ihtiyaçlarını gider

meğe çalışıyorlar. Öte yan

dan konuyla ilgili olarak 

Kaymakamlıkta yapılan 

toplantıda ilçe Kaymaka

mı Fahrettin Ölmez, Tekel 

Müdürü Mehmet Başaran 

İlçe Ziraat Mühendisi Se

zer Okçu ve tuz tüccarı 

Hikmet Yıldırım.

D. S. 4 te

hatlar şöyle olacak : 
E>k' Yemi

Kontrtter &4S Kr>. 9-85 f&F
Resmi Da. ICJO ■ «.IS ■
FabrMs- ■ 9M »
KûçBk S. &M ■ 9M ■
Tieortfcn 9JS » 1085 ■

Öre yandan kullan
makta olduğumuz soyan 
fiatlan ise Konutlarda te* 
nu 10 liradan 15 liraya 
Ticarethanelerde İse 20 
liradan 30 liraya çıkarıla
caktır.
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I_ KÖŞEMDEN

Tarih, Coğrafya..

Yılmaz AKKILIÇ

Son koz “Kinlş-Karum’’u görmeyi istediğimi 
yazmıştım. Bir ay geçti aradan ve bu bir ay i* 
çine. bazı meraklarımı gidermeyi siğdırabildim. A- 
nadolu'nun yazılı tarih dönemi’nin şimdilik bilinen 
ilk sayfası olan Asur kolonisi “Kaniş’' kentini, o- 
nun geniş bir alana yayılmış ve gün yüzüne çıka
rılmayı bekleyen ’*Karum/pazaryeri" ni gezdim. A- 
nadolu nun, bu yaşlı toprağın bilinen en eski uy
garlığının kalıntılarını, içim bir hoş olarak dolaştım.

Düşündüm sevgili dostlarım. Anadolu'da, bir 
ucuyla içinde bu “Kaniş-Karum” un da yer aldığı 
Asur Kolonileri Çağı'na, bir ucuyle da en eski çin 
kaynaklarında sözü edilen Hsia saltanat soyundan 
Shun-wai’ye dek dayandırılan çok boyutlu ve oy
lumlu bir oluşumun nesnel çözümlemesinde ne denli 
yetersiz kaldığımızı acı acı algıladım Ya bana öy
le geldi, ya da gerçekten doğruydu bu izlenimim; 
Kaniş'i tek başına teslim ettikleri sakat bekçi, san
ki o Hitit’lerden kalma kaya kabartmalarından fır
lamış gibiydi. Öylesine benziyordu, o derinliği ol
mayan tek yüzlü ve tek gözlü frekslere.. Sanki 
dört bin yıl öncesinden kalkıp gelmiş, kimsecikle
rin sahip çıkmadığı, bir broşürünü bile bulamadı
ğınız, bu terkedilmiş tarih hâzinesine tek başına 
sahip çıkmaya uğraşıyordu..

Şimdi duyar gibiyim, okurlarım diyorlar ki : 
“Sen bu sütunda, yanı başında da dostun Ali Ak- 
soy kollarınızı sıvamış tarih anlatıyorsunuz. Başka 
konu kalmamış gibi.."

Ne anlataydık yani, işçi kıdem tazminatlarının 
memur ikramiyesi ile sınırlandığını ve daha yıllar 
boyu bir artmanın -iki göz odalı bir almaya ev 
yeterli bir artmanın- söz konusu olamıyacağını mı?..

Oysa Kayaeri’li dostlarım Rıza Aksoy’la Yük
sel Müftahi, beni bu somut ve can sıkıcı konular
dan uzaklaştırıp tarihin ve doğa harikalarının iç 
içe yaşadığı yerlere götürdüler. Kaynaklı'daki yer
altı kentin'i gezdirdiler. V. ve VI. yüzyılın ilk Hı
ristiyanlarının, kimlerden korkarak o sekiz katlı 
yer-altı sığınağını kazdıklarını, doğru dürüst bir 
anlatan çıksa!.. O çağda, daha henüz müslüman* 
lık doğmamış.. Öyleyse kimlerden korkuyorlardı 
Kappadokia'uın bu eski yerleşikleri?.. Niçin onlara 
“Paullkian” lar denilmiş ve Bizans, ortodoks inan
cını onlara zorla kabul ettirebilmek için, orduları
nı üstlerine göndermişti yüzyıllar boyunca?..

Tarihimizin ünlü Danlşmend Gazi’siyle bu 
“pauliklan’ların bir bağlantısı var mıydı acaba?.

îşte »ize zararsız bir akademik tartışma konu
su .

Ya Zelva Boğazı ile Göreme.. Hole o Zelve 
Boğazı’ndaki "Irza Babanın Yeri'*., o üç başlı peri 
bacası nın görkemli çizgileriyle süslenmiş doğa o- 
layı.. Okurlarım eğer bana “N’olaki Irza Babanın 
Yeri?” diye soracak olurlarsa, bu sorularını doğ
rudan ve posta aracılığıyla Yüksel Müftahi dos
tuma iletirim. Yanıtı onda..

İnsan, tarih ve doğanın en seçkin örneklerini 
iç içe görmeye başlayınca sıkıntılarını unutuyor, t- 
çindc yaşadığı kısır döngüyü kırarak neşeleniyor, 
şakalaşabiliyor. Kısacası zevk almaya başlıyor ya
şamdan.

Avanos'ta, Kısıl Irmak kıyısındaki değirmen 
bozması lokantada bir kadeh rakıyı sindire sindire 
yudumlamak.. Güncel »orunlarımızın kökenlerini, 
tarihin İmbiğinden geçirerek araştırmaya çabala
mak.. Hafiften sarhoş olmak.»

Mutlu olmak, mutlu olmak, mutlu olmak..
Ve bu mutlulıığunusu can dostlarınıza borçlu 

olmak,.
Sonra da sigara dumanının yıllardır biriktirdi

ği katranı, ciğerlerin iaden şöyleco bir öksürüp te- 
mialoyerektcn bir solukta haykırabilmek t

"Yaşamak güzel şey be kardeşimi* diye...

Değil mi yani?.,.

Yazarımız Av. Ali Aksoy’un yazısı elimize geçmediğinden 
yayml «yamıyoruz. Duyurur. Özür dileriz.

Hal Karşısında Kiralık 140 Tonluk 
Zeytin Deposu

Müracaat : Sami Taran

Tlf : İst. : 673205 — Gemlik : 1106

GALERİ

SERKAN

27 Mayıs İlkokulu Karşısında
Kiralık 2 Daire ve Dükkanlar

Müracaat : SamijTaran

Tlf : 1166 GKMLtK

Spor Malzeme ve Giyıûlrri 
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Para, soframızdaki aş, sobamızdaki 
odun, sırtımızdaki giysi. Zaman olur e- 
konomik özgürlük demez; kasar-kavurur; 
ipe döndürürsün kurbanlarını. Açılmaz 
kapıların anahtarı, giderek cebimizde de
ğer yitiren, ip cambaaı; tapınılan ilah. 
İnsanları seçmişsin kurban olarak. Ce
bimizdeki büyüklüğünce konuşturur, ye
dirir, içirir, yaşatırsın. Yine de cebimiz
deki ölçülerinin verdiği kısıtlı olanaklar 
çerçevesinde eğleniriz.

Kasaba, manava, ayakkabıcıya, ter
ziye, paramızın sağladığı olanaklar ölçü
lerinde gider; alacaklarımızı, paranın saa
deti ölçüsünde alırız. Akşamdan yatar
ken, ertesi gün harcanacak paranın he
sabım yaparak uyuruz. Kalktığımızda, 
enflasyon yetmezmişçesine, ayarlamayla 
burun buruna geliriz.

Kesemizdeki paranın bize tanıdığı 
özgürlüğü yitirmemek için, çeşitli cam
bazlıklar yaparız. Baş gıda et ederlerinin 
durağan olmadığını bildiğimizden, gram* 

laet alır: et yüzü görmüş oluruz. Piyasanın 
saat başı tırmanması karşısında kısıntı 
yapmak bizim; belirli-dargelirlilerin işi* 
dir. Ne ekoaomisyeniz, ne de piyasa iş
lerine usumuz erer. Usumuzun erdiği tek 
şey, cepteki paranın emrine nymak. O, 
“köpeklerin” bile yemediği paranın tut
saklığında yaşam sürdürmek. Napolyon, 
üç kez para mı demiş. Biz dar gelirliler; 
yüz üç kez, para diyoruz da ne oluyor?

Zaman olur, işvesi tutar; tellenir-pul- 
lanır, piyasa gezisine çıkar, işyerleri ka
pılan açık boşuna beklerler, para denen 
haspayı. Canı isterse kapı eşiğine gelir; 
tutulacakmışçasına. Ederleri gözden ge
çirir; ona, buna bakar, bir reveransla 
bırakır gider haspa. Denilmez mi? “Ey 
be haspa! Böyle yapacaktmda niye umut

landırdın?” Bir gün olur belinin ortasına 
öyle yumruklar yer ki peş, peşe. Bu 
yumruklardan belini doğrultamaz uzun 
süre. Doğrultamaz; dünya piyasalarını 
tutan büyükler vurmuştur yumruğu. Ne 
denli canı sıkılsa da, çözümü de bulamaz. 
Kızgınlıklar, sıkıntılar birbirini kovalar. 
Bu kovalamacada da, çıkar yol olmalı.

Bu çıkar yolu arayan baş tacı para, 
bu kez de eğlenmek hevesindedir. Eğ
lence yerlerinde gezmelidir, usunca. -Pa
ranın usu varsa- Gelsin, barda- pavyon
da içkiler, mezeler; çekilsin kafalar. Pa
ra da keyfini bulsun. Şaşkınlık içinde 
yuvarlanan insana, acımasız olduğunu; 
bilmem kaçmçı kez koysun ortaya. Yok
sula acıması olmayan para, varsılında 
keyfini bozsun; gece, uykularını kaçırsın. 
Uykuları kaçanlar da başlar mı keçi 
saymağa. Her keçiye eder biçtikçe, sayı
lar giderek yığmlaşır. Bu karabasandan 
terler içinde uyanan paracıl, usuna ilk 
geleni yapar. Ya piyangoya, ya da to
toya gider. Ümit kapısıdır diyerek yatış 
rır paraları', toto, loto, piyangoya. Yatar 
mı etkence hesabını, yaşamını düşleyerek 
«Piyangodan, şu kadar; totodan lotodan 
bu kadar; derken "Evdeki hesap, çarşıya 
uymaz ,, Para yine oyununu oynamış; da
ğın üstündeki kar erimiştir.

Basımevlerinde devlet denetiminde 
basılır', elimizde gıcır, gıcırdır. Dört ta
ne yüzlüğe bir kilo et alamayan, köpek
lerin yemediği insanların ilahı para. Sen, 
çirkinlikten güzelliğe, yardımlaşmaya, in
sanlar, devletlerarasındaki dengesizliğe 
değin uzanan insanları birbirine Vurdu
ran kırdıran Para! Ne sen biz siz ne biz 
sensiz olabiliriz, Canımız da yükümüz de 
sen varsın.

SPOR... SPOR... SPOR... SPOR..*

Ihsan BÖLÜK

3. AMATÖR KÜME 3. AMATÖR KÜME

Kumlaspor İkinci
Yenilgiyi Aldı 1-2
KUMLASPOR : AH 3, Fethi 1, Hay- 

i dar 1 (Fahrettin 2), Şevkullah 3, Ali 
İ 2, Ali 2 (İbrahim 2), Yusuf 2, Tur* 
i gut 3, Yavuz 2, Şükrü 2

Üçüncü amatör kümede bu haf
ta sahamızda iki karşılaşma yapıldı. 
Bu karşılaşmalardan birincisi K. Kum
laspor İle Yenişehir Sultanspor arasın 
da oynandı. 90 dakikalık mücadeleden 
Kumlaspor 2-1 yenik ayrıldı.

