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Marmara Birlik Zeytin Kooperatifi TEK’E DEVREDİLDİ
b?».® ■g’fc dM Bazı Belediyelerin 1 ûr İlgililerden aldığımaBu Yıl 6 Milyon 059 Bin 309 Kilo a — -s—

” de dahil olmak üzere yurt- letmes şimdilik aynı bine-

Zeytin Aldı

YILIN İLK CİNAYETİ KARACAALİ KÖYÜNDE İRENDİ

Köy Kahvehanesi
Okullar
Karne Tatiline

72 nolu Marmara Bir 
lîk Taran Satış Koopera
tifi 1982 yılında ortakla
rından 6 milyon 059 bin . Alım Merkezi

GEMLİK TİPİ ZEYTİNLER

Kilosu ' Alım Merkezi Kilosu Alım Merkezi Kilosu
309 kilo zeytin alarak or- Merkez 1329255 Gençali 466320 K. Kumla 378134 ,
taklanna 1 milyar 025 mil- Adliye 120820 Güvenli 21424 Mecidiye 31137 j

yon 578 bin lira ödeme- Armutlu 332050 Hamidiye 33403 Muratoba 142978 I
de bulunacak. B. Kumla 114363 Kapaklı < 210452 Narlı 80799

Kooperatif Müdürü Ali Cihattı 193768 Karabalçık 31314 Ovaakça 47689
Zengin den aldığımız bil- Demirtaş 104394 Karacaali 120562 Selçukgazi 56978
gilere göre; kampanya son Dûrdane 57824 Katilli 33321 Şahinyurdu 85876
gününe kadar alınan zey- Engü’ücük 431860 Kurşunlu 281546 Umûrbey 643356
tinlerin bedellerinin %50 
tutan ortaklara tamamen 
ödenmiş durumdaoır Ka

lan bedeller mart ayı so-

Fıstıki) 192340 Kurtul

KAYISI TİPİ

182616 Yeniköy

ZEYTİNLER

139517 I

nuna kadar ödenecektir Alım Merkezi Kilosu Alım Merkezi Kilosu Alım Merkezi Kilosu |

Kooperatif ilgilileri 1 Merkez 1595 Fıstıklı 108206 K. Kumla 1688

1082 ürünü alımı yapılan Armutlu 57429 Kapaklı 4437 Mecidiye 1185 ;

zeytinlerin alım merkezle
rine göre miktar durumla 
n şöyledir :

B. Kumla 
Demirtaş

61
220

Karacaali
Kurşunlu

316
66

Narlı 5255

Kana
Karacaali Köyünde ön

ceki gün meydana gelen 
olayda eski bir husumet
ten dolayı Ahmet Yıldız 
adındaki genç öldürüldü

Pazar günü saat 13.50 
de Karacaali Köyü Mus
tafa Ceylan'a ait kahve
hanede tavla oynayan Yıl
maz Ankan (32) oyunun 
Ortasında tavlayı kapattık
tan sonra, karşı masada 
arkadaşlarıyla kağıt oyna
yan eski hasmı Ahmet 
Yıldız’ın masasına giderek, 
"haydi konuş artık baka
lım’’ diyerek belinden çı 
kardığı silahını ateşledi. 
Önce bir el ateş eden ka 
til Yılmaz Anken, ardından 
dört el daha ateş ederek 
Ahmet yıldız’ı oturduğu 
masada Öldürdü. Katil 
taydan sonra kapıda bek
leyen kerdeşi Etem Anken 
ile dağa kaçtı,

BEŞ YIL ÖNCESİ

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre olay boş yıl 
önce Ahmet Yıldız İle Yıl
maz Arıkan'ın aralarının

Bulandı
açılması ve bir tartışma 
sonunda Yılmaz Arıkan'ın 
Ahmet Yıldız’ın kafasına 
tabanca kabzası ile vur
masıyla iyice gerginleşmiş 
bu olaydan bir süre sonra 
Yılmaz Arıkan’ın kardeşi 
Etem Ankan, Ahmet Yıl- 
dız’ın kayınpederini taban
ca İle vurunca işler iyice 
karışmıştı.

İki gencin arasındaki 
gerginliğin hiç beklenme
dik bir anda patlak ver

Yılın ilk cinayetinde 
Ahmet Yıldız’ı Öldüren Yıl
maz Anken (32) görülüyor 

mesi Karacaali Köyünde 
büyük üzüntü yarattı. Pa- 
zar günü kahvehanede 
hiçbir olay yekken Yılmaz 
Arıkan'ın silahını Ahmet 
Yıldız’a çevirip ateş
lemesi ve olayın ölümle 
sonuçlanması Karacaali

Köyünü şimdi mateme boğ
du.

Jandarma kaçak katil 
Yılmaz Arıkan'ı suç aleti 
silahla birlikte bugün ya
kaladı.

Sunğipek Fabrikasının Kuruluşunun 
44. Yıldönümü Bugün Kutlanıyor

Gemlik Sunğipek Sa
nayii Müessesesinin kuru
luşunun 44. yıldönümü 
bugün törenlerle kutlana
cak.

Sunğipek Fabrikası 
yemek salonunda yapıla
cak kutlama törenlerinde 
her yıl olduğu gibi fabri
kanın kuruluş tarihçesi ve 
üretim çalışmaları hakkın

Başladı
1982/1983 öğretim 

yılı birinci karne tatili bü
tün yurtta 28 Ocak günü 
başladı.

Cuma günü ilk, orta 
ve lise öğrencileri son 
derslerinden sonra karne
lerini alarak 15 günlük 
tatile başladılar.

1982/83 öğretim yılı 
birinci karne tatili 14 Şu
bat 1983 Pazartesi gönü 
sona erecek ve İkinci ka
naat dönemi çalışmalarına 
başlanacak 

da müessese r üdurü ta
rafından konuk ıra bilgiler 
verilecek, daha sonra tö
rene kantonlar • fabrika 
çalışanları geleneksel etli 
pilav yemeğini yiyecekler.

Saat 11.3.1 da baş
layacak olan tören ko
nuşmalar ve öğle yeme
ğiyle son bulacaktır.

ta öç yâze yakın elektrik 
işletmesinin devir işleri 
dün gece tamamlandı.

İlçemizde devir işlem
lerinin yapılması için sür
dürülen çalışmalar dün 
tamamlandı ve gece saat 
24 de saat kontrolleri ta
mamlandı.

Kumla Şehir İçi
Genişletme Çalışmalarına Başlandı

Belediyece kamulaş
tırmaları tamamlanan De- 
mirsubaşı mahallesi Kü
çük Kumla yel güzergahı 
yıkım çalışmalarına baş
landı.

İlgililerden alınan bil
giye göre konut ve iş yer
leri kamulaştırılan vatan
daşların kamulaştırma be
delleri Bankaya yatırılmış

AKBANK GEMLİK ŞUBESİ 
YENİ DÜZENLEMESİYLE 
HİZMETE AÇILDI

İlçem zin en eski ban 
katarından olan AKBANK şu 

besi istiklal caddesindeki bi 
nastna yapılan ek bina ve 
değişikliklerle dün hizme
te sokuldu.

Çok kalabalık bir da
vetlinin ve şehir bandosu
nun müziği eşliğinde sa
bahın erken saatlerinde 
başlayan açılışta, Akbank 
Bursa Bölge Müdürü Te
oman Özay, Banka Mü
fettişi Tahir Ergün Müfet
tiş Yardımcısı Tayfun E- 
rol ile Akbank Genel Mü 
düdüğü Mimarlarından 
Ilhan Bengüsu hazır bu
lundular.

Akbank’ın 25. kuruluş 
yıldönümüne yetiştirilen 

15. Kursta} ydeâoOntade yvnl UessstaMsiyla htastM 
«Ü-Mr*c«4 Ak5w.lt Gemlrk ŞuSfri

da hizmeti sürdürecekler. 
Aneek her iki kuruluş ar
tık birbirinden tamamen 
ayrı çalışacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada 
TEK muhasebe işlerinin 
telefon numarasının 2340 
elektrik arızanın ise 3907 
olduğu belirtildi.

ve kendilerine yıkım için 
biray süre tanınmıştı. Bu 
içinde kendileri yıkım yap
mayan yurttaşların işyerie 
ri ve konutları belediye 
tarafından yıktırılacaktır.

Belediyece çıkartılan 
yıkım kararlarını alan mülk 
sahipleri yıkım çalışmaları
na başladı.

açılışta gazetemize bir de
meç veren banka Müdü
rü Sadık Gemicieğlu, şun
ları söyledi :

"-Bankamızın 25. ku- 
rulbuş yıldönümü ve şube 
mizin yeni düzenlemelerle 
yeniden hizmete devam 
gününde iki mutluluğu bir
likte yaşadık. Gemlik hal
kının açılışımıza gösterdi
ği yakın ilgi ve alakaya 
sonsuz şükranlarımızı be
lirtiriz. Amacımız bundan 
önce olduğu gibi bundan 
sonra da tüm bankacılık 
hizmet'erini en iyi bir şe
kilde sa m müşterilerimize 
sunmaktır. Bunun İçin tüm 
persono'mizle çalışacağ
ız."

Ak5w.lt
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Yazarımız Yılmaz Akkılıç’ın yazısı 
alimize ulaşmadığından yayınlıyamı- 
yoruz. özür dileriz. G. Körfez

şiir köşesi
KAYBOLMUYOR

Tuzu ekmeğe katık koyan 

Sevdayı hasrete çıkaran 

Gidiyor dola dizgin,

Bakmıyor ardına 

Yağmurlarına ıslanıyor zamanın 

Duraklamak nadir bilmiyor,

Oîaöyor bir ara 

No glaoş no bulut kaosunda 

Kaybolmuyor, gizil Izlarda....

Kemal YAR

“Hasret Ölmesinler”

Bırak 

öyle kalsın gikylzb 

•rl ringi İçinde, mayllerlc. 

BOnsş aynı yardan doğaun 

Hor sabahki gibi 

Soaalz ve sıcak, 

Umutları ısıtsın, 

Akarsu hırçınlığında, çağlayan yüksekliğinde 

Deelzlsr uyusun 

Akçem alasasında. 

Sevdalılar sayrataln maytabı, 

Şarkılar söylensin yine 

Ylzlar glllaln.

Umutlar, İslıklar adımlansın 

Bikkuçağı altında, 

■ırak öyle kalsın İnsanlar 

■avl denizlere 

■asi gikylzlna, 

Hasrat ölmoslnlor,,

Kamal YAR

Kongre İlânı
S.S. Gemlik Azot Mensupları 

Tüketim Kooperatifi Bşk.lığından
Kooporalilimiıin 5. olağan ganal kurul (oplantısı 24 Şu* 

bat 1983 Perjembe günü saat 13.00 ila 15*00 arası ma* 
aıur yemekhanesinde yapılacaktır* Çoğunluk sağlanamadığı 
takdirde 17 Mart 1983 Perşembe günü anılan yer ve saatte 
yapılacaktır*

Sayın ortaklarımıza duyurulur. Y. Kurulu

G 0 N D E M :

1—— Açılı} ve yoklama
2— Bafkanlık divanı tegkili
3— Saygı duruju
4 Yönetim Kurulu raporunun okunması
5— Denetleme Kurulu raporunun okunması
6— Bilanço gelir*glder hesap cetvellerinin okunması
7— Yönelim ve denetleme kurullarının aklanması
8— Dilek ve temenniler
9— Kapanı}

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

İnşaat malzemeleri toptan ve 
PERAKENDE SATIŞI

TU I Mil
Istkii’ And. Korden Apt. Altı • B ■ I* I K

Gemlik YÜZ YIL ÖNCE
Yazıları GEMLİK 

Av. Ali AKSOY

100 yıl önceki Gemlik'te gezintiye çıkmadan 
önoe, aynı tarihsel dönemde ülkenin içinde bulun* 
duğu evreye kısaca değinmek doğru olur sanırım.

Başta padişah II. Abdülhamit var. Abdülha- 
mlt, yönetime gelirce meşrutiyet idaresi kuracağını 
vaadettiği aydınların, özellikle Mithat Paşa'nın des
teği ile Abdülaziz’den sonra 93 gün saltanat siiren 
V. Murat’ı devirerek tahta çıkar. Yıl 1876. Namık 
Kemal Ziya Paşa'nın çalışmalarıyla hazırlanan ilk 
Anayasa'mız bir ferman şeklinde duyurulur. 1. Meş 
rutiyet ilan edilir...

Ertesi yıl, eski kuşakların (93 Harbi) dedikle
ri 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı başlar. Ve Padişah 
«Anayasal yetkisini» kullanarak meclisi dağıtır. Mit 
hat Paşa Taif, Namık Kemal Magosa zindanına 
gönderilir. Ve Abdülhamit’in 34 yıl sürecek saltana 
tı başlar..

# # #
Aynı yıllarda Gemlik bir «azınlıklar cenneti». 

Üstelik, mttslüman «tebaanın» nüfusu, yerli Rum- 
lar ve Abdülhamit’in «milleti sadıkam» dediği Er- 
meniler toplamından daha az. Bunu, Hüdavendi- 
gar (Bursa) Vilayeti Salnamelerinden çıkartıyoruz. 
Yalnız erkek nüfus dikkate alınarak düzenlenen 
1870 ve 1875 yılı salnamelerinde gayrimüslim nü
fus daha fazla. Yurt Ansiklopedisi’nin Bursa ili 
bölümündeki rakkamlara bakmak yetecektir.

Fransız araştırmacı V. Cuinet’in 1890 yılında 
saptadığı Gemlik Merkez nüfusu çok daha meral 
bozucu belki; Türk : 242, Rum : 4.-620, Ermeni : 
107, muhtelif unsur * 178...

Aynı yıllarda Türk nüfus, köylerde oturmakta
dır. 1850 sonrası Balkanlardan göç edenler Şahin- 
yurdu, Cihadı ve Kurtul köylerini kurarlar. Kafkas 
ya Gürcistan’ından 93 Harbi üzerine gelenler de 
son hecesi (ye) ile biten Gemlik köylerine yerleşi
yor : Adliye, Haydariye, Hamidiye, Selimiye, Fev
riye gibi...

# * *
Veli Orkun dönemle ilgili şunları yazıyor : (Kü 

çük Kumla'lı Nuri paşa namında zeki ve çalışkan 
bir zat Abdülhamit'e nüfus ederek ilçe dahilinde 
Rumlara karşı Türklerin durumunu kuvvetlendirdi. 
Bütün köylerde ve 'Gemlik içinde her türlü gelir 
kaynağı olan yerlerle ticari ve zirai bölgeleri Kum
lardan satın alarak Türkler tarafından işletilmeai* 
ni sağladı.)

Orkun’un bu değerlendirmesi Nuri Paşa'nın ze 
ki ve girişimci elması açısından doğru; fakat ötesi
ni ihtiyatla karşılamak zorundayız. Zira Orknn'un 
öne sürdüğü gibi Türkler gerek nüfus ve gerek e- 
konomik etkinlik açısından öne geçemiyorlar. Nite
kim (Ben de Yazdım) isimli eserinin 5. cildinde Sa 
yın Celâl Bayar, düştüğü bir dip notla, 1910 son
rasında dahi Türklerin sadece Osmaniye Mahalle
sinde az sayı da oldukları, kalan nüfusun Kümler
den oluştuğunu belirtiyor.

Operatör Doktor
AHMET DOĞAN

Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uımaaı

Fevri Çekmek (Mekecm) Ceddcel PTT Ünü 

Aktar Af>t. Ket 3 Oelre 7 BURSA
Ttf t 1} t n İM • Ev : 70 718

# # *
Dönemin Burca Valisi Ahmet Vefik Paşa’dırki 

görev süresi 1878-83- Gemlik-Burca arası 1850 yı
lında «şose» yapılmıştır. Sürekli gerileyen Osmanh’ 
nın bitmek bilmeyen savaşlarda miislümün nüfusu 
kırılırken şer’an askere alınması caiz olmayan azın
lıklar işlerinin başında kalmakta ve kalkınmakta
dır.

Dış borçlarını Ödeyemez hale gelen Osmanlı'yı 
1881'de devletler (Düyun û Umumiye idaresini) ka 
bul ettiril. Devletin birtakım gelirleri bâzı ticarî a 
lanlar kendilerine bırakılır. Ve tütün tekeli Fran- 
cızlar'a (Reji İdaresi) adıyla verilir. Reji Gemlik’te 
depolar kurar... Gün gelip Sayın Celal Bayar'dâ bir 
ara Gemlik Reji idaresinde memuriyet yapacaktır.

