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Balıkçılık Meslek Okulu Kurulması isteniyor

Gemllk’ll Balıkçılar Bir Yılda
32 Milyon 720 Bin KİİO
Balık Yaka te anılar

Gemlikli balıkçılar 
* 1982 yılı İçinde 32 milyon 

729 bin kilo çeşitli cins 

balık yakalayarak satışını 

yaptılar.

Yaklaşık üç bin balıkçı 

aileleriyle birlikte 15 bin 

kişi geçimini denizden, 
yani balıktan sağlamak

tadır. Deniz ürünlerinin

gililere duyuracağız/’ dedi.

Gemlik’li balıkç-larca 

yakalanan yaklaşık 3 2 

milyon 720 bin kilo ba

lığın % 80 i İlçe dışında

% 20 si ise ilçe içinde 

pazanlandı.

Yakalanan balık tür

leri ve oranları şöyledlr .

Dernek Bşk. Hüseyin 
dinç İlçemizde de bir Ba
lıkçılık Meslek Okulu a- 
çılmasını istedi.

ZEYTİN 
KAMPANYASI 
UZATILDI

ALIMLAR 
DEVAM 
EDİYOR

Ara ık ayı sonunda ka
patılması düşünülen Gem 
lik Zeytin Alım Kampanya 
sı bazı merkezlerde top
lamaların sürdürülmesi ne 
denir't uzatr'dı.

kooperatif yetkilile
rinden aldığımız bilgilere

Gemlik Balıkçılar Der- 

* neğl Başkanı Hüseyin
Dinç gazetemize yaptığı 

açıklamada balık üretimi

nin ilçede zeytinden daha 
önemli yer tutmağa baş

ladığını, bunun ispatının 

yakalanan balık oranıyla 
ortada olduğunu söyledi. 

Balıkçılar Derneği Başka

nı Dinç, açıklamasında 
şunları söyledi :

“-Daha önceleri zey

tinden sonra ilçenin ö- 

nanrıll geçim kaynağı o- 

lan balık artık bize göre 

birinci sırayı almaktadır.SAĞLIK OCAKLARINAYENİ DOKTORLAR ATANDI
Gemlik Sağlık Eğitim 

VS Araştırma Merkezine 
bağlı Sağlık Ocaklarından 
bazılarına yeni doktorlar 
atandı.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre Gemlik Sağ 
lık Ocağına bir süre önce 
atanan Dr. Ahmet Kağacı

Azot Spor Çekilişi Belli Oldu 

RENKLİ TV. EMİNE GÜRÇAY ADLI 
BAYANA ÇIKTI

Azot Spor Kulübü ta
rafından düzenlenen Renk
li Tv. talihlini belli oldu.

tper Kulüpleri tarafın
dan bir aüradsnbsrl düzen- 
İnmekte olan çekilişler, 
büyük ilgi görüyor. 31 

Aralık 1982 gönü yapılan 

Milli Piyango Çekilişinde 

değeri gün geçtikçe art

maktadır. Öte yandan ü- 

retlmlmiz de artmaktadır. 

Biz balıkçıların daha bi

linçli avcılık yapabilmemiz 

ve tükenme ihtimali söz 

konusu olan deniz ürün

lerini planlı yakalayabil

memiz İçin ilçemizde Ba

lıkçılık Meslek Okulu a- 

çılmalıdır. Halen 3. su 

bizden daha az üretimde 

bulunan Silivri ilçesinde 

kurulmakta olan Balıkçılık 

Meslek Okulunun 4. sü 

mutlaka Gemlik'te kurul

malıdır. Bu istemimizi il- 

dan sonra Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi yeni mezunların 
den Dr. Besim Çavuşoğ- 
lu atandı.

öte yandan Engürü- 
cük Engürücük Sağlık O- 
cağına da Dr. Halim O- 
ğuz Ceylan atandı.

en büyük İkramiyeyi ka
zanan biletin son üç rsk- 
kamının sahibi olan Azot 
Sanayii Ticaret Servisi ma
murlarından Kinine Gürçay 

kendi kuruluşunun Spor 
kulübü tarafından düren 

lenen Tv. çekilişinin tal
ihlisi oldu.

Hamsi 20 milyon kg. 

Bakolorya 500 bin kg 

DII-PIsi 500 bin kg.

Gümüş 10 bin kg 

İskorpit 5 bin kg.

İspari 10 bin kg.

İstavrit 2 milyon kg.

İzmarit 500 bin kg.

Devlet Parasız 
Yatılı Sınavlarına 
Başvuru Süresi 
Başladı

İlkokulu bitirmiş ve

ya beşinci sınıfta okuyan 
öğrencilerin Devlet Parasız 

Ortaokul sınavlarına katıl
ma için başvuru süresi 
başladı. •

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göte; Başvurulara 
öğrencilerin öğrenim gör
dükleri okullarda, okul mû 
dürlüklerine 3 ite 14 O- 
cak 1983 tarihleri arasın
da, Anadolu Liseleri sı
navlarına katılacakların ise 
14 ile 21 Ocak tarihleri a* 
tasında başvurmaları ge
rekiyor.

Öte yandan Anadolu 
Licslerine başvuracak öğ
renci kayıt farmlanndan 
yaladı miktar gelmemesi 
örerine barı akutlarda öğ-

Kalkan 10 bin kg.

Karagöz 5 bin kg.

Kefal 100 bin kg.

Kırlangıç 15 bin kg.

Kolyoz 3 milyon kg.

Köpek Balığı 500 bin kg

Kupes 5 bin kg.

Lüfer 5 milyon kg.

m

rencilere “Ön Eleme" uy 
gulandığı, bunun ise yö
netmeliklere aykı ı olduğu

1982 Yılında Trafik 
Kazalarında 6 Kişi öldü 
68 Kişi Yaralandı

Geçtiğimiz yd ilçemiz 
de maydana gelen trafik 
kazslannda 6 kişinin öldü 
ğû S8 kişinin ise yarslan-

SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI
BİR DERGİYİ YASAKLADI
Götedir Donanma ve 

S'kıyörnalan Kemutsn <ğ 
ysymladıği bir bMbi ite 
Havan adlı dergımn Eylül

Mercan 5 bin kg.

Minakop 10 bin kg.

Orkinos 5 bin kg.

Sardalye 10 bin kg.

Palamut 1 milyon kg.

Tekir 10 bin kg.

Vatos 10 bin kg.

Zargana 5 bin kg.

veliterce dile getiri d i. Ka
yıt öncesi, kayıt formları
nın sağlanması istendi.

c-ğ öğeenML
Toplam 71 kazasun 

meydana gıM» ’««82 yt 
•da va& etaptan. 4158

1982 tarife ve 16. aayear- 
■a aaadmam, taşmamn 
vs botunderufemaso vaşak 
ted^mı duyunta. 

göre Gemlik Merkez, Kü
çük Kumla, Kurşunlu, 
Gençah, Engürücük, Köy
lerinde atımlar devam et
mektedir. İlgililer bugüne 
kadar ortaklardan 6 mil 
yon kilo zeytin aldılar, a - 
tınan zeytinlere karşılık 1 
milyar lira ödenecek.

ÇEK DAĞITILDI

72 nolu Marmara Bir
lik Zeytin Kooperatifine 
12 Aralık 1982 gününe 
değm zeytin veren ortak
lar verdikleri paraların % 
50 si cutarı çek aldılar 
kalan paralar daha senra 
ödenecek.

Öte yandan bu yıl 31 
Aralık rarihinr kadar yspı- 
'an a ımlarda 1 milyon 300 
bin ki'o ile merkez, 850 
bin kilo He U murbay 420 
bir k.lo fle E gûrûcfik Kö
yü 390 b:n k< o îte Armut
lu. 400 bin î te ile Genç- 
eli Köyü ön etn almak
tadır.
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Yazarımız Yılmaz Akkılıç'ın ya
zısı elimize geçmediğinden yayınlıya- 
mıyoruz. özür Dileriz.

G. KÖRFEZ

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden
İlân

Dosya No 982/142

Davacılar Hatan Ertunç ve Hüseyin Ertunç ve 
killeri Av, Zeki Gemicloğlu tarafından, davalılar 
Haaina ve Katırlı köyü muhtarlığı aleyhine ikame- 

olunan tapu tesçil davasında Katırlı köyü 
ayrıklı bağlar mevkiinde kain olan ;

Kuzeyi Ali Osman zeytinliği, güneyi Hatan zey 
tinliği, doğusu, kurudere ve batısı yine kurudere 
İla çevrili bulunan 10,752 metrekarelik taşınmaz 
mal üzerinde hak ve mülkiyet iddiasında bulunan* 
ların 3 ay içerisinde hakimliğimize müracat etme* 
leri ilan olunur.

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden 
İLAN

Dosya No 981/367

Davacı Alil Rıza Yılancı vekili Av, Zeki Gemi* 
eloğlu tarafından, davalılar Hâzineye Katırlı köyü 
muhtarlığı aleyhine ikame olunan, tapu tesçil da* 
vasıudat

I» Gemlik İlçesi Katırlı Köyü değirmen arkası 
mevkiinde kain bulunan, kuzeyi Ali Temel zeytin
liği güneyi, kısmen Osman Temel tarlası ve Meh
met Turan tarlası doğusu İsmail Seymcn tarlası, 
ve batısı yol ile çevrili bulunan 9846 metrekarelik 
taşınmaz mal üzerinde hak ve mülkiyet iddiasında 
bulunanların 3 ay içersinde hakimliğimize müracat 
lan ilan olunur.

2- Ganilik ilçeni, Katltli Köyü, bcktnşycri mev
kiinde kain, kuzeyi meşelik, güneyi Mahmut Özey
din, doğusu Ali Yılancı batısı dere ile çevrili bu
lunan 431) l metrekarelik taşınmaz mal üzerinde 
hak ve mülkiyet iddia edenlerin 3 ay içinde hakim 
llğlmiao ınürncııtlsrı ilAtı olunur

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden 
İLAN

Dosya No. 982/261

Davacı Niyazi Çelik vekili Av, Zeki Gemicioğ- 
lıı tarafından, davalılar Hazine veKatırlı köyü muh 
isiliği aleyhine ikame olunan Tapu tesçil davasın* 
da t

Gemlik ilçesi, Katırlı köyü, giineytarla mevki* 
İnde kain, Kuzeyi ümurbey katırlı köyü yolu, gü
neyi kısmen Ayşe zeytinliği ve Mehmet zeytinliği 
doğusu, Mehmet Görsl zeytinliği ve batısı kısmen 
Hüseyin Sezer vs kısmen Haşan Sezer 
seytinliği ile, çevrili, 13,712 metrekarelik taşınmaz 
mal üzerinde hak ve mülkiyet iddia edenlerin 3 ay 
içersinde, lıakinıliğimise müracatları ilan olunur.

Operatör Doktor

AHMET DOĞAN
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Uzmanı

fevti Çekmek (.Mekrem) CeAteıt PTT ÖsW
Aktar Apt. Ret 3 Daku > İVASA

Ttf t İş t HİN • Bv » NTN

Gemlik
Yazıları

600 yıl tarih sahnesinde kalas Osmanh'dafl, 
yıkıldığında, geride “kitaplı adana*’ olarak 6C0 kişi 
kalmaz. Cümle olay yazıcı, tarihçi, seyyah ve şairi 
toplarsak 60 kişi filân çıkar belik— Bu fakirlik 
neden doğmuştur? konusu, üzerinde önemle durula
cak bir konudur; fakat "Gemlik Yazıları' kapsamı 
bunun yeri değildir.

Yine de hoşgörünüzü umarak düşüncemizi söy
leyelim ; Osmanlı, nasıl saray dışında kimsenin 
“zenginliğine” izin vermemiş ise, yine kapıkulu 
mantığını bozacak kafa zenginliğine ve kural dışı 
eser yazımına da izin vermemiştir. Bu tür çıkışlar 
yapan kişilerin öyküsü, Pir Süitin Abdal’dan Na
mık Kemal'e kadar uzanan bir öyküdür.

Vn Evliye Çelebi sarnyın gösterdiği bu “ka
rarlılığı* bozmayan bir kişidir.

Evliya Çelebi (1611-1682) Osmanlı'dan kalan 
kitaplı adamların en başında gelir. Ünlü “Seyahat- 
name"si tam 10 cilttir; ve tadına doyulmaz güzel
liktedir.

Anası bir Abaza kadındır ki padişah 1. Ahmet 
döneminde saraya getirilmiş ve daha soara babası 
saray kuyumcubaşısı Mehmet Zilli ile evlendiril* 
iniştir. Adı, padişah imamı Evliye Mehmet Efen* 
di'den dolsyı “Evliya* konulur. Çelebi'lıği medrese 
Öğreniminden gelir.

Yaşadığı dönem 4. Murat’ın çığıdır ; Geçtiği
miz yıllarda televizyon ekranlarında ağız dolusu 
(-Kullarım!) diyen 4. Murat’ın...

Evliya Çelebi; hattat, nakkaş, .müzikçi, şair ve 
biraz da kuyumcudur. Şairliği kaliteli değildir. Di
li, döneminin ağdalı dili olmayıp oldukç» sade bir 
dildir, ömrünce hiç evlenmemiş, zevk ehli, mesire
lerde kalmış, meyhanelerde dolaşmış fakat ağzına 
içki koymamıştır. Bütün bunları, Milli Eğitim Ba
kanlığının çıkardığı 1000 Temel Eser dizilinde çı
kan (Evliya Çelebi Seyahatnamesi’aden Seçmeler) 
kitabına yazdığı önsözde (Atsız) anlatır. Ve ilave 
eder ; (Evliya Çelebi’nin ağzına içki koymadığını 
söylemesi her halde esmayı üstüne sıçratmamak i- 
çin olmalıdır.) Zira 4. Murat içki ve tütün içilme
sini yasaklamıştır.

# ♦ *
Evliya Çelebi İstanbul dışında ilk kez Bursa’ya 

seyahati çıkar. Mudanya'ya deniz yolu ile gelen 
seyyah, ‘'ipek diyen ve taht şehri Burıa’yı horşeyi 
ile anlatır. Buna’hlar için : (Halkı ince endamlı, 
gümüş bedenli, sevimli kimselerdir. Konuşsalar ga-

EVLİYA ÇELEBİ 
ARMUTLUDA

Av. Alî AKSOY

yet güzel aöa etuklerindea insana tesir edip gönül 
ferahlığı verir. Çünkü herbîri bir nstaddan feyz 
almış kimselerdir ) diyor.

Dönüşte deniz yolu ile Bezburun'a çıkar; an
latmağa başlar : (Eriri zamanda mamur ve ticaret- 
gah bir iskele imiş İnam* bir girdabın olduğu 
yerde bulunduğundan gelen gemiciler girdap kor
kusuna düşerek beş on gün. yahut bir iki ay yu
tarlar. işte burada beldeye bekleye bıkan tayfala
rın ve tüccarların bedduası eıeri olarak burası ha
rap olmuş ve olmakta bulunmuştur

lekele dışmda bir han. birkaç znİEsfirhane, kü
çük bir cami ile birkaç bakkal dükkanı, rirmrfcçi 
ve bozacı dft Uranları var. Başka bir bina yoktur 
Lâkin dört çevresinin bağ ve bahçeleri çoktur 
(.....) Silahlarımızı kemendimize bağlayarak ka
radan yola düştük. 3000 adım kadar gittikten son
ra Armutlu nahiyesine vardık.