Pazar günü oynanan karşılaşma
da, Y. Sultanspor, Kumlaspor karşı
sında büyük bir mücadele örneği ver 
dİ. Karşılaşmanın 17. dakikasında Kum 
laspor’un eline geçirdiği penaltıyı, Tur 
gut gole çevirince takımını 1-0 öne

Umur spor : i
MKP Kavaklı Gücü : o

UMURSPOR : Fatih 3, Süleyman 2, 
Mustafâ 3, Ahmet 3, Osman 3, Meh
met 3, Adnan 2, Necati 3, Behçet 3, 
Canip 4» Adnan 3 (Osman 2)

İlçemizde oynanan üçüncü ama
tör küme karşılaşmalarından biri de 
Umurspor ile MKP Kavaklıgücü ara
sında oynandı.

Selahattln Erdi, Ahmet Akyel ve 
Haşan Kocaboz hakem üçlüsünün yö

Y. SULTANSPOR : Ali 3, Ersin 3, 
Osman 3, Haşan 3, Erol 3, İlhan 2, 
Salih 3 (Hüseyin 2), Mahmut l 3 (Fa 
Ik 2), Mahmut II 3, Rıza 2, Salih 3 

geçirdi. Bu golden sonra Sultanspor 
hızını kesmeden oyuna ağırlığını koy
du. 30. dakikada Salih, Kumlaspor de 
fan sının hatasını affetmedi ve skoru 
eşitledi. 33. dakikada Mahmut ll’nin 
golüyle Sultanspor 2-1 öne geçti. Kar 
şılaşmanın ilerleyen dakikalarında bir 
değişiklik olmayınca, skor 2-1 Sultan- 
spor’un lehine sonuçlandı.

Karşılaşmayı Cahit Geyik, Ahmet 
Akyel ve Oktay Engin hakem üçlüsü
nün yönetti.

MKP KAVAKLIGÜCÜ : Ercan 2, Mu 
harrem 3, İsmail 3, Nail 3, Mesut 3 
Yusuf 2 (M. Ali 2), Halil 2 (Süley
man 2), Erol 3, Doğan 3, Coşkun 3, 
Cengiz 3

nettiği karşılaşmada, iki takımda 90 
dakika boyunca denk bir mücadele 
verdiler. Karşılaşmada tek golü 40. 
dakikada Behçet, Umurspor adına 
kaydetti ve Umurspor 1-0 yengiyle 
ayrıldı.

DÜĞÜN, NİSAN VE NİKÂH 

YAPACAKLAR

AZOTSPOR
1 PUANLA DÖNDÜ

î. KALESPOR : Muhittin, İsmet, 
Ahmet, İsmail, B. Hüseyin, Orhan, Yu
suf, Hayrettin, Halil, Levent, Can, K. 
Hüseyin

AZOTSPOR : S. Ali, B. Seyit, Mu
cit, Enver, Ahmet, Ali, İsmet, Ekrem, 
Dura km an, Haşan, Vahit (Tamer), Ce
mil

İPEK - KOZA - TİCARET
DAVETİYELERİ ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

Üçüncü amatör kümede mücadele 
«den, Azotspor, pazar günü laaik'ten 1 
puanla döndü.

Kümedeki ikinci karşılaşmasını ya

pan Azotspor, İznik Kalespor’la 1-1 be
rabere kaldı. Karşılaşmanın gollerini 20. 
dakikada Levent Kalespor adına, 75. da 
Likada da İsmail Anot adına kaydettiler.

Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet

Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

2. AMATÖR KÜME... 2 AMATÖR KÜME...

ULUSPOR : O BORUSAN : O

Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK

ULUSPOR : Emin, 
Rahmi. Rıdvan, Hamil, 
Kemâl, Mehmet, Adnan

Aziz, Ekrem.
Yahya.

BORUSAN GÜVBNSPOR : Hüee- 
seyin. Mehmet, Şaban, Sönmen. Ahmet, 
Mehmet, Kubıiay. Fatih, Bahactza İs
mail, Sedat

İkinci amatör kümedeki tek Gemlik 
ekibi Borusun Güvenspor, pazar günü 
Bursa Veledrom iış sabasında Uhııper

ile karşılaştı. Bu karşılaşmada* iki ta
kımda 1 er puanla aynldılaz.
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■■■■■■■■■■■■KaBauaa»
VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
GÜLER ailesinin kıymetli evladı

İSMAİL HAKKI GÜLER
13. 12. 1982 gönü hakkın rahmetine ka
vuşmuştur. Kederli ailesine baş sağlığı, 
merhuma tanrıdan rahmet dileriz.

Gemlik Körfez 
Gazetesi

KAYIP
16 AV 489 plakalı traktörümün ruhsatını kay

bettim. Hükümsüzdür.
Ahmet Karaoğlu

MMMeMMMffîBMMM
I I

ZİYA NIN YERİ
I

HER SABAH İŞKEMBE ÇORBA
VE SICAK YEMEK 

ÇEŞİTLERİ İLE 
YARINDAN İTİBAREN 

AKMANLAR PASAJINDA 
SAYIN GEMLİK’LİLERİN 

HİZMETİNE GİRECEKTİR.

OKTAYLAR METAL Koli. Şti.
Sayın Gemlik'lilerin Hizmetine Açıldı

İNŞAAT MALZEMELERİ TOPTAN VE 
PERAKENDE SATIH

Tlf ı 36IS
İstiklal Cad. Kordon Apt. Altı SENLİK

İSİM DÜZELTMESİ

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinin 7.12.982 
gün 982/402 esas 982/459 karar sayılarıyla nü
fusta Galip olan adım Galip Şeref olarak düzel
tilmiştir. Duyurulur.

Galip Şeref Güneşdoğdu

(W ifig IjEO TD ÎJZ İZ HZ LIIZ TT ——ZZT ZEI
1 I

| KİRALIK ZEYTİN HAVUZU
1 Cl HATLI KÖYÜ HUDUTLARI Î 

| İÇİNDE BAŞDEĞİRMEN ÜSTÜNDE J

3 HAVUZ TOPLAM 20 TON 
İSTEKLİLERE KİRALIKTIR.

| MÜRACAAT : KEMAL ÖNCÜ CİHATLI KÖYÜ | 

g TLP : 3458 GEMLİK |

Lise Öğrencilerinin BELEDİYE KONTROLLERİNİ
ÜSS ye katıldı. Bu oran 

1982-83 öğretim yılında 

daha da arttı. 103 kişilik 

lise son sınıf öğrencile

rinden 92 kişi 11 basamak 

sınavlarına katıldı. 8u e- 

ran geçen yılkl oranlama

ya göre % 10 erttı. İlgi

liler, geçen öğretim yılı 

birinci basamak sınavla»

Ehliyetli Traktör Şoförü 

ARANIYOR
Mür. : Kafoğlu Sabun Fab. Gemlik

Kaçak Yapılan 
15 inşaat 
Mühürlendi

Satılık Raflar
Marketler ve Bakkallar İçin 

Çelik Raflar Satılıktır.
Müracaat t Haluk Kaneı 
Kanar Ticaret Tlf .*

Yasalare eykıri yapı

lan 15 İnşaat Belediyece 

mühürlenerek faellyetten 

alıkondu.
İlgililerden aldığımız 

bilgilere göre, belediye

den ruhset elmedan özel 

parseller üzerine yapılan 

15 Inşaet sahibi hakkın
da yasal işlemler yapıldı 

ve belediye encümeni ya

pıların yıkılması hakkında 

karar aldı.

Belediye encümenine 
15 yapı hakkında alınan 

rında % 80 olan başarı 

oranının bu yıl sınavlara 

katılmak İçin alınan para

nın yükselmesine karşın 

arttığını ve başarı oranının 

% 90 a çıktığını söylediler.

Bu yıl okullardaki hu

zurlu ortam nedeniyle ba

şarı öreninin artmasının 

beklendiği belirtildi.

yıkım kararı mal sahiple
rine duyuruldu.

Tuz Sorunu
tuz sorunun çözümlen
mesi İçin İzmir Çamaltı 
tuzlasından acil olarak tuz 
getirtilmesi ve bu tuzların 
tüccar Hikmet Yıldırım te 
rafından satılmasını karar
laştırdılar.

Önümüzdeki günler
de ihtiyacı karşılayacak 
miktarda tuz getirtilmesi 
bekleniyor.

ri satan işyerlerini sürekli 

denetlediklerini, geçtiğimiz 

hafta içinde markasız su

cuklar örnekleri alınarak 

Askeri Veteriner Araştırma 

Enstitüsüne gönderdikle

rini bildirdiler.

CEZADA REKOR YIL

Belediye yetkileri bu

Karsak Boğazı Yolunun

Gümûşdlş, Gemlik-Orhan- 

gazl arasında trafiği olum 

sez yönde etklllyen Karsak 

Boğazının düzeltilmesine 

öncelik verileceğini kaydet 

tl. Tahminen 3,5 kilometre

lik kesimde dere yatağı

nın kapatılarak ileride ya 

pılaoak duble yola zemin 

hazırlamakta olduğunu aöy 

Gemlik Osmaniye Mahallesinde temeli atılsa 
Camii-Şerif’in yapımında katkıda bulunmak isteyen 
sayın Gemlik'li hayırseverler, bağışlarım Gemlik 
Müftülüğüne ve Osmaniye Mahallesi muhtarlığın* 
yatırabilirler.

Tlf : 2398 GEMLİK

yıl uygulanan cezanın re

kor düzeye ulaştığını ve 

yıl sonuna dek 1 milyon 

liraya bulabileceğini be

lirttiler Belediye Başkanı 

Şahabettin Cantay, bele

diye yasalarına uymayan

larla mücadeleye devam 

edeceklerini söyledi.

ledi.
Öte yandan, Yalova 

yolu üzerinde düz kısımlar

da, yolu 12 metreye çıkar 

mak eğimi yüzde l’i aşan 

kesimlere bir şerit Hava 

edilerek ağır kamyenlan 

bu şeride kaydırmak "Tır* 

manma şeridi ilavesi’' s- 
maçı güdülmekte. (AA.)

* ♦

! Erenoğlu Ticaret İ i *
| KENDİ İMALATI OLAN HELVA VE REÇEL | 
| ÜRETİMİNE BAŞLADIĞINI SAYIN GEMLİK HALKINA BİLDİRMEKTEN * 

$ KIVANÇ DUYAR *
■ s

HELVA (EŞİTLERİMİZ : "KAKAOLU «VANİLYALI *SADE REÇEL ÇEŞİTLERİMİZ : «GÜLLÜ «ÇİLEKLİ «VİŞNELİ 
♦ «KAYISILI #

*> ÇARŞI MEYDANI NO. 2 TLF : 1167 - 1226 GEMLİK j
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Operatör Doktor 
AHMET DOĞAN

Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı

Ferz! Çakmak (Maksem) Caddesi PTT ÜstO 

Aktar Apt Kat 3 Daire 7 BURSA

Tff : İş : 27 118 - Er : 20718

İznik Orhangazi ve
Mudanya Kooperatif Zeytinleri
Gemlik Depolarına Konuyor

Marmara Birlik Zeytin 
Tanın Satış Kooperatifin- 
ce 1 Kasım günü başla
tılan Zeytin Alım Kampan 
yası sürdürülüyor. Bu ara 
da depoları tamamen do
lan İznik, Orhangazi ve 
Mudanya Kooperatiflerinin 
aldığı zeytinler Gamllk’e 
getiriliyor.

İlçemizde yaklaşık yir 
mibeş gündür devam et
mekte olan atımlarda ha
va' koşullarının normal git 
meçi nedeniyle 5 milyon 
100 bin kilogram zeytin 
alındığı ilgililerce açıklan
dı. 72 Nolu Zeytin Satış 
Keoperatiflnce ortaklardan 
alınan ürünlerin toplam tu 
tan 880 milyon lira. Bu
na karşılık ortaklara 150 
milyon lira dolayında ö- 
demede bulunuldu.