Tarihsel süreç azınlıklara Batı'nm işbirlikçisi 
olmak rolünü yükler.- Emperyalist aşamaya ulaşan 
batı, Anadolu’daki yerli azınlıklara tutunarak da
ha da palazlanır. Çok değişik etkilerle müslüman 
halkın ilgi gösteremediği ekonomik güç bu keçimiz 
elinde yoğunlaşır. Ege ve Marmara kıyılarında hı 
rictiyan nüfus hızla artmaktadır

Bu gelişmeden ilçemizdeki Rumlar da payları
nı alırlar kuşkusuz. Ticarethaneleri, kiliseleri, okul
lar! vardır; bir kısmı günümüze de kalan gösteriş
li evlerde otururlar. Özellikle denize yakın evlerin 
zemin katlarında kuyular vardır ki içine sarkıtılmış 
testilerde şarapları her daim soğuktur. Ve akşam 
döneşleri, imrenilecek güzellikteki kapı tokmaklan* 
na uzanır elleri...

Belediye’ye bitişik kahvehanenin olduğu yerde 
bir kilise var. Avulndaki koca çınarların altında ps 
sar ayinleri öncesi neler konuşulurdu bilemeyiz. 
Fakat nikah törenleri, yeni doğan çocukların vaf
tizleri yapılacağı gün toplanan kalabalığı tahmin et 
mek güç olmasa gerek! Çınar altında bir çeşme bu 
lunduğu, Gemlik Yunan işgalinden kurtulunca, bu 
çeşme Çarşı Meydanı'ndaki çınar dibine alınarak 
taşma «Zafer Çeşmesi» yazıldığı bir gerçektir.

# * #
100 yıl önceki Gemlik’te Türkler Kulaktaşı 

çevresi ile bu semtin ovaya bakan eteklerinde otur 
maktadır. Camileri, geçen yıl yıkılan Gemlik lâse- 
si önündeki küçük ve basık tavanlı bir camidir. 
Ve bitmek bilmeyen savaşlar nedeniyle müslüman 
halkın yüreği sürekli tedirgindir.

Aynı dönemde Pertev Nail Beratav'ın annesi 
Sıdıka Hanım Gemlik’te bulunur. Umurbeyli Emi
ne Hamm’dan, lâmba ile aydınlatılan müslüman 
evlerinden birinde masallar dinler. Gün gelip bu 
masalları Pertev Bey anasından derleyecektir.

1883 yılında aslı Plevneli Abdullah Fehmi 
Bey'in oğlu Mehmet Celâl bir yaşındadır Ve yine 
Gemlik’te doğan, ilk meclislerde ve istiklâl Mahke 
melerinde görev yapacak olan Necati (Kurtuluş) 
Bey de henüz küçük bebektir.

Ve sürüp giden zaman, yakın gelecekte büyük 
acılara, ardından soylu zaferlere gebedir. 100 yıl 
önceki Gemlik çok genel batlarıyla işte böyledir.

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

Gezin Görün Bizde daha 
Ucuz

1 Saatte Davetiyeniz Hezır.

Gemlik KÖRFEZ Basımevi
Ali Şirin Pasajı Tlf. 1797 GEMLİK



•■MkİK KÖRFEZ î Şubat 1983 Sayfa 3

Petol üreten Arap ülkeleri. petrole 
sam getirdiler. Bu, petrol dışalımı ya 
paa ülkelerin ekonomilerinde sarsıntılara 
neden olacaktır. Gelişmemiş, yada geliş 
inekte olan ülkelerde, petrolden kaynak 
lanan zammın ağırlığına; iç piyasada et 
bileyeceği alanların arasında tarımla en 
düstri gelir. Böyle bir durumda; üretimi 
maliyetinin altına düşürmeme yolları ara 
nacak, yanı dişler, kemerler sıkılacak. 
Böylece yaşam savaşı verilecek; üreti 
min maloluş ederinin altında oluşu, eko 
nomik savaş içindeki üreticiyi bir yere 
dek ayakta tutucak; dayanamayan iflas 
bayrağım çekecektir; çekmektedir de

Petrole yapılan zam, Batılı sanayi 
leşmiş ülkelerde durgunluk petrolün, Ba 
Oya akışında gerileme yaratmıştır. Bu 
gerilemeyle birlikte, üretimde de düşüş 
ler görülerek: endüstriyel kuruluşlar, ya 
şamak için yol arar olmuşlardır. Bugün 
kü Dünyada petrol, en büyük petrob. 
Bu kara suyun, üretimin kısılması eko 
Komiler sarsıntılara neden oluyor; iç pi 
yaşatan da al* üst ediyor.

bakla daha eklenmiş olacaktır,
Şekere zam, petrole zam, ete zam, 

ekmeğe zam suya zam. Sıra
lanan tüketim maddelerindeki zamların 
ayarcısı petrol oluyor. Bu zamlardan ta
rım kesiminin de etkilenmesi sorunları 
daha da çoğaltıyor. Eskiden öküzle, at
la sürülen, tımarlanan tarım alanları, 
şimdi traktörlerle sürülüyor, ekiliyor. E- 
kim—dikim mevsimlerindeki harcamalar, 
üretime yansıyacaktır; böylece mail bol
luğu olmasa da, harcamalardan kaynak
lanan zamlar; tarımsal üretimde de ağı- 
lığını koruyacaktır. Tarım alanında ça
lışanlar, bu gün yapay gübreyi de ala
maz dürümdalar.

Gübre ederleri, işçi ederleri, başka 
girdilerin pahalı olması üretimi de etki
leyecek kuşkusuz. Bu kez, on dönüm e- 
kim alanı olan, beş dönümü ekime ha
zırlamayı neden düşünmesin? İster doğ
rudan, ister dolaylı zamlar olsun; tüm 
ağır-orta, altkatmânlardaki tüketici yük
leniyor. Ederlerin karşısında bu kesimin 
boynu bükük kalıyor.

Her şeyin petrole dayalı olduğu böy 
le bir ortamda; gelişme gelişmelerini sür 
düren, gelişme yansına yeni adım atan ül 
kelerin ekonomileri daha da zarar göre 
çektir. Bu ülkele, çoğu, girdilerini dışalm 
yoluyla alırken; bir de teknik adam pa
lazlanmasını üstleniyorlar. Batı, endüst
rileşerek çağın yeniliklerinden yararlanır
ken; kuzulan üretim merkezlerin malları
nın da pazar bulmaları ayri bir sorun, 
Malın elde birikmesi, pazarda eritilme- 
me»i: «derlerin düşmesini getirecektir gün 
deme. Pahalıya malolan üretim, ucuzca 
pazar bulurken; zararlar zincirine bir

Dışa bağımlılıklarını zorunlu sürdü
ren ülkeler, ne zaman rahat edecekler? 
Dış ülkelere borçlar bittiğinde (biterse) 
zamlar, paranın ayarı, altın piyasası, 
gelişen ülkelerin, baştacı olabilir mi?

Gelişmekle olan gelişen ülkeler; bü
yük ekonomilerin kanatları altında ya
şamlarını sürdürürken; kalkınma girişim 
lerinde ilerlemeleri yine de, çeşitli alan
larda bağımlı olunan Batılı Ülkelere bağ 
İt; Dost denilen Batıklar, dışsatımları da 
engelleme girişimindeyseler, yapın işin 
hesabım. Ne yapmalı? Bir kez dost (!) 
bildik.

Gayrimenkulün Açık Artırma İlânı 
Gemlik Sulk Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No. : 983/2 tzalei'şuyu »atış

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

lik Tapu Sicilinin 29. 7. 1981 tarih ve pafta : 7, ada : 32, sahîfe : 1740 ve parsel : 
28 ve kayıtlı Gemlik Orhaniye Mahallesi Kumla Caddesi mevkiinde kâin 50 87 m2 
miktarlı ve bilirkişi tarafından 400.000- lira kıymet takdir edilen kayden bahçeli 
kârgir eV yazılı isede bilirkişi raporuna göre yanmak suretiyle enkaz halinde bulunan 
gayrimenkul açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 g Satış 11/3/1983 Cuma günü saat 19.60 dan 10.20 ye kadar Gemlik İcra Dai
resinde aşık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve »atış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çek artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 21/3/ 1983 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış mas
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur,

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 19 u nisbetinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del
ikliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-{-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit al
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îera ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulaeak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede aşık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 983/2 tzalei’şuyu sayılı dosya numarasıyla me
murluğumuza başvurmaları ilân olunur.
te, îf. K. 126 )
( İlgililer t6 biri ne irtifak hakki sahiplen de dahildin

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

AZOTSPOR : 0 - KANARYASPOR : 2

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

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

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

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

olunur.

GÜNDEM
I- 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

Üçüncü amatör kümede bu haf
ta sahamızda yapılan Azotspor, Ka- 
naryaspor karşılaşması 1-0 Kanarya 
spor’un lehine sonuçlandı.

Pazar günü açık güneşli bir ha
vada oynanan karşılaşmada, Azotspor, 
Kanaryaspor karşısında kötü bir o- 
yun sergiledi. Karşılaşmanın başlama 
sıyla birlikte, Kanaryaspor Azotspor- 
Jun kalesine doğru akınlar yapmaya 
başladı. Daha birinci dakikada Kanar- 
yaspor'un 11 numaralı futbolcusu 
Mefket’in golü karşılaşmanın ilk golü 
oldu. Bu golden sonra Azotspor bas
kın oynamaya çahştıysada Kanaryaspor

AZOTSPOR : S. Ali. Ahmet! 

Cemil, Enver, Ahmet, S. Ali, Vahit, 
Durakman, Haşan, İsmet, Ekrem

UMURSPOR : 0 I

buna imkân vermedi, ve karşılaşma* 
nın ilk yarısı Kanaryasporun 1-0 lık 
yengisiyle sonuçlandı.

İKİNCİ YARI...
ikinci yarıda Kanaryaspor’un «kınlan 
daha da sıklaştı. Azotspor bu atan
lara karşı koymaya çalıştıysa da 75. 
dakikada Hüseyin'in gölüne engel 
olamadı. Bu golden sonra Kanarya- 
spor 2-0 öne geçti ve karşılaşmanın 
skoru belirlendi.

Cahit Geyik, Rıdvan İşanlayan 
ve Oktay Engin hakem üçlüsünün 
yönettiği karşılaşmaya takımlar şu 
kadroları ile çıktılar.

KANARYASPOR : Hikmet, Erol, 
Kemal, Hüseyin. Adem, Selim, Sey
fettin, Recep, Ahmet, Mefkot,

BOYALICASPOR : 1

SATILIK MAĞAZA
İSTİKLÂL CADDESİ MENEKŞE SOKAĞI BİTİMİNDE 

65 M2 MAĞAZA SATILIKTIR.
MÜRACAAT t TU* ı 1600 0 B M L I K

Geçen sezon İkinci kümeden ü- 
çüncü kümeye düşen Umurspor, bu 
hafta Gemlik’te, İznik Boyahcaspor’la 
yaptığı karşılaşmadan 1-0 yenik ayrıl
dı.

Azotspor karşılaşmasından hemen 
sonra başlayan Umurspor, Boyalıca 
karşılaşmasında, saha üstünlüğü 90 
dakka boyunca Boyalıcaspor’da İdî. 

Zaman zaman Umurspor’da rakibine teh 
İlkeler yarattı. Ancak hiçbir fırsatı 
olumlu yönde değerlendiremedi. Kar
şılaşmanın 75. dakikasında Boyalıca-

UMURSPOR : Fatih, Mehmet, 
Mustafa, Ahmet, Osman, Canip, Ad, 
nan l, Necati, Haşan, Adnan II, Orhan

spor'dan Mustafa kırmızı kart görerek 
oyun dışına atıldı. Hemen Arkasıdan 
Boyalıcaspor’un karşılaşmanın başından 
beri beklediği an geldi, ve başarılı 
oyuncularından Rıdvan 77. dakikada 
takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşma
nın sonunda skor 1-0 Boyalıcaspor’un 
lehine idi,

Rıdvan İşanlayan, Cahit Geyik ve 
Oktay Engin hakem üçlüsünün yönet
tiği karşılaşmaya takımlar şu kadroları 
ile çıktılar.

BOYAUCASPOK î A. Kadir. Meh 
met, Zeki, A. Kenan, Çetin. Ali, Muı 
ta fa, Rıdvan, Orhan. İbrahim
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Dizgi ve Baskı Körfez
S Matbaacılık ve Ambalaj San.

1 Şubat 1 983 Salı

IEŞEKKİIR
26 OCAK 1983 ÇARŞAMBA GÜNÜ VEFAT EDEN 

BİRİCİK AİLE BÜYÜĞÜMÜZ

İŞ ADAMLARINDAN 

Nakliyeci

os e ®in
Cenaze Törenine Bizzat Katılan, Telefon ve Telgrafle Acımızı Paylaşan 

Ayrıca Cenaze Törenine Çelenk Gönderen Müesseseler İle Akraba, Dost ve Arkadaşlara 

Körfez Gazetesi Aracılığı île Teşekkürlerimizi Bildiririz.

E$İ VE ÇOCUKLARI

T.E.K. S.S. güney marmara elektrik dağıtım 
müessese müdürlüğünden bildirilmiştir

9. 9. 1982 gön ve 2705 sayılı kanuna ve Enerji Tabi Kaynaklar Ba
kanlığının 15 Ocak 1883 gön ve 17939 sayılı resmi gazetede yayınlanan 
tebliğine göre Gemlik Belediyesi Elektrik İşletmeleri hak ve borçları He.Tür
kiye Elektrik Kuruntuna bağlanmış olacağından 1 Şubat 1983 tarihinden baş
layacak elektrik hizmetleri Türkiye Elektrik Kurumu tarafından yürütülecektir.

Bu nedenle elektllk abonelerinin 1 Şubat 1983 tarihinden itibaren bu 
tarihten önceki elektrik borçları dahil olmak özere tüm elektrik fatura tutar
larını T; E. Kurumuna I Şubat 1983 tarihinden önce Belediye veya ilgili 
kuruluşlarca elektrik bedellerinin ödenmesi için hesap açılmış olan banka
larda bu defa T. E. Kurumu tarafından açılmış olan yeni hesaba yatırılacak
tır. Elektrik ücretlerin 1 Şubat 983 tarihinden itibaren Gemlik ilçesinde e- 
lektrik abonelerinin borçları bankalar vasıtası ile tahsil edilecektir. Bu ban
kalar belirlendikten sonra en kısa sürede sayın Gemlik halkına gazete ilanı 
ve Belediye yayın cihazı İle duyurulacaktır.

KONGRE İLANI
S.S. GEMLİK MOTORLU TAŞIYICILAR KOOP.DEN

Kooperatifimiz 1983 yılı olağan Genel Kurul toplantısı 5 Mart 1983 Cu
martesi günü saat 13.oo de Orhangazi Caddesi No. 6 da yapılacaktır.

Ortaklarımızın teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM : 1- Açılış, saygı duruşu genel kurul divan heyeti seçimi 2- 
Genel kurul zabıtlarının imzası için divan heyetine yetki verilmesi 3- 1982 yı 
lı faaliyet raporu ile bilânço ve kâr zarar cetveli denetleme kurulu raporu
nun okunması müzakeresi ve kabulü 4- Yönetim kurulu ile murakabe kuru
lunun ibrası (aklanması) 5- Ortaklığa kabul edilecekler ve ortaklıktan çıka
rılacaklar hakkında karar alınması 6 1982 yılı karının tevzii hakkında karar 
alınması 7* Bütçe ve çalışma programının onaylanması. 8- Dilekler, kapanış

GEMLİK 
KÖRFEZİ

OKUYUNUZ 
OKUTUNUZ 

ABONE 
OLUNUZ

PRENSES OYUNCAK EVİ
Sayın Gemlik Tilerin Hizmetine Açıldı

$ FATOŞ BEBEKLER
< UZAKTAN KUMANDALI
# ZİHNİ GELİŞTİRİCİ
# BOŞ ZAMANLARI EĞİTİCİ 

BİNBİR ÇEŞİT OYUNCAKLAR

Veliler Mutlaka Görünüz

Dımlrıubışı Mıh. 1 Nolu Cad. Ne. 9 Tlf : 2719 GEMLİK
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Yazarımız Yılmaz Akkılıç'ın yazısı 
elimize ulaşmadığından yayınlıyamı- 
yoruz. özür Dileriz. G. Körfez

IJCO* JK YAZARLAR

AĞIZ ve DtŞ SAĞLIĞININ ÖNEMt

Afin, vücudun glrl* hapındır. Hastalıkların ilk be
lirtileri genellikle efin ve civarında görülebilir. Sıh
hatli bir bedene eehlp etmek bir bekime dikketli bir 
diş ve eğil bekimi İle mümkündür.

Ne leman bir yemek yesak veye blrşey İçsek, 
bunların erlikleri di* ve diyetleri üzerinde bir tabaka 
oluşturur. Diş çürüğünün ve dişeti hastalığının en ö 
nemli nedeni bekterl plâğı, yani mikropların bulûndu 
Ou >u birikintilerdir. Böylece hem ağızda fena bir 
keke meydana gelir, hem de kokuşmuş olan gıda 
arlıkları içinde kolaylıkla çoğalan mikropların kendile
ri veya çıkarttıkları yan ürünler dişlerde çürüklerin o 
luşmaeına nadan olurlar.