Armutlu Kasabası : Nahiyedir. Naib oturur. 
Subaşısı Bursa tarafmdaudır. Kasaba düz bir sahra 
da bağlı bahçeli, etrafı »mut bahçeleriyle süslü 
ve tramordur. Oeun için Armutlu derler.

Üçyiiz kadar mamur evleri vardır ki tamamen 
kiremit ile örtülüdür. Bir camii, bir hamamı, üç 
mescidi, bir hanı, on kadar dükkânı vardır. Suyu 
ve havası çok güzeldir.

Bir gece orada misafir kahp sabahleyin gemi
cilerin haber vermesiyle aıvle kıyıya gelip yine ge
miye bindik Tun’ya hamdoleuu hafif batı rüzga
rıyla Bezburun girdabından kurtulup yolken açarak 
(.....) ikindi vaktinde İstanbul-Avaıtefauo» (Yeşil* 
köy) kasabasına geldik.) (Kaynak: Milli Eğitim Ba 
sımevi, İstanbul - 1971)

Evliya Çelebi başka bir seyahatinde tunik *0 
de uğrar. Bursa’yı da snt uzun anlatır. İznik G# 
lü için : (Dört tarafını atlı bir adam bir günde 
dolaşabilir. Suyu gayet güze] olduğundan yetmiş 
türlü balığı sayılır. Gayet güzel çorba ve tavaları 
olur. Hazmı kolay ve kuvvet vericidir. Avcıları bu 
balıklan Gemlik e ve Pazar köyüne götürüp kât •> 
der Batıdan Gemlik kasabası körfezine ayağı a* 
kar ) diyerek daha sonra göl suyunun hünerini u- 
barttnalı bir »ek*İde anlatır.

Yolu ilçemize düşmeyen Evliya Çelebi'niu Su* 
yıhatnameei'nde Gemlik’le ilgili anlatım yoktur. 
Gönül, il emize de yeduBuu düşmesini ve Gemlik* 
in bir dönemine ’enkhk etmesini isterdi. Ney- 
leyelim ki tarih bu fırsatı çek görmüştür

Daha nice nllırı değerli okuyucular.

İNŞAAT SAHİPLERİNİN

İSMET VE EMİN DAĞ KARDEŞLER 
BIÇKI ATELYESİNDE

İSTENİLEN BOY VE ÖLÇÜDE 
ÇAM KERESTESİ BULUNMAKTADIR

Fiatianrmcz çok uygundur.
Dönamarsız menfaatiniz 'cat>*d»r.

Adres : Öriua&gum Cad. Nu. 3t TE : 12B5 t-enıÜk

GEMLİK KÖRFEZ E ABONE OLUNUZ
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Rahat Yaşamak Uğruna

Yeni yılın dördüncü günündeyiz. Kut

lu olsun. Acaba yüzdördüncü gününde ol

sak değişecek nedir? Dünya patronları, bir 

birlerine elense çekerek güç dengelerini 

tartarlarken; insan öldürme biliminde, ile-

rî boyutlara varmayı başamaç ediniliyor. 

Bir yandan duyarlı bölgelerde, yöresel kav 

galar çıkartarak, para kazanacaklar. Öbür 

yandan kendilerine bağlı ülkeleri dostluk 

havası içinde sömürecekler. Hızlı savaş ha 

zırlığı için de, çeşitli silâhların yapımlarını 

hızlandırarak; dost ülkelerdeki üslerini güç 

lendirecekler. Gerçekte ise süper devletler

ce yeryüzünün paylaşıldığı bilinen bir şey 

dir.

durum ne olur? Bu kez de "HAPÇILIK,, 

gelir gündeme. Hem de suç sayılmayan 

hapçılık Ruhsal bunalımlarda kullanılan 

haplar, kolayca bulunabiliyor.

Hapçılık, öbürlerine göre, ilk onlar da 

zararsız. Alışkanlık başlayınca dozlar artı

rılıyor. Artan her doz, beyinde sarsıntılara 

yolaçarken, 

kilenecektir.

kazınır? Bu

beden de bu sarsıntılardan et

Nasıl denetlenir, kökü nasıl 

soru ilgililere dönük olsun.

Bilim, insanları nasıl yaşatacağını, say 

fıtıkların kökünün nasıl kazınacağını düşü- 

nedursun. Clark yapay kalbiyle yaşamını 

sürdürürken* yeni araştırmalar için denetim 

yerlerinde ömür tüketsin. İnsanın daha sağ 

lıklı yaşamı için çalışılırken, giderek yay

gınlaşan uyuşturucularla nasıl savaşıyor bi 

lim; ya da yönetimler? Anarşiyle, terörle 

başa edilebilinir. Bu işin içinde olanlar, te 

ker teker toplanır; tıkılır dama. Ama uyuş 

tutucu öyle değildir. Uyuşturucunun pazarı bol 

paralı, ahm-satımlarda büyük paralar dö
nüyor. Bu işi yapanlar mı kazanıyor? El

bette değil. Kazananlar perde gerisinde ön 

cüleri kullananlar oluyor. Geri kalmış ül

keler insanlarının yaşam çizgileri mi bu? 
Bir bakıma öyle. İş bulamayan, kazanama

yan, evinin geçimini sağlayamayan ne ya

par? Yasaların yasakladıklarını yapacak. E- 
roln, kokain, esrar gibi uyuşturucular. Yer 
altı pazarlarında büyük ederlere ulaşırsa ;

Uyuşturucuların insanda yaptığı sarsıntılara | 

vücudun yıpranmasına değinmiştik Acaba 

bu y pranmasına değinmiştik. Acaba bu 

yıpranmadan ülkelerin zararları yok mu? 

Uyuşturucu sayrılığı, kullananın gücünü 

de etkileyecektir. Giderek çalışma kalma

yan insan, işlerinde verimsiz olacaktır. E- 

meğinin karşılığını alamayacak; üretim ya- 

vaşlayacaktır. Verimsiz, kazancı az olan i- 

şin getireceği para, bakımları üstlenilen in 

sanları doyuramıyacak, giydiremlyecektir. 

Bu boyutlarda, rahatsızlıklar daha da arta

cak; ev halkı, karnını doyurmak için, so

kaklara .- kaldırımlara düşecek; rezil bir ya 

Şam sürdüreceklerdir.

Evet; insanlığın tepesinde süper güç

lerin bombaları; dışardan gireni içerde 

bulunabilen uyuşturucular. Bombacılar, 

—Her zaman tependeyim; deıken; Uyuştu

rucu Ağaları da insanları rahatları uğruna 

yavaş ölüme sürüklüyorlar. Her ikisinin or 

tak yanları bir; Para kazanmak; rahat ya

şamak, rahat yaşatmak.

Okuyucularımın yeni yıllarını kutlar, 

esenlikler dilerim.

Kongreye Davet
Gemlik Esnaf ve Küçük Sanatkarlar derneğimizin 1982-1983 yılı genel ku

rul toplantısını 15.1.1983 günü saat 14 de Pazar caddesi Pak işhanı kat: 3 dai
re 7 deki esnaf ve küçük sanatkarlar dernek lokalinde yapılacaktır. Bu top
lantıda ekseriyet sağlanamaz ise ikinci toplantımız 30.1.1983 tarihinde Pazar 
caddesinde bulunan Ahmet Semiz’e ait düğün salonunda yapılacaktır.

Bu toplantıda sayın esnaf ve sanatkarların hazır olmaları önemle rica olunur. 
GÜNDEM : 1- Açılış, başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu, 2- Yönetim 

kurulu faaliyet raporlarının okunarak müzakeresi, 3- Murakabe kurulu rapor
ları okunarak müzakeresi, 4- Yönetim kurulu ve murakabe kurulunun kesin 
hesap raporunun ayrı «ayrı okunarak müzakeresi, 5- 1982-1983 yılı tahmini büt
çenin okunarak müzakeresi, 6- Alınan demek binasının tamiri hakkında kong
reden yetki istenilmesi, 7- 1983 yılı çalışma ve faaliyet raporlarının müzake
resi, 8- Dilek ve temenniler, 9- Kapanış.

Her Çeşit 7 T

Cilt İşleriniz

Körfez Basımevinde

Satılık Raflar

Marketler ve Bakkallar İçin 
Çelik Raflar Satılıktır»

Müracaat ı Haluk Kantor
Kanar Ticaret Tlf ı 1806 Gemlik

İLÂN
Gemlik Şoförler ve Otomobilciler Derneği 

Başkanlığından
Derneğimizin yıllık genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemindeki konu

ları görüşmek üzere 21/Ocak/1983 Cumartesi gönü saat 11 de dernek binasında 
toplanacaktır

Kanunu çoğunluğun sağlanamadığı taktirde 29/Ocak/1983 Cumartesi günü saat 
11 de Pazar caddesindeki Ahmet Semize ait düğün salonunda yapılacağından üye
lerimizin teşrifleri rica olunur. İDARE KURULU

GÜNDEM:

1- Açılış, Kongre divanı teşkili ve saygı duruşu 2- İdare kurulu faaliyet 
raporu, Kesin hesap raporu ve Mürakebe kurulu raporlarının okunarak müzakeresi 
3- İdare kurulu ve Mürakebe kurullarının ayrı, ayrı ibraları 4- 1983 Ma
li döneme ait muhammen bütçe ve çalışma programının okunarak müzakeresi.
5- Dilekler ve kapanış.
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MÜŞTERİLERİNİN YENİ YILLARINI gg 

KUTLAR, MUTLULUKLAR DİLER, g

$♦ $♦ GEMLİK BALIKÇILAR

DERNEĞİ

Üyelerinin, müstahsillerinin ve su ürünleri tüketicilerinin

Yeni Yıllarını kutlar, bereketli yıllar diler, tüm balıkçı

çomasına rasgele deriz.

KONGRE İLANI
Şükrü Alemdar İlkokulu Koruma Derneğinden

Derneğimizin, olağan genel kurul toplantısı 2.6 Ocak 1983 'Çarşamba 
günü saat 14 te Küçük Kumla Şükrü Alemdar İlkokulunda aşağıdaki gün» 
dem uyarınca yapılacaktır

Ekseriyet sağlanamadığı taktirde 2 Şubat 1983 Çarşamba günü aynı 
yerde yapılacaktır.

Sayın üyelere duyurulur.
GÜNDEM Yönetim Kurulu

1- Açılış yoklama ve saygı duruşu
2* Divan seçimi
3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının okunması
4- Yönetim ve denetim kurullarının aklanması
5» Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
6- Dilek, (emenliler ve kapanış.

II PRENSES OYUNCAK EVİ

a Sayın Gemlik’lilerin Hizmetine Açıldı
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I < ZİHNİ GELİŞTİRİCİ
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SATILIK DAİRELER
Gazhane Caddesinde 140 m2 2 Daire Satılıktır.

Mlracaat : Gemlik Körfez Gazetesi Tlf : 1797

SATILIK KAGİR EV
, Yeni Mahalle Geniş Sokak'ta 95 rr>2 tek kat kagir pv 

satılıktır.
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SATILIK PORTMANTO
Az kullanılmış, delsplı formika portmanto uygun 

satılıktır.

Müracaat : Gemlik Körfez Gazetesi Tlf : 1797
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DİŞ HEKİMİ 
GÜLSEN ALTAN
SON YENİLİKLERLE 
HİZMETİNİZDEDİR.

* ÇOCUK OÎJLERİ
* RÖNTGEN
* CERRAHİ

Mah. Semerciler Yekuşu 11/1 GEMLİK

CENGİZ GÖRAL IN 

EŞİ VE ÇOCUKLARINA 

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI 

1 MİLYON 322 BİN LİRA 

TAZMİNAT ÖDEYECEK

Belediye Otobüsleri
682 Bin Kişi Taşıdı

Üç yıl önee Bursa’da öldürülen Gazetemiz 

Sorumlu Müdürü, Bursa Barosu Avukatlarından 

M. Cengz Börai'ın eşi ve iki çocuğuna İç İş 

[eri Bakanlığınca 1 Milyon 322 bin lira tazmi

nat ödenmesi Danıştayca hükme bağlandı.

Mehmet Cengiz Görel in eşi ve çocukları

nın Avukatları tarafından Danıştay 10. Dairesine 

açılan "Destekten yeksun kalmak” davasında, 

İdare aleyhine tazminat talep edilmiş ve yapılan 

yargılama sonunda, "İdarenin olayda hizmet ku

suru bulunması'' nedeniyle davacıların istemi 

kabul edilmiştir.

15 Kasım 1982 günü yapılan son duruşma

da Danıştay 10. dairesi ey birliği ile verdiği kararda. 

Cengiz Göral’a eylem yapılacağı İç İşleri Bakan 

lığınca haber alındığı, durumun Bursa Valiliği 

İle Emniyet Müdürlüğüne bildirildiği, ayrıca ken 

dişine iletildiği; Bursa Barosunun Valiliğe baş

vurarak Göral’ın korunmasının İstendiği, adı ge

çenin evinin ve işyerinin korumaya alındığı an

cak 3.7.979 günü öldürüldüğü belirtilerek

"—Devletin başta gelen önemli görevi ki

şilerin can ve mal güvenliğini korumaktır. İda

re kendisine verilen bu görevin yerine getirilme 

al amacıyla önce yeterli örgütler kurmak, bu 

örgütlere olayların üstesinden gelebilecek perso

nel ile hizmetin gereği aracı ve olanakları sağ

lamakla yükümlüdür.

Davalı idare savunmasında, gerekil önlem

lerin alındığı, buna rağmen ölüm olayının mey

dana geldiğini sürmekte İse do ölen Avukat Cen 

gfı Göral’ın tehtid altında bulunduğunun dava 

lıca bilinmesi ve adı geşan kişinin öldürüldüğü 

zaman yanında, etrafında hiç bir güvenlik ön

leminin alınmadığı anlaşılmakla meydana gelen 

olayda İdarenin hizmet kusurunun kabulü zo

runlu olmakta ve bundan doğan zararın hizme

ti yürütmekle görevli idarece tanzimi gerekmek

tedir," denilmektedir.

Danıştay 10. dairesince alınan kararda Cen 

giz Göral'ın eşi Ayhal Göral İle çocukları İlk— 

eev ve özgür Sevgi Göral’a toplam 1 milyon 

322 bin 119 Ura maddi tazminat İle 10 şar bin 

Hra manevi tazminat ödenmesine karar vermiştir.

Gemlik Bursa arasın

da yolcu taşıyan Belediye 

Otobüsleri 1982 yılında 

682 bin yolcu taşıdı.

Belediye ESO İşlet

mesi ilgililerinden aldığı-

YAŞLI
BİR

KADIN
EVİNDE
ÖLÜ

BULUNDU

Osmaniye Mahallesin
de oturmakta olan Emine 
Gıbışoğlu (78) adlı kadın 
evinde ölü olarak bulundu.

Osmaniye Mahallesi 
Şehit Mehmetçik Sokak
taki evinde yalnız başına 
yaşayan Emine Gıbışoğlu, 
uzun süreden beri hasta 
olduğu komşuları tarafın
dan belirtildi. Dün sabah 
Emine Gıbışoğlu’hun pen
cere camının açık oldu
ğunun görülmesi üzerine 
eve giren mahalleliler yaş
lı kadını ölü buldular.

Yaşlı kadının cenazesi 
mahalleli ve belediye ta
rafından kaldırıldı.