KAMPANYALARI 
BlTİRDlLER

Bu yıl üründe rekor 
bir yılın yaşanması ve 
Marmara Birlik Zeytin Ko
operatiflerin mevcut depo 
lan atımlardan kıta bir sü 
re sonra tamamen doldu. 
Bazı depoları boş durum
da olan 72 nolu Gemlik 
Kooperatifi atımları sürdü
rürken İznik, Mudanya ve 
Orhangazi kooperatiflerin

Gasp ve Darp 
Suçundan Aranan
Şahıs
Askerde Yakalandı

Hakkında gasp ve darp 
saclarında yakalanma ka
ran elan bir şahıs, esker- 
görevlni yaparken yaka-

den gelen zeytinleri de 
kendi depolarına boşaltı
lıyor. Bu arada Gemlik 
Kooperatifine bağlı olan 
Selçukgazi, Ovaakça Köy
lerinde kampanya tama
men sona erdi. Gemlik'in 
bazı köylerinde de küfele
rin teslimine başlandığı il 
gllilerce belirtildi.
İlgililer kam- 

panya sonuna kadar tah
minen 1 milyon kilogram 
daha zeytin alınmasının 
beklendiğini söylediler.

İkinci Boğaz Köprüsü 
Yapım Çalışmaları Başladı

Ankara (Basın-Yayın) 
Birinci Boğaz Köprüsü'nün 
hizmete açıldığından 10 
yıl sonra İstanbul’da’Jkln- 
cl bir karayolu köprüsü
nün yapımı için çalışma
lara başlandı.

1, Boğaz Köprüsünün 
1983 yılında 2 milyar lira 
gelir sağlaması beklenir

ken, Boğazda kurulması plan 
lanan 2. karayolu^köprüsü 
ve çevre yolu güzergahı, 
kesinleştirme çalışmaları da 
başladı.

İstanbul 2. Boğaz Ka
rayolu Köprüsü ile 2. çev
re yolunun yapımı için 
1982 yılı fiyatlarıyla top
lam 46 milyar 256 mil
yon liralık ödenek ayrıl
dı. Yalnız mühendislik 
hizmetleri 1,5 milyar lira 
İle 6-7 milyon dolar ge
rektirecek olan projenin

DENETLEMELER SIK
Marmara Birlik Zeytin 

Satış Kooperatiflerince de 
vam etmekte olan alımlar 
sırasında Birlik Genel Mü 
dür İsmail Minareci, birim 
kooperatiflere sık ve ani 
denetlemelerde bulunuyor. 
Bu arada Gemlik 72 no
lu Zeytin Kooperatifi Eks
pertizlerinin görevlerinden 
alındığı yerine genç bir 
memurun atandığı öğre
nildi. Birlik Genel Müdü
rünün atımlarda çok titiz

yapım işlerinin döviz ihti
yacı ise 75 milyon dolar 
tahmin edilmektedir.

İkinci Boğaz Köprüsü, 
ikinci çevre yolu tamam
lanıncaya kadar ilk aşa

davranılmasın) istediği kı
zıl, buruşuk ve barem dı
şı zeytinlerin kesinlikle a- 
lınmamasını, piyasaya ka
liteli zeytin ile girerek tüc 
carla rekabet edeceklerini 
bildirdikleri öğrenildi.

Düzeltme : Geçen haf 
tâki sayımızda zeytin alım 
(arında miktarı ve ödenen 
para tutarı yanlış yazılmış 
tır. Alınan zeytin tutarı 4 
milyon 500 kilo, ödenen 
para 92 mllyen liradır.

Düzeltilir özür dileriz.

mada Avrupa yakasında 
inşa edilecek olan yakla
şık 4 km.İlk otoyolu ve 
Ayazağa kavşağı ile Bü- 
yükdere Caddesine ve As
ya yakasında inşa edile

Halk Sağlığı Asistanı Gürsoy
Guatr Taraması Yapıyor

GEMLİK TÜRKİYE’DE 
İYOD ORANI EN AZ 
BEJ İLÇEDEN BİRİ

Röportaj : Kadri GÜLER
Kimin aklına gelebilir Gemlik'in Türkiye’de 

iyot oranı en az beş ilçeden biri olduğu. Evet 
iyodu en az beş ilden biri de Bursa. Prf. Dr. 
İrfan Urgancıoğlu ve Prof. Dr. Hüsrev Hatemi’nin 
yaptığı bir araştırmada Karadeniz ve batı illerin
de büyük oranda iyot azlığı ve buna bağlı ola
rak gelişen hastalıkların ortaya çıktığını sapta
mışlar.

Kendisiyle görüştüğümüz Gemlik Sağlık 0- 
cağı Toplum Sağlığı Asistanı Umur Gûrsoy'dan, 
konuyla ilgili ilginç bilgiler aldık.

—Sayın Gürsey, ilçemizde guatr hastalığı 
konusunda bir araştırma yaptığınızı öğrendik 
bundan amacınız nedir?

—Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Kürsü
süne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Gemlik 
Sağlık Ocağı Toplum Sağlığı Asistanı olarak 
Prof. Dr. İrfan Urgancıoğlu ve Prof. Dr. Hearev 
Hatemi'nin yapmış olduğu bir araştırmada Gem- 
lik’in Türkiye’de iyod oranı en az olan beş II-

D. S. 4 te

cek olan 7 km.lik otoyolu 
ve bağlantıları İle Ankara 
asfaltına ( Haydarpaşa- 
Gebze Ekspres yotunaj 
bağlanacaktır.

Ortaklara 
14 Milyon Lira 
Ödendi

Katırlı Köyü 
OR-KÖY
Kalkınma
Kooperatifi 
80 Ton
Zeytin Tuzladı

Gemlik Katırlı Köyü 
Kalkındırma Kooperatifi bu 
yıl ilk kez ortaklarından 
yaklaşık 80 ton zeytin e- 
larak tuzladı.

Kooperatif Başkanı 
Hulisi Bayrak’tan aldığımız 
bilgilere göre Or-Köyce 
yaptırılan proje ile koop
eratiflerine aağladıkion 
250 tonluk zeytin tuzlama 
havuzuna bu yıl ilk kaz 
zeytin kondu. Ku ou motif 
Başkanı Bayrak, şunları 
söyledi :

- Yap mına önceki 
yıl başlanan ve 6 mtiyon 
lira horcanon 250 tortitik 
zeytin havuziaroMZB. yine 
Or-Köy'ön yardîmlanyla 
14 milyon Kral* şok taş*

tandı.
■İr süre önce hırsız

lık yaparak suç İşleyen 
ve kimliği olay yarinde 
düşüren Metin Gündüz 
gıyabi Tutuklama kararı 
varilmiş, emniyetçe yapı
lan aramalarda şahsın as
kerlik görevini yaptığı öğ- 
tenllmlştir. İstanbul'da ya
kalanan naniğin bugün 
adil makamlara sovk edi
leceği öğrenildi.

Spor Kulüpleri Kurtuluşu
“Televityonlıı Milli Piyango” Çekilişlerine Bağladı
İlçemizde bulunan i- 

kinci vo üçüncü amatör 
küme spor takımları, mail 
sıkıntıdan kurtulmanın yo
lunu "Talavlzyolu Milli 
Piyango " çekilişlerinde 
buldular.

tfimorepor tarafından 

başlatılan " Televizyonla 
Piyango” çekilişinde ku
lübe ortalama 100 bin lira 
gelir kaldığı İlgililerden 
öğrenildi. Sümorspor’don 
esinlenen Azot Spor Ku
lübü vs Umurspor’da 31 
Atalık günü çekilişi yapı

lacak Milli Piyango’da 
en büyük ikramiyeyi Ka
zanan numaranın son öç 
rakamını elinde bulundu
ran talihliye renkli bir te
levizyon veriyorlar. Ku
lüpler biletleri 250 liradan 
satıyorlar.

Azot
Eğlence Gecesi
Yapıldı

Azot Spor tarafından 
düzenlenen “Eğlence Ge
cesi" neşeli geçti.

Cumartesi günü Azot 
Site Kulübünde düzenle
nen Eğlence Gececine 

D. S. 4 te

80 ton zeytin kovduk Pi
yasa doğoriortnin üzerinde 
yaptığımız obmtosde ortak 
Isnmızn peşin ödeme bo
lunduk. Böyteee ürünle
rini sağlıklı bir şılldı do- 
ğoriendbdk. Ze»tinlu tik 
cunleşıç yenecek doruna 
gsldlğiede Mtecağn ve 
elde ettiğime kân koope
ratifi» vmom httMo- 
dno göre oraklara dağıt»- 
oeğıV
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P» KÖŞEMDEN

Başlığını Siz Koyun!..
Yılmaz AKKILIÇ

Bir süredir torunum Zeynep’le ayrıyız. O, an 
nesinin yanında. Düşüncelerimi de birlikte aldı gö 
türdü sanki., Haftada bir kez telefonla konuşuyo 
ruı. Yine maskaralıklar yapıyor, benimle dalga ge 
çiyor aklı sıra telefonda. Ama sanırım, o da benim 
gibi sıkılıyor yanlışlıktan. Geçende güzel güzel ko 
DUfurken: "Yeğde benim dedem?” diye ağlamaya 
başlamaz mı?..

Anlaşılan sesimi duymasına, benimle konuşabil 
meşine karşın sırtıma bincmemek yeterince oyalayı 
cı gelmiyor o.na. Annesi, Bursa’daki evi ve çevre 
sini özlediğini söylüyor. Arada sırada "bizim eve 
gidelim!'* dîye tutturuyormuş.

İnsanoğlu böyledir işte! Alıştıklarından, uyum 
sağladığı kişilerden, ortamdan bir çırpıda vazgeç 
mek zor gelir onu. Yaşamı boyunca bir baş soğanı 
yumruklayıp kırarak fasulya çorbasına kaşık çalma 
ya alışmış birinin önüne, Sait Reis’in özenle pişir
diği karagöz bnğulama’dan bir tas sürün. Bakar da 
yemez, değil mi? Bilmediği, hatta belki de korktu
ğu için yiyemez..

Ama eğer bir kez alışacak olursa Sait Reis’in 
karagöz buğulama sına, bir kez tadına varacak olur 
sa onun; artık işiniz var demektir. Her zaman siz
den karagöz buğulama isteyecektir adamınız..

Bir dönemde, "bisiklet" e "şeytanarabası" de
nirmiş ülkemizde. Daha dün gibi yakın zamanlar
da, ”radyo"ya bir yabanıl kuşku içinde bakanları 
tanımıştım ben. Yeğenlerimden biri yedeksubay-öğ- 
retmen olarak görev yaptığı Hakkari'nin bir köyün 
de, öğrencilerinin, radyo'nun arkasına dolanarak 
"orada konuşan veya şarkı söyleyen biri varnıı" 
diye merakla baktıklarını anlatmıştı..

Yıllardır göremediğim bir eski dost: "Bak, der 
di. Çay'ı paçalarını sıvayıp da ilk geçmeyecek olur 
san, insanlar arkandan gelmezler. Bir kıyıda top
laşıp, karşı kıyıya bakar dururlar!”

öyle midir, derziniz?.. >
Kuşkusuz tarih boyunca insanlar, her yeni şe

ye, her tür yeniliğe kuşkuyla bakmışlardır başlan* 
gıçta. Onun için Atatürk Kastamonu’ya ilk gidişin 
de başına şapka giyerek halkın karşısına çıkmış, ve 
de : 'Buna şems’i siperli serpuş denir, efendiler!’' 
deme gereğini duymuştu. Onun için eşi Latife Ha- 
nım*ı yanında yüzü açık olarak dolaştırmış; Anado 
lu kadınını kara çarşafların ve peçenin ardından 
kurtarabilmenin yolunu böyle bulmuştu.