Safili dı dişeti kanamaz. Diyetlerinde görülen ka
nama, diyetlerini hasta olduğunu gösteren önemli bir 
belirtidir. Diyetlerinde çeşitli hastalıkların meydana 
gelmesinde ve dişlerde çürüklerin başlamasında ö- 
nomli etkenlerden biri de diş taşlarıdır. Diş taşları ü- 
serinde veya dişeti altında oluşabilir. Süngerime) ya
pıya sahip dlştaşları, içlerinde mikropların birikmesine 
vo galişmalno son derece uygundurlar. Diş taşları, 
diyeti Özerinde baskı yaparak mikropların da yardımı 
İle çeyitli diyeti hastalıkları meydana getirirler, diyeti 
çekilmesi dediğimiz tabloyu yaratırlar. Bu tayların be
lirli aralıklarla mutlaka temizletilmesl gerekir.

Ağız temizliğine yeterince ilgi göstermeyen, pro
tezlerini gerektiği kadar temiz tutmayan kişilerde a* 
Sızlarının bazı bölgelerinde önce ülserler meydana ge
lir. Zamanla bu ülserler gelişerek protez vuruğu ti- 
mörlerlnln oluşumuna neden olurlar.

Ağız ve dişlerine yeteri kadar önem vermeyenler
de ağız kokusu çok önemli bir problem olmaktadır.

Ağız sağlığı bozulmasının önemli etkenlerinden 
biri do sigaradır.

Netice olarak, gerek genel hastalıkların ağız İçin
deki tahribatından vo gerekse lokal nedenlere daya
nan hastalıkların yıpratıcı etkisinden kurtulmak için 
ağız temizliğimize çok önem vermeliyiz.

Dişleri günde on az iki kara, akşam yatarken ve 
sabah kahvaltıdan sonra, ağız yapınız için uygun 
(dişeti kolay kanayanlarda yumuşak) bir diş fırçaaı ile 
düzenli vo etkili bir şekilde (ön vo yan bölgeleri di 
koy, çlğn» lal yüzleri yatay hareketlerle) dlşetlorinl de 
İçine ,k fırçalamak, flor İçeren diş macunlarını 
tercin etmek vo senede en az İki kere bir diş heki
mine giderek gerekil tedavileri yaptırmak, sıhhatli bir 
diş vo ağız aağlığı İçin gereklidir.

Diş Hekimi Gülsen ALTAN

GÜNEŞ KUNDURA
COŞKUN GÜNE»

Yeni işyerinde, sayın müşterilerine 

hizmet etmekten mutluluk duyar.

Adres t Minibüs Garajı No. 4 GEMLİK

Osmanlı’nın 18. yüzyıldan sonra ayakta kalmak 
için harcadığı tüm çabalar hiçbir işe yaramadı. Se 
ned i ittifak, Islahat Fermanı, Tanzimat olayı ve 
Meşrutiyetler (Birincisi, İkincisi) de para etmedi. 
«Akıldane» Alman Paşalarından Von Moltke gitti 
Von Goltz geldi, o gitti Liman Von Sanders Paşa 
geldi ve nihayet I, Dünya Savaşı sonunda imzala
nan Mondros Antlaşması ile Osmanlı'nın defteri dü 
rüldtt

Gerileme sürecine giren Osmanh’mn «çağını 
ve çağdaşlığı» bir türlü yakalayamamasının nadan 
leri üstüne Atıf efendi’den Yarasimos’a kadar pek 
çok kişi kafa patlatmıştır. Bunlardan İsmail Cem’in 
(Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi) konulu çalış
masını, 1970 kışında üniversite öğrencisi ikan oku
muş ve Cem'in tezini doğru bulmuştuk: Bauhl aşa
mayan (yani kapitalist toplum olamayan) Osmanh’ 
yı, kapitalist Batı gün gelir batırır...

# *
Mondros Antlaşması İtilâf Devletleri’ne uygun 

gördükleri yerlere asker çıkarma olanağı tanıdığın
dan 6 Temmuz 1920’de Yunanlılar îngilizler'in des 
tağiyle Gemlik’i işgal ederler. İki gün sonra da Bur 
sa'yı...

Bursa’nın işgali TBMM’ndc büyük üzüntü ya
ratır ve tartışmalara neden olur. Meclisteki kürsü
ye, Bursa’nın kurtuluşuna kadar kalacak siyah bir 
örtü konulur. Yapılan konuşmalarda Bursa halkı 
(Kolay teslim olmakla) suçlanır.

Bu aşamada kürsüye Sayın Mahmut Celâl (Sa
yar) Bey çıkar ve şöyle konuşur: (îngilizleri. Yu
nanlıları, Bursa'lılar çağırmıştır, deniliyor. Kesin
likle yanlıştır. Bunu düşünen bir kuruldur. Şunu 
da açıklamak isterim ki, o kurul, Fransızların bur 
juvaji dedikleri kesimindendir. Gözlerinde, malları* 
nın, canlarının, bizim gibi yoksul olanlardan pek 
büyük değeri vardır. Onları savunma imkânları gör 
madikleri zaman herhalde mal ve canlarının da bo 
şa gitmemesini istiyorlardı. Eğer bu kabahat ise, 
bundan o kurul sorumludur...)

Sayın Bayat'ın bu konuşması, halkı «sınıfsal 
tahlile» tabi tutarak yaptığı bir konuşmadır. Ve 
çok gerçekçidir.;. Kalkıp da: (Milli birlik ve bera
berlik ruhuna her zamankinden çok muhtaç oldu
ğumuz bilhassa bugünlerde...) diye konuşmuyor, 
Sayın Mahmut Celâl Bey!..

* * *

Veli Orkun, ilçemizin işgal edilmesine şöyle 
yer vermiştir: (1336 Hicri, yani bundan 27 yıl ev
vel 1920 senesinin Haziran sonlarında bir İngiliz 
donanması Gemlik’e gelerek şehri teslim almak is- 
di. Bu olayı o tarihte Gemlik’te bulunan Doktor 
Ziy» Kaya’dan şöyle dinledim:

"Haziranın 30’uncu günü salı sabahı saat 6’da 
Mudanya istikametinden gelen biri büyük diğerleri 
küçük olmak üzere beş parçadan ibaret bir Ingiliz 
donanması körfeze demir attı, ilçe Kaymakamı Ce
mil Bey ile birkaç arkadaş sahildeki bir binada 
toplanmış bulunuyorduk. Hepimizin de üzerimizde 
silahlarımız vardı. Filodan karaya bir sandal geldi, 
içinde bir deniz subayı ile Rum tercüman vardı. 
Kendilerini sahilde karşıladık, ne istediklerini sor
duk. Tercümen, filo komutanının, Kaymakamı ge
miye istediğini söyledi. Orada bulunan arkadaşlar
la gizli bir konuşma yaparak Kaymakam beye git 
memesini rica ettik. Gelen elçiyede: «Kumsndans

YUNAN İŞGALİ 
DÖNEMİ (1)

Av. Ali AKSOY

söyle, şehirde bulanan bütün Türk ahali köylere 
kaçmıştır. Kasaba içinde yalnız Rumlarla Ermeni- 
ler kalmıştır Şehirde pek çok silahlı çeteler, kilise
lere, camilere ve pek çok evlere gaz tenekeleri ile 
patlayıcı maddeler koymuşlardır. Eğer filo şehre 
ateş açmak veya karaya asker çıkarmak gibi hare
ketlerde bulunursa, çeteler gaz tenekelerini ve pat
layıcı maddeleri ateşleyerek şehri yakacaklardır..» 
Tercüman bizden dinlemiş olduğu bu sözleri İngi
liz Komutanına olduğu gibi anlatmış elmalıdır ki 
iki saat sonra donanma körfezden kalkarak geldi
ği istikamette dönüp gitti.)* * *

Aynı Ingiliz filosu bir hafta sonraki salı günü 
(6 Temmuz 1920) körfeze yeniden gelerek bu kez 
karaya asker çıkarmağa başlar. Veli Orkun bu son 
ve kesin çıkartmayı « o tarihlerde esaretten vata
na yeni dönmüş olan Gedikli Başçavuşu Mahmut 
Yaraman’dan » dinler ve aynen aktarır. (İngilizleş 
karaya asker çıkardıkları vakit şehirde bulunan Şu 
be Reisi ile Jandarma Komutanı Yüzbaşı İbrahim 
Bey, silahlı sivilleri toplayarak İngilizlere muka
belede bulundular. Bir saat kadar müsademe (silah
lı çatışma) devam etti. Bir kaç Ingiliz uçağı şehir 
üzerinde uçuş yaparak halkı korkuttu. Milli çete
ler Katırlı'ya doğru çekilmeye mecbur oldular. Mü
dafaasız kalan şehire çıkan Ingiliz arkerleri önce 
Hükümet Konağını ve sonra da Askerlik Şubesi’ni 
işgal ettiler. Bir kısım kuvvetleri Gemlik ovasına 
inerek oradaki barakaları kontrol altına aldılar. 
Umurbey önlerine kadar yayılan Ingilizler kasabayı 
çember içine alarak giriş-çıkışı yasak ettiler.

Ingilizlerin işgalinden bir hafta sonra gelen ge 
railerle Yunan askerleri karaya çıktılar. Ingilizlerin 
işgal ettikleri bütün bölgeleri Yunanlılar devir al
dılar. Bütün köylere ve Orhangazi’ye kadar dağı
lan Yunan askerleri Türk ahaliden silah namına 
ne buldularsa topladılar. Bu sırda Bursa'dan gelen 
Albsyrak çetesi namıyla Cemal Bey kumandasın
daki milli kuvvetler Yunanlılarla birkaç noktada 
çarpıştılar. Bunlar da Yunan baskısı karşısında tu- 
tunaraayarak Sölöz istikametinde çekilerek Yenişe
hir'e doğru gittiler...)

Başçavuş Yaraman, sözlerine devamla, Yunan 
baskısı karşısında (... bazı kahraman Türk evlatla
rı tdris Kaptan namında bir şahsın idaresi altında 
toplanarak Samanlı Dağlarına çıktılar. Bir tarafta 
Ermenilerin, bir tarafta Rumların yaptıkları işken
celeri önlemek için Gemlikli çeteler araşır a baskın
lar yapıyorlardı. Fakat iaşe ve cephaneleri kafi gel
meyince, Yalova tarafında gösteren Ibo çetesine 
katılarak baskınlarına devam ettiler) diyor.♦ * *

Veli Orkun'un dönemle ilgili özel bir vurgula
ması var; o da şöyle: ( Gemlik havalisinde yapılan 
mezalimin çoğunu Ermeni çeteleri yapıyordu. 3-4 
gurup halinde türeyen Ermeni çeteleri her gece 
bir köye baskın yapıyor, girdikleri köylerde para 
altın, süs eşyası namına ne bulurlarsa alıyor, er
kekleri kurşuna diziyorlardı. ) Ve en son olarak 
Orkun, (Bursa Vilayetinde Yunan Fecuyii ) isimli 
kitaptan, Gemlik merkez ve köylerinde öldürülen 
kişilerin ( Adı. Yaşı, Baba adı, Şehit edildiği yer. 
Ne ile öldürüldüğü) konusunda bir isim listesi ve
riyor. Genel toplam : 56 kişi.

isim Tashihi

GEMLİK KÖRFEZ E 
ABONE OLUNUZ

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 983/75 
esas 983/34 karar aayıh ilamı ile Osman Sü
mer Toplu olan adımı, Osman Som er Toplu 
olarak tashih ettirdim.

Osman Semer Toplu

Hatay ilinden almış olduğum 
39477 nolu ağır vasıta ehliyetimi 
kaybettim.

Hükümsüzdür.

Etem Korkmaz
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SPOR... SPOR... SPOR... SPOR...

Eskiler, «Ekmek atlanın ağzında der 
lerdi Atlanın ağamdan almanın yolları 
atlanın pençelerinden geçe» İnsandan 
güçlü, çevik döğüşken; hakkını sonuna 
değin, yerine göre döğûşerek almasını bi 
lea aslan, tün: hayvan dostlarımızın da 
başkanı. Öyleyse aslan, elindeki yiygiyi 
yalnız kendi adına değil, tüm hayvanlar 
adına da korumak durumunda. Ona bel 
bağlamış hayvan soyunun, güvencelerini 
yitirmek ister mi? Sürekli, güvenilen, 
inanılan hem cinslerinden saygı gören 
Ormanlar Kralı bu güvenceyi de yitir
meyi göze alamaz. Bu kez. sayılmayan 
saygı duyulmayan; saygı duyanların çev
resinden çekilmeleri; Aslan için bir ölüm
dür Böyle bir ölüm, soylu, özgür, çev
resinden saygı gören Aslan’a büyük bir 
yıkım olur ki; ayağına batan dikeni çı
karacak dost da bulamaz.

Ormanların büyük Kralı kendini bi
lir; dostla düşmanı ayırmaz. O nün ara
dığı, düşmanını da dost çevresine soka
bilmek. Ormandaki dengeyi, kavgadan 
yana değil; barıştan yana koruyarak ada
leti sağlamak. Kralsa, adil olmak duru
mundaysa. kendine bağlı cinslerine eşit 
işlem yaparak; Orman Yönetimini sür
dürmeyi, büyüklüğüne, adına uygun bir 
biçimde yerine getirecektir. Bazi açık
gözler kendilerine haksızlık yapıldığını 
ileri sürerek, yakınacak olsalar; Kral 
Aslan, bunları sorguya çekerek, ambar
larını denetleyerek defterlerinin de kont- 
rellannı yaptıracaktır. Suçluları da Or
man Halkı adına, yargılayarak cezalarını 

verecek Açıkgözleri yola getirmeyi de 
görev bilecektir.

Kral Aslan, Orman denetimini tam 
yapar; hayvan dostlarına zararı dokunan
ları, bir bir yargılayarak, önyargısız, ce
zalarını suçlarına göre verir Orman Dün
yasında «Güçlü olan yaşasın» geçerli de
ğildir. Denetimlerde kılı kırk yararlar 
Aslan Ülkesi’nin görevlileri Yansız ol
maları görevlilerin; kendilerine. Orman 
Ailesinin güler yüzleri yeter. Asık koyu
cu değildir davranışları. Kral Aslan, Ye
diklerinin, barındığı yerin daha bakımlı 
olmasını istemez.

Orman Halkı, kendilerinden yana, 
düşmanlarına karşı kendilerini koruyan; 
krallarının uzun ömürlü olmasını, baş
larında adalet, özgürlük rüzgarlarının es
tirilmesini isterler Ne yapsınlar ki; kral 
larının, gücünün kalmadığı da gözlerin
den kaçmaz. Kenetlenirler, Kral Aslan’ın 
yaşaması için para etmez. Aslan Kral’ın 
ömrü tamamdır. Tüm korkuları, orman
da bundan böyle, savaşsız, barış içinde 
yaşıyabilecekleri. Bu kuşku, gelir, oturur 
içlerine.

Bu noktaya değin bir başka aslanı 
başkan seçmek de geçmez uslarından. 
Öyle bir başkan olmalı ki; yıkım-döküm 
etmeyen, kendilerine hor bakmayan, ba
bacan, gün görmüş; Kral Aslan bulabil
meleri.

Uzun süredir orman yaşayanları bu 
Kralın seçimiyle uğraşıyorlar. Bu epey 
de süreceğe benzer.

Borusan Güvenspor: 1
Uludağspor : 1

Ihsan BÖLÜK

İkinci amatör kümede Borusan Gü
venspor pazar günü Gemlik'te Uludağ 
ile yaptığı karşılaşmadan I puanla ayrıldı.

Çamurlu bir sahada oynanan karşı
laşmada, karşılaşma boyunca iki takım
da denk bir mücadele verdi. Borusan 
Güventper karşılaşmaya çok hızlı başla
dı. ve 6. dakikada Hüseyin takım arka- 
arkadaşlarının yardımıyla karşılaşmama 
ilk golünü kaydetti. Bu golden sonra 
Uludağspor’da göl arayışı içindeydi Ve 
59. dakikada Ayhan'ın golüyle, skoru 
1 — 1 yaptı. Karşılaşmanın sonlarına do ğ- 
ru Uludağspor un sinirli oyuncusu kap
tan Celal, hakeme itirazından dolayı bir 
sarıkart gördü

BORUSAN GÜVEN SPOR
Hüseyin, Hikmet, Turan, Sön

mez Ahmet, Cemalettin, Sedat, İs
mail, Hüseyin, imdat, Fikret

ULUDAĞSPOR : Hayrİ, Sabri, 
Celal, Ali, Şevki, Coşkun, Sabahat
tin, Nurettin, Ayhan, İsmail, Hü
seyin düzeniyle çıktıkları karşılaş
mayı Turan Alkış, Eşref Orhan ve 
Sami Esirtangen hakem üçlüsü yö
netti.

MÂKSEM : 4 K. KUMLA : 5
Üçüncü kümedeki karşılaşmalarını 

sürdüren K. Kumla, Cumartesi günü 
Makıemapor'la karşılaştı.