ÖĞRETMENLER
OKUMA YAZMA BİLMEYENLERİ
EV EV TARAYIP SAPTAYACAKLAR

Milli Eğitim Bakanlı 
ğınca 1983 yılının Okuma 

Yazma seferberliğinin devam 

yılı olarak kabul etmesin 

den sonra yani bir karar 
la tüm ilkokul öğretmenle 

rlnln çevresinde okuma 

yazma bilmlyenlorl ev ev 

tarayıp saptayacağı öğre 

ronlldl.
İlçemizde de başiatı 

lan tarama çalışmalarına 
tüm İlkokul öğretmenleri 
görevlendirildi.

mız bilgilere göre 1982 

yılının ilk beş eyında, ay 

ortalaması 44 bin 250 ki

şi yolcu taşındığı belirtil

di. Baha sonraki aylarda 

ise ayda ortalama 63 bin

Bisiklet Milli lakımı
Karacaali’de
Kampa Alımlı -*■

Türkiye Bisiklet Milli 
takımı, önümüzdeki aylar 
da Bulgar Milli takımı ile 
yapılacak ikili bisiklet tur 
nuvasına katılmak üzere 
Gençlik ve Spor Bakanlı 
ğı Karacaali tesislerinde 
kampa alındı!

Antrenör Rıfat Çalış 
kandan aldığımız bilgiye 
göre, iki milli takımın da 
Karacaali’de kampa girece 
ği öğrenildi. Antrenör Rı 
fat Çalışkan şöyle konuş 
tu1.

"—Önümüzdeki aylarda 
İstanbul’da Bulgar Milli 
takımı ile yapacağımız

İlgililerden aldığımız 

bilgilere göre llkokllarda 

yapılan görev bölümünden 

sonra mahallelerde öğret 
menler yanlarında birer 
aza ile ev ev dolaşarak 

okuma yasma bilmiyenle 

rl saptayacaklardır. Bu gö 
revlo ilgili bazı okullarda 

çalışmalar başladı ve öğ 

retmenlorin boş asmanla 
rinde saptama yaptıkları 
açıklandı.

125 yolcunun Bursa Dem

lik arasında gidip geldiği 

açıklandı.

İlgililer 1982 yılında 

en çok Ağustos ayında 89 

bin, en az Aralik ayında 

ikili turnuva için Türkiye 
çapındaki bütün bisiklet 
kulüplerinden seçilen bl 
sikletçiler yavaş yavaş 
kampa gelmeye başladı 
lar. Her halde bugün ve 
ya yarın bütün takım ta 
marnlanır. Bunun yanısıra

Vinçteki Balyanın Çarptığı
Şoför Öldü

Bir süre önce iskelede 
boşaltma yapıldığı sırada 
vinçe bağlı balyanın kam
yon üzerindeki şoföre çarp 
ması sonucu kamyondan 
düşen şeför Cemalettin 
Başaran kurtanlamıyarak 
öldü.

Öğrenildiğine göre 
bir motordan boşal
tılmakta olan balyalan 
kendine ah kamyona yük-

İlkokulu Dışarıdan Bitirme Sınavları
Kayıtlan Başladı

İlkokullar dışarıdan 
bitirmek isteyenler için 
her yıl düzenlenen sınav
ların bir yenisi önümüzde 
ki ay Içinds Şükrü Şenol 
İlkokulunda yanılacak.

IlgliılerdoR aldığımız 
bilgilere göre sınavlara ka 
tılmak isteyenlerin İlköğ
retim Müdürlüğüne kimlik 

51 bin yolcunun taşındı

ğını belirttiler. Taşınan 

yolcuların 40 bininin öğ

renci olduğu ve bir yılda 

yaklaşık 30 milyon liralık 

gelirin olduğu öğrenildi.

Bulgar Milli takımının da 
kampımıza bu akşam gel 
mesi bekleniyor, dedi.

Çalışkan daha sonra; 
kamp boyunca çalışmala 
rımızı disiplinli bir şekilde 
bu ayın sonuna kadar sür 
düreceğiz" dedi.

I emekte olan şeför Conta 
Isttin Başaran, bir balya
nın çarpması sonucu uzun 
yıllardır kullandığı kam
yonundan düştü. Başın
dan yaralanan Cemalettin 
Başaran kaldmldığı hasta
nede uzun süre komada 

kaldı. Beyin kanaması se 
nucu öldüğü öğrenilen 
Cemalettin Başaran ilçe
nin eski şoföriorindondi.

leri ile başvurmaları gere
kiyor.

Kılıç Parfümeri 
Önceki Gece
Soyuldu

Yazısı S. 4 te
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I__ KÖjBMDEN

Sorular, Sorular..

Yılmaz AKKILIÇ

Cumhurbaşkanı Sayın Evren’ia Artvin konuş
masının ardından, basında, siyasal partilerin yeni
den kuruluşuna değğin haberler verildi. Gelişmeleri 
gazete ve dergi sayfalarından isleyen Türkiye kamu 
oyu, sabırsızlık ve merak içinde bekliyor, ne ola
cağını...

Yeni siyasal partiler nasıl kurulacak? Kimler 
savunacaklar bu yeni siyasal partileri, yeni anaya
sal sınırlar içinde yönetmeye? Siyaset, bir bölüm 
profesyonel ve yan-profesyonel eski politikacıların 
egemenliğinden veya etkinliğinden; salt seçilmeye 
yönelik çıkar bağlantılarıyla, ahbap çavuş ilişkile
rinden armdırılabilecek mi önümüzdeki dönemde? 
Asıl siyaset yapması gereken geniş halk yığınları
ma katılımı yerine; bir partinin omurgasına yerle
şerek, onu, kişilerin veya grupların dar çerçevesine 
sıkıştırmaya çalışanlarla karşılaşılacak mı yine? Eri 
önemlisi, ortak gereksinimler içindeki emekçi kav
ramların isterlerini programlaştıracak bir siyasal 
partinin parasal desteği nasıl sağlanacak?

Sorular, sorular, sorular.„

Türkiye'de üç ordu müdahalesini yaşayanlar, 
yaşlan ve deneyimleri bakımından bu üç müdaha
lenin “neden-sonuç’ ilişkilerini çözümleyeb ilenler, 
önümüzdeki yeni siyasallaşma evresine daha bir 
dikkatle yaklaşım sağlamak zorundadırlar. Bu yeni 
ni siyasallaşma evresinde, kişisel veya grupçu po
litikaların yeri olmadığını; aslında, ülkemizde “de
mokrasinin onarım süreci"nin işletilmesi gerektiğini 
eski-yeni tüm politikacılar, profesyonel ve yarı-pro
fesyoneller içlerine sindirmelidirler.

Yeni dönemde, Türkiye'nin siyaset yapma öz
gürlüğüne kavuşacak, eski veya yeni, profesyonel 
veya yarı-profesyonel tüm politikacıları; ülkenin 11 
Eylül bataklığına gelmesinde yüklendikleri sorum
luluk payını iyice araştırmalıdırlar, bulmalıdırlar.

Kim eğer “Benim sorumluluk payım yok!” 
diyorsa; ya kendiliğinden bırakmalıdır politikayı 
doyumsuzluğunu başka alanlarda gidermeye çalış
malıdır; ya da omuzlatma basa basa siyaset yap
maya soyundukları kesim, bu gibileri yakalarından 
tutup saf dışı bırakmalıdır.

12 Eylül, bir futbol maçının devre arası değil
dir. İyi bilinmelidir bu.. Teknik direktörlerin bir 
iki oyuncu değişikliği yaparak veya kaptanlık ban
anı bir başkasına vererek maçın ikinci devresine 
takım sürmelerine benzer bir durum yok ortada.. 
Hiçbir eski veya yeni, profesyonel veya yarı-pro- 
fesyonel politikacı, hakemin ikinci devreyi başlatan 
düdüğü ile, kaldığı yerden sürdürebileceğini san
mamalıdır politikayı..

Azgelişmiş ülke politikacısının da “azgelişmiş” 
olacağına değğin bir kural olamaz. Tersine azgeliş
miş ülkenin politikacısı, azgelişmişlik kısır döngü
sünü kısma savaşımı verebilecek ölçüde gelişmiş, 
bilinçli ve özverili olmakla yükümlüdür.

Evet, düdük çalacak ve maçın ikinci yarısı 
başlayacak sanılmamalıdır. 1983’ün diyalektiği çok 
değişik ve de kendine özgüdür, 1983'ün diyalekti
ği, siyasal partilerin program ve ilkesinde somut
lanmadıkça başarı şansı olamaz. Türkiye’de, herşey* 
den önce “demokfasi”nin kurumlaşmasını isteyen
ler, yeni dönemin büyük zorluklarını aşabilmenin 
yolunun, program ve ilkelerden geçtiğini içlerine 
sindirmelidir. Bu program ve ilkeler, dışlayıcı ve 
bölücü değil; uzlaştırıçı ve birleştirici olmalıdır. 
Program ve ilkelerin var olduğu yerde ise, kişisel 
ve grupçu çıkarlar ikinel planda kalırlar, önem 
taşımazlar.

Çünkü demokrasi, kimileri için “biryorlcre se
çilebilmek” gibi görünürse de; gerçekte, emekçi 
kavmanlann ekonomik-demokratik isterlerinin, ya
şam kavgalarının vazgeçilmen ortamıdır.

Torunumun oyun parkı değil!..

Gemlik 
Yazıları

1789 Fransız ihtilâli tarihin önemli kavşakla
rından biridir. Gelişen burjuvazi kocamış feoda
lizmi devirir; kapitalizmin önü açılır;.. 
Bugün şapka çıkardığımız "insan Hakları Evrensel 
Beyannamesi'* de, “Klasik Batı Demokrasisi” de 
bu ihtilâlin ürünleridir.

Aynı yıl bizde III. Selim tahta çıkmıştır. Reis- 
ül Küttap (Dışişleri Bakanı) Atıf Efendi’den Fran
sa’da olanlarla ilgili bir “rapor" ister. Tarihimize 
“Atıf Efendi Lâyihası" adıyla geçen bu rapora gö
re, Fransız ihtilâli bir "fitne" hareketidir. Atıf E- 
fendi’nin görüşü : (Voltar ve Russo adıyla meşhur 
zındık ve kafirler, basit, herkesin anlayacağı nice 
kitaplar yazarak, eşitlik ve cumhuriyet düşüncesini 
kadınlara ve -çocuklara varıncaya kadar okutarak 
onların itikatlarını bozdular...)

Devamı : ihtilâl ateşi Fransa’da yanmış, ora
da sönsün. Amin!..
Yine de bu lâyihanın devamını merak edenler, Şev 
ket Süreyya Aydemir’in, “ihtilalin Mantığı ve 27 
Mayıs îhtlilâli” isimli eserine bakabilirler. Sayfa : 
65 66 ve 67

> # W
Fransız İhtilâlinin ardından General 

Napolyon Osmanlı mülkü Mısır’ı işgal eder. Ordu 
Rusya ve Avusturya karşısında yenilmekte, sınırlar 
daralmaktadır. Çığırından çikmış yeniçerilerden u- 
mut kesen III. Selim, ”Nizam-ı Cedid" ordusu ku 
rar. Çok sürmez, yeniçeriler ve Kabakçı Mustafa is 
yan ederek padişahı devirirler; yeni ordu dağıtılır 

Bu kez Alemdar Mustafa Paşa, tahtta bir yıl 
kalan 'delimsek” 4. Mustafa'yı indirir; yerine II. 
Mahmut padişah olur. Padişahlığı : 1808-1839; Is
lahatçı II. Mahmut'da ”Sekban-ı Cedid" ordusu 
kurunca, yeniçerilerin kuşattığı Alemdar Paşa, cep- 
haneliği ateşleyerek "berhava” olur... Bir punduna 
getiren padişah, yeniçerileri topa tutar ve devlet 
bir büyük gaileden kurtulur.

II. Mahmut, "badema" yeniden "Asakiri Man- 
sure-i Muhammediye’’ adıyla bir ordu kurar. Bu 
ordunun eğitim ve öğretimi için Prusya'dan askeri 
uzmanlar getirtir. Gelenlerin içinde "Feldmareşal H. 
Von Moltke” de var.

* * #
Oamanlı ordusunda 1836-1839 arası askeri uz

man ve danışmanlık görevi yapan Moltke, eski adı 
Prusya olan Almanya'nın kurulmasında büyük hiz- 
{netleri geçmiş bir kişidir. Gün olup Genelkurmay 
Başkanhğı da yapacaktır.

Almanya ulusal birliğini geç sağlamış, bu ne
denle, iç pazarı, kapitalizmi biraz gecikmiştir. Dış 
sömürgeler sağlama konusunda Ingiltere ve Fransa- 
dan geride olup, çıkarları bu devletlerle çeliştirmek 
tedir. Keza Osmanlı'ya yönelik politikası da... In
giltere ve Fransa’dan yıllarca düşmanlık gören Os
manlInın »'dostu” olmak daha doğrudur. Üstelik 
II. Mahmut’un aradığı budur.

Gelsin "Drang nach Osten-Doğuya Nüfus" poli
tikası..,

(Fakat ne kadar da güzel, Atilla Ilhan’ın “El

HER ÇEŞİT CİLT İŞLERİNİZ 

TEMİZ VE SERİ OLARAK KÖRFEZ 

BASIMEVİNDE

TLF : 1797 GEMLİK

MOLTKE’NiN 
GEÇİŞİDİR

Av. Ali AKSOY

de Var Hüzün" kitabındaki "Drang nach Osten" 
şiiri!)

işte hu koşullarda doğan Osmanh-Almanya don 
luğu, I. Dünya Ssvaşı'na aym ssfta girmeye kadar 
uzanacaktır.

w vv rv

Moltke'nin "Türkiye Mektupları" kitabi; ülke
sindeki yakınlarına yazdığı mektupların bir topla
mıdır. Kemal Vehbi Gül'ün özet çevirisi Varlık 
Yayınları, Hayrullah Ors’ün tam çevirişi Remzi Ki 
tabevi tarafindan yayınlanmıştır.

Yarı sömürge durumuna düşen Osmanlı ülke
sinde Moltke, yaptığı gezileri de gözlemlerini yazar 
Tnna’dan Toroslar’a. Karadeniz'den Musul’a kadar 
gezer; sarayı, isyanları, halkın yaşamını, vergilen 
yangınları ve salgın hastalıkları anlatır. Bu dönem
le ilgili önemli bir kaynaktır yazdığı şeyler...

"Beyoğlu. 16 Haziran 1836” tarihli mektuba 
” Bursa'ya yolculuk” başlığını taşır. İstanbul'dan 
bindiği gemi dört saatte Poseidonium'a (Bozburun) 
ulaşır. Tıpkı Evliya Çelebi gibi Moltke de Bozbu- 
run'daki dalgalardan yakınır. Kaptanın "selâvst” 
getirmesine bir anlam veremez. Mudanya üzerinden 
Bursa’ya geçer ve çok güzel anlatır Bursa’yı.

Dönüşte, Hıristiyan kültürünün İznik merakın
dan olacak, Mudanya'dan deniz yolu ile Gemlik’c 
gelir, ilçemizde bir gece kaldığı için, ayrıntılı göz
lemleri yoktur; sadece doğayı ve deninizi beğenir 
Bir de mehtaba vurulur.

* * g
Kemal Vehbi Gül çevrisi ile Moltke'den aktar 

yoruz : (On üçüncü gece Mudanya Körfezi’nin (Ç< 
virmenin açıklaması : Yazar Gemlik Körfezini kaı 
tediyor) sonunda bulunan Gemlik'e geldik. Buradı 
bir gemi inşaat tezgahı var. Şimdiye kadar gördü) 
güm yerlerin en güzellerinden birisi de burası, Ay 
na gibi pırıl pırıl parlıyan deniz dik ve yüksel 
dağlar arasında son buluyor. Arazi öyle sarp ki, ki 
saba ve zeytin ağaçları bile güç yer bulabilmiş) 
Bu memlekette güneşin batışı şaşılacak derecede k 
sa oluyor. Biz, kasabanın kapısına gelmeden geeı 
bastırmıştı bile. Aman Allahım, ne harikulade bil 
gece!.. Ay, tam hilâl durumunda olmasına rağmen) 
herşey çok uzaklardan bile farkediliyor. Çoban Yıl 
dizi burada öyle parlak ki; ışığı eşyalar üzerine göl 
geler serpiştiriyor.