Bir devriminin önderi olanlar, halkın yüzyıllar 
boyunca içinde yaşadığı kısır döngüye ve boşinanç 
lara bağlı kalamazlar. Bilirler o kısır döngünün, o 
boşinançların eski yapılar'ı sürdürmekteki kesin des 
teğini. Kısır döngünün, boşinançların etkinliğini ki 
rarak eski yapılar’dan yeni yapılar’a dönüşümün 
ön-koşulu; devrim önderinin, o devriminin gerektir 
diği yeni yapılar'ı herkesten önce benimsemesi, uy
gulamasıdır.

Ama gün gelir, bir devrimin oluşturduğu yeni 
yapılar, bir karşı-devrim’in dayandırıldığı eski ya
pılar’* dönüşebilir. Devrimin silahları, karşı-devrim 
'in savunma araçları imişeosine kullanılabilir. Tarih 
te şok örnekleri var bunun.. 1517 yılında papaz 
Martin Luther, Wittcnbcrg şatosunun kilisesinin du 
Varlarına ünlü "95 protesto* sunu asarak, feodalizm 
e karşı burjuva devrimi'nin ilk adımlarını at 
maktaydı. Oysa aynı yıl Doğu’da, Osmanh sultanı 
Yavuz Selim "halifelik” kurumuşu devralarak, feo
dal batı'mn beşyüz yıl önce tamamladığı bir evri
min en üst egemeni olan papa’nın konumuna ben
zer yapıları gerçekleştirmeye çalışmaktaydı...

Batı'dan beşyüz yıl sonra..
tik kez Atatürk, Batı öykttnıneciliğinden çok, 

Batl'ya önalarah mazlum ııluslar’m vo ezilen halk
ların örnek tutacakları bir dev
timi, bir alt-üst oluşu gerçekleştiren kişi olmuştur. 
Ama gün gelmiş, O’nun yarattığı yeni yapılar, dev 
rimel içeriğinden soyutlanarak bir tutucular koa
lisyonunun savunma aracı, kalkanı durumuna geti
rilmemiş midir?,.

Papaz Martin Luther. bir devrimciydi kuşku
suz; burjuva devrimi'nin önderlorindandi. O’nun baş 
latnğı devrimci girişim, en son 1789'ların Franıa'sın 
da utkusuna ulaştı. Ama ya sonra?..

Birgün torunum Zeynep'e bunları anlatacağımı 
düşlüyorum hep; hem do sütunlarla, sayfalarla sı- 
anlı olmaksızın- Cadı kız, yoksa onun için ini ağ
lıyor dersiniz, "Yeğde benim dedeem?* diye..

Gemlik
Yazıları

1701 Malazgirt Zaferi Türkler'e Anadolu kapı* 
lirini açmıştır. Çok değil beş yıl içinde bütün Ege 
ve Marmara kıyıları Türkler'in elindedir Kutal- 
mışoğlu Süleymanşah İznik ve Gemlik’te hüküm
randır ve uykuları kaçmaktadır artık Bizans'ın...

Aynı çağda İspanya Endülüs Emevileri’nde. 
Kuzey Afrika ve Akdeniz müslüman Araplar’ın de
netiminde. Hıristiyan’ların büyük önem verdikleri 
Kudüs’te Fatımiler var. Doğu'nun tamâmı Selçuk? 
lular’dan sorulur.

Bu sırada Avrupa Ortaçağ'ın tam ortasında ol
makla, balta kesmez “Feodalite”nin bıyığını, “ki- 
lise”nin karanlığını.. Akdeniz kıyısındaki Cenova, 
Venedik vo Piza gibi ‘‘tacir kentlerin” çıkarlarına 
Doğu büyük darbe indirmiştir.

Bizans'ın yardım çağrısı bu koşullarda gelir. 
Feodal baskı, veba salgınlan ve yoksullukla donan
mış Avrupa'da “eylemi kışkırtmak” görevi Papa 
II. Urban'a düşer. Harun Reşit’in evvelce Şarlman’a 
yolladığı hediyeler ve Doğu'nun zenginliği, Hıristi
yan Avrupa’nın hiç unutamadığı şeylerdir. Ve 
Haçlılar, giysilerinin göğsünde koskoca bir “haç 
tasviri” bulunan, Kudüs'ü alma uğrunda ölürlerse 
cennete gideceklerine inandırılmış yüzbinlerce in
sandır artık...

* < Ç
Tarih kitaplarımız Haçlı Seferleri'nin ayrıntı

ları ile doludur, Tekrarlayacak değiliz. İlgi duyan
lar İznik, Antakya, Urfa, Halep ve Kudüs'teki 
savaşları, Selâhattin Eyyubi, Kılıçaslan ve Arşla a 
Yürekli Rişar’ın öykülerini kolayça öğrenebilir.

Yine de birşeyin altını çizmek istiyoruz : 1096’- 
dan 1270’e kadar yapılan sekiz Haçlı Seferi’nin 
“sonucu” Avrupa için bir yıkımdır. Fakat aynı 
sonuç başka dönüşümler için ileri bir aşamadır. 
Doğu Akdeniz yerine Okyanuslar’a açılma, yeni 
keşifler, büyük buluşlar, ticaretin gelişmesi, feoda
litenin yıkılması, Batı'da renösans ve reform “olayı". 
Hoşgeldin kapitalizm ve onun yeni sınıfı burjuvazi...

Bizim amacımız, Haçlılar çağındaki kimi Do
ğulu “insanlara" ve bu seferlerin Doğu'da pekiştir
diği bazı “kalıcı etkilere" işaret etmektir sadece.

* $ *
Haçlılar çağı öncesi Doğu’da Farabi var ki 

doğunun Aristosu'dur. Felsefe, fizik ve siyasal sos 
yoloji uzmanıdır. Ibni Sina var : Filozof, hekim ve 
matematikçidir! Yine aynı çağda yaşayan bir Ömer 
Hayyam cebirde “ikinci derecede denklemlerin çö
zümünü’’ formüle etmiştir. Bizler Hayyam’ı daha 
çok ozan yanı ile biliriz! Sabahattin Eyüboğlu'nun 
dilimize çevirdiği “Rübailer”i tadına doyulmaz gü
zelliktedir.

Tanrı ile “gayet teklifsiz” olan Hayyam’m şa
rap tutkusu akıllara zarar ölçüdedir. Bir “dörtlük” 
aktaralım : (Haksızlık etmekten sakın, hak yoluna

ORHANGAZİ
Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş.’den 

î L A N
Fabrikamız personeli Bursa - Gem

lik * Orhangazi, Yalova ve Orhangazi 
köylerinden fabrikaya naklettirilecektir.

Bir yıl süreli bu işe alt Şartname fabs 
rt kamız Malzeme Müdür Yardımcılığın
dan temin edilebilir.

Teklifler engeç 27.12.1882 saat12.oo 
ye kadar verilmiş olacaktır. Postadaki 
gecikmeler dikkate alınmaz.

Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine vermekte serbest
tir.

HAÇLILARIN ÇAĞI

Av. Ali AKSOY

gir;/Yediğin ekmeği başkasına da yedir./Cana kıyma, 
kimsenin sırtından geçinme,/Seni cennete sokmak 
benden : Şarap getir!)

Haçhlara Çağı Anadolu’sunda bizim koca Yu
nus Emre yaşamıştır. Aynı çağda yine Meviâm 
yaşamakta ki yazar Çetin Altan'm demesi : İslâm 
inancına raksı ve müziği ilk kez sokan kişidir bü
yük Mevlâna...

Selçuklular'm Anadoluda kurduğu “dirlik ıs 
düzen” Haçlı Seferleri üzerine bozulunca, halk do
ğal olarak şeyh, derviş, tekke ve ozan çıkartma 
hareketini yükseltmiştir. Yaşanan koşullarda bu 
gereklidir ve kaçınılmazdır. Nezihe Araz'ın “Ana
dolu Evliyaları” kitabında anlattığı kişilerin çoğu 
hep aynı çağ Anadolusun'da yaşamış kişilerdir. Ha
cı Bektaşi Veli ve kurduğu tarikat da aynı çağın 
ürünüdür...

Anado'lu târihinin bu çağa ilişkin özelliğini 
bizler sürekli Haçlılar etkeni dışında ele aldığımız 
gibi evliyalar, dervişler ve ozanlar da Haçlılar yı
kımını hep ıskalamıştır. Geriye bıkartıklan şeylerde 
Haçlılar konusu hiç yer almaz. Belki bu da bir 
tür tepkidir. Kim bilir?

Haçlı Seferleri’nin en önemli “kalıcı etkisi” i 
Doğu’yâ kabul ettirdikleri “kapitülasyonlar” (Ti
cari ayrıcalık) oluyor. Kanimi Sultan Süleyman’la 
Fransa'ya verdiği ayrıcalıktan yüzlerce yıl evvel ' 
Osmanh, Bizans’ın Batı'ya sağladığı kolaylıkları 
aynen kabul etmiştir.

Nitekim : ( . . .. Islamin son canlanışını tem
sil eden Osmanh İmparatorluğu dahi, en kudretli 
döneminde Haçlıseferleri günlerinden kalan kapi
tülasyon geleneğini sürdürür. Orhan Gazi, -dahi 
1352’de Ccnevizliler’e ilk kapitülasyonları verir.) 
(Kaynak : Doğan Avcıoğlu, Türklerin Tarihi. Dör
düncü Kitap, Sh. 1873, Tekin Yayınevi)

Osmanh inancına göre yapılan iş (“aman” di
leyen kafire bir lûtuftur) sadece. Fakat Osmanlı’da 
fetihler durup, ganimet gelirleri kesilince gerileme 
döneminde iş değişir ve artan borçlanma ile bir
likte “Düyunu Umumiye” olayı ortaya çıkar.

* ♦ #
Gemlik’i Osmanh topraklarına kazandıran Or

han Gazi’nin bu karan etkisini ilçemizde de gös
terir. Tüm Osmanh dönemi boyunca Gemlik’te e- 
gemen nüfus gaysımüslim olduğu gibi Avrupa’ya 
dönük bir ticari ilişki sürmüş ve yaşam Batı’mn 
etkilerine göre biçimlenmiştir.

Günümüade deniz kıyısında Italyan mimarlara 
Batı beğenisine göre yapılmış evler vardı. Ve yine 
1896 yılında İngiliz sigorta şirketlerince sigorta e- 
dildiği dış duvara işlenmiş evler ayaktadır. Tekel 
idaresinin bulunduğu yerde, Fransız Reji İdaresi 
yıllarca tütün ve tuz depoları kurmuştur.

----------- - - ■ ■ —

Gemlik Asliye Hukuk HakİBiliftinda 
î L A N

1982/105

Gemlik ilçesi katırlı köyü köy içi mev
kiinde kain ve doğusu İsmail Ünal, Ss- 
tisi Ahmet Ünal ve yol kuzeyi mezarbk 
güneyi Ali Çetin ve Hüseyin Akman ite 
çevrili taşınmaz (arsa) S.S. katırlı orman* 
köyünün kalkındırma kooperatife adına 
başkanlar tarafına tapuyu teşci ledllmf- 
sinl talep etmişler işbu gayrimenkul ü* 
zerinde mülkiyet iddiasında bulunanlar 
ın ilan tarihinde itibaren mahkememize 
başvurmalan mürecatlarının temini ilan 
olunur.
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Yontu ustası, aline taş bioku geçirdiğinde 
sevinçlidir. Kafasında taşıdığı düşünceleri, taşta 
şekillendirecek; taşa davinim, ruh verecektir. Yon
tucu, taş Betinde keskisini çekişlerken; dünyanın 
en mutlu İnsanı olacaktır. Günlerce aç kalmış 
İnsan, açlığıyla yaklaşacaktır, taşa. İşi blteslye 
değin, taşla konuşacak, yontu bltoslyo İçindeki 
sevinçle yaşayacak; bir yapıt ortaya koyduğunun 
sevincini duyacaktır.