Bursa Veledrom Dış sahasında yapı 
lan karşılaşmada K. Kumla iyi bir oyun 
ortaya koydu. Karşılaşmanın ilk golünü 
15. dakikada Kumlaspor adına Turgut 
attı. Ardarda sıralanan gollerin İkincisi 
Yusuf’tan geldi 51. ve 53. dakikalarda

KARTALSPOR KULÜP 

LOKALİ 10 ŞUBAT’TA 
AÇILACAK

Gelecek sezon Bursa Bölgesi, üçün
cü amatör kümede mücadele edecek olan 
Gemlik Kartalspor Kulübü yeni düzenleme
siyle, yeni bir lokale kavuştu.

Senelerden beri Gemlik'te gayrifedere 
olarak yaşamını sürdüren Kartalspor Kulü
bü, bundan böyle, futbol haricinde basket 
bol, voleybol ve çeşitli spor dallarında 
da faaliyet gösterecek. Kulüp yetkilileri «lo 
kelimiz Belediye Ekmek Fırını yanı Sümer 
sokakta açılacaktır.» diyerek şunları söyle
diler.

«—Gençlerimizi iyi ve ahlaklı yetişti- 
rebilmemiz, anne ve babaları kadar bizim 
de görevimiz. Amacımız, gençlerimizi kah
vehane köşelerinden, inaan sağlığına za
rarlı maddelerden uzak tutmak, çeşidi dal 
larda spor eğitimi vermektir.»

Yaklaşık 3 yüzbin liraya malolan lo
kal 10 Şubat Perşembe günü törenle a- 
çılacak.

Ali ve son golüde 70. dakikada Soner 
attı. Maksem'in golleri ise, 55. ve 70. 
dakikalarda Yakup 62. dakikada Sırrı ve 
83. dakikada da Savaş tafafından atıldı.

Eşref Orhan, Salih Türktunç ve Ha
şan Kocaboz hakem üçlüsünün yönettiği 
karşılaşmaya takımlar aşağıdaki kadro
ları ile çıktılar.

Sınırlı Sorumlu Günaydın tşçi Yapı Kooperatifi 
Başkanlığından

Kooperatifimiz ortaklığının Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 6 Mart 1983 
Pazar gönü saat 14.oo de Gemlik Osmaniye mahallesi Pazar caddesi No. 6 dakl 
Yeni Döğün Salonu (Eski Vergi Dairesi) da yapılacağından;

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte sayın ortaklarımızın 
toplantıda hazır bulunmalarını rica ederiz.

KOOPERATİF BAŞKANLIĞI

GÜNDEM
1 - Yoklama
2 • Açılış ve Saygı duruşu.
3 - Kongre Divanı seçimi.
4 • Çalışma ve Hesap raporlarının okunması.
5 - Denetçi raporlarının okunması.
6 - Raporların müzakeresi.
7 - Raporların kabulü ve Yönetim kurulu üyeleri İle Denetçilerin ibrası.
8 - 1983 yılı Kadro, Bütçe ve İş programlarının görüşülerek karara bağlanması.
9 - Ortakların Kooperatif İçindeki parasal durumları ve katkı paylarının görü

şülerek karara bağlanması
10 - Dilekler.
11 - Kapanış.

MAKSEM : Murat, Bahattin 
Yakup, Zakir, Ahmet (Sırrı), Öz
kan, Sezai Mehmet, Savaş, Murat

K. KUMLA : Ali, Fethi, Yücel, 
Özkan, Seyfullah, Yavuz, Haydar, 
Yusuf, Turgut, Soner, Ali

Sınırlı Sorumlu Gemlik Öğretmenleri Tüketim 
Kooperatifinden

Sınırlı Sorumlu Gemlik Öğretmenleri Tüketim Kooperatifi 8. Yıllık ola
ğan Genel Kurul Toplantısı 26 Şubat 1983 Cumartesi günü saat 11.eo de 
Gemlik Şchitcemal ilkokulu Salonunda yapılacaktır.

Tüm üyelerin teşrifleri rica olunur.
yönetim kurulu

GÜNDEM
1 - Açılış, saygı duruşu, divan teşkili
2 - Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu çalışma raporlarının okunması
3 - Bilanço, gelir-gider hesap cetvellerinin okunman, görüşülmesi ve aklanması 
4 - Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması
5 - Faaliyet devresi kânnın dağıtımı hakkında karar alınması
6 • 1985 yılı tahmini bütçesinin ve kadre cetvelinin görüşülüp onaylanması
7 - Tespit edilecek yönetmelik çerçevelinde, kooperatifte çalıştırılacak per
sonel için yönetim kuruluna yetki verilmesi
8 - Dilek ve temenniler
9 | Kapanış

Operatör Doktor 
AHMET DOĞAN
Kadın Hastalıkları ve

Doğum Ilımanı

Çekmeli (Mefctem) CıHttl PTT üıtü 

Apt. Kat 1 Dflfi i RUHSA

Tlf ı If i n İM • tP • 7/d

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

Gezin Görün Bizde daha 
Ucuz

1 Saatte Davetiyeniz Hezır.
Gemlik KÖRFEZ Basımevi
Ali Şirin Pasajı Tlf. 1797 GEMLİK

MÜTEHASSIS DOKTOR
BURHAN İLERİYE

Demirsubaşı Mah. Semerciler Yokuşu 6/2 de 
Hasta Kabulüne Başlamıştır.

KAN - İDRAR TAHLİLLERİ ve GEBELİK TESTİ YAPILIR.

GECELERİ VE PAZAR GÜNLERİ NÖBETÇİ HEKİM BULUNUR.
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DİDEM 
TENEKE KOTU ve 
AMDALAI SANAYİİ 

Limited Sirkelinden 
DUYURU

Fabrikamız Gemlikli Sayın 
ihtiyaç Sahiplerinin Hizmetine Girmiştir.
TENEKE İMALATLARIMIZ
♦ 17-10 Kg.lık Zeytin Tenekesi
♦ Her Ebatta Yağ Tenekesi
♦ Yüzde yüz. Yüzde Elli Kalaylı

Turşu Tenekesi Siparişleri 
İstenilen Zamanda Lehimli Olarak 

Fabrikamızdan
TEMİN EDİLEBİLİR.

TLF s 1513
HAMİDİYE MIH. ILICA CD. ?JO. 39 GEBdEtllK
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gemLik

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
YIL » 10 »AYI : 485 8 ŞUBAT 1»88 10 LİRA

DİŞ HEKİMİ
GÜLSEN ALTAN
SON YENİLİKLERLE 

HİZMETİNİZDEDİR.

* ÇOCUK DİŞLERİ
* RÖNTGEN
* CERRAHİ

Dımirtubaşı Mah. 8em«rciler Yakuşu 21/1 GEMLİK

Belediye Memurları Eh*
mm S _ ■ B Üreticilere OlanYopı Koop. inşaatları

Hızla Sürüyor Ihsan BÖLÜK

Kadar

Ödeyecek

Marmara Zeytin, Ta*

Gemlik Belediye Me
radan Yapı Kooperatifi 

ışaatiarı, büyük bir hızla 

ûrdûrülûyor.
İlçemizde geçen yıl 

utularak satın aldıkları 

irşada hazırlanan projeye 

|âre toplu konut yapımı- 

ıs başlayan «Gemlik 8e- 
ıdiye Memurları Toplu 

fapı Kooperatifi» dar ge- 
irii memurları birer konu

ta kavuşturacak.
İF1 Dört bloktan oluşa

Gemlik Belediyesindeki 40 memuru konuta ka
vuşturacak toplu Konut inşaatları görülüyor.

DR. BURHAN İLERİYE 
İLÇEMİZDE 
MUAYENEHANE AÇTI

Gemlik Sağlık Araş» 

turna ve Eğitim Merkezi 
Eski başkan yardımcısı 

Uzman Doktor Burhan 
leriye, ilçemizde muayene 

hane açtı.

Bir süre önce Tıp 
fakültesindeki görevinden 

synlen Dr. Ileriyo'nln Gem

lik'te muayenehane açması 

memnunluk yarattı,
•eceleri vo pazar 

cak olan toplu konutların 

yapım işlerini özerine a- 

lan müteahhit İbrahim 

Bayraktarın hızlı çalışma

ları karşısında kısa bir za 

man önce atılan temeller 

üzerine dört katlı bloklar 

yükseldi.
Belediyede çalışan 

40 kişiyi eve kavuştura

cak olan Kooperatifin, Top 

lu Konut kredisinden bu

güne kadar yararlanamam 

maşı nedeniyle zor durum 

günleri de nöbetçi dok
torun bulunacağı muaye
nehane Semerciler Yoku
şu, Gamada Gazete Dağı
tım bayii özerine açıldı.

Dr, Ileriyo'nln Gemlik 
to Tıp Fakültesine bağlı 

olarak kurulan Sağlık 
Araştırma Eğitim Merkezi 
vo sağlık ocaklarının aşıl
masında vo yerleşmesinde 

büyük emekleri geçmişti. 

da olduğu ilgililerce be* 

lirtilmektedir.
Kredi konusunda ke

sin söz verildiği halde bu

Gemlik Belediye Memurları Yapı Kooperatifinin 4 bloktan oluşacak olan binaları
nın 4 kat kaba yapımı bitti.

Gemlik Lisesi 
Spor Salonunun 
Onarılmasına
Başlandı

İzzet ÜNAL
Gemlik Lisesi spor 

salonunun onarımı İçin 
gereken yardımlar gelme
ye başladı.

Tamamı 2.5 milyona 
yapılacak olan onarımı I- 
çln büyük kuruluşlar yar
dım ellerini uzattı. Azot 
Sanayii 100 torba çimen
to, Aydınlar Kollektlf Şir
keti 20 ton mıcır, Orhan
gazi Döktaş Fabrikası 
35000 lire yardımda bu
lunuyor. Ayrıca Kayma
kam lojmannın tamiratın
dan kalan çeşitli malze
melerinde yardım olarak 
verilecek. İlgililer, yardım 
ların devamlı olması bize 
güç verecektir dediler.

Onarımın önümüzde
ki günlerde çatı tamlratıy 
la boşlayacağı İlgililer ta
rafından ayrıca belirtildi.

güne kadar müteahhittin 

gücüyle dört katlı blokla

rın yükseldiğini, yapımın 

devlet tarafından verilecek^

Hırsızlık Yaparken

SUÇÜSTÜ
YAKALANDILAR

Gemlik'te çeşitli ev
lerin kapılarını levye zo

ru ile açıp hırsızlık yap

mak istiyen iki kadın suç
üstü yakalandı.

ilçenin pazen olan 
Sah günü çeşitli evlerin 

kapılarını levye ile açıp, 
hırşızhk yapmak isteyen 
Hülya Bayta ve Suna Bay
ta edh iki kardeş emelle
rine ulaşmadan polis ta
rafından suçüstü yakalan
dılar. ilgililerden alınan bil

gilere göre Hülya ve Su
na Bayta kardeşlerin İfa
delerinde yaşlarını küçük 

krediierin sağlandığı tak

dirde dört bloğun 16 ay* 

da tamamlanacağı açıklan 

dı.

göstermeye 
cak gerçek 
yük olduğu

Hiç bir

çalıştıkları an- 
yaşlarının bü- 
saptandı.
şey çalama

Gemlik'te çeşitli evlerin kapılarım levye İla 
açıp, hırsızlık yapmak isteyen, Hülya Bayra(sağ- 
da) ve Suna Bayra suçüstü yakalandılar.

rım Kooperatifleri Birliği

nin üreticilere olan 3 mil

yar liralık zeytin alım bor

cunu 15 Nisan ’a kadar 

ödeyeceğini açıkladı.

Marmara Birlik Genel 

Müdürü İsmail Minareci, 

Marmara bölgesinde sona 

eren sofralık zeytin alım 

kampanyası süresinde 

Gemlik, Orhangazi, Mu

danya, İznik, Edincik ve 

Erdek Kooperatiflerine 

bağlı üreticilerden 34 mil

yon 603 bin kilo zeytin 

alındığını, toplam 5 milyar 

848 milyon 209 bin lira 

olan zeytin alım bedelin

den 3 milyar lirasının 

üreticilere ödendiğini söy* 

ledi.

dın yakalanan Hülya Bay 
ra vo Suna Bayra savcı
lığa sevk edildi.
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Yazarımız Yılmaz Akkılıç'ın yazısı 
elimize ulaşmadığından yayınlıyamı- 
yoruz. özür Dileriz. G. Körfez

IJCO* JK YAZARLAR

AĞIZ ve DtŞ SAĞLIĞININ ÖNEMt

Afin, vücudun glrl* hapındır. Hastalıkların ilk be
lirtileri genellikle efin ve civarında görülebilir. Sıh
hatli bir bedene eehlp etmek bir bekime dikketli bir 
diş ve eğil bekimi İle mümkündür.

Ne leman bir yemek yesak veye blrşey İçsek, 
bunların erlikleri di* ve diyetleri üzerinde bir tabaka 
oluşturur. Diş çürüğünün ve dişeti hastalığının en ö 
nemli nedeni bekterl plâğı, yani mikropların bulûndu 
Ou >u birikintilerdir. Böylece hem ağızda fena bir 
keke meydana gelir, hem de kokuşmuş olan gıda 
arlıkları içinde kolaylıkla çoğalan mikropların kendile
ri veya çıkarttıkları yan ürünler dişlerde çürüklerin o 
luşmaeına nadan olurlar.

Safili dı dişeti kanamaz. Diyetlerinde görülen ka
nama, diyetlerini hasta olduğunu gösteren önemli bir 
belirtidir. Diyetlerinde çeşitli hastalıkların meydana 
gelmesinde ve dişlerde çürüklerin başlamasında ö- 
nomli etkenlerden biri de diş taşlarıdır. Diş taşları ü- 
serinde veya dişeti altında oluşabilir. Süngerime) ya
pıya sahip dlştaşları, içlerinde mikropların birikmesine 
vo galişmalno son derece uygundurlar. Diş taşları, 
diyeti Özerinde baskı yaparak mikropların da yardımı 
İle çeyitli diyeti hastalıkları meydana getirirler, diyeti 
çekilmesi dediğimiz tabloyu yaratırlar. Bu tayların be
lirli aralıklarla mutlaka temizletilmesl gerekir.

Ağız temizliğine yeterince ilgi göstermeyen, pro
tezlerini gerektiği kadar temiz tutmayan kişilerde a* 
Sızlarının bazı bölgelerinde önce ülserler meydana ge
lir. Zamanla bu ülserler gelişerek protez vuruğu ti- 
mörlerlnln oluşumuna neden olurlar.

Ağız ve dişlerine yeteri kadar önem vermeyenler
de ağız kokusu çok önemli bir problem olmaktadır.

Ağız sağlığı bozulmasının önemli etkenlerinden 
biri do sigaradır.

Netice olarak, gerek genel hastalıkların ağız İçin
deki tahribatından vo gerekse lokal nedenlere daya
nan hastalıkların yıpratıcı etkisinden kurtulmak için 
ağız temizliğimize çok önem vermeliyiz.

Dişleri günde on az iki kara, akşam yatarken ve 
sabah kahvaltıdan sonra, ağız yapınız için uygun 
(dişeti kolay kanayanlarda yumuşak) bir diş fırçaaı ile 
düzenli vo etkili bir şekilde (ön vo yan bölgeleri di 
koy, çlğn» lal yüzleri yatay hareketlerle) dlşetlorinl de 
İçine ,k fırçalamak, flor İçeren diş macunlarını 
tercin etmek vo senede en az İki kere bir diş heki
mine giderek gerekil tedavileri yaptırmak, sıhhatli bir 
diş vo ağız aağlığı İçin gereklidir.

Diş Hekimi Gülsen ALTAN

GÜNEŞ KUNDURA
COŞKUN GÜNE»

Yeni işyerinde, sayın müşterilerine 

hizmet etmekten mutluluk duyar.

Adres t Minibüs Garajı No. 4 GEMLİK

Osmanlı’nın 18. yüzyıldan sonra ayakta kalmak 
için harcadığı tüm çabalar hiçbir işe yaramadı. Se 
ned i ittifak, Islahat Fermanı, Tanzimat olayı ve 
Meşrutiyetler (Birincisi, İkincisi) de para etmedi. 
«Akıldane» Alman Paşalarından Von Moltke gitti 
Von Goltz geldi, o gitti Liman Von Sanders Paşa 
geldi ve nihayet I, Dünya Savaşı sonunda imzala
nan Mondros Antlaşması ile Osmanlı'nın defteri dü 
rüldtt

Gerileme sürecine giren Osmanh’mn «çağını 
ve çağdaşlığı» bir türlü yakalayamamasının nadan 
leri üstüne Atıf efendi’den Yarasimos’a kadar pek 
çok kişi kafa patlatmıştır. Bunlardan İsmail Cem’in 
(Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi) konulu çalış
masını, 1970 kışında üniversite öğrencisi ikan oku
muş ve Cem'in tezini doğru bulmuştuk: Bauhl aşa
mayan (yani kapitalist toplum olamayan) Osmanh’ 
yı, kapitalist Batı gün gelir batırır...