Sabahın henüz saat üçünde yine atlarımıza bin 
dik ve yüksek dağlar arasındaki sarp bir vadi dar 
geçerek Doğuya hareket ettik. Bir zamanlar 12.00(1 
kişilik Haçh Ordusu ile Valter Von Habenichts de b 
yoldan geçmiş. Dağlar tüm zeytin ağaçlarıyla kap» 
lı. Çiçek açmış fundalıklar bülbüllerle dolu. Gün 
batarken büyük ve engin bir göle ( İznik Göte ) 
vardık. Etrafta dev gibi sur ve kule kalıntıları vaı 
Bunlar, bir zamanlar Haçh Seferlerinde kuşatılmış 
olan büyük bir şehri (İznik) koruyormuş...)

Moltke daha sonra, İznik'te gördüğü şeyleri 
anlatır.

Satılık Raflar

Marketler ve Bakkallar İçin 
Çelik Raflar Satılıktır.

Müracaat î Haluk Kanar
Kanar Ticaret Tlf s 1805 Gemlik

_____ ________________ —
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SPOR... SPOR... SPOR... SPOR...

Umurspor,
Kırcaalispor ile
Yenişemedi 2-2

Ihsan BÖLÜK

Üçüncü Amatör Küme Karşılaşmalarına 
Umurspor Kırcaalispor ve K. Kumlaspor, I 
negöl Yani Kurtuluşspor karşılaşmalarıyla 
davam edildi.

Pazar günü yapılan ilk karşılaşma U- 
murspor île Kırcaalispor arasında oynandı. 
Bu karşılaşmada ilk yarı üstünlüğü genellik
le Umursper’da İdi. mücadelenin başladığı 
ilk dakikalarda sıksık ataklarda bulunuyor
du. 20. dakikada Canip takımını 1-0 öne 
geçirdi. Kırcaalispor bu göle’ 56. dakikada

UMURSPOR : Bekir. Fatih, Mustafa, 
Ahmet. Osman, Mehmet, Andan, Necati, 
Behçet Canip, Adnan

Metln'ln golüyle karşılık verdi ve skor 1-1 
oldu, ikinci yarıda Kırcaalispor daha baskın 
bir oyun sergiledi. 75. dakikada Umurspor 
'dan Fatih durumu 2-1 yaptı. Ancak Kırca- 
ali bu gölede 87. dakikada Ertuğrul’un go
lüyle karşılık verince karşılaşma 2-2 bera 
bere sona erdi.

Cahit Geyik. Eşref Orhan ve Gürda! 
Güceyü hakem üçlüsünün yönettiği karşılaş 
maya takımlar şu kadroları İle çıktılar.

KIRCAALİSPOR : Ferhat' Ertuğrul Ali 
Rahi, Hazer, Ihsan, Uğur. Haşan, Remzi, 
Burhan, Metin

K. Kumlaspor : i
İnegöl Y. Kurtuluş : i

Sahamızda üçüncü amatör 
kümedeki ikinci karşılaşma K. 
Kumla ile İnegöl Y. Kurtuluş 
arasında yapıldı.

Eşref Orhan, Mehmet Ali 
Yaygan ve Necdet Sönmez ha
kem üçlüsünün yönettiği karşı
laşmada İki takımda 90 dakika 
boyunca birbirlerine sürekli bas
kın oynadılar. İlk yarı ekiplerin 
verdiği denk bir mücadele de

golsüz berabere sonuçlandı.
İkinci yarının IO. dakikasında 

İ. Kurtuluş’dan Yusuf'un golüy
le skor 1-0 Kurtuluşspor’un les 
hine oldu. Bu golden sonra K. 
Kumlaspor oyuna ağırlığını koy
du ve 82. dakikada Adnan du
rumu 1-1 yaptı ve karşılaşma 
bu skorla sonuçlandı.

Karşılaşmaya takımlar şu 
kadroları İle çıktılar.

Gayrimenkulun Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. : 980/88 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı t
Gemlik Tapu Sicilinin 18. 7. 1975 tarih ve pafta : 5, sahîfe : 425 va parsel : 425 

de kayıtlı Gemlik Adliye Köyü Çerkezderesi mevkiinde kâin 2750 metrekare miktarlı 
ve bilirkişi tarafından 150.000.— lira kıymet takdir edilen zeytinlik açık artırma su
retiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 18/2/1983 Cuma günü saat 10.30 dan 10.50 ye kadar Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada rahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve aatış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çek artıranın taahhüdi 
baki kalmak şartiyle 28/2/ 1983 Pazartesi 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 niabetinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lAaımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del- 
lAliye 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 onkeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sitili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas 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 ye münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 980/88 T. sayılı dosya numarasıyla me
murluğumuza başvurmaları ilân olunur.
îc. îf. K. 126 )
/ İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

DÜĞÜN, NİŞAN VE NİKÂH

YAPACAKLAR
K. Kumla : Ali, Fahrettin, 

Adnan, Yücül, Şevki İbrahim A- 
II Yavuz, Turgut, Haydar, Gülek

İnegöl Y. Kurtuluş : Hüseyin 
Ahmet, Rafet Sefahattin» Kemal 
Cömaf Nuri, İsmail, Yusuf, Re
şit, Cafer İPEK I KOZA I TİCARET

AZOTSPOR,
FETHİYE DEPLASMANINDAN 
6-0 LIK YENİLGİYLE DÖNDÜ

DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

İlçemizde, üçüncü amatör 
kümedeki bir başka ekip Azot- 
spor, Fethiyeapor deplasmanın
dan 6-0 yenik döndü.

Cumartesi günü Bursa Ve- 
ledrom Dış sahasında oynanan 
karşılaşmada, Azotspor, Fethi- 
yeapor karşısında çok kötü bir 
oyun sergiledi. Karşılaşmada

kİ golleri 25. dakikada Hilmi, 67 
68, 82. dakikalarda Fahrettin, 71 
dakikada Ali ve 72. dakikada 
da yine Hilmi kaydettiler.

Cihat Gönülsizgll, Kubilay 
Zümrüt, Haşan Kocabok üçlü
sünün yönettiği karşılaşmaya 
takımlar şu kadroları ile çıktılar.

Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet 

Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK
FETHİYE ı Nocmi, Haşan, A. 

İrfan. Sefahattin. Abdurahman 
Vedat, Hilmi, Sabrl, Ali, Fahret
tin» Emrullah

AZOTSPOR ; Afi, S. Ali, Ma- 
clt, Enver, Ahmet, Serdar, Ta
mer, Ömer. Cemal, İsmet Dur- 
akman, Ekrem
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Dizgi ve Baskı Körfez 
Matbaacılık va Ambalaj San.

11 Ocak 1983 8alı

Kongre İlânı

Gemlik Motorcular Kayıkçılar ve Benzeri 
Derneğinden

Derneğimizin yıllık genel kurul toplantısı 26 Ocak 1983 günü saat 14.00 
do Balıkçılar Lokalinde yapılacaktır.

Üyelerimizin teşriflerini rica ederin. Yönetim Knrulu

GÜNDEM:

1— Açılış ve saygı duruşu
2— Kongre başkanlık divanı seçimi
3— Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
4— Denetçi raporunun okunması
5— Yönetim knrulu ve denetçilerin ibrası
6— Çalışma programının okunması
T— 1982 gelir ve gider bütçelerinin okunması
8— Yönetim kurulu üyelerinin görevine devamı
9— Denetçilerin görevine devamı

10— Dilek ve temenniler, kapanış

PRENSES OYUNCAK EVİ

Sayın Gemliklilerin Hizmetine Açıldı

# FATOŞ BEBEKLER
# UZAKTAN KUMANDALI
& ZİHNİ GELİŞTİRİCİ
# BOŞ ZAMANLARI EĞİTİCİ 

BİNBİR ÇEŞİT OYUNCAKLAR

Veliler Mutlaka Görünüz

Domirsubaşı Mah. 1 Nolu Cad. Ne. 9 Tlf : 2719 GEMLİK

KHKSHBKEKHHBİSSRBSBHHHİ 
s i

I Eıenoğlu Ticaret । 
| Kendi laıalâiı Olan Helva ve Reçel j 
g ÜRETİMİNE BANLADIĞINI SAYIN GEMLİK HALKINA BİLDİRMEKTEN g 
m KIVANÇ DUYAR g
K ®
— HBLVA ÇEŞİTLERİMİZ i «KAKAOLU «VANİLYAU «MM - REÇEL ÇEŞİTLERİMİZ : «GÜLLÜ «ÇİLEKLİ «VİŞNELİ .

*KAYISİLI ■

^^^mm MMmmM mm mm * mm mm
| Gemlik Körfez >
( Haftalık Slyaal Gazete |

Resmi lltnler tek eltua sentimi 206 TL. }
> Isre ve Mahkame lllnlsrı santimi 100 TL. J

> Kayıp İl İnlen 100 TL. 1
Teşek kir ve Dojum İlenleri om. 50 TL 1

| Kengro lltaları 1500 TL. I
Keep. Kongre İlanları 2000 TL* f

Î
SOreklI Oıal llinlar pazarlıkla alınır. I

ABONE 1
I 0 Aylık 400 TL. 1

Yıllık 800 TL. j

Suntaya varılsa yanlar yayınlansın l
veya yayıalan matısgerl varümos <

| Gazetem lı bana ah İlk yaıasıaa uyar t

Kılıç Parfümeri
Önceki Gece Soyuldu
Ahmet Dural Maydı* 

nında bulunan Kılıç Par* 
fümerl Mağazası önceki 
gece bilinmeyen kişilerce 
aeyuldu.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre cumartesi 
gecesi Parfümeri mağaza
sının oameken camını kı
ran kimliği saptanmayan 
hıranlar, camokanda bulu
nan eşyalardan İki çakmak

İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk 

Mahkemesinle 23.11.1082 
gün 882/374 eus 082/ 
848 nelu karsrlsrıyls Meh
met Mehdi elen baba a- 
dım Ahmet Mehdi olarak 
düzeltilmiştir.

İzzettin Türe

saatli tükenmez kalem ve 
birkaç adet saati çalarak 
kaçtı.

Mağaza sahibi Mür- 
sel Kılıç, olayı pazar günü 
öğle özeri öğrendiğini ve 
bu İşin profesyonelce bir 
hırsızlık olamıyacağını söy
ledi.

Olayls ilgili olsrsk 
emnlystçs araştırmalara 
beşlendi.

KAYIP

temlik Uman Baş
kanlığından aldığım 267 

SIc. Nelu t emiel Cüzda
nımı kaybettim.

Hükûmsûzdtr.

Fahrettin Seyhan

MM MM MM MM MM MM MM MM MMMMM0 
I

t İNŞAAT SAHİPLERİNE

İSMET VE EMİN DAĞ KARDEŞLER 
BİÇKİ ATELYESİNDE 

{İSTENİLEN BOY VE ÖLÇÜDE 
CAM KERESTESİ BULUNMAKTADIR.

■ Fiatlarımız çok uygundur.
> Uğramanız menfaatiniz icabıdır.

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

SATILIK PORTMANTO
Az kullanılmış, doleplı formika portmanto uygun flatk 

Mtılıktır.

Murroaat : temlik Körfez «aretoai Tlf : 1707 

mMMMMMMMaMMMMMM^^M*^*^*MM^
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE
YIL » 10 9 A.YI I 488 18 OCAK 198» 1° LİKA

DİŞ HEKİMİ 
GÜLSEN ALTAN 
SON YENİLİKLERLE 
HİZMETİNİZDEDİR.

* (OCUK Dİ>LERİ
* RÖNTGEN
* CERRAHİ

Demirsubaşı Mah. Semırcller Yakuşu 22/1 SERİLİK

KAZA ÜLKEYİ YASA BOĞDU

Uçak Karasında
ölü Sayış
45 e Yükseldi
Önceki gece Ankara 

Esenccğa Havaalanına ini 

şi sırasında yere çakılan 

THY Boeing 727 tipi Af

yon uçağında ölenlerin sa 

yısı 45 e yükseldi.

THY nm 168 sefer sa 

yılı uçağı önceki gece 1- 

çinde 6e yolcu 7 müret

tebat ile İstanbul’dan An

kara'ya yola çıktı. Kaptan

Yaralılar Ankara'daki çeşit 

li hastahanelere kaldırıldı.

Olayın duyulmasından 

sonra Başbakan Ulusu, 

Sağlık Bakanı Kılıçturgay 

Ulaştırma Bakanı ve An

kara Sıkıyönetim Komuta

nı elay yerine gelerek kur 

tarma çalışmalarını gözle

diler.

Uçakta yangının sön» 

dürülmesinden sonra ya

pılan saptamalarda 45 yol 

cunun. hayatını kaybettiği 

22 kişinin İse yaralandığı 

açıklandı. Ölenler arasında 

Danışma Meclisi üyesi Fey 

zi Feyzioğlu’da bulunuyor

Uçak kazasında ölen

ve yaratanların kesin liste 

si THY yetkililerince sap

tandı. Ölenlerden teşhis 

edilen cesetler sahiplerine 

verilmeye başlandı.

"Afyon" uçağının E- 

senbeğa havaalanında düş 

meal ülkede üzüntü ya

rattı.

SATIHLARA BUGÜN BAŞLANDI

SEKER 
Fİ ATLARI
AÇIKLANDI

Şeker satışlarının dur 

durulması ve satıcıların 

mal durumlarını belirten 

dilekçeleri vermesinden 

sonra Belediye encümeni 

şeker hatlarını yeniden sap 

tadı.

Belediye Encümeni

dun yaptığı toplantıda ş< 

keri fabrika çıkış hatları 

nın açıklamasından sonrı 

yeni fiatları görüştü. En 

eümen toplansısında ilçe

mizde şeker satışların 

aşağıdaki gibi saptadı.

Perakende Toptan
I Tozşeker 110 Tl. 7200 tl. (72 kg)

50 kg. torba kristal 110 » 4840 tl.
» » Çuval Dökme Küp 132.50 u 6000 »

25 kg. Stan. Dökme » 137.50 3086 |

1 kg. küp şeker 140 tl. 3205 tl.(25 kg)
30 »koli küp 140 tl. 3850 tl.

pilotlar Ahmet Turan To- 

ker, Yılmaz Ülker ve uçuş 

mühendisi Mehmet Terbi

yeci yönetiminde saat 21 

sıralarında Yeşilköy Hava 

alanından yola çıktılar. 

'Afyon" yolcu uçağında 

İlknur Alp, Semiha Sınır, 

Tülin Borsan, Tülin Erca- 

ğsn adlı hosteslerde gö

rev yapıyorlardı.

İstanbul’dan saat 21 

de kalkan "Afyon" uçağı

nın 21.53 de Ankara E- 

ttnbeğa Havaalanında i- 

nlş İzni aldığı, ancak kö

tü hava koşullan nedeniy

le inişin normal gerçekle

şemediği ve yere çakıldı

ğı sanılıyor Uçak, çakıl

madan sonra üç parçaya 

ayrıldı.