Yaratılacak yapıtın, İnsanlara İleteceği me
sajın da önemini baştan bilen yontu ustası, bu 
ereğine ulaştığında da; mutlulukların doruğunda, 
başarının keyfini çıkaracaktır. Yaratılan yapıt, 
toplumun malı olmuştur. Toplumdan golecok ses
ler sanatçı İçin bir ölçüdlr. İzleyiciler, didikleyen 
gözlerle, yapıtı gözden geçirirlerken; güzellik duy
gularını da, yontu ustasına ya da ressama ulaş
tırmış olacaktır.

Toplum; güzel sanat yapıtlarına bakarken 
ya da dinlorkon. o sanat yapıtlarında neleri ara
yacak; estetik beğenisini nasıl dile getirecektir.? 
önemli olan, hor hangi bir sanat yapıtı mesajı
nın, izleyiciye ulaşabilmesi İçin, izleyicinin de e- 
ğitilmeoi gerekli olduğudur. Bir resme bakarken 
nelerin araştırılacağı, yapıttaki imlerin, objelerin, 
yerli yerine oturup oturmadığının nasıl anlaşıla
cağı; çoğu izleyicinin bilgisi dışındadır. Bunun ö-

tosindo, resim, yontu sergisi gezen İzleyici; belle
ğinde düğümlenen sorunları çözüme ulaştırmak 
İçin do soru soracaktır. Ressamla, yontu ustaslyle 
karşılaştığında istenileni de bulamıyorsa; bir ek
siklik var demektir. Toplumun büyük çoğunluğu, 
görsel-fonetlk sanatlar eğitiminden yoksunsa; bir 
eksiklik var demektir. Eu durumda okul kendine 
düşen görevi üstlenmelidir. Her aşamadaki o- 
kullar, öğrenciye; görsel, fonotik sanatların et
kinliğini, toplumdaki işlevselliklerini iyi koy
malıdırlar; Öğrencinin önüne. Sanat eğitimini 
alamamış, resme, yontuya nasıl bakılacağını 
bilemeyen insan, bilgi torbası olsa da; bu bil
giler yaşamda yer edemiyecok bilgiler olarak ■ 
kalacaktır.

Okullardaki öğrencinin, güzel sanat dal
larından öğrenim görmesi, eğitilmesi yeterli 
mi? Elbette değil. Devlet Televizyonu, yetiş- n 
kinlere okuma-yazma öğretimi veriyorsa; haf- B 
tanın bir gününde sanat eğitlrnl-öğratimi prog
ramları da düzenlemelidir. Bu programlar; R 
görsel-fonotlk sanat dallarının kapsamı içinde, R 
verilebilmelidir. Radyo-Televizyon, toplumun u 
kültürel kalkınmasını, ileri boyutlara vardır- H 
mayı amaç edinmedikçe; toplumumuzdaki is 
kültür boşluğu nasıl doldurulur? Kültürümüzü B 
nasıl «Çağdaş Uygarlık düzeyinin üstüne çıka- | 
racağız» I

___________________ Sayfta 8 || 

SPOR... SPOR... SPOR?.. SPOR...

Ihsan BÖLÜK H

2. AMATÖR KÜME.. I
Borusan Güven spor |
Barbaros Gençlik9e 
3-1 Yenildi

İkinci amatör küme karşılaşma

larını sürdüren Borusan Güvenspor, 

bu hafta İlçemiz sahasında Barbaros 

gençlik ile yaptığı karşılaşmadan 3-1 

yenik ayrıldı.

Pazar günü oynanan karşılaşma

da, saha üstünlüğü Barbaros’sporda 

idi. Fakat zaman zaman da Borusan 

Güvenspor kontrataklarda bulunuyor

du. 32. dakikada Barbaros Gençlik, 

Fahri’nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu 

golden sonra Borusan oyuna ağırlık 

koyduysa da, 40. dakikada Niyazi’nin

flrikikten attığı bir golle durum 2-0 

oldu 75, dakikada Borusan, Kubilayın 

golüyle durumu 2-1 yaptı. 83. daki

kada Barbaros Gençlik'in penaltısını 

Niyazi gole çevirdi. Hemen sonra gole 

imzasını alan Niyazi, centilmenliğe aykırı 

sözler söylemesinden ötürü kırmızı kart gö

rerek oyun dışına çıkarıldı. Ayrıca Boru- 

sandan Bahattin ve Hüseyin sarıkari gör

düler.

Recep Beni, Şükrü Kozkale, ve 0- 

mer Çokçetin hakem üçlüsünün yönettiği kar 

şılaşmaye takımlar şu kadroları ile çıktılar.

BORUSAN GÜVENSPOR : Hüseyin, Ş 
Mehmet, Şaban, (Ali), Hüseyin, (Fikret), İ 
Ahmet, Mehmet, Kubilay. Fatih. Bahattin | 
İsmail, Sedat

BARBAROS ı Selaltin Haşan, B, İb
rahim, Kenan, K. İbrahim, Recai, Fahri, 
Fikret, Sabahattin, Niyazi, Erdoğan, (Fagri)

3. AMATÖR KÜME
DÜĞÜN, NİŞAN VE NİKÂH 

YAPACAKLAR

| İPEK - KOZA - TİCARET

■ DAVETİYELERİ ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet

Kartvizit, Kartadros ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi 
Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK

Sümerspor
Alacahırka’yı
1 Golle Doyurdu

Üçüncü amatör kümüde bu hafta 

ilçemiz sahasında oynanan tek karşı
laşmada Sümerspor Alacahırkaspor’u 

7-1 yendi,
Pazar günü, adeta ilkbahardan kal

ma bir günde oynanan karşılaşmada, 
Sümerspor rakibi karşısında güzel bir 
futbol sergiledi. 27. dakikada, Sûmer- 

spor’un başarılı futbolcularından Tur
gut'un orta sahadan geliştirdiği bir 
atakta, Veysel topu Alacahırka ağla
rına gönderdi, ve takımını 1-0 öne 
geçirdi 35. dakikada, ilk gole imzası
nı atan Veysel'in geliştirdiği bîr atak- 
da da, Alacahırka defansı topu elle 
çevirince, karşılaşmanın hakemi Şük
rü Kozakale penaltı noktasını göste

SÜMERSPOR : Haşan, Takta. Ad
nan, Emin, Mehmet Mustafa. Veysel. 
İsmail. İrfan, Namık, GOroi, Turgut,

riyordu. Bu penaltıyı, kaptan Mustafa 
kullandı ve skor 2-0 oldu. 40 daki
kada İrfan, cezaalanı çizgisinden yap

tığı teknik bir vuruşla Sümerspor'* 
3-0 öne geçirdi. 45. dakika, yine ir
fan, durum 4-1 ve ilk yan bu skor
la sonuçlandı.

İKİNCİ YARI

İkinci yanda Sûmersoor oyuna 
ağırlığın iyice koydu Gol şayiamı da
ha da yükseltmeye karartıydı 68. da

kikada Namık ra 75 dakikada da Tar- 
gut'ûn goita'lyle Sümerspor 7-0 öne 
geçti. Alacahırka'nm tek goiüni ise 

85. dakikada Mühmel kaydetti
Takımlar sahaya Ş« kadrolun ile 

çaktılar.

ALACAHRKA : Kemal, İsmail i 
Zafer, (Çetini, Hikmet, (Coşkun). İs
mail. 11 İsmail, IH Yusuf, Mehmet. 
Ahmet Mustafa, Hayri
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Gemlik Türkiyeda lyod Oranı
En Az Beş İlçeden Biri
göden biri olduğu ortaya çıkmıştır. Bu araştırma 
lyod okaizliklerinden söz edildiğinden konûnun 
araştırılmasını Halk Sağlığı açısından önemini 
görünce bizde ilçe çapında bir araştırma yap- 
mağa karar verdik.

—Bayın Slrsoy, lyod eksikliği sağlık açısın
dan kişide ne gibi etki yapar?

—lyod azlığı insanda Guatr Haneliklerine 
aeden oluyor. Trolt bezi büyümesi olarak da 
adlandırılan bu hastalık, yavaş gelişen vo kalıcı 
etkiler taşıyan sonuçlar verebiliyor, örneğin ço
cuklarda geri zekalılık, büyüklerde gevşeklik 
(dargunlek) vo bunlara bağlı olarak değişik et* 
kiler...

—Bayın Gürsoy, bu konuda araştırmaya baş
larken nasıl bir yol İzlediniz? Nasıl bir planla
mayı öngördünüz?

—Yaklaşık köyleri ve bucağı ile nüfusu 40 
bini bulan Gemlik'te on az bin kişi üzerinde 
uygulayacağımız bir anket planladık. Bunu Sağ
lık ekipleri İla birlikte gerçekleştirmeyi uygun 
bulduk ve yüz kişide uyguladık. Zeytin toplama 
mevsimi bitiminden sonra kurayla seçtiğimiz ki
şilerin evlerinde anketi’ uygulayacağız ve yakla
şık bir sonuca .gideceğiz

HAFTAYA : İYOD EKSİKLİĞİ

I KİRALIK ZEYTİN HAVUZU
| Cl HATLI KÖYÜ HUDUTLARI 

( İÇİNDE BAŞDEĞİRMEN ÜSTÜNDE
3 HAVUZ TOPLAM 20 TON 
İSTEKLİLERE KİRALIKTIR.

| MÜRACAAT : KEMAL ÖNCÜ CİHATLI KÖYÜ 

( TLF t 3458 GEMLİK

Ehliyetli Traktör Şoförü 
ARANIYOR

Mûr. t Kafoğlu Sabun Fab. Gemlik

8 İ
İ İNŞAAT SAHİPLREİNE |
I I| İSMET VE EMİN DAĞ KARDEŞLER K
8 BIÇKI ATELYESİNDE

İSTENİLEN BOY VE ÖLÇÜDE
| ÇAM KERESTESİ BULUNMAKTADIR. |

Flatlarımız çok uygundur.
| Uğramanız menfaatiniz icabıdır.

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

I I
******^*************vm^**^^**a**^mm

| OKTAYLAR METAL Koli. Şti. J
1 Sayın Gemlik'lilerin Hizmetine Açıldı 1
I İNŞAAT MALZEMELERİ TOPTAN VE
( PERAKENDE SATIŞI >
l Tlf t 3685 j
> İstiklal Cad. Kordon Apt. Altı BENLİK <

**** **W******^*e*»« ***«•• n****

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek sütun santimi 200 TL
İcra ve Mahkeme İlânları sentimi 100 TL.
Kayıp İlânları 350
Teşekkür ve Doğum İlanları şıp.- ;50
Kongre İlânları
Koop. Kongre İlanları

TL. 
TL 
TL. 
TL.

4560
2000

Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır,

ABONE
i Aylık 300 TL.
Yıllık 600 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 
veya yayıalan m asın geri verilmez 
Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar

ZİYANIN YERİ

Kimlik kartımı kaybet- ’ 
tim yenisini a laca. ımdatı 
eskisi hükümsüzdür.

Haşan özgem

HER SABAH İŞKEMBE ÇORBA 
VE SICAK YEMEK 

ÇEŞİTLERİ İLE 
YARINDAN İTİBAREN 

AKMAKLAR PASAJIMDA 
SAYIN GEMLİK’LİLERİN 
HİZMETİNE GİRECEKTİR.

Azotspor 
Eğlence Gecesi 
Düzenledi

ünlü ses sanatçılarından 
Yıldız Tezcan, Alaattin 
Şensoy. Şen Bahriyeliler, 
Deniz Erkanat, Semra Soy
lu ve Can Güney katıldı
lar. Eğlence geç saatlerde 
son buldu.