# *
Mondros Antlaşması İtilâf Devletleri’ne uygun 

gördükleri yerlere asker çıkarma olanağı tanıdığın
dan 6 Temmuz 1920’de Yunanlılar îngilizler'in des 
tağiyle Gemlik’i işgal ederler. İki gün sonra da Bur 
sa'yı...

Bursa’nın işgali TBMM’ndc büyük üzüntü ya
ratır ve tartışmalara neden olur. Meclisteki kürsü
ye, Bursa’nın kurtuluşuna kadar kalacak siyah bir 
örtü konulur. Yapılan konuşmalarda Bursa halkı 
(Kolay teslim olmakla) suçlanır.

Bu aşamada kürsüye Sayın Mahmut Celâl (Sa
yar) Bey çıkar ve şöyle konuşur: (îngilizleri. Yu
nanlıları, Bursa'lılar çağırmıştır, deniliyor. Kesin
likle yanlıştır. Bunu düşünen bir kuruldur. Şunu 
da açıklamak isterim ki, o kurul, Fransızların bur 
juvaji dedikleri kesimindendir. Gözlerinde, malları* 
nın, canlarının, bizim gibi yoksul olanlardan pek 
büyük değeri vardır. Onları savunma imkânları gör 
madikleri zaman herhalde mal ve canlarının da bo 
şa gitmemesini istiyorlardı. Eğer bu kabahat ise, 
bundan o kurul sorumludur...)

Sayın Bayat'ın bu konuşması, halkı «sınıfsal 
tahlile» tabi tutarak yaptığı bir konuşmadır. Ve 
çok gerçekçidir.;. Kalkıp da: (Milli birlik ve bera
berlik ruhuna her zamankinden çok muhtaç oldu
ğumuz bilhassa bugünlerde...) diye konuşmuyor, 
Sayın Mahmut Celâl Bey!..

* * *

Veli Orkun, ilçemizin işgal edilmesine şöyle 
yer vermiştir: (1336 Hicri, yani bundan 27 yıl ev
vel 1920 senesinin Haziran sonlarında bir İngiliz 
donanması Gemlik’e gelerek şehri teslim almak is- 
di. Bu olayı o tarihte Gemlik’te bulunan Doktor 
Ziy» Kaya’dan şöyle dinledim:

"Haziranın 30’uncu günü salı sabahı saat 6’da 
Mudanya istikametinden gelen biri büyük diğerleri 
küçük olmak üzere beş parçadan ibaret bir Ingiliz 
donanması körfeze demir attı, ilçe Kaymakamı Ce
mil Bey ile birkaç arkadaş sahildeki bir binada 
toplanmış bulunuyorduk. Hepimizin de üzerimizde 
silahlarımız vardı. Filodan karaya bir sandal geldi, 
içinde bir deniz subayı ile Rum tercüman vardı. 
Kendilerini sahilde karşıladık, ne istediklerini sor
duk. Tercümen, filo komutanının, Kaymakamı ge
miye istediğini söyledi. Orada bulunan arkadaşlar
la gizli bir konuşma yaparak Kaymakam beye git 
memesini rica ettik. Gelen elçiyede: «Kumsndans

YUNAN İŞGALİ 
DÖNEMİ (1)

Av. Ali AKSOY

söyle, şehirde bulanan bütün Türk ahali köylere 
kaçmıştır. Kasaba içinde yalnız Rumlarla Ermeni- 
ler kalmıştır Şehirde pek çok silahlı çeteler, kilise
lere, camilere ve pek çok evlere gaz tenekeleri ile 
patlayıcı maddeler koymuşlardır. Eğer filo şehre 
ateş açmak veya karaya asker çıkarmak gibi hare
ketlerde bulunursa, çeteler gaz tenekelerini ve pat
layıcı maddeleri ateşleyerek şehri yakacaklardır..» 
Tercüman bizden dinlemiş olduğu bu sözleri İngi
liz Komutanına olduğu gibi anlatmış elmalıdır ki 
iki saat sonra donanma körfezden kalkarak geldi
ği istikamette dönüp gitti.)* * *

Aynı Ingiliz filosu bir hafta sonraki salı günü 
(6 Temmuz 1920) körfeze yeniden gelerek bu kez 
karaya asker çıkarmağa başlar. Veli Orkun bu son 
ve kesin çıkartmayı « o tarihlerde esaretten vata
na yeni dönmüş olan Gedikli Başçavuşu Mahmut 
Yaraman’dan » dinler ve aynen aktarır. (İngilizleş 
karaya asker çıkardıkları vakit şehirde bulunan Şu 
be Reisi ile Jandarma Komutanı Yüzbaşı İbrahim 
Bey, silahlı sivilleri toplayarak İngilizlere muka
belede bulundular. Bir saat kadar müsademe (silah
lı çatışma) devam etti. Bir kaç Ingiliz uçağı şehir 
üzerinde uçuş yaparak halkı korkuttu. Milli çete
ler Katırlı'ya doğru çekilmeye mecbur oldular. Mü
dafaasız kalan şehire çıkan Ingiliz arkerleri önce 
Hükümet Konağını ve sonra da Askerlik Şubesi’ni 
işgal ettiler. Bir kısım kuvvetleri Gemlik ovasına 
inerek oradaki barakaları kontrol altına aldılar. 
Umurbey önlerine kadar yayılan Ingilizler kasabayı 
çember içine alarak giriş-çıkışı yasak ettiler.

Ingilizlerin işgalinden bir hafta sonra gelen ge 
railerle Yunan askerleri karaya çıktılar. Ingilizlerin 
işgal ettikleri bütün bölgeleri Yunanlılar devir al
dılar. Bütün köylere ve Orhangazi’ye kadar dağı
lan Yunan askerleri Türk ahaliden silah namına 
ne buldularsa topladılar. Bu sırda Bursa'dan gelen 
Albsyrak çetesi namıyla Cemal Bey kumandasın
daki milli kuvvetler Yunanlılarla birkaç noktada 
çarpıştılar. Bunlar da Yunan baskısı karşısında tu- 
tunaraayarak Sölöz istikametinde çekilerek Yenişe
hir'e doğru gittiler...)

Başçavuş Yaraman, sözlerine devamla, Yunan 
baskısı karşısında (... bazı kahraman Türk evlatla
rı tdris Kaptan namında bir şahsın idaresi altında 
toplanarak Samanlı Dağlarına çıktılar. Bir tarafta 
Ermenilerin, bir tarafta Rumların yaptıkları işken
celeri önlemek için Gemlikli çeteler araşır a baskın
lar yapıyorlardı. Fakat iaşe ve cephaneleri kafi gel
meyince, Yalova tarafında gösteren Ibo çetesine 
katılarak baskınlarına devam ettiler) diyor.♦ * *

Veli Orkun'un dönemle ilgili özel bir vurgula
ması var; o da şöyle: ( Gemlik havalisinde yapılan 
mezalimin çoğunu Ermeni çeteleri yapıyordu. 3-4 
gurup halinde türeyen Ermeni çeteleri her gece 
bir köye baskın yapıyor, girdikleri köylerde para 
altın, süs eşyası namına ne bulurlarsa alıyor, er
kekleri kurşuna diziyorlardı. ) Ve en son olarak 
Orkun, (Bursa Vilayetinde Yunan Fecuyii ) isimli 
kitaptan, Gemlik merkez ve köylerinde öldürülen 
kişilerin ( Adı. Yaşı, Baba adı, Şehit edildiği yer. 
Ne ile öldürüldüğü) konusunda bir isim listesi ve
riyor. Genel toplam : 56 kişi.

isim Tashihi

GEMLİK KÖRFEZ E 
ABONE OLUNUZ

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 983/75 
esas 983/34 karar aayıh ilamı ile Osman Sü
mer Toplu olan adımı, Osman Som er Toplu 
olarak tashih ettirdim.

Osman Semer Toplu

Hatay ilinden almış olduğum 
39477 nolu ağır vasıta ehliyetimi 
kaybettim.

Hükümsüzdür.

Etem Korkmaz
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SPOR... SPOR... SPOR... SPOR...

Eskiler, «Ekmek atlanın ağzında der 
lerdi Atlanın ağamdan almanın yolları 
atlanın pençelerinden geçe» İnsandan 
güçlü, çevik döğüşken; hakkını sonuna 
değin, yerine göre döğûşerek almasını bi 
lea aslan, tün: hayvan dostlarımızın da 
başkanı. Öyleyse aslan, elindeki yiygiyi 
yalnız kendi adına değil, tüm hayvanlar 
adına da korumak durumunda. Ona bel 
bağlamış hayvan soyunun, güvencelerini 
yitirmek ister mi? Sürekli, güvenilen, 
inanılan hem cinslerinden saygı gören 
Ormanlar Kralı bu güvenceyi de yitir
meyi göze alamaz. Bu kez. sayılmayan 
saygı duyulmayan; saygı duyanların çev
resinden çekilmeleri; Aslan için bir ölüm
dür Böyle bir ölüm, soylu, özgür, çev
resinden saygı gören Aslan’a büyük bir 
yıkım olur ki; ayağına batan dikeni çı
karacak dost da bulamaz.

Ormanların büyük Kralı kendini bi
lir; dostla düşmanı ayırmaz. O nün ara
dığı, düşmanını da dost çevresine soka
bilmek. Ormandaki dengeyi, kavgadan 
yana değil; barıştan yana koruyarak ada
leti sağlamak. Kralsa, adil olmak duru
mundaysa. kendine bağlı cinslerine eşit 
işlem yaparak; Orman Yönetimini sür
dürmeyi, büyüklüğüne, adına uygun bir 
biçimde yerine getirecektir. Bazi açık
gözler kendilerine haksızlık yapıldığını 
ileri sürerek, yakınacak olsalar; Kral 
Aslan, bunları sorguya çekerek, ambar
larını denetleyerek defterlerinin de kont- 
rellannı yaptıracaktır. Suçluları da Or
man Halkı adına, yargılayarak cezalarını 

verecek Açıkgözleri yola getirmeyi de 
görev bilecektir.

Kral Aslan, Orman denetimini tam 
yapar; hayvan dostlarına zararı dokunan
ları, bir bir yargılayarak, önyargısız, ce
zalarını suçlarına göre verir Orman Dün
yasında «Güçlü olan yaşasın» geçerli de
ğildir. Denetimlerde kılı kırk yararlar 
Aslan Ülkesi’nin görevlileri Yansız ol
maları görevlilerin; kendilerine. Orman 
Ailesinin güler yüzleri yeter. Asık koyu
cu değildir davranışları. Kral Aslan, Ye
diklerinin, barındığı yerin daha bakımlı 
olmasını istemez.

Orman Halkı, kendilerinden yana, 
düşmanlarına karşı kendilerini koruyan; 
krallarının uzun ömürlü olmasını, baş
larında adalet, özgürlük rüzgarlarının es
tirilmesini isterler Ne yapsınlar ki; kral 
larının, gücünün kalmadığı da gözlerin
den kaçmaz. Kenetlenirler, Kral Aslan’ın 
yaşaması için para etmez. Aslan Kral’ın 
ömrü tamamdır. Tüm korkuları, orman
da bundan böyle, savaşsız, barış içinde 
yaşıyabilecekleri. Bu kuşku, gelir, oturur 
içlerine.

Bu noktaya değin bir başka aslanı 
başkan seçmek de geçmez uslarından. 
Öyle bir başkan olmalı ki; yıkım-döküm 
etmeyen, kendilerine hor bakmayan, ba
bacan, gün görmüş; Kral Aslan bulabil
meleri.

Uzun süredir orman yaşayanları bu 
Kralın seçimiyle uğraşıyorlar. Bu epey 
de süreceğe benzer.

Borusan Güvenspor: 1
Uludağspor : 1

Ihsan BÖLÜK

İkinci amatör kümede Borusan Gü
venspor pazar günü Gemlik'te Uludağ 
ile yaptığı karşılaşmadan I puanla ayrıldı.

Çamurlu bir sahada oynanan karşı
laşmada, karşılaşma boyunca iki takım
da denk bir mücadele verdi. Borusan 
Güventper karşılaşmaya çok hızlı başla
dı. ve 6. dakikada Hüseyin takım arka- 
arkadaşlarının yardımıyla karşılaşmama 
ilk golünü kaydetti. Bu golden sonra 
Uludağspor’da göl arayışı içindeydi Ve 
59. dakikada Ayhan'ın golüyle, skoru 
1 — 1 yaptı. Karşılaşmanın sonlarına do ğ- 
ru Uludağspor un sinirli oyuncusu kap
tan Celal, hakeme itirazından dolayı bir 
sarıkart gördü

BORUSAN GÜVEN SPOR
Hüseyin, Hikmet, Turan, Sön

mez Ahmet, Cemalettin, Sedat, İs
mail, Hüseyin, imdat, Fikret

ULUDAĞSPOR : Hayrİ, Sabri, 
Celal, Ali, Şevki, Coşkun, Sabahat
tin, Nurettin, Ayhan, İsmail, Hü
seyin düzeniyle çıktıkları karşılaş
mayı Turan Alkış, Eşref Orhan ve 
Sami Esirtangen hakem üçlüsü yö
netti.

MÂKSEM : 4 K. KUMLA : 5
Üçüncü kümedeki karşılaşmalarını 

sürdüren K. Kumla, Cumartesi günü 
Makıemapor'la karşılaştı.

Bursa Veledrom Dış sahasında yapı 
lan karşılaşmada K. Kumla iyi bir oyun 
ortaya koydu. Karşılaşmanın ilk golünü 
15. dakikada Kumlaspor adına Turgut 
attı. Ardarda sıralanan gollerin İkincisi 
Yusuf’tan geldi 51. ve 53. dakikalarda

KARTALSPOR KULÜP 

LOKALİ 10 ŞUBAT’TA 
AÇILACAK

Gelecek sezon Bursa Bölgesi, üçün
cü amatör kümede mücadele edecek olan 
Gemlik Kartalspor Kulübü yeni düzenleme
siyle, yeni bir lokale kavuştu.

Senelerden beri Gemlik'te gayrifedere 
olarak yaşamını sürdüren Kartalspor Kulü
bü, bundan böyle, futbol haricinde basket 
bol, voleybol ve çeşitli spor dallarında 
da faaliyet gösterecek. Kulüp yetkilileri «lo 
kelimiz Belediye Ekmek Fırını yanı Sümer 
sokakta açılacaktır.» diyerek şunları söyle
diler.

«—Gençlerimizi iyi ve ahlaklı yetişti- 
rebilmemiz, anne ve babaları kadar bizim 
de görevimiz. Amacımız, gençlerimizi kah
vehane köşelerinden, inaan sağlığına za
rarlı maddelerden uzak tutmak, çeşidi dal 
larda spor eğitimi vermektir.»

Yaklaşık 3 yüzbin liraya malolan lo
kal 10 Şubat Perşembe günü törenle a- 
çılacak.

Ali ve son golüde 70. dakikada Soner 
attı. Maksem'in golleri ise, 55. ve 70. 
dakikalarda Yakup 62. dakikada Sırrı ve 
83. dakikada da Savaş tafafından atıldı.

Eşref Orhan, Salih Türktunç ve Ha
şan Kocaboz hakem üçlüsünün yönettiği 
karşılaşmaya takımlar aşağıdaki kadro
ları ile çıktılar.

Sınırlı Sorumlu Günaydın tşçi Yapı Kooperatifi 
Başkanlığından

Kooperatifimiz ortaklığının Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 6 Mart 1983 
Pazar gönü saat 14.oo de Gemlik Osmaniye mahallesi Pazar caddesi No. 6 dakl 
Yeni Döğün Salonu (Eski Vergi Dairesi) da yapılacağından;

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte sayın ortaklarımızın 
toplantıda hazır bulunmalarını rica ederiz.

KOOPERATİF BAŞKANLIĞI

GÜNDEM
1 - Yoklama
2 • Açılış ve Saygı duruşu.
3 - Kongre Divanı seçimi.
4 • Çalışma ve Hesap raporlarının okunması.
5 - Denetçi raporlarının okunması.
6 - Raporların müzakeresi.
7 - Raporların kabulü ve Yönetim kurulu üyeleri İle Denetçilerin ibrası.
8 - 1983 yılı Kadro, Bütçe ve İş programlarının görüşülerek karara bağlanması.
9 - Ortakların Kooperatif İçindeki parasal durumları ve katkı paylarının görü

şülerek karara bağlanması
10 - Dilekler.
11 - Kapanış.

MAKSEM : Murat, Bahattin 
Yakup, Zakir, Ahmet (Sırrı), Öz
kan, Sezai Mehmet, Savaş, Murat

K. KUMLA : Ali, Fethi, Yücel, 
Özkan, Seyfullah, Yavuz, Haydar, 
Yusuf, Turgut, Soner, Ali

Sınırlı Sorumlu Gemlik Öğretmenleri Tüketim 
Kooperatifinden

Sınırlı Sorumlu Gemlik Öğretmenleri Tüketim Kooperatifi 8. Yıllık ola
ğan Genel Kurul Toplantısı 26 Şubat 1983 Cumartesi günü saat 11.eo de 
Gemlik Şchitcemal ilkokulu Salonunda yapılacaktır.