Havaalanı terminali

ne 8 km uzaklıkta mey

dana gelen olaydan son

ra yangın söndürme ve 

kurtarma çalışmaları baş

latıldı.

Uçağın gövde bölü

münde yangın çıkması ne 

deniyle yolcuların büyük 

bir bölümü yanarak öldü.

ÇUKURLAR TAŞITLARI BOZUYOR

İLÇE GİRİMİ YOLAĞZI 
İLGİ BEKLİYOR

Gemlik Bursa yolu 

çıkışında meydana gelen 

çukurlar taşıtların korkulu 

geçişi haline geldi.

Uzun zamandan beri 

bozuk olan yol kesiminin 

İlçenin girişinde bulunma

sı ve tüm taşıtların geçişi 

sırasında çukurlara düşme

Akbank Şubesi
Yeni
Düzenlemeyle 
Hizmete
Törenle Açılacak

temlik AKBANK Şu
besi bir süredir devam e- 
don onsrımından sonra 
hizmete törenle açılacak.

Akbank Şube Müdü
rü Sadık öomiclofilu'ndan 
aldığımız bilgilere göre ö 
nümüzdeki hafta ortasın
da tamamen bitirilecek o- 
lan onarım çalışmaların-

D. S. 4 te 

si araçların bozulmalarına 

ve yıpranmalarına neden 

oluyor.

Uzun Süreden beri 

bozuk olan Gemlik çıkı

şının onarılmamaaı taşıt 

sahiplerinin ve yolcuların 

yakınmalarına neden olu

yor.

Elektrik 
İşletmesi 
TEK’e 
Bağlandı
Gemlik Belediyesi E- 

lektrik işletmesi TEK’e bağ 
landı.

Resmi Gazetede ya
yınlanan bir tebliğ İle TEK 
na bağlanan 259 ilçe açık 
landı.

•emllk Belediyesi E- 
lektrlk İşletmesi de Liste
de bulunduğundan 1 Şu
bat 1983 tarihinden itiba
ren İlçenin elektrik idaresi 
TEK’e geçecek.

LİSE KAPALI SPOR SALONU
ONARIM İÇİN
YARDIM BEKLİYOR

Gemlik Lisesi Kapa

lı Spor Salonunun bozuk 

olan bazı bölümleri onan

ma alındı.

İlgililerden aldığımız 

bilgilere göre Kapalı spor 

salonunun tam onarım ya 

pılabilmesl için 5 milyon 

liraya ihtiyaç var. Ancak, 

onarım için 2.5 milyon II 

ra harcanacağını ve salo
nu kullanılır duruma so

kulacağı öğrenildi.

Onarım İçin ilçe hal

kının da yardımlarının ge

rektiği belirtilen açıklama

da özel ve resmi kuruluş 

lordan para ve malzeme 

yardımlarının yapılmaya 

başlandığı, yardımlarından 

genişletilmesi gerektiği bil

dirildi.

İlgililer, açıklamaları

na şöyle dediler :

’-Hayırsever Gemlik’li 

lerden yardımlarını bekli

yoruz. Çocuklarımızı kah

vehane köşelerinden kurta 

rıp sporla uğraşmalarını

Türkiye Bisiklet
Kros Birincilikleri İçin
Çalışmalar Devam Ediyor

İhsan BÖLÜK

22-30 Ocak tarihleri 
arasında İstanbul'da, Bul
gar Milli takımı He yapa
cağımız Bisiklet Kros Bi
rinciliği İçin, Milli takımı
mız ve Bulgar Milli takı
mı, çalışmalarını, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Kara- 
caali Tesislerinde sördürö 
yorlar.

Çalışmalarını antrenör 
Rıfat Çalışkan başkanlığın 
da sürdüren milli takımı- 

sağlayabilmek için Kapa 

Spor Salonunun mutlak 

onarılması gerokmaktadiı 

Bu da ilçe halkının yar 

dunlarıyla olacaktır.

mız, günde sabah ve öğ
leden sonra olmak üzere 

D. 3. 4 te

11. Gemlik 
Tırmanma Rallisi.
6 Şubatta
Eski Gemlik Yolu
Üzerinde Yapılacak

Yazısı S. 4 ta
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Yazarımız Yılmaz Akkılıç’ın yazısı 
alimiz© ulaşmadığından yayınlıyamı- 
yoruz. özür dileriz. G. Körfez

şiir köşesi
Ahmet Hamdi Tanpınar

NE İÇİNDEYİM ZAMANIN
Ankara (Basın-Yayın)— Cumhuriyet dönemi şair ve yazar

larından Ahmet Hamdı Tanpınar, 23 Haziran I90l'do doğdu ve 
24 Ocak 1962’de doğduğu kent olan lıtanbul'da öldü. İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat fakültesini bitirdikten sonra; İlse ve yük- 
tek okullarda çeşitli dertler okuttu, 1939 yılında Iıtanbul Üni
versitesi Yeni Türk Edebiyatı profesörlüğüne atandı.

İlk şiiri I920"do yayımlandı. Altmış kadar şiirinden ancak 
otuzyedlsl İte, tek şiir kitabını ölümüne yakın çıkardı.

Şiirlerinde bir İma/ ve müzik kaygın taşıdığı, hikaye ve 
romanlarında da başta zaman tem’aıı olmak üzere, psikolojik 
anları, bilinçaltını aradığı, yansıttığı görülür.

Ne içindeyim zamanın
Ne de büsbütün dıjında;
Yekpare» geni} bir anın 
Parçalanmaz skıpnda.

Bir garip rüya rengile 
Uyumu} gibi her sekil, 
Rüzgarda ucan tüy bile 
Benim kadar hafif değil.

Basım, sükûtu öğüten
Uçsuz, bucaksız değirmen.
İçim, muradına erml}
Abasız» postsuz bir dervl}*

Kökü bende bir sarmaşık
Olmu} dünyada sezmekteyim, 
Mavi, masmavi bir ışık 
Ortasında yüzmekteyim-

Ahmet Hamdi Tanpınar

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi lllnlar tek sütun santimi 200 Ti

lere ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL. 

Kayıp IUnları 100 TL.

Tefekkür ve Doğum İlanları em. 50 TL.

Kongre lllnları 1500 TL.

Koop. Kongre İlanları 2000 TL.

Sürekli özel İlânlar paiarlıkla alınır.

ABONE
4 Aylık 400 TL.
Yıllık 800 TL.

Gaıeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlan matıngerl verilme* 
Gaıetemlı basın ahlâk yasasına uyar

Satılık Raflar

Marketler vs Bakkallar lç'n 
Çolik Raflar Satılıktır.

Müracaat ı Haluk Kanar
Kanar Ticaret Tlf • 1806 i I kO • m

Gemlik
Yazıları

Sayın Dr. Abdullah öztemiz'i ilçemiz halkı 
“dahiliye mütehassısı” bilir. Doğrusu, baştan ben 
de öyle bilirdim. Aile yakınlarımla birlikte kimi 
kez hastalan olduk; elinden şifa bulduk.

Sayın Öztemiz'in doktor kimliği dışındaki “ö- 
zelliği”, bana, genç yaşta aramızdan ayrılan rah
metli avukat Yaşar Ersöz'ün bir hediyesidir. Me
ğer Abdullah Bey aynı zamanda şairmiş de... Üs
telik, hem divan şairi ustası, hem eski elyazma e- 
ser meraklısı; Havasını buldu mu, hafıza rafların
daki en güzel beyitleri peş-peşe patlatır; elindeki 
kandil isi ile yazılma eserler müze müdürlerini 
çatlatır.

Şimdi kalkıp da Abdullah Bey’i tanıtmamıza 
gerek yok. Herkez o'nu yolda hep telaşlı yürüme 
siyle, konaşma üslûbuyla, reçetesiz ilaç satışlarına 
kızmasıyla ye ”ar abası zincire vurulunca” kapışma 
sılya çok iyi tanır.

Bir de baktınız Behçet Necatigil “Edebiyatı 
mızda İsimler Söslüğü”nde ne yazıyor : (HACITA- 
HÎROĞLU, Abdullah Öztemiz. Günümüz şairlerin
den, doğ. 1929 Malatya. İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesini bitirdi (1957), iç hastalıkları mütehas
sisı oldu, İstanbul’da Sosyal Sigortalar Kurumu’nda 
çalıştı, şimdi Gemlik'te serbest doktor. Milliyetçi, 
gelenekçi bir görüşe bağlı kalan, şiirlerini aruz ve
ya nece ölçüleriyle yazan şairin ilk şiiri Yedigün 
dergisinde çıktı (1946). Şiirlerinden bir kısmını Ses 
siz Gürültü isimli bir kitapta topladı (1962), iki de 
antoloji çıkardı: Dini ve Ahlaki Şiirler (1963), Na- 
atlar (Hazreti Peygambere yazılmış şiirler, 1966) 
Yeni eseri Mevlâna'nın Mesnevi sinden 2112 beytin. 
"Mesnevi'nin kendi vezniyle manzum tercümesi"- 
dir (1972) (Kaynak : Varlık Yayınları, Dokuzuncu 
Baskı - 1978, Sayfa 149)

*
Mevlâna'nın aslı Farsça olan Mesnevi’sini, ken 

di veznine bağlı kalarak Türkçe söylemek, her şa
irin harcı olmasa gerek. Nitekim Rauf Mutluay, 
Behçet Necatigil’in bu çalışmayı "konusunda en ba 
şartlı çalışma1' saydığını belirtiyor.

Abdullah Bey en çok Osmanlı divan şairlerini 
beyenir Yenilerden: Yahya Kemal, Mehmet Akif, 
Necip Fazıl, Tanpınar ve Tarancı’yı. Daha da ye
nileri tutmuyormuş...

Olsun varsın: “daha da yenileri tutanlar vardır 
elbet!

Fakat kitaplığında, yerli-yabano, eevdiği-sev- 
mediği tüm şairlerin eserleri, en son ürünlerine va 
nncaya kadar hepsi mevcut Kavgalı olanların eser 
leri dahi yanyaua duruyor raflarda.

Ve Sayın Öztemiz'in şiirlerinden küçük bir ör
nek sunalım : (Sevgin artık bana kanun ve töre/ 
Işığın gölleri açtırdı köre,'Bakışta sevgi biçer kalbe 
göre/Gülüşün göllerinin şarkısıdır )

# # *
Bir dostumsa buluşma yerine gelmekte gecikin 

ce, Ekibi» en sonra gelir) diyoruz ya, bu »örün ilk 
sahibi divan şairi Nev’i oluyor. Nev’i ile Nef-i 
ayn kişilerdir, lütfen karıştırmayalım.

Malkara'da değen Nev’i (1533-1599), Baki ile 
ayni çağda yaşamış, padişah IH. Murad m oğlu 
Mustafa'ya hocalık etmiştir. Şair Nev’i. bîr Fuzu
li. Nedim veya Bakî kadar nasıl ünlü olsun? Diva
nının ancak bir kısmı Topkapt müzesine girmiş, a- 
sıl önemli metin el den-ele geçerek Sayın Örtemîz'e 
ulaşmış; Taaa ki, «Turkeleii» uzmanlan bu metni

DR. ÖZTEMİZ VE 

ÇARŞI CAMİİ
Av. Ali AKSOY

Abdullah Bey’de bulup inceleyene kadar... Tamam 
lanın »Nev’i Divanı» 1975 yılında Î-Ü. Edebiyat 
Fakültesi Yayınlan arasında (Yayın No : 2160) çık 
iniştir. Yayma hazırlayanlar : Dr. Mert ol Tulum 
ve M Ali Tanyeri.

İşte Nev'i'nin kendini şairler içinde cekâbir» 
diye nitelediği ünlü bey i ti : (Geldümse n'ola ben 
şııera devrine ahir/Ad e t budur en sonra gelir bez
me ekâbir Yeni kuşaklara güçlük olmasın diye Üç 
sözcüğün anlamını verelim : (Şuana: şairler ahir : 
en son, bezm meclis, toplanma yeri)

Elinde 70-80 kadar elyazması olduğunu söyle
yen öztemiz, bunlardan birkaçıma “tek nüsha ve 
sadece kendisinde" bulunduğunu öne sürüyor. Sor
duğumuzda “ceddimden kaldı, bir kısmım satın al
dım” diyor. Neler olduğu konusundaki ısrarımızı 
savuşturup, elinde hiç e'e-güne çıkmamış bir “Şeyh 
Bedrettin'in manzum Varidatı ve Menkıbesi” oldu
ğunu lütfediyor

"Gemlik Yazılan”na gösterdiği ilgiye sevindi
ğimizi, Gemlik-Ahmet Dural Meydanındaki Çarşı 
Camii'nin öyküsüne yer vermekten ve cami duva
rındaki kitabeyi aktardığı şekilde okurlarımıza sun
maktan mutlu olduğumuzu belirtiriz.

* # *
İlçemizin en büyük camisi olan Çarşı Camii, 

aynı yerde kurulmuş üçüncü camidir. îlki, ilçenin 
Osmanlı egemenliğine geçmesinden hemen sonra ya
pıldı sanıyoruz. Daha sonra bu cami yanmış, Pa
dişah Abdülmecit devrinde. Kaptanı Derya Meh
met Ali Paşa tarafından yeniden yaptırılmıştır 
Yapım yılı : 1859. Yani Moltke'nin geçmesinden 
23 yıl sonra. Zamanla bu cami de eskimiş ve 
1966’ds yıkılarak yenisi yaptırılmıştır.

Camiyi ikinci kes yaptıran Mehmet Ali Paşa, 
II. Mahmut'un kızı Adile Sultan'la evlidir Aslen 
hemşinli'dir ve bir an sadrazamlık da yapmıştır. 
Gemlik'te yaptırdığı bu caminin kitabesini, şair 
Safvet, iki kıt'a ile ve tarih düşürerek yazmıştır. 
Metni, hattat Malik güzel bir yarayla taşa işlemiştir. 
60 çarpı 175 car. boyutlarında kitabede şunlar 
yaralı :

(Temevvüç etti ihsan-ı kapudan-ı yem-i dev
let Bu suzan camii kıldı yeniden pek güzel inşa/K- 
düp secde Huda’ya beş vakitde Gemlik'in halkı 
Hess an efsuz-i ikbal-i ömrün etsin istid'a) ikinci 
dörtlük : (Duam oldur imam el mûslimmin 
cevamide/Okutsua hutbe-i şanın o dâftûr-i kerem- 
ferma/Asılsa babına şayestedir tarihim ey Safver/ 
Bu muhkem camii yaptı mûsab oldu Afi Paşa)

* ♦ *
Günümüz dib ile şu anlamı taşıyor : (Devlet 

denizleri kaptanım- bağış dalgalandı. Ba yanık 
camiyi yemden pek güzel yaptı. Gemlik halkı beş- 
vakit Hûda'ya dua ettikçe, (camiyi yaptıranı» j par
lak bahtı ve ömrü uzun olsun. Duam odur ki çok 
camide müslâmaa imamlar, bağışlar buı uran şanına 
hutbeler okusun. Düştüğüm tarihin kapıya »«elman 
uygundur ey Safvet! Bu sağlam camiyi yaprmnakis 
Afi Paşa isabet buyurdu.)

Şimdiki cami yeniden yapılırken, bu kitabeyi 
Sayın Önemiz. müdahale ederek içkapı sağında 
duvara koydurmuştur. Böyle yapmakla siz de isa
bet buyurdunuz Saym Öztemiz.

Bir de şu eski yazma eserleri ortaya çıkar
makla isabet buyursanız.
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BÎR GÜN...