*

* 27 Mayıs İlkokulu Karşısında
* Kiralık 2 Daire ve Dükkânlar
*
ÂL

Müracaat : Sami Taran

Tlf.: 11B6 GBMLtK I

**♦*#****♦*#♦#♦#***♦♦<

~^~~*~»*****U 
KAYIP

Gemlik Uman Befkeel- 
fından aldığım 411 nele Gemi
ci Teskerem/ kejrbettlm.

Ht kİ milidir.
Engin Beyke,

$ Satılık Raflar

Marketler ve Bakkallar İçin 
Çelik Raflar Satılıktır.

Müracaat : Haluk Kanar 
Kanar Ticaret Tlf : G o m I i k

Erenoğlu Ticaret
I Kendi imalâtı Olan Helvn ve Reçel
I ÜRETİMİNE BAŞLADIĞINI SAYIN GEMLİK HALKINA BİLDİRMEKTEN
I KIVANÇ DUYAR

HELVA ÇEŞİTLERİMİZ : *KAKAOLU «VANİLYALI *$ADE - REÇEL ÇEŞİTLERİMİZ : «GOLLÜ «ÇİLEKLİ «VİŞNELİ 
» «KAYISİLİ

I ÇARŞI MEYDANI NO. 2 — TLF : 1167 - 1226 GEMLİK
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE
YIL. t 10 »AYI : 4T0 28 ARALIK 1982 10 LİRA

Operatör Doktor
AHMET DOĞAN
Kadın Hastalıkları ve

Doğum Uzmanı

Fttıl Çakmak (Maktam) Caddetl PTT Üttü 

Aktar Apt. Kat 3 Daire 7 BURSA

Tif : İf : 27 118 - Ev : 20 718

BELEDİYE BÜTÇESİ 
128 MİLYON LİRA
# DÜKKÂNLARA % 50 ZAM YAPILDI
* DÖRDÜNCÜ OTOBÜS AYBAŞINDA ALINIYOR
# YATIRIM HARCAMALARINA 37 MİLYON LİRA AYRILDI
$ ESO İŞLETME BÜTÇESİ 367 MİLYON LİRA

Gemlik Belediye Mec

lisi yapmış olduğu son 

toplantıda Belediye Büt

çesini 128 milyon 646 

bin 720 Hra, ESO İşlet

mesini ise 367 milyon 

210 lira olarak kabul etti.

Belediye Başkanı Şa- 

habettin Cantay'dan altı

lımız bilgilere göre Kay

makamlığın onayından ge

çen Belediye Bütçesinin 

en önemli bölümünü ya

tırımlar oluşturuyor.

Yatırımlara 36 milyon 

987 bin lira ayrıldığını 

söyleyen Belediye Başkanı 

Camay, bunun 7 milyonu 

üe yel, 13 milyon 728 

bin lirasıyla rıhtım dolgu 

ve 1 Molu Aralık’a kadar 

betonlaması, 2 milyon li

raya çarşı deresine köprü, 

2 milyon liraya açık ka

nal, 2 milyon 500 bin li

raya balıkhane yapımı, 

860 bin liraya genel hela 

yapımı ve onarımı, 950 

bin liraya kanalizasyon, 

6 milyon 700 bin liraya 

Belediyeden Kısa Kısa
İzzet ÜNAL

Belediye bütçesinin kabul «dilmesiyle, belediyeye 
ait dükkanlara da % 50 zam geliyor. 1 Ocak 1983 ten 
geçerli olmak üzere uygulanacak zamlarla en düşiik ki 
ra 930 lira, en yüksek kira ise 3665 lira olacak.

Balediyace Kalas v« Orhanoli'den getirtilen son par 
ti kömürlerin çok tozlu olması nedeniyle vatandaşlar 
aldıkları kömürleri iade ediyor.

Yaptırılmam düşünülen Belediye Sarayının avam 
projesinin çisildiği ve gerekli Ödenek sağlandığı takdirde 
önümüzdeki yıl paaar yerinde bina inşaatına başlanacak 
tır.

Pazar günü çalışma ruhsatı alacıklar 1*31 Ocak 1-983 
günleri ar atında.

arazöz alımı, 2 milyon li

ra da kamulaştırmaya ay- 

rıldı.

YENİ otobüs
Belediye ESO İdaresi 

bütçesi konusunda da bil

gi veren Belediye Başkanı 

Şahabettin Camay, Elek-

% M
% 1983 YILININ &

TÜM İNSANLIĞA BARIŞ, i

KARDEŞLİK VE MUTLULUK &
g GETİRMESİNİ DİLİYORUZ. jj?
Ve

KÖRFEZ «?
9i w
% w &

Zeytin Kampanyası Hafta Sonunda 
Kapanıyor
5 MİLYON 800 BİN KİLO 

ZEYTİN ALINDI

72 nelu Marmara Bir 
lik Zeytin Tarım Satış Koo 

peratİfi 1982 sezonu zey 

tin alım kampanyasında 

bugüne dek 5 milyon 800 

bin kilo zeytin aldı.
İlgililerden aldığımız 

trik İşletmesi bütçesi 288 

milyon 570 bin lira. Su 

İdaresi bütçesi 27 milyon 

650 bin lira, Otobüs İş

letmesi bütçesinin de 51 

milyon lira kabul edildi

ğini söyledi.

1983 yılında Otobüs 

bilgilere göre satınalınan 

5 milyon 800 bin kilo soy 

tin İçin ortaklara 050 mil 

yon lira ödemede buluna 

cak.
Kampanyada zeytin 

atımlarının yavaşladığını 
bildiren İlgililer, Murato 

ba, Katırlı, Yeniköy, Ova 

akça, Demlrtaş, Solşukga 

zl, Şahlnyurdu, B. Kumla, 
Adliye ve Dûrdano Köyle 

rinde kampanyanın kapa 

tıktığını, öbür köyler ve 

merkezde İse ay sonunda 

kapanacağını söylediler.

öt» yandan Birliğe 

bağlı İznik. Orhangazi ve 

Mudanya Kooperatif ortak 

(arından alınan zeytinler 

Gemlik Kooperatifine ait 

boş olan havuzlara kon 

mağa devam »diyor.

İşletmesine yeni bir oto

büsün alınacağını söyleyen 

Belediye Başkanı, Bele* 

diye şehir içi ücretlerinin 

büyüklere 20 hra., öğren

cilere ise 10 lira olarak 

yeniden saptandığını be

lirtti.

Ekmekler 
Yine Küçüldü 

410 Gram Ekmek 
20 Lira

Petrole yapılan zam* 

I ardan sonra ekmeklerimiz 

bir dilim daha küçüldü.

Belediye encümeni 

geçtiğimiz hafta İçinde al 

dığı kararla İlçe fırın sa

hiplerinin isteklerini görüş 

tö. Son zamlardan sonra 

mal oluş fiyatlarında mey

dana gelen yükselmelerle 

ekmek maliyetleri de art

mış, bu artış ekmeğin kİ 

çülmesine neden olmuştur.

Daha önceleri 450 

gramı 20 lira olan ekmek, 

şimdi 410 gramı 20 lira 

olmuştur. Öte yandan yi

ne encümence alınan bir 

kararla ilçemiad» ilk kez 

ikinci tip küçük ekmek ya 

pimin» başlanmıştır. İlgili» 

l»r, küçük tip ekmek ile 

israfın önlenebileceği ka

nısında olduklarını belirt* 

mişlerdlr.

Belediye İşçileri 
İkramiyelerini 
Aldılar

__lza»t ÜNAL

Yanaı S, 4 te

İYOD EKSİKLİĞİ VE TEDAVİSİ

GEMLİK TÜRKİYE’DE

İYOD ORANI EN AZ 

BEŞ İLÇEDEN BİRİ
Röportaj : Kadri GÜLER

Geçen hafta ilçe Sağlık Ocağı Toplum Sağ 
lığı Asistanı Dr. Umur Gürsoy'la başlattığı
mız söyleşide Gemlik’in Türkiye'de iyod oranı 
en az beş ilçeden biri olduğunu öğrenmiş ve 

bu konuda başlatılan çalışmalara değinmiştik. 
Bu hafta da Şayia Gürsoy’la söyleşimizi sür* 

dürüyoruz.

— Sayın Gürsoy, geçen hafta bir anket
ten söz etmiştiniz. Bin kişiye uygulanacak o- 
lan anketin Ocak ayında başlatılacağını belirt
miştiniz. Bu anket size neyi sağlayacaktır.

— Bir kez iyod oranı azlığı ile ortaya çı 
kan hastalıklarla ilgili olarak gözlemlerimiz o- 
lacaktır. Bunun nedenlerini yakınan izliyebilo- 
ceğiz ve bu kişilerin hastalıkların tedavisini 
kontrol altında bulundurabileceğiz. Uygulana
cak anket bize yol çizecektir.

— Sayın Gürsoy, iyod eksikliğinin ilçemiz 

de yüksek olması neye bağlanabilir?

— Biliyorsunuz iyot insan vücudu için ö- 
nemli bir elementtir. Ergimiş halde başka ma 

denlorle bileşik olabilir. Bilhassa sular aracılı
ğıyla, yani içtiğimiz sularla insana geçer. Ge
rekli iyod gıda maddeleriyle do sağlanır. Araş 
tırmamız aynı zamanda bu yöndedir. Bu ek
siklik nereden kaynaklanıyor? Bunu bulmak. 
Ancak Gemlik sularında iyod oranı az.

— Sayın Gürsoy. son olarak iyod eksikli 
ği bunu getireceği hastalıklardan korunmak 
İçin ne yapmalıyız. Bunu «nlatırmısıaız?

— Bir kere hanımlar mutfaklarında mut 
laka iyodlu tuz kullanmalıdırlar. Aldıkları gı 
dalan bilerek almalıdırlar. Bilhassa «ti iz 
gara olarak yemelidirler. İyod oranı yüksek 
olan et ve deniz ürünlerini bol yemek bir çe 
şit önloyeoilik yapılabilir.

Dengeli beslenen bir kişi yeterli oranda â* 
yod alır ve bu eksikliği ortaya çıkmaz. Eksik
liği görülen kişilerde daha önce d« belirttiği
miz gibi durgunluk, guatr hastalığı troid be 
■inin büyümesi gibi sonuçlar veriyor. Tarama 

■uzda bilhassa guatr hastalığı ürerinde dura 
cağız.
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KÖŞEMDEN

AĞCA OLAYI

Yılmaz AKKILIÇ

(MİLLİYET) Gazetesi Genel Yayın Müdürü va ı 
Başyazarı Abdi ipekçi’nin öldürülüşünün üzerinden, 
neredeyse dört yıl geçmiş. O günlerdeki tepkilerimi 
anımsıyorum şimdi.

Niçin öldürülmüştü Abdi ipekçi?..
Niçin, niçin?..
Bana göre ve sanırım çoğu kimseye göre, ga

zeteci yazar Abdi İpekçi’nin “siyasal” bir cinayete 
kurban gitmiş olması “anlaşılır şey" değildi. O, he
yecanlarının veya kendine özgü de olsa bir ideolo
jinin —ama sağ, ama sol— savaşımını veren bir 
savaşımcı olmamıştı hiç. Hemen her zaman, hatta 
çoğu kez okuyanı bıktıracak ölçüde, ve de bu yan
sızlığında olağanüstü titiz bir kişiydi, Ne sağ terö
rizmin hedef seçmesine gerek vardı O’nu, ne sol 
maceracılığın.. Terörizm açısından da, sol macera
cılık açısından da anlamsızdı bu cinayet..

Gerçi Abdi İpekçi’nin öldürülüşüyle, Türkiye’de 
yepyeni bir dönem başlıyordu. Terörizm, başdön- 
dürücu bîr hızla tırmandırılıyordu O'na sıkılan 
kurşunların ardından; sol maceracılık, anarşizmin 
bataklığına boğazına dek batırılıyordu.

Ancak böylelikle bir anlam kazanıyordu İpekçi 
cinayeti..