Tüm üyelerin teşrifleri rica olunur.
yönetim kurulu

GÜNDEM
1 - Açılış, saygı duruşu, divan teşkili
2 - Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu çalışma raporlarının okunması
3 - Bilanço, gelir-gider hesap cetvellerinin okunman, görüşülmesi ve aklanması 
4 - Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması
5 - Faaliyet devresi kânnın dağıtımı hakkında karar alınması
6 • 1985 yılı tahmini bütçesinin ve kadre cetvelinin görüşülüp onaylanması
7 - Tespit edilecek yönetmelik çerçevelinde, kooperatifte çalıştırılacak per
sonel için yönetim kuruluna yetki verilmesi
8 - Dilek ve temenniler
9 | Kapanış

Operatör Doktor 
AHMET DOĞAN
Kadın Hastalıkları ve

Doğum Ilımanı

Çekmeli (Mefctem) CıHttl PTT üıtü 

Apt. Kat 1 Dflfi i RUHSA

Tlf ı If i n İM • tP • 7/d

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

Gezin Görün Bizde daha 
Ucuz

1 Saatte Davetiyeniz Hezır.
Gemlik KÖRFEZ Basımevi
Ali Şirin Pasajı Tlf. 1797 GEMLİK

MÜTEHASSIS DOKTOR
BURHAN İLERİYE

Demirsubaşı Mah. Semerciler Yokuşu 6/2 de 
Hasta Kabulüne Başlamıştır.

KAN - İDRAR TAHLİLLERİ ve GEBELİK TESTİ YAPILIR.

GECELERİ VE PAZAR GÜNLERİ NÖBETÇİ HEKİM BULUNUR.



SORUMLU MÜDÜR 
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DİDEM 
TENEKE KOTU ve 
AMDALAI SANAYİİ 

Limited Sirkelinden 
DUYURU

Fabrikamız Gemlikli Sayın 
ihtiyaç Sahiplerinin Hizmetine Girmiştir.
TENEKE İMALATLARIMIZ
♦ 17-10 Kg.lık Zeytin Tenekesi
♦ Her Ebatta Yağ Tenekesi
♦ Yüzde yüz. Yüzde Elli Kalaylı

Turşu Tenekesi Siparişleri 
İstenilen Zamanda Lehimli Olarak 

Fabrikamızdan
TEMİN EDİLEBİLİR.
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DİŞ HEKİMİ
GÜLSEN ALTAN
SON YENİLİKLERLE 

HİZMETİNİZDEDİR.

* ÇOCUK DİŞLERİ
* RÖNTGEN
* CERRAHİ

Dımirtubaşı Mah. 8em«rciler Yakuşu 21/1 GEMLİK

Belediye Memurları Eh*
mm S _ ■ B Üreticilere OlanYopı Koop. inşaatları

Hızla Sürüyor Ihsan BÖLÜK

Kadar

Ödeyecek

Marmara Zeytin, Ta*

Gemlik Belediye Me
radan Yapı Kooperatifi 

ışaatiarı, büyük bir hızla 

ûrdûrülûyor.
İlçemizde geçen yıl 

utularak satın aldıkları 

irşada hazırlanan projeye 

|âre toplu konut yapımı- 

ıs başlayan «Gemlik 8e- 
ıdiye Memurları Toplu 

fapı Kooperatifi» dar ge- 
irii memurları birer konu

ta kavuşturacak.
İF1 Dört bloktan oluşa

Gemlik Belediyesindeki 40 memuru konuta ka
vuşturacak toplu Konut inşaatları görülüyor.

DR. BURHAN İLERİYE 
İLÇEMİZDE 
MUAYENEHANE AÇTI

Gemlik Sağlık Araş» 

turna ve Eğitim Merkezi 
Eski başkan yardımcısı 

Uzman Doktor Burhan 
leriye, ilçemizde muayene 

hane açtı.

Bir süre önce Tıp 
fakültesindeki görevinden 

synlen Dr. Ileriyo'nln Gem

lik'te muayenehane açması 

memnunluk yarattı,
•eceleri vo pazar 

cak olan toplu konutların 

yapım işlerini özerine a- 

lan müteahhit İbrahim 

Bayraktarın hızlı çalışma

ları karşısında kısa bir za 

man önce atılan temeller 

üzerine dört katlı bloklar 

yükseldi.
Belediyede çalışan 

40 kişiyi eve kavuştura

cak olan Kooperatifin, Top 

lu Konut kredisinden bu

güne kadar yararlanamam 

maşı nedeniyle zor durum 

günleri de nöbetçi dok
torun bulunacağı muaye
nehane Semerciler Yoku
şu, Gamada Gazete Dağı
tım bayii özerine açıldı.

Dr, Ileriyo'nln Gemlik 
to Tıp Fakültesine bağlı 

olarak kurulan Sağlık 
Araştırma Eğitim Merkezi 
vo sağlık ocaklarının aşıl
masında vo yerleşmesinde 

büyük emekleri geçmişti. 

da olduğu ilgililerce be* 

lirtilmektedir.
Kredi konusunda ke

sin söz verildiği halde bu

Gemlik Belediye Memurları Yapı Kooperatifinin 4 bloktan oluşacak olan binaları
nın 4 kat kaba yapımı bitti.

Gemlik Lisesi 
Spor Salonunun 
Onarılmasına
Başlandı

İzzet ÜNAL
Gemlik Lisesi spor 

salonunun onarımı İçin 
gereken yardımlar gelme
ye başladı.

Tamamı 2.5 milyona 
yapılacak olan onarımı I- 
çln büyük kuruluşlar yar
dım ellerini uzattı. Azot 
Sanayii 100 torba çimen
to, Aydınlar Kollektlf Şir
keti 20 ton mıcır, Orhan
gazi Döktaş Fabrikası 
35000 lire yardımda bu
lunuyor. Ayrıca Kayma
kam lojmannın tamiratın
dan kalan çeşitli malze
melerinde yardım olarak 
verilecek. İlgililer, yardım 
ların devamlı olması bize 
güç verecektir dediler.

Onarımın önümüzde
ki günlerde çatı tamlratıy 
la boşlayacağı İlgililer ta
rafından ayrıca belirtildi.

güne kadar müteahhittin 

gücüyle dört katlı blokla

rın yükseldiğini, yapımın 

devlet tarafından verilecek^

Hırsızlık Yaparken

SUÇÜSTÜ
YAKALANDILAR

Gemlik'te çeşitli ev
lerin kapılarını levye zo

ru ile açıp hırsızlık yap

mak istiyen iki kadın suç
üstü yakalandı.

ilçenin pazen olan 
Sah günü çeşitli evlerin 

kapılarını levye ile açıp, 
hırşızhk yapmak isteyen 
Hülya Bayta ve Suna Bay
ta edh iki kardeş emelle
rine ulaşmadan polis ta
rafından suçüstü yakalan
dılar. ilgililerden alınan bil

gilere göre Hülya ve Su
na Bayta kardeşlerin İfa
delerinde yaşlarını küçük 

krediierin sağlandığı tak

dirde dört bloğun 16 ay* 

da tamamlanacağı açıklan 

dı.

göstermeye 
cak gerçek 
yük olduğu

Hiç bir

çalıştıkları an- 
yaşlarının bü- 
saptandı.
şey çalama

Gemlik'te çeşitli evlerin kapılarım levye İla 
açıp, hırsızlık yapmak isteyen, Hülya Bayra(sağ- 
da) ve Suna Bayra suçüstü yakalandılar.

rım Kooperatifleri Birliği

nin üreticilere olan 3 mil

yar liralık zeytin alım bor

cunu 15 Nisan ’a kadar 

ödeyeceğini açıkladı.

Marmara Birlik Genel 

Müdürü İsmail Minareci, 

Marmara bölgesinde sona 

eren sofralık zeytin alım 

kampanyası süresinde 

Gemlik, Orhangazi, Mu

danya, İznik, Edincik ve 

Erdek Kooperatiflerine 

bağlı üreticilerden 34 mil

yon 603 bin kilo zeytin 

alındığını, toplam 5 milyar 

848 milyon 209 bin lira 

olan zeytin alım bedelin

den 3 milyar lirasının 

üreticilere ödendiğini söy* 

ledi.

dın yakalanan Hülya Bay 
ra vo Suna Bayra savcı
lığa sevk edildi.
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diş hekimi 
gülsen 

altan
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Gemlik ve Mudanya
iskeleleri Genişletiliyor

ZEYTİN 

KARAKOŞNİLİ 

İLE Kl$ 

MÜCADELESİ 

BAŞLADI

Zeytin zararlılarından

& İTHALATIN ARTMASI NEDENİYLE KAPASİTE YETERLİ «SEVMİYOR
& SIKIŞIKLIKTA AZOT İSKELESİ BOŞALTMA İŞLEMLERİMDE KULLANILIYOR

Özel ilçemiz ve Mu 
danya iskelelerinin geniş 
letrafi (alışmalarına hız 
verildiği öğrenildi-

Bîr süre önce Cem 
bk iskelesinin genişiecil- 
bjssİ için Ulaştırma Ba
kanlığı Sandırma Liman 
lar Müdürlüğü, yetkilile
ri ilçemize gelerek etüd 
çalışmalarında Bulunmuş 
lar ve proje çalışmalarını 
ileri safhaya getirmişlerdi.

Öğrenildiğine göre ; 
ilçemiz iskelesinin Tibel 
oteline doğru L şeklinde

«—Her iki iskelenin 
genişletilmesi konusu şim 

dilik proje aşamasında 
Projelerin tamamlanma
sından sonra Denizcilik 

Bankası Genel Müdürlü
ğü ve Ulaştırma Bakan- 
lığı'na onaya gönderile

cektir. Onaydan sonra i- 
hale ve inşaat yapımına 
başlanacaktır.»

YETERSİZ 
KALIYORLAR. .

Marmara Denizinde,

İstanbul ve İzmit liman 

larından sonra en öuem- 

li ithalat ve ihracat li

manı durumuna gelen 

Gemlik’te bazı günler is 

kelede yer kalmaması ne 

deniyle gemiler açıkta 

bekliyor veya Azot Sa

nayi Tesislerinin iskele

sinden boşaltma yapıyor, 

ilgili er, limanımızdan 

çevredeki sanayi kuruluş 
larına daha çok ithalatın 
yapıldığını belirtiyorlar.

Gemlik iskelesinde dışardan ithal edilen malların 
boşaltma işleri yapılırken görülüyor.

kara koşnil ila kış müca

delesine başlandığı açık

landı.

İlçe Zirai Mücadele 

Grup başkanlığından ya 

pılan açıklamada zeytin 

ağaçlarına mussallat olan 

en büyük zararlılardan ka 

rakoşnii ile hava ısısının 

attı 4 ile artı 16 olduğu 

günlerde tekniğine uygun 

bir şekilde bulaşık yerler

de mücadele yapılması ge 

rekiyor.

İlgililer karakoşnil ile 

mücadele için S»butox 

veya Vintox adlı ilaçların 

kullanması gerektiğini de 

belirttiler.

uzatılması planlanmakta
dır. öce yandan Bursa’- 
nın önemli, bir başka li
man kasabası olan Mu
danya iskelesinin de ge
nişletileceği de alman bil 
giler arasında.

Yetkililer, çalışma
lar konusunda şunları 
söylediler ;

Bîr işçi
Baldızını
tğfal Etti

ilçemizde kurulu bu 
binan Çinotaş fabrikasın 
da çalışan Sabri Apay
dın isimli bir işçi, bal
dızını iğfal ettiği gerek
çesiyle tutuklandı.

Şikayet üzerine or
taya çıkan iğfal olayın
da işçi Sabrı Apaydın 
sevk edildiği mahkeme
ce tutuklanarak cezaevi* 

konduğu ve baldızın 
hamile kaldığı öğrenildi.

Olaydan bir süre 
sonra kız tarafının şika
yeti geriye alarak barış
tıkları ve Sabri Apay* 
dıe'ıeda tahliye edildiği 
öğrenildi.

Belediye
Soğuk Hava Deposu 
Genişletiliyor

İzzet ÜNAL

Bursa ilinin ihraç li
manı durumuna gelen il
çemizdeki tek soğuk ha
va deposu belediyece ge
nişletilecek.

Belediye yetkililerin
den aldığımız bilgilere gö 
re Orhangazi caddesinde 
kurulu bulunan ve bele
diyenin mülkiyetinde bu
lunan soğuk hava 
deposu gereksinme
ye yeterince cevap verme 
yine» genişletilmesine ka
rar verildi. İlgililer, soğuk 
hava deposu alanının da 
genişletilerek 600 m2 ye 

çıkartılacağını belirterek şöy 
le konuştular.

«-Yaklaşık 15 milyon 
Hra harcanarak genişlatile 
cek olan soğuk hava de
posu meyve ve sebzenin 
yanında balık üreticilerine 
do cevap varabilecek du
ruma getirilecektir. 600 
m2 ilk saha içinde satış 
yeri ve 6 odalı buzhane 
yapılacak, balıkçılara kira 
ya verilecek olan bu o* 
daların soğuk hava terti
batları kiralayıcılar tarafın* 
dan yaptırılacaktır.»

Kartalspor
Gençlik Lokali
Gençliğin
Hizmetine Açıldı

Ihsan BÖLÜK

İlçemizde yıllardan 
beri gayrifedere kulüp o- 
larak yaşamını sürdüren 
Gemlik KARTALSPOR Ku
lübü Gençlik Lokali yeni 
düzenlemesiyle Gemlik 
gençliğinin hizmetine girdi

Geçtiğimiz hafta Per
şembe günü sade bir tö
renle yapılan açılışın açı
lış konuşmasını yönetici 
Yahya Nihat ATAY yaptı. 
Atay, konuşmasında şun
ları söyledi :

«—Lokalimiz bu gün 
yani 10 Şubat Perşembe 
günü görmüş olduğunuz 
durumuyla ilçe gençliği
nin hizmetine açılıyor. 
Gençlerimizi iyi yetiştire- 
bilmemiz için gerçekleştir
diğimiz bu 1$ İçin yardım 
ve desteğini esirgemeyen 
Gemlik halkına teşekkürü 
borç biliriz », dedi.

Daha sonra söz alan 
•ski futbolcu ve çalıştın*

BALIKÇILAR DENİZDEN
DÖNÜYORLARE L İ B O Ş 

izzet ÜNAL
Son günlerde Gemlik 

Körfezinde balık kalma 
ması nedeniyle denize a 
çılan balıkçı takımları 
eli boş olarak dönüyor 
lar.

Uzun süredir balık 
yokluğundan denize açıl 
mayan balıkçılar, geçen 
hafta sonunda denize a 
çıtmışlar ve 600 kasa

cılardan Abdullah ÖZÇE- 
LİK «Sağlıklı bir hayata 
sahip olmamız için spor 
en başta gelir » dedi ve 
kurdeleyi keserek Lokali 
gençliğin hizmetine açtı. 

İlçemizin en önem
li konularından' biri olan 
şehir imar planı çalış-

Kartalspor Kulübü yöneticileri toplu halde görülüyor

kolyoz balığı yakalamış
lardır.

Denizlerimizde ba
lığın azalması nedeniyle 
ilçemize Bandırma ve 
Karadeniz bölgesinden 
yabancı balık gelmeğe 
başlamış, balık Hatların
da artış görülmüştür.

Balıkçılar Derneği 
Başkanı Hüseyin Dinç, 

GEMLİK İMAR PLÂNI 
ÇALINMALARI TAMALANDI 

melerinin tamamlandı
ğı öğrenildi.

körfezimiz de Kolyoz ba
lığının çok olmasıyla kü 
çük balıklarını Çanak 
kale ve Karadeniz Bölge 
sine akın temesine neden 
olduğunu söyledi. Dinç 
'"kolyoz körfezden çekil
dikten sonra Gemlik ve 
Bursa küçük balık yiye 
bilir dedi.