"'Enflasyon Canavan’nın beli kırıldı,,
fer ıhlatıcı.Yetkili ağızlardan yürekleri

sevindirici bir haber. Dileriz ki şu “En
flasyon Canavarı”* bir daha belini doğ
rultacak bir ortam bulamasın d»; az bu
lan öz bulamayan katmanlarda yaşıyan 
lar; rahatlamış olsunlar.

Uluslar at sı para oyunları, sürekli ge
ri kalmış ülkeleri etkileri içine alır, 
ülkelerin ekonomilerini allak-bullak 

Bu
e-

derler; ekonomik bağımlılık sürdürülme
sini öngörürler. Geçmiş zamanlarda, çı- 
karsal nedenlerle emperyalizmin ağına 
düşmüş ülkeler; bu ağdan çıkma olanak
larını da bulamazlar. Tıpkı, yoksulların 
varlıkhlarm oyunlariyle kendilerine bağ
lı kalmaları gibi.

Batı Dünyası denilen, süper güçle 
rin yuvalandıkları dünya, yaşayabilmek 
için kaynak yaratacak; dıştan bulduğu 
kaynaklarla rahatlarken, kendi kaynakla-, 
nnı son seçenek olarak saklayacaktır. 
Önce geri kalmış ülkelerin iliklerini-ke- 
miklerini emecek; sonra da sürekli ba
ğımlılık politikasiyle, çemberi içinde tu
tacaktır geri kalmış ülkeleri.

Emperyalistler için, en uygun olan 
geri kalmış ülkelerdir. Bu ülkelere çeşit
li yardımlar yapılarak, sözde teknik güç
lendirme pozu içinde; hurdalaşan savaş 
araçlarını “hibe” adı altında verirken de 
çıkarların ön planda tutulması baş a- 
maçtır. Geri kalmış ülkeler toprakların
da, üsler “tesisler” kurarak; çevrilecek 

namluları baştan susturmayı yeğleyecek
lerdir. Bir yandan da duyarlı bölgelerde 
başlatılan savaşları arkalayarak, silah sa
tışlarını hızlandıracak; bu koldaki en
düstrinin işlemesini sağlayacaklardır. Sı
cak ya da soğuk savaş günleri, emper
yalistlerin tavırlarında bir değişiklik ge
tirmeyecektir; savaşanlar açışından.

Dünyanın duyarlı bölgelerindeki u- 
luslarm, yaşadıkları topraklar, cayılmaz 
yerlerdir; emperyalistler için. Çünkü bu 
topraklar garantisi olan atlama üsleridir. 
Emperyalist ülke, Anakara sayılacak 
topraklarda üslerini kurarken; buralarda 
yaşayanların mal, can güvenliği ilgilen-, 
ditmez; kurt yüzlü, dost ülkeyi. '‘Bugün 
güneşin doğduğunu nasıl görüyorsam; 
geri kalmış ülkelerin uyanışlarım da öy
le görüyorum.” Diyen Atatürk; Ulusal 
Savaştan kaynaklanan bir görüşünü, Dün
ya Kamuoyuna açıklamış oluyordu.

Geri kalmış ulusların, gelecekte hep
ten emperyalizmden kurtulmuş olmaları; 
tümden dışa el açmayı gerektirir mi? 
Belki günün birinde, bu uluslar da ara
larında anlaşarak birleşeceklerdir. Bir 
Üçüncü Dünya olgusu değil mi, emper
yalist ülkelerin uykularını kaçıran. Dün
ya kamuoyunda rahatsızlık yaratan bu 
olgunun, liderliğini de Türkiye'nin üst
lenmesi olasılığı dan güç kazanmaktadır.

Evet; geri kalmış ülkeler, bir gün 
“Dur!” diyeceklerdir.

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

Hava Koşulları Nedeniyle

Azotspor ve
Sümer spor’un
Karşılaşmaları
Ertelendi

Ihsan BÖLÜK

Üçüncü amatör kümede geçen hafta 

sahamızda yapılması gereken, Azotspor, Ka- 

naryaspor ve Sümerspor Sedelekgücü kar

şılaşmaları hava koşulları nedeniyle erte

lendi.

Borusan Güvenspor
Küme Düşme
Tehlikesinde

İkinci amatör kümede mücâdele eden 

Borusan Güvenspor’un bir önceki hafta Mu

danya Burgazspor ile yaptığı karşılaşmada, 

bazı futbolcularının centilmenliğe ters dü

şen hareketlerinden dolayı, Tertip Komite 

since 2 puanı silindi.

İddiaya göre müsabaka 1-0 Burgazspor 

un lehine İken, 85. dakikada oyundan ih

raç edilen Borusan Güvenspor elemanların 

dan Şaban Çam’ın orta hakem Celâl Erkan 

lı’ya yumruk atmış ve musaba 

kaya devam İmkanı bulamayan hakem

Saha zemininin, bîr önceki gece yağan 

yağmurun etkisiyle suyla kaplı olmasından 

dolayı, ertelenen karşılaşmaların ne zaman 

yapılacağı. Tertip Komitesi tarafından ya
pılacak toplantıda belirlenecek.

Celâl Erkanlı’da karşılaşmayı tatil etmişti. 

Tertip Komitesi olayda suçlu bulunan Bo

rusan oyuncularından Şaban Çam, Kubllay 

Baturay ve Mehmet Gökçe’nln ceza kuru

luna sevk edilmesini isteyerek, karşılaşma

nın hükmen (3-0) Burgazspor’un galibiye

tine ve Borusan Güvenspor’un 2 puanının 

silinerek, Gemlik sahasının bu takıma 2 
maç kapatılmasını kararlaştırdı.

Beyaz grupta mücadele eden Borusan 

Güvenspor, alınan bu karardan sonra 1 pu 

anla son sıraya düştü.

DÜĞÜN, Nİ$AN 16 NİKÂH 

YAPACAKLAR

İPEK - KOZA - TİCARET

DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 
BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

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

Kongre İlâm
S.S. EĞİTİMCİLER YAPI KOOP. BŞK.LIĞINDAN
Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 27 Şubat 1983 Pazar 

günü saat 14.oo de Gemlik imam Hatip Lisesi Öğretmenler Odasında aşağı
daki gündeme göre yapılacaktır.

Üyelerimizin teşrifleri rica olunur. Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1— Yoklama
2— Açılış ve saygı duruşu
3— Kongre divanı seçimi
4— Çalışma ve hesap raporlarının okunman
5 — Raporların müzakeresi
6— Denetçi raporlarının okunması
7— Raporların kabulü ve yönetim kurulu üyeleri île denetçilerin ıbraı
8— 1983 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülerek kazara bağlanması
9— 5 asil 5 yedek yönetim kurulu ile 2 asıl 2 yedek denetçi seçimi

10— Ortakların kooperatif içindeki mevduat hesaplanma eşitlenmesinin 
görüşülmesi

11— Temsil giderinin görüşülmesi
12— Dilekler
13— Kapanış

Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK HER ÇEŞİT CİLT İŞLERİNİZ 
TEMİZ VE SERİ OLARAK KÖRFEZ 

BASIMEVİNDE

TLF : 1797 GEMLİK
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KAMI GÜLER

SAHİBİ
MOSIYM — KABRİ BİLİR

gemlik

(ORFEZ
1 8 Ocak 1 983 Salı

|--------------- --------------- 1
PRENSES OYUNCAK EVİ J

' Sayın Gemliklilerin Hizmetine Açıldı |

$ FATOŞ BEBEKLER 1
< UZAKTAN KUMANDALI |

ZİHNİ GELİŞTİRİCİ {
< BOŞ ZAMANLARI EĞİTİCİ }

BİNBİR ÇEŞİT OYUNCAKLAR |

' Veliler Mutlaka Görünüz. |

Demirsubaşı Mah. 1 Nolu Cad. Ne. 9 TIf : 2719 GEMLİK |

I SATILIK DÜKKAN
I ve BÜROLAR
H ilçe Merkezinde Gürleliler İşbanında istiklâl Caddesi ve I 

Çarşı Meydanına Cepheli
Satılık Asansörlü-Kaloriferli Dükkan ve BürolarI -

| Müracaat : KEMAL ERKUL
| TLF : 1496H İSTİKLÂL CAD. GÜRLELİLER İŞHANI GEMLİK

Kongre İlânı
S.S. Gemlik Öğretmenleri Tüketim Kooperatifinden
S.S. Gemlik Öğretmenleri Tüketim Kooperatifi 8. yıllık olağan genel ku

rul toplantın 5 Şubat 1983 Cumartesi günü saat 11.oo de Gemlik Şehit Cemal 
İlkokulu salonunda yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde toplantı 26 Şubat 1983 Cumartesi 
gün aym yer ve saatte yapılacaktır.

Tüm üyelerin teşrifleri rica olunur. Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

1— Açıhş, saygı duruşu, divan seçimi
S— Yönetim kurulu ve denetleme kurulu çalışma raporlarının okunması
3— Bilanço, gelir-gider hesap cetvellerinin okunması görüşülmesi ve ak

lanması
4— Yönetim ve denetim kurullarının aklanması
5— Faaliyet devresi kârının dağıtımı hakkında karar alınması
6— 1983 yılı tahmini bütçesinin ve kadro cetvelinin görüşülüp onaylanması
7— Tesbit edilecek yönetmelik çerçevesinde, kooperatifte çalıştırılacak 

personel için yönetim kuruluna yetki verilmesi
8— Yeni yönetim kurulunun ve denetleme kurulunun seçimi
9— Dilek ve temenniler

10— Kapanış

| İN$AAT SAHİPLERİNE | 
| İSMET VE EMİN DAĞ KARDEŞLER | 

| BIÇKI ATELYESİNDE ( 
t İSTENİLEN BOY VE ÖLÇÜDE 1 
< CAM KERESTESİ BULUNMAKTADIR. J 

f Fiatlarımız çok uygundur. | 
| Uğramanız menfaatiniz icabıdır. | 

f Adres : Orhangazi Cad. No. 30 Tlf : 1205 Gemlik f 
f <^0^0 vaasstnB «0W I

Akbank Yeni Düzenlemeyle
Törenle Hizmete Açılacak
dan sonra 31 Ocak 1983 
günö banka hizmete ye
niden açılacak.

Akbank onarım sıra

sında genişletilmiş ve bi
naya ek olarak kasa bö
lümü eklenmiştir.

11. Gemlik Tırmanma Rallisi 
6 Şubat’ta Eski Gemlik Yolu 
Üzerinde Yapılacak

Bossek'in düzenlediği 
11. Gemlik Tırmanma Rai- 
llal’nln bu yıl 6 Şubat 
tarihinde eski Gemlik yo
lu üzerinde yapılacağı bil
dirildi.

Bossak Başkanı Feri
dun Pahllvan'dan alınan 
bilgiye göre 11. Gemlik 
Tırmanma Yarışı, Türkiye 
famplyonaaı'na dahil 1983 
sezonunun İlk yarışı 
olacak. Eakl Gemlik yolu 
üzerinde yedi kilometrelik 
bir parkurda yapılacak o- 
lan 11. Gemlik Tırmanma 
Rallisi ne Türkiye’nin ünlü 
rallicileri katılacak.

öte yandan, Bossak 
Başkanı Feridun Pehlivan 
Türkiye'nin Avrupa klas
manında On yapmış ünlü 
rallicisi Renç Koçlbey’ın

da Bossak Kulübü,ne üye 
olduğunu, rallilerde Bos- 
sek'I temsil edeceğini bil
dirdi, Renç Kocibay, Av
rupa'da İsim yapmış ralli
ciler arasında bulunuyor.

Türkiye Bisiklet 
Kros Birincilikleri

iki bölüm halinde çalışı

yor.

Edindiğimiz bilgilere 

göre çalışmaların Bursa 

vo Yalova yolunda, ancak 

yağışlı havavalarda lae bu 

yıl İlk koz Milli Kampa 

açılan Keracaall Tesisleri 
kapalı Balonunda yapılıyor.

oocx>ooooooooooooooooooo 
8

| İZNİK YOLU
| ÜZERİNDE
| GÖL KIYISI YOLU VE 

8 SU-ELEKTRİK MEVCUT 
| 15500 M2 ARAZİ 

g SATILIKTIR.

O Mür : Turgut ÜNLÜ 
| tlf : 1496 - Gemlik 

g tlf : 56 - Orhangazi

ooooooooooooooooooooooo

GEMLİK KÖRFEZİ
ABONE OLUNUZ

DÜĞÜN, NİfAN VE NİKÂH 

YAPACAKLAR

İPEK - KOZA - TİCARET
DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

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

Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK



gemUik
KÖRF

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
YIL : 1O »AYI i 488 90 OCAK 1983 1O LİRA

DİŞ HEKİMİ 
GÜLSEN ALTAN 

SON YENİLİKLERLE 
HİZMETİNİZDEDİR.

* ÇOCUK DİKLERİ

* RÖNTGEN
* CERRAHİ

Otmirubaşı Mıh. Semirtilir Yıkufu üfl 8EMLİK

KASAPLAR DÖRT GÜN ET SATMAKLAR

ET HATLARINA YENİDEN ZAM YAPILDI

Kıyma 500 Lira Oldu
BELEDİYE
ELEKTRİK İDARESİ 
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 
TEK’E DEVREDİLİYOR

İlçemizdeki kasapların 

dört gön sûreyle hayvan 

kesmiyerek. et satmaması 

sonucu belediye et satış 

fiatlarını yeniden düzen

ledi.

Kasaplar, canlı hay

van kesim fiatlarını be

lediyece yapılan % 100 

lük zammı fazla bulunca 

maliyetleri kurtarmadığı ge 

rekçesiyle kesimleri dur

durmuşlar ve geçen haf

ta sonundan itibaren et 

satmamağa başlamışlardır. 

Et bulamayan İlçe halkı 

İhtiyacını giderebilmek I- 

çin çevre kasabalar ve Bur

sa'dan et sağlamağa ça

lışmışlardır.

Dün Belediye Başka

nı ve Kasaplar Derneği 

Başkanı konuyu bir daha 

görüştükten sonra Bursa 

Belediyesince uygulanan 

et satış tarifelerinin aynen 

kabul edildiği duyurulmuş 

ve kasaplarda satışlar baş

lamıştır.

Hayvan katim, “kan 

parası” ücretinin 10 lira 

olarak aynı şekilde kaldı

ğını söyleyen Belediye

Belediye 

Sucuk 
İmalâthanesi 

Kurdu

Kasaplara kendi İşyer

lerinde sucuk yaptırmayan 

Belediye, sonunda sucuk 

İmalâthanesi kurdu.

Belediye mezbahasında 

fayanslarla döşeli olarak 

yapılan İmalâthanede İste

yen kasaplar sucuk doldur 

ma makinesi getirterek tu

tuklar yapabilecek.

Başkanı Şahabettin Can- 

tay, bu konuda şunları 

söyledi :

“-Kasapların sözünü 

ettiği kan parası Bursa Et 

ve Balık Kurumunda can

lı hayvan kilo başına 10 

Hradır. Küçük Kumla Be

lediyesi 8 lira Umurbey 

Belediyesi 10 lira almak

tadır. Bu durumda bizim 

aldığımız 10 lira çek de

ğil normaldir. Yapılan zam

BELEDİYE OTOBÜSLERİNDE YOLCULAR
OTURDUKLARI KOLTUKLARI PARÇALIYORLAR

Emir SOLMAZ

Belediyece toplu ta

şımacılık amacıyla satın 

alınan otobüslerin koltuk

ları bir yılda kullanılmaz 

hale geldi.