O'na sıkılan kurşunlar, 1961 rejimini yok et
meye yönelik bir sürecin hızlandırılmasına, Türki
ye'nin dönüşü olmayan bir çıkmaz yola zorla so
kulmasına hizmet etmişti. Tozdan dumandan göz 
gözü görmeyecekti artık..

Malatya’lı fıkara köylü çocuğu Mehmet Ali 
Ağca, bir dinamitin fitilini ateşlemişti, ve de kıva
narak açıklıyordu bu durumu.

Evet gerçekten görevini yapmıştı bu çocuk; 
başlangıçta “Ben bireysel terörism!" diye bağırma
sına karşın, işlediği cinayet toplumsal geleceğimizle 
ilgiliydi ve bunun bilincindeydi o..

Sonra o ilginç serüven.. Papa II. Jean Paul’ün 
vurulmasıyla noktalandığı sanılan olaylar dizisi..

Anlamsızlıklar, niçinler, nedenler, nasıllar..
Ama Türkiye’de kendi öz yaşamlarını bile hiçe ’ 

sayarak “gazetecilik" yapanlar da var, çök şükür! 
Bir Öraan Oymen, hele bir Uğur Mumcu, herkesin 
bir bakıma unutulmasını dilediği “o ilginç serüven’ ’i 
■onuna dek kurcaladılar. Şu günlerde Uğur Mum- 
eu'aun (CUMHURÎYET)’te yayımlanan yazı dizisi, 
ipuçlarını tek tek birbirine bağlayarak “ipekçi ci
nayeti’’ni somutlaştırıyor, anlamsızı anlamlı kılıyor, 
alacakaranlığı bir ölçüde aydınlatıyor.

Uğur Mumcu, olaya ideolojik yaklaşımları eli
nin tersiyle iterek nesnel açıdan bakmaya çalışıyor, 
ilgililerin de öyle bakmaları gerektiğini ısrarla söy
lüyor; yıllardır söylüyor bunu.

Doğrudur da bu tavrı; alacakaranlıktan pırıl 
pırıl aydınlığa çıkabilmenin tek yoludur bu.

Ama bir küçük kuşkum var: Böylcsi bir yak
laşım, “İpekçi Cinayeti'nin ayrıntılarını, perde ar
kası ilişkilerini ortaya çıkarırken; o cinayetle kim
lerin veya hangi güçlerin "neyi sağlamayı amaçla
dıklarıma! unutturmamalıdır. Yoksa sonuçta, John 
Lc Carre’ain romanlarından ûstaca kurguladığı "a- 
sıl gerçeği, başka gerçeklerle perdeleme” oyununa 
düşülmüş olur.

Kuşkum bu..
Bana göre, Uğur Mumcu’nun o insanda hay

ranlık uyandıran mantığına ve yorulmak bilmez iz- 
leyieiliğine karşın; ortada yine de bir anlamsızlık 
var. Kim ne derse desin, '‘ipekçi cinayeti” Türki
ye'de anarşizmi ve sol maceracılığı alabildiğine 
körükleyen bir etken olmuştur. Bir zamanların Al
manya'sındaki “Reichteg Yangını*’na benzer bir iş
levi vardır bu cinayetin.

Papa’ye saldırı, olayının gelişimi "ipekçi cinayeti” 
ne yepyeni boyutlar kaeandınyor; ama bu cinayetin 
Türkiye’deki rolünü ve işlevini unutturuyor sanki..

Belki do anlatamıyorum doğru dürüst..
Bir anlamsızlık var gibi geliyor bana.. Yine 

de bir anlamsızlık, bir bit yeniği var sanki Ağca 
olayında,.

Gemlik 
Yazıları

Gemlik'i Osmanlı "mülküne” katma başarısı 
Orhan Gazi’yo kısmet olur. Hem de Osmanlı Bey- 
liği’nin kurulmasından otuzbeş yıl sonra. Hangi yıl? 
Yıl : 1334.

Konuyu biraz geriden alalım: 1286’de Söğüt’te 
doğan Orhan Bey’in, anası Şeyh Edebali’nin kızı 
Mal Hatun’dur. Mal Hatun, kız kardeşi Bala Ha
tunla birlikte Osman Bey’in karısıdır. Orhan Bey 
daha şehzadeliğinde Yarhisar Tekrufu’nun kızı Ho- 
rofira ile evlendirilir. Bu "politik” evlilikle Horo- 
fira (Nilüfer Hatun) olur ve gelecekte Murat Hü- 
davendigar adı ile tahta çıkacak bir oğul verir Or 
han Bey’e...

Yaşı oldukça ilerleyen Osman Bey, 1320 yılın
da yönetimi "fiilen" Orhan Bey’e bırakır. Bilecik, 
Kocaeli ve Eskişehir yayılan Osmanh’nın gözü, İz
nik ve Bursa’yı fethetmektedir.

1321.'de Mudanya alınır. Aynı yıl İznik Kuşa
tılır ise de Bizanslılar’ın Gemlik’ten yardım alma
ları nedeniyle kuşatma kaldırılır. Bursa güneyinde
ki son "yabancı yer” Orhaneli, 1325’de Osmanlı top 
taklarına katılır ve ardından Bursa kuşatılır

Bursa’nın düştüğü haberi 1326 yılında Osman 
Bey’e hasta yatağında ulaşınca, vasiyeti (Bupsa’da 
defnedilmek) olur. Ölümü üzerine Orhan Bey "Sul
tan” dır artık.

Tıpkı Selçuklu’da olduğu gibi Orhan Bey adı
nın başına "Sultan" sıfatı koyar ve 1327'de Bur- 
sa'da devlet adına ilk kez "para" bastırır. Fethedi
len yerlere kadılar atanır. Er başına iki akça veri
lerek düzenli ordu kurulur, özetle : .Devlet örgüt
lenir ve kurumlaşır..

İki yıl kadar süren bir kuşatma sonunda İznik 
Osmanlı’dan "aman” dilemek zorunda kalır. Açlık 
ve savaştan kocaları ölen îznik'li kadınlar Orhan- 
Bey’e dulluklarından ağlaşınca, Sultan, bu kadınlar 
la evlenilmesini buyurur ve dinimize yeni müslü- 
manlar kazandırılır.

Sırada şimdi Gemlik'in fethi var. OsmanlI'nın 
Boğdan Voyvodası Dimitri Kantemir, (Gemlik Ka
lesinin Alınması) olayını şöyle anlatır : "Orhan Bey 
bir yıl sıkı bir kuşatmadan sonra, doğa ve teknik 
bakımdan çok sağlam bir kale olan Gemlik kalesi
ni H. 734-M.1334 tarihinde teslim olmaya mecbur 
eder. Orhan’ın babası Osman Bey dahi bu kaleyi 
almak için girişimlerde bulunmuş ise de başarı sağ 
layamamıştır.’’ (Kaynak; Dimitri Kantemir. Osman 
lı imparatorluğunun Yükseliş ve Çöküş Tarihi, Cilt 
1, Kültür Bakanlığı Yayınlan : 342, Ankara-1979)

# *
Yerli tarihçilerde Gemlik’in almışı üstüne ay

rıntılı bir anlatım yok. Eğer var ise demek benim 
haberim yok henüz. Yine de çeşitli kaynaklardan 
çıkan: Timurtaş Paşanın Gemlik fethinde görev al
masıdır. Şimdi Bursa-Çakırhamam’daki açık türbe-

AZOT SANAYİİ T.A.J.
GEMLİK MONTAJ VE İSLETME 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Fabrikamız Personelinin Gemlik-Fab 

rlka arasında nakil için 1 adet otobüs 
komisyonda açık eksiltme usulü İle ki
ralanacaktır.

Bu işe alt şartname Müdürlüğümüz 
Ticaret Şefliğinden bedelsiz olarak te
min edilebilir, ihalenin son günü 29.12. 
1982 günü saat 11.30 dur.

Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna 
tabi değildir.

AZOT SANAYİİ T.A.ş.
Gemlik Montaj ve işletme Müdürlüğü

OSMANLI'NIN 
MÜLKÜDÜR

Av. Ali AKSOY

de yatan Gazi Timurtaş Paşa’yı saygı ile anıyoruz.
Timurtaş Paşa askerleri ile Gemlik’e gelip, har 

mantardaki zahireye el keyar. Şehir halkı kale içi
ne kapanır. Erzaksızlıktan, bir ay sonra "aman" 
dilemek zoranda kalır. Böylece Marmara güneyin
de ''kafir" elindeki son yer de Osmanh’ya geçer.

Yurt Ansiklopedisinde şunlar yazılı : "Gemlik 
Osmanlı Beyliği’nin eline Orhanbey zamanında geç 
ti (1334). 1. Murat zamanında Gemlik’te Lala Şa
hin Paşa gemi yapımevleri kurdurdu. Yıldırım Be
yazıt döneminde Timur orduları kısa süreyle Gem- 
lik'i istila ettiler. Kent, Osmanlı ülkesine ancak 
II. Murat döneminde katıldı. Fatih zamanında ve 
Osmanlı Imparatorluğu'nun Yükselme Döneminde 
ise Gemlik, gemi yapımcılığı, ipekçiliği, zeytincili
ği ve değerli mermerleri ile giderek- adını duyurdu.

Ancak, Duraklama ve Gerileme dönemlerinde 
önemini oldukça yitirdi.

Şemsettin Sami, Gemlik için şu bilgilere yer 
vermektedir : "Hüdavendigar İlinin Bursa Sanca
ğına bağlı Gemlik, 5 147 nüfuslu bir ilidir Nüfusu
nun çoğunluğu Rum’dur. Güzel ve sağlam bir li
manı, tersaneye ait havuz ve el tezgahları, 1 cami
si, I medresesi, 1 ortaokulu, Rumların özel kız ve 
erkek okulları, 3 kilisesi, 2 manastırı ve pamuktan 
mamul bir cins döşemeliğe özgü el tezgahlan var
dır.

ilçenin başlıca dışsatımı krom külçesi ile krom 
tozudur^ En önemli dışalımı da petroldür.

Tarihi pek eski olan ilçe, tarihte Argonat adıy 
la da tanınır.

Nüfusu 30.000 dolayında olup yarısına yakını 
İslam, yarıdan fazlası aşağı yukarı eşit sayıda 
Rum ve Ermeni'dir.

Ürüne dayalı olarak en önemli uğraşıları zeytin 
cilik, ipekböcekçiliği ve meyveciliktir.

Gemlik için Ali Cevad şunları yazfyor : ”Hü- 
davendigar ilinin Bursa Sancağına bağlı bir ilçedir. 
Yörenin en eski kasabalarından biri olup eski adı 
Kios’tur. Kasabanın eski tarihine ait bilgi yok de
necek kadar az sayılır.

Şimdiki Gemlik adının Bursa’da yapılan ve ço
ğu bu kasabada satılan ipek gömlekler dolayısıyla 
"gömlek" sözünden geldiği sanılmaktadır.

# 3$£

Gemlik'in fethinden yirmibeş yıl sonra Şeyh 
Bedrettin dünyaya gelir.. Belki kırk-elli yıl sonra 
da İznik sürgünü Bedrettin'in yanından, ayağı tez 
atların üzerinde, Börklüce Mustafa ve Torlak Ke
mal, heybelerinde "Varidat” ile Gemlik Körfezi
nin sularına şöyle bir bakarak geçip gittiler Aydın 
ve Karaburun taraflarına...

Ve Gemlik’in fethinden yüzyirmi yil sonra İs
tanbul bizim oldu!

Ötesi, ozan Ceyhun Atuf Kansu'nun dediğidir. 
(Ve surlarda açılan gedikten/Onlar çıktı Ortaçağ- 
dan/Biz girdik Ortaçağ’a...)

27 Mayıs İlkokulu Karşısında 
Kiralık 2 Daire ve Dükkânlar

Müracaat : Sami Taran

Tlf : 1106 GEMLİK

Satılık Raflar
Marketler ve Bakkallar İçin 

Çelik Raflar Satılıktır.