Belediye yetkililerin 
den elman bilgiye göre 
plan çalışmalarını sür
düren müteahhit Mûhen 
dişlik firmasının Ağus
tos ayı içinde imar pla 
nı çalışmalarını temam 
Uyarak İtler Bankasına 
teslim etmiştir İller Ban 
kasınca onaylanmak ü- 
zere imer va ıskan Ba
kanlığına gönderilen 
Gemlik şehir pla
nının Aralık ayında ye
niden iller Bankasına 
gönderildiğini, şehir pla 
nrnın gelmesiyle ilçemiz 
de konut yapımı için 
bakliyen kooperatiflere 
geçici ruhsatın veril ece 
ği belirtildi.
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KON* K YAZARLAR

Bir Çağrı
Celal İLHAN

■MTI

YUNAN İŞGALİ
DÖNEMİ (2)

Av. Alî AKSOY

Genç Cumhuriyetimizin 00. yılını kutlamaya ha* 
sırlandığımız 1983 yılında çok şükür okur yazar ora* 
nını % 60 ın özerine çıkarmış bulunuyoruz. Son İki 
yıldan beri sürdürülmekte olan, okuma yazma sefer- 
berllfllnlnse yakın gelecekte rafa kaldırılacağından 
kuşkulanmakta haksız olmayı gönülden dilerim. İyim* 
ter bir .tahminle 2000 yıllarında okur yazarlık oranı
mızı % 100 e ulaştırask bile Büyük Kurtarıcının bize 
gösterdiği, çağdaş uygarlık düzeyine varmış olabile
ceğimizi sanmak büyük bir yanılgı olacaktır. Bizim 
okur yazarlık çenberini kırabileceğimizi umduğumuz 
2000 yıllarında, ileri Ulusların hangi çenberleri zor
layacaklarını ve kendileri ile aramızdaki bu günki a* 
çığın azalacakmı yada katlanarak artacakmı olduğunu 
doğrusu tahmin etmekte güçlük çekmekteyim.

Kuşkusuz uygar Ulus olmanın, okumakla yakın
dan ilgisi vardır. Ancak bu okumak, okuryazar ol
makla eş anlamlı sayılmamalıdır. Okuyan bir toplum 
denildiğinde bireylerinin büyük bir çoğunluğunun o- 
kume alışkanlığı olan bîr toplum akla gelmelidir. 
Bunun göstergesi ise günlük gazete ve kitap tüke
timi İle 'Kütüphanelere gösterilen İlgi olmaktadır. Bu
radan sözü İlçemizin Kütüphanesine getirmek İstiyorum. !

Hemen söylemellylmkl kütüphanemizin yeril ger
çekten güzel seçilmiş, önünde havuzlu bir park, Ata'- 
nın heykeli, ağaçlar, oturmak İçin banklar ve deniz. 
Bundan daha güze bir yer düşünülemez. Ancak, bi- ' 
nenin dökülen sıvaları özerine serpilmiş İrili ufaklı 
levhalarda ölmese; buranın terkedilmiş bir bina oldu
ğuna hükm etmeniz İşten bile değil. Yazılı levhalar
dan Kültür Bakanlığına alt Halk Kütüphanesinin bu
rada olduğunu tınlıyorsunuz. Merak edip Kütüphane
nin girişini ararsanız, park tarafına bakan, çürüklerle 
dolu boyaları dökülmüş ve çoktandır kimsenin girip 
çıkmadığı hissini veren bir kapı İle karşılaşırsınız; Evet 
burası ülkemizde güzelliği İle dillere destan, Merma- 
ranın en çekici koylarından olan Gemlik ilçesinin 
Halk Kütüphanesidir. Dıştan görünüşü gerçekten umut 
kırıcı, sayg* uyandırmaktan uzak. İçeri girdiğinizde ise 
durum »■ a da beter. Bir kez kapıya dokunmanızla 
birlik jlakları tırmalayan bir gıcırtı, sonra kapanır
ken yine aynı tırmalayıcı sesin daha beteri. Şimdi I- 
çerldoslnlz, bakımsızlık ve İlgisizlik İhsanı isyan etti- 
resek ölçüde. Okume salonuna, çocuklara ayrılmış 

. dört masalı küçük odacığa girilip çıkıldıkça kapıların 
gümbürtü ve gıcırtısı okuyan birini yerinden hopla
tacak kadar acımasız. Sessiz olalım levhaların altında 
tahta sandıklar tamir edilebiliyor, gaz tenekeleri istif 
edilebiliyor.

BfltÜn bu bakımsızlığa ve İlgisizliğe rağmen, o- 
kuma salonu ağzına kadar okuyucu He dolu diyebil
mek İsterdim, ama öyle değil hiçte küçük sayılmaya
cak okuma salonunda ancak üç kişi var.

Birkaç kez üst üste gelmeme rağmen bir okuyu
cu görmek ne yezıkkl mümkün olmadı. Görevli me
murlardan kütüphanenin neden bu kadar bakımsız ve 
İlgi duyulmayan bir durumda olduğunu sormak öğ
renmek İstedim, aldığım cevap tipik memur anlayışı
nı yansıtıyordu. ‘‘Bizim elimizden ne gelir, biz ne 

| yapabiliriz kl‘\

Şimdi soruyorum Gemlik İlçesinin hali vakti ye
rinde olan eşrafına ve soruyorum, çocuklarının ysrin- 

| larıni mutlu, bilgili, güçlü görmek isteyen her fırsatta 
herşoyl onlar için yaptığını söylemekten gurur duyan 
ana babalara, hepimize sesleniyorum, hiç İlçe Halk 
Kütüphanesini gezdiniz mi? Eğer cevabınız ‘evetse 
sisinde İçinizin burkulması kaçınılmaz olmuştur. Ama
cım kimseyi suçlamak değildir. Artık her şeyi Devlet
ten beklemekten vazgeçip bu gibi önemli konularda 
ol birliği etmeyi öğrenmeliyiz, Bir doğa harikası olan 
güzel Gomllk*lmlsln göz bebeği sayılabilecek Kütüp
hanemizi lütfen gerektiği gibi onanp döşetelim, genç
lerimiz zevkle vo hevesle girip çıksınlar, öğrensin bü
yüklerini saygı ila enamlar. Dileğim bu yazının böyle 
bir çabanın başlamasına voelle olmasıdır, bu da bana 
kıvanç varacak, beni mutlu edecektir.

Ya peki Velî Orkun’un eserini bulamamış olsay 
dik işgal dönemini nasıl yazacaktık? Gayet kolay : 
Yaşı sekseni aşkın kişileri bulacak, o gönlerin öy
küsünü saptayıp aktaracaktık. İkincisi, zamanın Or 
kun'a ye t bitiremediği olanaklara başvuracaktır. Ya
ni 1947'den sonra yayınlanan kitaplara..

Orkun’un 36 yıl önce en yetkili kişilerden dö
nemle ilgili yaptığı saptamalar tümüyle gerçeklere 
uygundur. Ve bugün yapılacak anı derlemelerine o- 
ranla çok daha erken yapıldığı için «o kutsal isya
nı» bütün tazeliği ile koruyon anılardır. Hele Baş
çavuş Yaraman'm, ilçemizin işgalden kurtuluşunu 
anlatma çeşkusu!...

Kaldı ki yaşlıların, konuya ilişkin bugün anlat 
tıklan da aynı şeylerdir yine. Belki tek fark, halâ 
beddua ile andıkları bazı yerli Rumların isimleri
dir. Nedeni; çevreyi iyi bildiklerinden işgalciler 
onları «muhbir» olarak kullanmış, hizmetleri (!) kar 
şılığı eşkıyalıktan pay vermişlerdir. Birkaç ay son
ra onlar da eşkıya olur!..

Samanlı Dağları'nm Bozburan'dan İznik İzmit 
hattına uzanan bölümü, Yunan işgalindeki «en ku
zey» bölgedir Daha kuzeyi, İstanbul ve Boğazlar 
statüsüne bağlı Ve doğuda, Sakarya'nın aktığı Gey 
ve vadisinden, geceleri ''Türk’ün Ateşle imtihanına 
koşan kuvayı milliyeciler geçer...

Yunanlılar bu bölgeyi iki yıl ellerinde tutar, 
ama iki yil boyunca yerli milisleri bölgeden söke
ni ez! Milisleri sökemez fakat başka "işler" yapar ..

Yunan Ordu’sunun Leonardopulos komutasında
ki 10. Tümeni, karargâhını Gemlik’te kurar Dönem
in Rum Belediye Başkanı Prinakia, Gemlik Orto
doks kilisesi papazı olan Vasilas, İznik Kilisesi 
Başpiskoposu iken orayı bırakıp ilçeye gelmiştir.

Tüm bölgeye birliklerini dağıtan düşman, U- 
murbey’e bir Alay kurar. Konum yeri, körfeze ha
kim şimdi Umurbey futbol sahasının bulunduğu 
yerdir. 1921 kışı sert geçince köy halkı evlerinden 
çıkartılıp, boşalan evler Alaya tahsis edilir.

Orkun’un (Bursa Vilayetinde Yunan Feeayii) 
kitabından aldığı isimler, işgalinin ilk aylarında şe 
hit edilenler olmalı. Düşmanının asıl katliamı 
1921 ilkbaharı ile artacaktır. Buna neden, (9-10 0- 
cak 1921, 1. İnönü) ve (27 Mart • 1 Nisan 1921, 
2. İnönü) Savaşları sonucu Yunan kuvvetlerinin 
uğradığı yenilgidir.

Yerel direniş çetelerinin sürüp giden baskısı ile 
başedemeyen düşman, köyleri yakar, kitlesel şekil
de Türkleri öldürmeğe başlar Gemlik ve çevre hal 
kı ile yalı boyu köylerin, deniz yoluyla İstanbul'a 
sığınma istekleri nedeniyle «Gülnihtl» vapuru s*l- 
kım-saçak insan taşır İstanbul’a... Geride kalmak 
ölümdür.

Uygulanan katliamı yerinde görmek üzere olu; 
tutulan Mûttefiklerarası Soruşturma Kurulu, İngi
liz gemisi Broyny ile 12 Mayıs 1921 günü 
Gemlik'te karaya çıkar. İçlerin de bir fotoğrafçı da 
vardır.

Soruşturma Kurulu nun gözlemleri tüyler nrper 
cicidir. İzmit’e kadir bölgedeki tüm yerleşme b-

GÜNEŞ KUNDURA
COfKUN CÜNEJ

Yeni işyerinde, sayın müşterilerine 

hizmet etmekten mutluluk duyar. 
Adres t »Minibüs Garajı No. 4 GEMLİK 

rim'erini gezen kurul üyeleri. Yunan kuvvetleri ve 
onlarla birlikte hareket eden yerli Rumiar'ın, 
Tür kİ ar e tam bir ejenoıîd» (toplu kıyım) uygulan
dığını saptar. Gösterilen vahşetin fotoğrafları Fran 
sız Chery tarafından bir bir çekilir.

Bu kurulun gözlemleri, -benim bildiğim» üç kâ 
tapta yer almakta : Kadir Mısıreğiu'nua Sebil Ya- i 
yınerince basılan (Yrman Mezalimi) bunlardan bi
ri. Mısıroğlu adeta : (Kap satırı. Trakya’dan gaç 
sının, öntae kin» gelirse artık!.) demeye getirmiş so 
zü! Kendisine katılmıyorum. Evet, geçmişte yaşa
nan her şeyi bilelim. Komşu ülke Yunanistan’a 
bunları unutmadan bakalım Fakat «kin yüktür yâ 
rekte! j»

Hacın İzzettin Dinamo konuya (Kutsal Barı; 
isimli kitabının ilk cildinde yer vermiş. «Linç» baş 
lığı altında anlatır Gemlik vc çevresinde yaşanan 
acılan. Kurulun gördüklerine tümüyle yer verir Di 
namo

# # *
Doğan Avcıoğlu (Milli Kurtuluş Tarihi) «seri

nin 3. cildinde (Yunanın sistemli imha politikacın | 
dan örnekler) başlığı ila Prof. A. Toynbee ile So i 
ruşturma Kurulu'ndan alıntılar yaparak. Armutlu. 
Kapaklı, Narlı ve Karacaali’de yaşanan baskılara 
yer verir.

Bütün bunlara dayanarak Gemlik ve çevresin- ■ 
deki Yunan zulmünü, birkaç yanda vermek de 
mümkündür. Ne var ki ulusumuza reva görülen ıc 
sanlık dışı eylemler, aktarırken, dahi u* 
tanıtacak türdedir Dileyen okuyucularımız belirtti
ğimiz kaynaklar* baksınlar lütfen.

Yapılan mezalimin «hangi nedenlerle yapıldığı
na gelince (Anadolu Üzerindeki Göz) yazan Mıc- 
hael Levellyn Smith’ten dinleyelim : (Yalov*»G*m ■ 
lik yanmadasıyla İzmit bölgesindeki olaylar Batı
lı gözlemciler tarafından oldukça yalandan izlen
mişti. Bu bölge İstanbul’a ve tarafsız bölgeye ya
kındı. Askeri yönden de... Marmara Denizi tocena 
deki Mudanya Demir yolundan güneydoğuya uza» 
narak Bursa’dan geçen ve Eskişehir’e ulaşsa Yu
nan ileri hattının kanadını oluşturuyordu. Böylnet 
bu bölge, özellikle hayati önemi bulunan Modan- 
ya-Bursa-Eskişehir demiryolu gibi Yuuanblar’m •* 
laşım hatlarına karşı saldırıda bulunmak için Türk 
çetelerinin bir sığınma yeri olabilirdi, insafsız bir 
«sindirme» programı yapmak için gösterilen «seke» 
ri nedenler» işte bunlardı ) (Kaynak ; M.L Smrth. 
Anadolu üzerindeki Göz, Hürriyet T. Şubat - 1978 
Sayfa 235)

# ♦
Yunanistan. İngiltere'nin teşviki w dartoğı ile 

Anadolu’ya çıkartma yaptı Ege ve Marmara'n* 
kıyı keşimin deki yerli Rumi ar da yapılan vahşetle
re katıldılar. Ve çok yaşlı GemlikTiIcr, Bulgurcc 
Vasso, Mimi Apostal. Haraiambo ve Yorgansa 
yaptığı kötülükleri nefretle hatıriryorinr halâ.

Doğan Avcıoçlu’nun şs cümlesine gelin de ka
tılmayın : (Türk uaferi üzerine ise, karık abayiaza 
karışan yerli Ram tephduğu yerlarinds kahmrya ce 
suret edezscyecek Tnnam Ordnsu'nma kah-tu»—h 
bir Ekte perişan k?csc*ktır Bv trr fan-
snn baş « oram i zs ur ur emperya&zm «Adağa açdflat)

KAYIP

D i »d m nüfus rn^murlugundan almış 
olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

Halit Polet
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GÖZLEM ÜSTÜNE

İnsan yaşamında gözlemin önemi 
yadsınamaz; Gözün algıladığı görüntüye 
kulağın da yardımcı olması, insanı çev
resini, ister istemez gözlemekle baş ba
şa bırakır Gözlem insanın sırtını döne 
miyeceği bir olgudur. Öyle bir olgu ki 
İnsanın parçası olmuş, bu her göz kırpış 
ta. her adtm atışta, her soluk alışdâ bir
eyin belleğinde bîr şeyler katar. Dahası 
usa yollarına açar ki düşünme yöntem
lerini içeren gerçekçi bir olguyla karşı
laşır yaşamında insan. Usa varma gibi 
gelişmesine yolaçan bir olayın içine so
kar kişileri, öyleyse önce düşünme yön 
temleri iyi bilmeli, iyi öğretmeliyiz.

Ailenin kucağından, okulun eşiği ara
sında belirli farklar olmalıdır, çocuk, o- 
kulun eşiğinden adımını attığı andan, 
okuldan ayrılasıya değin çevresinde ge
çenleri gördüklerini gözlemek durumun
dadır. iyi de kötü de olsa okul, çocuğa 
gözlemin yöntemlerini, niçinin, nedenini 
öğretecektir. Okul dışında çocuk çevre
siyle gördükleriyle ilgiyi başka alana yö
neltir ki, bu da oyundur. Oyun onun 
karnını doyurur, oyun ısıtır; onu sabah
tan akşama dek oyundan ^ayıramazsınız. 
Oyun içinde çocuk, çirkini iyiyi kötüyü 
doğruyu algılayarak; gerçekçi yargılar 
edinme yollarını da kazanır. Bu oyunlar 
uslamlama yoluyla olaylar arasındaki iliş 
kileri ortaya çıkarır ki; çocuk ilerde ken
dine özgü yöntemlerle, ' değişmez ilişki
lerin yöntemlerinin de farkına varacaktır

Hemen şunu söyliyelim; Acaba toplu- 
mumuzda kaç ana-baba çocuklarına dü
şünme yöntemlerini hazırlayacak durum
dadır.

Yetişkinde olsun, çocukta olsun göz-
lem olgusu başköşeyi 
sanatçı duyarsızdır;

tutar. Gözlemsiz
verimsizdir

yapmanın yolları da gözlemden
sanat 

geçer.
Her iş sahibinin kendine özgü bir yön- B 
tem içinde gözlemi vardır. Gözlemin o- ■ 
dak noktasının insan olduğunu da unut- ■ 
mayalım. İnsanı gözlemek de edimler I 
kazandırır bizlere. însan yüzleri; içerde I 
kopan fırtınaları saklayamazlar, Üzüntü- I 
lii, kaygılı, sorunları çözüme ulaşmamış, I 
kendilerine içinden çıkamayacakları iş i 
yükleyen; insanların yüzleri, mimikleri | 
toplum içinde davranışları bize bazı ip- I 
uçları verir. İnsanlar istese de dertleri- I 
nîn dışa vurumlarını saklayamazlar. Pür I 
neşe dolu insanın konumunu, keyfinin I 
kekâ olduğunu hemen anlayabiliriz. Bu 8 
gibiler, toplumda hemen belli olurlar. I 
İlgi toplamanın yollarını iyi bilirler. İş- I 
te uzun, uzun göslenccek tiplerden bi- I 
tileridir, bu gibiler. İkide, bir varlıklı | 
olduklarından, paralarından söz açmala- I 
rı boşa değildir.