Gemlik Bursa arasın

da toplu taşımacılık yapan 

belediye otobüslerinde o- 

turma koltukları yolcular 

tarafından adeta didik di

dik yeniyor. Koltukların 

daha çok üst tarafları si

Yeni Bir Moda

GECELERİ DUVARLAR BOYANIYOR

CAMLAR KIRILIYOR Emir SOLMAZ

İlçemizde bazı mahal 

İslerde, duvarlara, kimliği 

belirsiz kişiler tarafından 

boyanıyor.

Niçin böylcslne bir 

işin yapıldığına anlam ve

rilemezken Demlrsubaşı 

Mahallesinde görülen o 

tayda bazı dükkanların dış 

düveleri kırmızı boya He 

boyanmakta, mülk sahip

leri durumdan şikayetçi 

olmaktadır.

lardan sonra kasapların 

söyliyecek sözü olmama

lıdır.” 

Cinsi Yeni Fiatı Eski Fiatı
Kuzu Kemikli 560 Lira
Koyun » 450 » 400 Lira

» Kıyma 520 »
» Pirzola 540 » 500 >
» Kuşbaşı 500 »

Sığır Kemikli 400 375
» Kıyma 500 » 450 »
» Kuşbaşı 520 >>
» Pirzola 520 »
» Biftek 600 » 550 »
» Bonfile 650 » 550 »

garalarla veya ellerle ko

parılmakta ve çok çirkin 

görünüş meydana gelmek

tedir.

İlgililer bu durumu 

tüm uyarmalara karşın ön 

leyemediklerini, yolcuların 

oturuş ve kalkışlarda ken 

di malı olan otobüsleri 

korumalarını isterlorken 

şöyle konuşuyorlar :

«—Otobüslere verilen

CAMLAR KIRILIYOR 

öte yandan yine kim

liği bilinmeyen kişilerce 

İlçemizin çeşitli yerlerinde 

bir hafta İçinde üç cam 

kırma olayı meydana 

geldi.

Cumartesi gecesi Ra

mazan Oruç adlı bakkala 

alt dükkanın camları kini- 

dı, eam kıranlar dükkan

dan hiç bir malı almadan

Belediyece yeniden 

düzenlenen et fiatları şöy- 

ledir : 

her zarar gelecekte taşı

ma fiatlarını etkiler kİ bu 

da halkın zararına olur. 

Ucuz taşımacılık yapabil

memiz için otobüslere gi 

riş ve çıkışlara, oturuşlara 

ve temizliğe dikkat edil

melidir.»

Geçen yıl belediye o 

tobüsleri Gemlik Bursa a- 

rasında 682 bin yolcu ta

şıdı.

kaçtılar. Aynı gece Rama 

zan adlı şahsın evinin 

camları da kırılmış, ertesi 

gece ise aynı olay Meh

met Karslı'ya ait bakkal 

dükkanında meydana gel

miştir.

Cam kırma olayları, 

mal sahipleri tarafından il 

gililare bildirilmiş, camla
rı kıran kişilerin aranma

sına başlanmıştır.

Bazı Belediyelerin Tür 

kiye Elektrik Kurumana 

devredilmesiyle ilçemizde 

de devir işlemleri için ça

lışmalara başlandığı öğren

ildi.

İlgililerden öğrendiği

mize göre, TEK dan bir 

yetkili ile Gemlik Beledi

ÇİFTÇİLER ZİRAİ MÜCADELE 

KONUSUNDA EĞİTİLECEKLER
Gemlik Zirai Mücade

le Grup Başkanlığınca çift

çiler zirai mücadele konu

larında eğitilecekler.

Grup Başkanlığından 

aldığımız bilgilere göre 

İlçe merkez kasaba ve 

köylerinde hazırlanan prog

rama göre çiftçilere mü

cadele konularında bilgi
ler verilecektir!

İlçe Zirai Mücadele 

Grup Başkanı Dursun Öz- 

bey. Ziraî Mücedele Tek

nisyenleri Hüseyin Yurttaş 

Yaşar Sudaş, Asım Sural, 

Nurettin Çark görevleriyle 

ilgili görev bölümü yapa

rak çiftçileri eğitecekler.

Zirai Mücadele Grup

Elektrik İdaresinden 
Üc Memur 
Emekli Oldu

Gemlik Belediyesi E- 

Isktrik İşletmesinde yıllar

dır görev yapan öç me

mur emekliye ayrıldılar.

Belediye Başkanlığın

dan aldığımız büg ilere gö

re Elektrik Ideresi görev

lilerinden Muhasebeci İs

mail Göl ve Tahsildar Os

man Türe ile Hat Teknis

yeni Mustafa Turan emekli 

oldular.

yesi elektrik işletmesi mahı 

sebeciliğine atanan Enguı 

Şanlı yapılacak devir iş 

(emlerinin protokolünü ha 

zırlamağa başladılar. TEİ 

yetkilileri Elektrik işletme 

sinde kendilerine aynini 

bir odada çalışmaların 

sürdürecekler.

Başkanlığınca hazırlanan 

program şöyledlr :

24 Ocak Mecldiye-Armutl

21 » Hamldiye-Katırlı

26 » Haydariye

27 » Orhanlye Mah.

28 » Adliye Güvenil

31 > Şükriye-Fevzlye

1 Şubat Osmaniye Mah.

2 » Fındıcak

3 » Selimiye-Hayriye

4 » Cumhuriyet Mah'.
7 » B. Kumla
9 » K Kumla
10 » Kurtul
11 » Engürûcök
14 » Yenlköy-Muratobi

15 » Umurbey
16 » Fıstıklı-Kapaklı
17 » Gonçali-Kurşvnla
18 » Nariı-Koçaklı

tik ve

Orta Dereceli

Okullar

Tatile Giriyor

1*82-83 öğretim yılı 

birinci karne tatili hafta 

sonunda başlıyor.

IlgililorOon aldığıma 

UlgRare göre: 28 Ocak 

1983 günü baslryan kar

ne tatili 14 Şubat 1M3 

gönü sona ereook.
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KÖŞEMDEN Gemlik
Yazıları

Engelleri Aşmak

VELİ ORKUN’A
SAYGI İLE

Av. Ali AKSOY

Yılmaz AKKILIÇ

Önümüzdeki yeni demokrasi dönemi, hiç kuş- 
kosuo bir takı* anayasal ve yasal kurallarla sınır-^ 
tandırdan bir ortamda başlayarak gelişecektir.^ Bu 
kurallarla sınırlandırılacak demokrasi ortamının, 
halkımıeın toplumsal gelişmişliği ve ös-dinamiği^ile 
■e denli uyumlu olabileceği üstünejtartışmalar geç
mişte kaldı artık. Günümüzün sorunu Halep'te üç 
arşını atlamak değil, Türkiye'de engelleri aşmaktır.

Ve öyle sanılır ki, yeniden siyasallaşmaya yö
nelik oluşum sürecinin ciddi rahatsızlığı, engellerin 
aşılmasında ortaya çıkan yöntem ayrılıklarından 3 
tutam ve davranışlardaki farklılıklardan doğmak- 

। tadır.

DM. Anayasa'Komisyonu Başkanı'nın geçen
lerde (GÜNAYDIN)’da yer alan görüşlerine karşın 
artık bilinen birşey, adı ne olursa olsun bir “dev
let partisi” kurulması hazırlıkları sürdürülmekte
dir. Bu hazırlıklar, anayasa oylamasında yüzdej 

» 91.3’lük orana ulaşan beyaz oylar çoğunluğuna, 12 
Eylül’fln halk prestijine ve iktidar olmanın çokjel- 
verişli koşullarına dayandırılmak istenmektedir.

Başarılı olur mu; olmaz mı; ne ölçüde başarı 
sağlar; ve de sağlayacağı varsayılan başarının sü-J 
rekliliği söz kouûsu mudur?

Bunların herbiri, ayrı birer tartışma araştırma 
konusu. Ne var ki gündemdeki sorun, bu olanak
ların tartışılması araştırılması değil; yeni demokra
si döneminde, demokrasiden yana oy çoğunluğunun 
güvenini sarsmayacak, onun hiç değilse bir bölü
münün demokrasinin erdeminden kuşkuya düşme
sine neden olmayacak yöntemlerin sağlıklı biçim
de oluşturulmasıdır.

Daha başlangıçta yöntem oluşturulmasında dü
şülecek yanlışlıklar, demokrasiden [yana oy çoğun
luğunda dalgalanmalara ve kararsızlığa yol açma
malıdır.

Türkiye’de yeniden siyasallaşma sürecine; çok 
özgün koşullarda giriliyor. Yeni dönemde, hiç de
ğilse başlangıçla, toplumun bir kesimini ardı sıra 
sürükleyip götürebilecek karizmatik lider tipinden 
yoksan olunacaktır. Bu yoksunluk, ber ne kadar 
yeni dür a in bir şanssızlığı gibi görünmekte ise 
de; ( -rasiyi toplumun tabanında örgütleyerek 
tavana yükseltmekte, gösterişsiz ama sağlam ve 
güvenilir bir çatı tutabilmekte bazı avantajları da 
birlikte gelişmektedir.

Yeni dönemin şanssızlığını yenebilmenin, en
gelleri aşabilmenin yolu, sanırız ki, bu avantajla
rı* iyi kullanılmasıyla olanaklıdır. Demokrasiden 
yana *y çoğunluğunun sağlam tabanını dışlama
dan, onun tepesinde bir çadır oluşturmaya kalkış
madan, özveriyle ve hizipçi hesaplardan arınarak, 
hap birlikte çıkılmalıdır yola Bu yolda, bin kez 
yinelemekte yarar var, birliktelik ve bütünlük ka
dar, hatta ondan da önce program ve ilkeler önem 
taşımaktadır. Programsızlık kargaşanın, ilkesizlik 
ilkelliğin belirtisidir. Kargaşa ve ilkellik ise, an
cak programsız ve ilkesiz bir hizipler koalisyonu
nun ürünüdür; çıkar ortaklığıdır. Çadırın orta di
reği olduğunu sananlar da iyi bilmelidirler ki, o 
orta direği bile ayakta tutan, yere sağlamca çakıl
mış etek kazıklarıdır.

Evet yeni dönem, karizmatik liderlerden yok
sunluğu dayatıyor. Bu yoksunluk, belki do de
mokrasimizin çağdaş nitelikler kazanma yolundaki 

ı en önemli fırsatı. Tabandan tavana doğru sağlıklı 
bir ötgtitlonmeyle başlayarak çadırcılığı bir yana 
bırakmak; bu önemli fırsatı değerlendirebilmek için 
en yaralı yöntem olmalıdır.

Engeller, böylece aşılmalıdır.

Daha geçen yaz, Gemlik üstüne yazmayı dü
şündüğümüzü kime açtı isem, hemen Veli Bey’in 
kitabını önerdiler, özellikle Sayın Daniş Ekim ve 
Sayın İnan Tamer, tarih öğretmeni Veli Orkun’un 
eserini “mutlaka bulunuz” dediler,

Bu kitabı araştırmağa başladım; Kaymakamlık
ta, Belediyede, bazı okul kitaplıklarında, ilçe Halk 
Eğitim ve İlköğretim Müdürlüklerinde bulamadım. 
Ya Gemlik Halk Kütüphanesinde? Ma’zallah!.. Kon 
dilerinde vardır diye umduğumuz kişiler de ”ma- 
lesef kaybettik.” veya '‘filanca aldı getirmedi” şek 
linde yanıt verdiler.

Ve nihayet, Veli Orkun’un (Gomlik'in Tarihi 
ve Coğrafyası) eserini bulduk.

< #
1940’11 yıllarda Gemlik Ortaokulu’nda tarih öğ 

retmenliği yapan Veli Orkun, halan emekli olup, 
İstanbul-Ataköy’de oturmaktadır. Gemlik Lisesin
den hocam Refet Hanım'a sorduğumda, yanıtı bu 
oldu.

Orkun’un kitabı 1947 yılı basımı, 135 sayfa 
ve fiatı 2 lira. Şimdi sislere bu kitabı anlatacağız, 
fakat önce hangi tarihsel dönemde yazıldığına de
ğinmekte yarar görüyoruz.

1 Eylül 1939 da başlayan II. Dünya Savaşı, 
7 Mayıs 1945'te Almanya'nın yenilmesi ile sonuç
lanır. Türkiye’yi savaşa sokmamayı bşaran yönetim 
artık çok partili demokrasiyi de başarmak kararın
dadır. 1 Kasım 1945’te Sayın Celâl Bayar önce mil 
letvekilliğinden, 3 Aralık’ta da CHP’den istifa eder. 
7 Ocak 1946'da kurulan DP.nin Genel Başkanı Sa
yın Bayar’dır. Ve aynı yıl 21 Temmuz’da yapılan 
genel seçimlerde yeni parti mecliste 61 sandalye 
kazanır.

İşte böyle bir dönemde Veli Orkun, «devlet 
memuru olduğunu unutmaksızın», ilçemizi yazar. 
Ve çok da iyi eder.

#
Kitabın ilk sayfaları fotoğraflara ayrılmış du

rumda. Aynen sunuyoruz. Birinci sayfa : (Türk U- 
lusunun kurtarıcısı ve Türk Vatanının kahraman 
evladı Ebedi Şef ATATÜRK) İkinci sayfa : (Dün
kü Savaş Kahramanı,. BÜYÜK İNÖNÜ) Üçüncü 
Sayfa : Gomlik'in yetiştirdiği büyük adamlarımız
dan Sayın Celâl Bayar)

Dördüncü sayfa alt»alta iki resim : (Gemlik’in 
■genç ve faal Kaymakamı Orhan Ergin) ve (Bele
diye Başkanı Daniş Ekim)

Yatay düzenlenmiş beşinci sayfadaki üst baş
lık şöyle; (Gemlik’in her alanda inkişafına çahşan 
kıymetli üçevlâdı) Yan-yana üç resmin alt yazıları: 
(Eski CHP Başkanı merhum Nurettin Kumla), (DP 
Başkanı ve kıymetli Doktor Ziya Kaya) ve (CHP 
Başkanı Kerim Kumla) Daha sonra kitaba yazılan 
«Önsöz» geliyor.

Veli Orkun Önsöz’e şöyle başlamış* (Ulusal Ta 
rihimiz bakımından iftiharla dolu bir maziye, Yurt 
ekonomisi ve ticareti bakımından da zengin kaynak

Satılık Raflar

Marketler ve Bakkallar İçin 
Çelik Raflar Satılıktır.

Müracaat j Haluk Kaner
Kanar Ticaret Tlf .* 1805 Gemlik 

lara sahip olan (GEMLİK) hakkında bu güne ka
dar bir eser çıkarılmamıştır. Hem bu boşluğu dol
durmak, hem de sevimli yurt köşesini aydın vatan 
severlere tanıtmak gayesiyle Gemlik'in Tarih ve 
Coğrafyasına ait bu küçük kitabı yazmaya karar 
verdim.)

Devamla, kütüphanenin elverişli olmaması, top 
rak üstü tarihi kalıntıların yetersizliği «mesaimi 
hayli güçleştirdi» diyerek, kitap, belge ve bilgi ko
nusunda kendisine yardımcı olanlara, «bilhassa Dr. 
Ziya Kaya’ya teşekkür etmeyi bir borç bilirim» di
yor. Son iki cümlesi ; (Sakin Marmara'nın güzel 
kıyısını daima yeşillikleriyle süsleyen bu şirin va
tan parçasını eğer bu küçük kitabımla 
vatandaşlarıma tanıtabilirsem kendimi bahtiyar sa
yarım. Yazılarımda görülecek her nevi yanlışların 
düzeltilmesine yardım edecek aydmlara şimdiden te 
şekkürü bir vazife bilirim.)