Müracaat s Haluk Kanar
Kanar Ticaret Tlf » 1806 Gemlik
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Ekmek Teknesi

Halkağzında işyarlarına verilen ad, bu 
“Ekmek Tekne''sinin yerl-yurdu yoktur. Sö 
mûrüye açık her ülke, gelişmiş ülkelerin 
ekmek teknesidir. Teknenin hamurundaki 
cevher, bu ülkelerin önemlerini artırır. Ma
yaları tutmayan ülkelerin, dışa bağımlılığı, 
içerdeki emeğe de çelme atacaktır. Hamur 
İyi mayalanmazsa: emeğin karşılığı, istenen 
ölçülerde alınamaz. Verimsiz ürün de, de
ğerlendirilemez Bu noktada yapılan iş de 
yanlışları yakalamak gerekir.

Evet; yanlış nerede? Belki üretilen 
malın yanlışını, baştan düşünmüşdür ya
pımcı. Üretilen malın ucuz satışa sunul
masında, daha çok kazanç görülmüştür. 
Gelişmekte elan ülkeler dostluk bağları i- 
çinde, emperyalist ülkeler için sömürü a- 
fanlara olmuştur. Dıştan gelen dost yar
dımlar, hamurumuzdan; birer parça alagel- 
mişlerdir. Gelişmekte olan ül
kelerin, ekonomik yardım adı altında, ya 
da endüstri yardımı altında, atılımlarmı a 
zallarak kendi ekonomilerinin sarsılmamasını 
öngörmüşlerdir. Tıpkı Kurt Masalı örneği; 
önce BÜYÜK ANNE kılığına girerek; ge
lişmekte olan ülkelerdeki beyinleri ülkele
rine çekerek; bilimlerinden yararlanmayı 
fırsat saymışlardır. Çünkü, bilim adamı 
ülkesinde yaşamını sürdüremiyordu.

içerde rahatı olmayan bilim adamını 
etkileyen iki şey olmalıdır. Bilimsel çalış

malarda araştırma yapmak için, olanak 
bulamamak; paranın azlığı. Yani ekonomik 
koşullar. Ekonomik koşulların etkileri; her 
ay cebine, belirli bir para gireni mi, yoksa 
içerde de olsa, birinciden daha çok para 
kazananı mı etkiliyecektir.? Yani para gar-i 
lığı çeken, küçük üretici mi olacaktır? 
Bunun yanıtını okuyucu versin. Tüketenin 
kesesi yetmeyince, kısıntılar yapacak; eko
nomik bağımlılığa karşı direnişim böyle 
belirtecektir. Ulusal bilinçle harcamaları 
göğüsleyecektir. Bu durumda, tıkırı yerin
de olan görkemli yaşamını sürdürerek e- 
şitsizlik uçurumlarını derinleştirecektir. Bu 
gibiler için, dışa bağımlılıkmış, dünya pi
yasalarına senelerce ödenecek borçlar var
mış; umurlarında olamazı

Gelişmekte olan ülkelerin, kara yazgı
ları itn, gelişmede geride olmak?

Gelişmekte olan ülkelerin, EKMEK 
TEKNELERİNE değin uzanan emperyalizmin 
kolları, çıkar için sömürüsünü sürdürecek
tir; daha ne yapalım? Bu soruya bir AH
KÂM keselim; Özverili olmak; Özveride 
bulunarak dışa bağımlılığımızı, acaba aza 
indirebilir miyiz? Bunu, sömürgen ulusların 
olumsuz davranışlarını eleştirebilmek için 
yapmalıyız. Özverili olmayan kişiler, ulus
lar yanlışlardan kurtulamazlar bence.

Emperyalizmin, EKMEK TEKNESİ" 
olmamak için ÖZVERİ.

DÜĞÜN, NİŞAN VE NİKÂH 

YAPACAKLAR

İPEK - KOZA - TİCARET
DAVETİYELERİ ZENCİN ÇEŞİTLERİNİ 

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

Ayrıç» Fatura, Bonö, İrsaliye, Makbuz, Senet

Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi 

Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK

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

Ihsan BÖLÜK

Umurspor, 
Robert Bosch
Deplasmanından 
Yenik Döndü 2-1

Üçüncü Arnatör Küme ekiplerimden U- 
murspoı*. bu hafta Burca Soğanlıköy’de Robert 
Bosch’la yaptığı karşılaşmadan 2-1 yenik döndü.

Pazar günü oynanan, Mümin Canbaz, Er- 
tuğrul Reis ve Mesut Gündbğdu hakem üçlüsü
nün yönettiği karşılaşmadaki golleri 56. daki
kada Ferah, 75. dakikada Ali Robert Bosch adı
na 55. dakikada Behçet Umurspor adına attı
lar.

Takımlar karşılaşmaya şu kadroları ile 
çıktılar ;

ROBERT BOSCH : İsmail, Metin, Cavit, 
Sabahattin, Aiaattin, Fuat, Necip, Metin, Hü
seyin, Ferah, Ali

UMURSPOR : Bekir, Fatih, Mustafa, Ah
met, Osman, Mehmet, Adnan, Necati, Behçet, 
Canip, Adnan,

Tirilyespor : 3
K. Kumlaspor : 4

İlçemizdeki üçüncü amatör küme ekiple- yessporla karşı karşıya geldi K. Kumla bu kar- 
rinden biri de K. Kumlaspor; Pazar günü Tiril şılaşmada 4-3'lük yengiyle ayrıldı.

11 fin
Gemlik Belediye Başkanlığından

I- Belediyemizce verilecek I adet SHG-KBC.IO tipi 3,5 tonluk BEDFORD 
marka kamyon- şaseleri üzerine damperli çöp kasası yaptırılması 2490 sayılı 
yaşanın 31. maddesi hükümleri içinde açık eksiltme ile ihaleye çıkarılmıştır.

2- 2 kasanın muhammen bedeli 400.000 lira olup muvakkat teminatı 12.000 
liradır.

3- İhalesi 12.1.1983 çarşamba günü saat 15.00 de Belediyemiz encümeni bu
runda yapılacaktır.

4- Şartnamesi mesai saatleri içinde belediyemizde görülebilir.
5- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 1982 ve 1983 yılı tastikli ticaret 

odası belgesi, dernek belgesi ve geçici teminatları ile ihaleye iştirakleri ilan 
olunur.

| 
Zayi

Gemlik Evlendirme Me
murluğundan almış olduğum 
Evlendirme Cüzdanımı kay
bettim.

Hükümsüzdür.

Murat CAN

Zayi
Marmara Birlik Zeytin 

Kooperatifinden 15.12.1982 
tarihinde almış olduğum 
42206 nolu çekimi kaybet
tim.

Hükümsüzdür.

Mehmet Sayan 
Muratoba Köyü

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek sltun santimi 200 TL 
İcra ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL. 
Kayıp ilânları 500 TL.
Teşekkür ve Defom ilanları cm. 50 TL.
Kongre İlânları 1500 TL.
Koep. Kongre İlanları 2009 TL.
Sürekli Özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
6 Aylık 400 TL.
Yıllık 800 TU

Gazeteye verilen yazılar ynym lanse* 
veya yayınlan masıageri verilmez 
Gazeteniz hasın ahlâk yasasma uyar

OKTA YI,AK METAL Koli. Şti.
Sayın Gemlik'lilerin Hizmetine Açıldı

İNŞAAT MALZEMELERİ TOPTAN VE 
PERAKENDE SATIN

Ttf l S6I5
İstiklâl Cad. Kanton Apt. Altı «EVLİK

Her Çeşit
Cilt İşleriniz

Körfez Basımevinde



SORUMLU MODOR S
KADRİ GÜLER 

SANIRI fi
MOSITİH — KADRİ GtkER J

amunwı--- -TM11Î.W1-T M J

Yinetlm Ter/ : flrln Pese/ı 
TIL. : İTDT T «İMLİK

Dizgi ve Batkı Körfez 
Matbaacılık ve Ambalaj San.

28 Aralık 1982 Sah

ULUDAĞ SÜTHANESİ
YOĞURT - KREMA - BAL - YUMURTA 

TOPTAN VE PERAKENDE 
İSMAİL — OSMAN EMEÇ

Deminubaşı Mah, Çeşme Sok, No, 31 — GEMLİK 
Tlf iş : 1151 ev : 1409

Yeni Yılınızı Kutlar, Mutluluk ve Esenlikler Diler.

ip Iffiü B:

I Murat Mefruşat |
SAYIN DOST VS MÜŞTERİLERİNİN

YENİ YILLARINI KUTLAR, MUTLULUKLAR VE 
BAŞARILAR DİLERİZ.

■ TLF: 2368 GEMLİK I
•T- .... .......... ....... ................. ... ... .... ....... . .. si|

&

Esnaf vs Sanatkârlarımızın Yeni Yılını Candan Kutlar, 
Sağlık Mutluluk ve Başarılar Dileriz.

ÇİÇEK KASABI

YENİ YILINIZI KUTLAR. 
MUTLULUK VE 
ESENLİKLER DİLER

DOĞRU NAKLİYAT )
EMİR DOĞRU

Tüm Gemlik’lilerin ve 
şoför kardeşlerinin 

yeni yıllarını Kutlar.
Tlf : 1340 - 1834 Ev : 1203
Orhangazi Cad. No. 4 GEMLİK]
■te» w *esw *1

I YÖNETİM KURULU

BELEDİYE İKİLERİ 
İKRAMİYELERİNİ
ALDILAR

Gemlik Belediyesi 
1882 yılı ikramiyesinin son 
taksidini dûn işçilerine da
ğıtmağa başladı.

ilgililerden aldığımız 

bilgilere göre belediyede 

çalışan 59 işçi ikramiye
den yararlanmaktadır. İşçi 

lere dağıtılan ikramiye tu
tan 368 bin 371 liradır.

Din dağıtımına baş
lanan ikramiyelerin bugün 

tamamlanması beklenmek
tedir.

gas^aite ıa!M«jgte «as» jist. jttegaite»aetengC8B^^

|ba«B>n|
S MAKİNE SANAYİt ve YEDEK PARÇA İMALI 5 
â <S. ‘Saurafi ~ eK. Sezer ft

1 Hamidiye Mah, Hanarkası Sok, Çil' Apt, Altı fi
Tlf iş : 2235 ev : 2933

I Sayın dost ve müşterilerinin yeni yıllarını 1 
j| kutlar, sağlık ve mutluluklar dileri*.

I GÜLER TİCARET |
® MUSTAFA VE ABDDULLAH GÜLER

S DOST VE MÜFTERİLERİNİN YENİ YILINI KUTLAR
0 MUTLULUKLAR DİLER-

■I 

“«EH Şjgü
Sayın Esnaf vs
Sanatkarların ■)

Yeni Yıllarını Kutlar, |||
Başarılar Dileriz.

S.S. Esnaf Sanatkârlar ve Kefalet ===-•
Kooperatifi ■

Yönetim Kurulu H

Sayın Gemlik’lilerin Yeni Yılını Kutlar
Sağlık Dolu Günler Dileriz

Gemlik
Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu

oooooooooooooooooooooooooooooooo

Erenoğlu Ticaret
Kendi imalâtı Olan Helva ve Reçel 

ÜRETİMİNE BAŞLADIĞINI SAYIN GEMLİK HALKINA BİLDİRMEKTEN 

KIVANÇ DUYAR

YENÎ YILINIZI KUTLAR, 
MUTLULUK VE ESENLİKLER DİLER.

HELVA ÇEŞİTLERİMİZ t «KAKAOLU *VANİLYALI *SADE - REÇEL ÇEŞİTLERİMİZ : «GÜLLÜ «ÇİLEKLİ «VİŞNELİ 
«KAYISİLI

ÇARŞI MEYDANI NO. 2 — TLF : 1167 - 1226 GEMLİK
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