* * *

Kitap, Gemlik konusu üstüne yapılmış tek ça
lışma olup bu niteliğini günümüzde de korumakta
dır. Adeta bir «ders kitabı» ciddiyeti ile yazılmış, 
planlı ve anlatım dili çok güzeldir. Konu başlıkla
rını saymamız, kapsamını verecektir tanırım: Coğ- | 
rafi Durum, Jeolojik Durum, Akarsuları ve kaplı
caları, İklimi, Bitki Topluluğu, İpekçilik ve Balık
çılık, Beşeri Durum (Yani nüfus yapısının özelliği) j 
Milli Eğitim Durumu ve İktisadi Durum.

Asıl ağırlığı taşıyan (Tarihi Durum) konusu, 60. j 
sayfadan başlayıp sona kadar devana ediyor. Yaza
rın tarih öğretmenliği, kendini asıl bu bölümde göt 
teriyor. Gemlik’in Osmanlı öncesi tarihi 37 sayfa * 
boyunca tüm ayrıntılarıyla verilerek işlenmekte

«Osmanlılar Zamamnda Gemlik’konusu 10 say- | 
fa, ''Gemlik Teraaneainin Tarihi Durumu’’ 6 sayfa 
boyunca anlatılıyor. Ve yine ” Egemenlik Savaşın
da Gemlik” konusuna tam 8 sayfa ayırı yor Orkun 
Ingiliz savaş gemileri denetiminde ilçenin Yunanlı
lar’! nasıl teslim edildiği Dr. Ziya Kaya’dan din
leyip yazdığı gibi, işgalden kurtuluşunu da Mahmut 
Yaraman’dan dinleyip eserine aktarıyor.

$ # #
Kitaba konulun birkaç fotoğraf, ilçemizin sen 

35 yılda ne denli değiştiğine hamttır. 1945 nüfiu 
sayımında ilçe merkezi (6142) köylerin nüfusu 
(18789) olup genel toplam ; 24931 kişidir. Aynı 
yıl, (taşıt araçları bakımından Gemlik zengin bir 
durumdadır. 15 otomobil ile 60 kadar denizde ça
hşan motorları vardır)...

Veli Orkun hocanın (Gomlik'in (Tarihi ve Coğ
rafyası) eteri, bize, ‘'Gemlik Yazıları” için de kay
nak olacaktır. Konular gerektirdiğinde alıntılar ya
pacağız.

Ve bu kitap 1947 yılında basıldığında, Gemlik 
eşrafından bir aileye mensup Ahmet Günay satın 
almış ve saklamıştır. Kendisi (rahmete kahnea aile 
yakınlarına geçen bu kitabı, biz gökte ararken bir 
sabah masamızda bulduk, ilgilenen eski destler sağ 
olsun...
Orkun hocamıza sağlık ve uzun ömürler diler, say
gılar sunarız.

Operatör Doktor 
AHMET DOĞAN
Kadın Hastalıkları ve

Doğum Uzmanı

Fevri Çek m ok (Moksem) Caddesi PTT Üstü 

Aktar Apt. Kat J Daire 7 BURSA

rif t İş t ır us• e» t w tib
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SPOR... SPOR... SPOR... SPOR—

Bravo Umurspor
Ihsan BÖLÜK

Bu hafta, güncelliklerini koruyan üç 
sorundan, au-çemur-kanallzasyon konuları
nı, 3 Haziran 1978-24 Şubat 1981 tarih* 
terinde gazetemizde yayınlanan yazılarım
dan bazı paragraflar sunuyorum.

3 Haziran 1678 tarihli “YEREL SO
RUNLARIMIZ” başlıklı yazımda şöyle 
girmişim konuya : Hemen her konuda ol
duğu gibi halka dönük olmayan hizmet
ler, kahvelerde, küçük topluluklarda dile 
getirilir. Hemen şunu söyllyellm; Belediye 
kapıları, halkın görüşlerine, eleştirisine açık 
tutulmalı; belediye başkanları halktan e- 
leştlrilerî öncelikle istemelidirler. Öte yan
dan, her an halkın içinde olan Belediye 
Meclisi Üyeleri, duyduklarını gördüklerini 
meclis toplantılarına götürmelidirler. Be
lediyeler, genel yönetimler gibi taraflı 
davranma politikası gütmemolldlrler. Şu 
mahalleye yapılacak hizmetler, öbür ma- 
halledekindon özenli, ayrıcalıklı olmamalı
dır. Hizmetlerin eşit olarak verilmesi, be
lediyecilik anlayışı içinde düşünülmeli; bir 
taraf çamur İçindeyken öbür taraf rahat 
yaşayış içinde bulmamalıdır kendini. Böyle 
olur, böyle düşünülürse, halkın belediyesi 
olma İlkelerine de ters düşülür.

Bugün ( 3 Haziran 1978 ) İlçemize 
baktığımızda, çoğu hizmetlerin verilmemiş 
olduğunu görüyoruz. Senelerce süren ka
nalizasyon yapımı, yine gündemde. İlçemi
zin, hangi sokağına girersek temizlik arı
yoruz.

(2 Aralık 1980) Yağmurlu günlerde.

Hamidlye, Osmaniye Mahallelerinin çoğu 
bölümleri, çamur, suyla Içlçeler. Tüm kış, 
basacak yer bulamazken; sanırız gece İş 
dönüşü, sabahın köründe işe çıkış kolay 
olmasa gerek. Buralarda yaşayanları bir 
kenara İtmek düşünülemez. Vatandaş; e- 
vlnden çıktığında yolların bakımsızlığıyla, 
yollarda oluşmuş içi su dolu çukurlarla kar
şılaşıyor. Nereye nasıl basacağını şaşırıyor.

(24 Şubat 1981) Su-çamur-kanalizas
yon. Gemllk'ln çözüm bekleyen üç sorunu. 
Adım başında "her şeyin başı sağlık" de
riz de, sağlıklı yaşam İçin nelere gereksi
nim duyduğumuzu görmezden geliriz. Oy
sa sağlığın başının su olduğunu da biliriz. 
Özellikle İlçemizde, sağlığın başının su ol
duğu, su götürmez bir gerçek, içtiğimiz, 
kullandığımız Nacaklı suyunun, Gemllk’e 
yetmesini bir yana bırakalım; ya taşıdığı 
batağımsı sıvı, taşıyabileceği mikrobik can
lılar? Bunların, bstağımsı sıvıyla birlikte 
sağlığa yapacağı olumsuz etkiler... Suyu
muz özünde her zaman batak, batak ko
kusu taşımaktadır da. kimse Gemlik hal
kını şu-bu nedenlerle tehlikeye sokamaz. 
Suyun, korkusuz içilir duruma getirilmesi 
için gerekil yatırımlar olabilmelidir.

Evet, Gemllk'ln başta gelen soranla
rından üçü t Su Çamur-Kanalizasyen.

1978-1980-1981 tarihlerinde, “YE
REL SORUNLARIMIZ, İŞTE GEMLİK, ÜÇ 
SUN’- başlıklı yazılarda bu üç aha soruna 
değinmişiz. Yorum sîzlerindir.

ilçemizde 3. amatör kümede mücadele 
eden dört takım arasında en başarılısı U- 
murspor.
Umurspor bugüne kadar kendi sahasında 
veya deplasmanda yaptığı 4 karşılaşmadan 
iyi sonuçlarla ayrılırken? 1. grupta Boyalı-

Azotspor ve Kumlaspor’un Karşılaşmaları Ertelendi
Bir hafta boyunca sürekli yağan yağmu 

run etkisiyle İlçemiz sahasının suyla kaplı 
olmasından dolayı Azotspor, Ahmetpaşa ve

* # *
Azotspor Voleybol Takımı Karşılaşmalarını Sürdürüyor

Geçtiğimiz yıl kurulan Azotspor Kulü
bünün voleybol takımı. Bursa Bölgesi 1. 
Amatör kümesinde karşılaşmalarını sürdü
rüyor.

Edindiğimiz bilgilere göre Beden Ter
biyesi Bursa Bölge Müdürlüğünce düzenle
nen 1. Amatör küme voleybol turnuvasın 
da, Azotspor voleybol takımı Cuma günü 
Bursa’da Bursaspor'la yaptığı karşılaşmadan 
3-0 yenik ayrıldı. Azotspor, 11 takındık 
bir grup halinde devam eden 1. amatör 
kümedeki karşılaşmalarına Cumartesi ve 

caspor’dan sonra averajla 5 puanla ikinci 
sırada yer alıyor.

Öte yandan, gruplarmada Azotspor 3 
puanla sekizinci K. Kumlaspor'da 3 puanla 
yedinci, Sümerspor ise 4 puanla üçüncü 
dürümdalar.

K. Kumla, Altmsaban karşılaşmaları ertelen
di.

Pazar günleri de devam etti. Cumartesi 
günü Hamzapeyspor'la yaptığı karşılaşmadan 
3-0 lık yengiyle ayrıldı. Pazar günü İse Bele 
diyespor’la karşı karşıya geldi. Ancak bu 
karşılaşmada da Beledlyespor’un oyunu üs
tün geldi. Karşılaşmanın skoru Beledlye- 
spor'un 3-0 lık yengisiyle sonuçlandı.

Azotspor pazar günü Belediyesror kar 
şısına şu kadro ile çıktı.

Şuayip, Mesut, Haluk, Galip, Yalçın ve 
Emin

Kongre İlânı
S.S. Öner Sosyal Sigortalılar Konut Yapı Kooperatifi 

Başkanlığından
Kooperatifimiz 5. Dönem olağan yıllık genel kurulu 13 Şubat 1983 Pa

zar günü Fabrikamız işçi yemekhanesinde saat 14.oo’de yapılacaktır.
Çoğunluk temin »dilmediği taktirde 20 Şubat 1983 pazar günü aynı yer 

ve aynı saatte yapılacaktır.
Tüm ortakların genel kurul toplantısında hazır, bulunmaları önemle rica 

olunur.

GÜNDEM
1- Yoklama ve açılış
2- Divan başkanlığı teşkili
3- Saygı duruşu
4- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının okunması
5- Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi
6- Yönetim ve denetim kurulunun ibrası
7» Dilek ve temenniler 8* Kapanış

Gemlik Cumhuriyet Savcılığından
Cinai Muhammen bedeli Muakkat teminat

Lira kuruş
İhale ta. Saat

Lira kuruş
550 gr ekmek 22S.750 00 6825 00 10.3.983 15.
12 kalem yiye
cek maddesi

794 300 » 23829 » > 15.

Gemlik Ceza evinin 1983 Mali Yılının yiyecek maddeleri açık eksiltmeye çıka 
nlmıştır

İhale günü ve saati gösterilmiş olup Cumhuriyet Savcılığında belirtilen gün 
ve saatte toplanacak Komisyon marifetiyle yapılacaktır.

Yiyecek Maddeleri günlük ihtiyaçlar karşılığı alınacaktır.
Taliplilerin teminatlarını yatırarak teminat makbuzu ve Ticaret Odası üyelik 

belgesi ile Komuayon Başkanlığına 10 / 2 / 1983 tarihinde müracatı.
Bu işe ait şartname her gün mesai saatlerinde Cumhuriyet Savcılığında görü

lebilir- İlan Olunur.
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I Akbank’lon Öıel Haber
| Şubemiz Yeniden Tadil Edilen
i Hizmet Binasında 25. nci Kuruluş
I Yıldönümü ile Birlikte

* Modern Hizmet Servisleriyle
* Özel Kiralık Kasalarıyla
* İthalat — İhracaat — Kambiyo Servisiyle

* Aksigorta Sigortacılık Servisiyle
31 OCAK 1983 PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN SAYIN GEMLİK HALKININ HİZMETİNE GİRECEKTİR. 

HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BUNDAN BÖYLEDE TÜM PERSONELİMİZ SİZLERE 
BANKACILIK HİZMETLERİNİN TÜMÜNÜ EN İYİ BİR ŞEKİLDE VERMEK AMAÇ VE GAYESİYLE 

BU MUTLU GÜNÜMÜZDE BEKLEMEKTEDİR.

■ SAYGILARIMIZLA
| AKBANK T.A.Ş. GEMLİK ŞUBESİ

HURDA SATIŞI |

Şirketimizin Gemlik Tesislerinde | 

hurda teneke ve kutu satılacaktır. t
İsteklilerin 28/1/1 983 günü mesai | 

bitimine kadar teklif mektuplarını ka- | 

palı zarf içinde Tesisimiz Personel j 
Muhasebe Müdürlüğüne teslimi gerek- f 
mekfn ir. f

BP Petrolleri A.Ş.

Gemlik Tesisleri Müd. f

PRENSES OYUNCAK EVİ

Sayın Gemliklilerin Hizmetine Açıldı

* FATOŞ BEBEKLER )
♦ UZAKTAN KUMANDALI
# ZİHNİ GELİŞTİRİCİ
# BOŞ ZAMANLARI EĞİTİCİ J

BİNBİR ÇEŞİT OYUNCAKLAR

Valiler Mutlaka Görünüz
OMllnab.fi MM. 1 Nala CM. Ne.« W : 2719 GEMLİK |

n s
| İNŞAAT SAHİPLERİNE |
fi İSMET VE EMİN DAĞ KARDEŞLER fi 

BIÇKI ATELYESİNDE *
İSTENİLEN BOY VE ÖLÇÜDEg CAM KERESTESİ BULUNMAKTADIR. |

Fiatlarımız çok uygundur.
| Uğramanız menfaatiniz icabıdır.

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

İ8K&K»BSBKBaBKBEiSI8Sİ
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İSİM DÜZELTMESİ
Gemlik Asliye Hukuk Hekim

liğinin >1.1.1993 gOn 1993/14 ka
rar sayılarıyla Nüfusta ölü Mus
tafa Rıfat olan baba adı, ölü Meh
met Rıfat olarak dilteMImlftir.

Duyurulur.

Oflu Ahmet Kadri özer

OOOOOOOOOO3OOOOOOOOOCO 
ZAYİ

Bursu Trafik Şukeaieden el
im; oWağ«M 14 EK M> plakalı 
trak:SHIın«ln ark* rCarark plaka- 
tını Kaybettim.

YmM.I alaca fimden »skisi 
MMrü^rfrrför.

3&acteTagbMatfBuwa>e—ıMia-^rro^i

| Gemlik Körfez
» Haftalık Siyasi GazeteI

Resmi hinler tek sltua santimi 200 TL

g İcra ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL

Kayıp İltnları 500 TL

Te> ek kir ve Dejum İlanları «m. 50 TL
I Kengre lllnları 1500 TL.

Koop. Kongre İlanları 2000 TL.

Sürekli öıel ilânlar pazarlıkla alınır.

i ABONE
« Aylık 400 TL.
Yıllık 800 TL

■ Gazeteye verilen yenler yayınlansın
veya yayıalaa matıegerl verUmez 
Gazetemiz baam ahlâk yaeaaıae uyar

Kasket »a«£ME2s±srsef«a-!=ss

OOOOOOX)OOO0COOCOOCO3OOOOOOOOCOOOOOO«X

OKTAYLAR METAL Koli. Şti. 
Sayın Gemlik'lilerin Hizmetine Açıl^1 

İNfAAT MALZEMELERİ TOPTAN VE 
PERAKENDE SATIJI

Tlf t 36BS
IstMâl Cad. Kordeı Apt. Altı t E ■ *> < *

OMllnab.fi
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