Toplumun ezilen, sömürülen, acı çe- ! 
ken kesimi ilgilendirmez; bu maddecileri. 9 
Madde dışındaki olaylar, varsıl maddeci- | 
lerin ilgilerini çekmez. Yüreklerini mi? I 
Hiç titretmez.

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

Ihsan BÖLÜK

Azotspor Galibiyet 
özlemini Giderdi 2-1

Haftalardır galibiyet özlemi içinde 
bulunan üçüncü amatör küme ekip
lerinden Azotspor, O. Yeniköy kar
şılaşmasından 2-1 İlk galibiyetle ay-!

rıldı.
Geçen hafta Pazar günü açık, gü

neşli bîr havada oynanan karşılaşma
ya takımlar şu kadroları ile çıktılar.

AZOTSPOR : Rasim (,), Alî („) 
S. Ali (,), Enver („), Cemil (.».), 
Celalettin (.*), İsmet (>¥,), Macit (* 
t#), Ekrem (**), (Vahit Durak- 
man (*,), (Serdar ¥¥), Ahmet (.*)»

O. YENİKÖY : İrfan („) Hayrul- 
lah („), Mustafa Müşfik (».)’!•- 
han („), Ahmet („)< Cemalettin (^ 
w)g İsmail (.,), Recep («), Meh
met 1 (»♦.), Mehmet 2 Ça)

Açık, güneşli bir havada oynanan 
karşılaşmada iki takımda denk bir 
mücadele verdiler. Karşılaşmanın baş
larında İkinci yarıda oyundan çıkan 

Azotspor’lu Ekrem, rakip kalede sık sık 
gol tehlikeleri gösterdlyse de olum
lu bir sonuç elde edemedi. Buna kar 
şın O. Yeniköy’de bu ataklara büyük 
bir hızla karşılık veriyordu. Karşılaş
manın 25. dakikasına girerken Yeni- 
köyün kullandığı bir firikik atışı di
rekten döndü ve dönen topu Mehmet 
1 Azotspor ağlarına gönderdi Müsa
bakanın ilk yarısı 1-0 Yeniköy'ün 
galibetiyle sonuçlandı.

İkinci yarıda Azotspor 9 numa 
rai Ekrem'in yerine Vahit’i oyuna da
hil etti. Karşılaşmanın 68. dakikasın*

da Yeniköy cezaalanı içinde Azotspor 
'un bir elemanı düşürülünce karşılaş
manın hakemi Mahmut Gandaş pe
naltı noktasını gösterdi Yenlköy’lû fut- 
bo’cular nekadar itirazda bulundular- 
sa da hakem kararını vermişti. Azot
spor bu penaltıyı Cemil vasıtasıyla 
kullandı ve skoru eşitledi. Bu gol
den sonra Yeniköy seyircisindeki ger
ginlik ve pis tezahürat gözden, 
kaçmıyordu. Müsabakanın 85. 
dakikasında Azetspor'dan Macit bir 
gol daha kaydedince skor 2-1 oldu 
ve karşılaşmanın galibi Azotspor ol
du

Karşılaşmayı Mahmut Gandaş (. 
„), Ertuğrul Reis ve Mesut 
Olacak (¥>¥), hakem üçlüsü yönetti.

İpekspor : i
Borusan Güvenspor:o

S. S. Gemlik Körfezi Sosyal Sigortalılar 
Konut Yapı Kooperatifi Bşk.lığından

Kooperatifimiz ortaklığının Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Mart 1983 
Pazar günü saat 14.oo de Gemlik Osmaniye mahallesi Pazar caddesi No. 6 daki 
Yeni Düğün Salonu (Eski Vergi Dairesi) da yapılacağından;

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte sayın ortaklarımızın 
toplantıda hazır bulunmalarını rica ederiz.

KOOPERATİF BAŞKANLIĞI
GÜNDEM

1 - Yoklama
2 - Açılış ve Saygı duruşu.
3 - Kongre Divanı seçimi.
4 - Çalışma ve Hesap raporlarının okunması.
5 - Denetçi raporlarının okunması.
6 - Raporların müzakeresi.
7 - Raporların kabulü ve Yönetim kurulu üyeleri İle Denetçilerin İbrası.
8 - 1983 yılı Kadro, Bütçe ve İş programlarının görüşülerek karara bağlanması^
9 - Ortakların Kooperatif içindeki parasal durumları ve katkı paylarının görü

şülerek karara bağlanması
10 I Dilekler.
11 * Kapanış.

KONGRE İLÂNI
S.S. GEMLİK TÜKETİM KOOPERATİFİNDEN

Kooperatifimizin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Mert 1983 Pazar 
günü saat 14.30 da, İstiklâl Caddesindeki Gemlik Din Görevlileri lokalinde 
yapılacaktır.

Sayın ortaklarımıza doyurulur. YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :

1- Açılış ve yoklan
2- Başkanlık divanı teşkili
3- Yönetim kurulu raporlarının okunması
4- Denetleme kurulu raporunun okunması
5- Bilanço, gelir*gid«r raporların okunması
6< Yönetim kurulu ve Denetleme kurulunun ibrası
7- Yönetim kurulunun huzur hakkı alması hakkında karar alınması
8- Fiat farklarının dağıtılması hakkında karar alınması
9- Dilek ve temenniler 10* Kapanış

İkinci amatör kümede yaşamını 
sürdüren Borusan Güyenspor-, bu haf
ta Orhangazi’de İpekspor’la yaptığı 
karşılaşmadan 1-0 yenik döndü.

Haftalardır puan darboğazını aşa
mayan Borusan Güvenspor, Orhan
gazi’de İpekspor İle yaptığı karşılaş
maya şu kadrosu ile çıktı.

Hüseyin (,#), İmdat (,*)> Tu
ran (,»), Ahmet („), Sönmez (#a), 
Ahmet (,¥a), Cemalettin („), fAli^) 
Sedat (..), Mehmet (a,), Hüseyin (,) 
İsmail („), Fikret (aa).

Karşılaşmaya, Ipekspor’da şu kad
rosuyla çıktı.

Hüseyin (**), Çetin (,»), (İbra
him ¥a), Hüseyin (»**), Selahattin (,,) 
Seyfettin (,»), Necati Sela
hattin (»»), Turgay (»»), (İbrahim 
Ertuğrul (,a). Arif („), İbrahim (,),

Talat Aybaras Cahit Ge- 
ylk(.„). ve Rıdvan Özdemir (,,.), 
hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma
daki tek golü 19. dakikada İpekspor 
adına Ertuğrul attı,

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden 
İLÂN

Dosya No. : 979/1 65
Gemlik ilçesi kurşunlu köyü, köy içi mevkiinde ka 

in. Kuzeyi Mudanya Gemlik yolu, güneyi 1757 parsel 
numaralı Fethi TUNA taşınmazı ile, çsvrili.doğusu ve 
batısı yine yol ile çevrili bulunan, taşınmazın davacı 
Fehmi TUNA vekili Av. Halil SEYMEN ve Av, Ali 
AVCIOĞLU tarafından tescili talep ve dava edilmekle, 
iş bu yerde hak İddiasında bufunanlann, 3 ay içinde 
mahkememize müracatları ilan olunur.

İHRACATÇILARA 
DUYURU

Matbaamızda 
Gümrük Çıkış 
Beyannamesi 
Satılmaktadır.

rif: rm
Körfez Matbaacılık ve
Ambalaj Sanayii Gemlik

MÜTEHASSIS DOKTOR

BURHAN İLERİYE
Dcmirsubaşı Mah. Semerciler Yokuşu 6 2 de 

Hasta Kabulüne Başlamıştır.

KAN - İDRAR TAHLİLLERİ ve GEBELİK TESTİ YAPILIR.

GECELERİ VE PAZAR GÜNLERİ NÖBETÇİ HEKİM BULUNUR*



SORUMLU MÜDÜR 
KADRİ GÜLER

SAHİBİ
KADRİ G0LER

"1
gemLIk

KÖRFEZ f

YAnat/m Ynrl : Şirin Pamjı

Dizgi ve Baskı Körfez
Matbaacılık ve Ambalaj San.

4  15 Şubat 1983 Sal»

a® İB!

İ SAYIN GEMLİK LİLER ;
s Zeylin, Zeytinyağı ve Turşularıyla On Yapan । 
S Şirin Beldemizin Bu Alanda En Büyük |
j Eksikliği Hiç Şüphesiz ki Ambalaj ve ।
s Teneke Sunayii’nin Bulunmamasıdır. I
J işte Bu Tür Eksikliği Gidermek ve Sayın |
j ihtiyaç Sahiplerinin Her Ebattaki Teneke ।
i Taleplerine Cevap Verebilmek Amacıyla | 

DİDEM TENEKE VE AMBALAJ SANAYİİ
i Kalîlelî Teneke imalatını Sürdürüyor. :
| JOLATLOIMIZ j

♦ Lâklı 17-10 Kg.lık Zeytin Tenekesi
* Her Nevi Zeytin Yağ Tenekesi

I ( 17 Kg. 10 Kg. 5 Kg. )
♦ Yüzde Yüz Kalaylı Turşu Tenekesi 1 

( Lehimli )
* Her Nevi Baskılı teneke Siparişleri 
Kabul Edilir.

T'K'T' 3 KiSdLS
HAMİDİYE TMLJEL- CD. 39 GEMLİK |



HAFTALIK SİYASİ GAZETE
YIL l 1O «AYI : 48T 2» ŞUBAT 1983 1O LİKA

diş hekimi 

gülsen 
altan

SEMERCİ LLR \ OKIŞI 22 — -

gemlik

(ARLI KIŞ YASIYORUZ TİCARET BORSASI
KURULMASI İLE

* BAZI KÖY YOLLARI KAPANDI
# İLÇE YILLARDIR BÖYLE KARI İLK KEZ YAŞADI
< OKULLAR VALİLİKÇE 2 GÜN TATİL EDİLDİ
* ÇOLUK ÇOCUK KAR TOPU OYNADI

Uzun yıllardan beri 

İlk kez üç gün süren kar 

yağışları sonucu tüm yurt» 

ta ve ilçemizde yaşam dur 

du. Katı böylesine yoğun 

görenler mahale aralarına 

kardan adamlar yaptılar, 

kar oyunları oynadılar.

Perşembe gönü başla 

yan kar yağışları hiç dur

madan üç gün sürdü. İl

çenin ilk günden itibaren 

bir çok köyü ile bağlantı

sı kesildi. Sürekli kar ya 

ğışları nedeniyle 1976-77 

yılından beri ancak yerde 

bir gün kalmadan eriyen 

kar bu kez 40 cm. yi bul

du Kar yağışları üleşimi 

etkiledi. Bursa Gemlik ara 

tında ki otoban yol hiç

kapanmadan büyük şehir

ler arası ulaşıma açık ka

lırken, ilçeyi köylere bağ

layan yolların büyük bir 

bölümü kapandı. Kar ya
ğışı İle birlikte yağan tipi 
kısa da olsa yaşamı etki

Üç gün süreyle yağan kar nedeniyle ilçe beyaz
lara büründü. Yıllardır ilk kez böyleslne kar görenler 
kar topu oynamadan kendilerini alamadılar.

(Foto : G. Körfez - İhsan BÖLÜK)

ledi.

Kar ve tipi ile ilçe

mizin Haydariye, Hayriye, 

Selimiye, Mecidiye, Kafir

li, Hamidiye, Fındıcak, Fev 
ziye, Şahinyurdu köyleri 
yollarını kapadı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Şiddetli kar yağışı ne 

daniyle Bursa Valisi Zekai 

Gümüşdiş Gemlik, Orhan

gazi, Keleş, Orhaneli İlçe 

merkezlerindeki tüm okul

ları iki gün süreyle tatil 

etti.

Öte yandan kar yağış 

(arının dün durmasıyla il

çemizde kar kaldırma ça 

lışmalarına başlandı. Bele 

diye Fen İşleri ekipleri bu 
amaçla sürekli çalışmala 
ra başladılar. Bu arada 
başta çarşı esnafı kendi 
dükkanlarının önlerini te
mizleyerek belediyeye yar
dımcı oldular. İlçede önü
müzdeki günlerde kar te
mizleme kampanyası sür
dürülecek.

İLGİLİ ÇALIŞMALAR
SÜRDÜRÜLÜYOR

ilçemizde bir ticaret 

borsası kurulmasıyla ilgili 

olarak başlatılan çalışma

lar yeni aşamalar katetti.

Geçtiğimiz hafta için 

de Türkiye Odalar Birli

ğinden konuyla ilgili ola

rak iki görevli ilçemize ge 

lerek Ticaret ve Sanayi 

Odası Yöneticileri ile gö- 

rüştö.

Türkiye Odalar Birliği 

ÇtMTAŞ FABRİKASIYANGIN TEHLİKESİ ATLATTI
İlçemizde kurulu bulunan Çimtaş fabrikasında 

yangın tehlikesi atlatıldı.
Yangında can kaybı olmadığı ancak maddi ha

sarın büyük olduğu saptandı.

Yöneticileri aynı zamanda 

Orhangazi Tüccarları ve 

Sanayicisi tarafından ilçe

lerinde kurulması istenen 

Ticaret ve Sanayi Odası 

istemlerinin kayıtlarını in

celediler.

Her İki konuda rapor 

hazırlayan yetkililer rapor

larını Ticaret Bakanlığına 

sunacaklar.

Zehra

Güveli
Gemisi

İle

1000 Ton

Boksit

Geldi

Seramik sanayinde 

kullanılmakta olan alimin 

yum cevherlerinden 1000 

ton Boksit limanımıza gel 

dİ,

Dört gündür limanı

mızda bulunan Zehra Gü- 

vell gemisiyle İtalya’dan 

gelen bin ton boksit Sö

ğüt Seramik Sanayi tara

fından ithal ettirildi. Güm 

rük İşlemleri tamamlanan 

geminin boşaltılmasına ö- 

nömüzdaki günlerde baş

lanılacağı öğrenildi

Türk Otomotiv Sanayiinde Gelişme
ANKARA (Basın-Ya- 

yın) — Çağımızda hızla 
gelişen sanayileşme, diğer 
yönden buna paralel ola
rak ihtiyaç konularının ço 
ğalması, ek olarak gelişen 
karayolu ağı, Otomotiv sa 
neylini gelişmeye zorlayan 
başlıca faktörlerdir.

1960 yılından itiba
ren ülkenin ihtiyacı plan 
bazı tüketim mallarının ve 
bu areda konumuz olan 
Otomotiv Sektör araçları
nın komple olmayıp, da
ğınık parça halinde (CKD) 
olarak ithal edilip, ülke
mizde montaj ve üretimle 
rl yapılmaya başlanmıştır.

1960'da üç olan fir
ma sayısı, 1982 yılı İtiba
riyle yirmiye ulaştır.
—Otomotiv Sanayimizde

Üretim ve Kapasite 
Kullanımı—

1982 yılının İlk altı 
aylık döneminde üretilen 
toplam araç sayısı 46 bin 
725’tir 1981 yılı eş dö
neminde üretilen toplam 
araç sayışı 31 bin 177 I- 
di. 1982 yılının ilk alb
aylık döneminde, 1981 yı 
linin eş dönemine göre; 
minibüs üretimi yüzde 
140; otomobil üretimi yüz 
de 71; kamyon üretimi 
yüzde 53; traktör üretimi 
yüzde 34; kamyonet üre
timi yüzde 17; otobüs ü* 
retim) yüzde 16; minibüs 
yüzde 8; toplam üretim I- 
se yüzde 50 oranında art 
mıştır.

1982 yılının ilk altı 
aylık döneminde mevcut 
kapasitenin yüzde 33’ü 
kullanılabllmiştir. 1981 yı
lı eş döneminde kapaslte- 
kullanım oranı yüzde 27 

İdi. En düşük kapasite kul 
lanımı otobâsde yüzde 90 
ve çekicide yüzde 63 ol
muştur.

1982 yılının ilk altı 
aylık döneminde toplam 
ihracat 65 milyon 5.42 bin 
871 dolar olmuştur. 1981 

yılı eş dönemine göre ih
racatta 14 milyon 347 bin 
534 dolarlık bir artış ek 
muştur. İhracatta en bü
yük pay, 34 milyon 214 
bin 725 dolar (477 adet) 
ile otobüs ve 10 milyon 
878 bin 736 dolar (220 

adet) İle de çekiciye aittir.
Otomotiv sanayiinde 

geçen yıla göre satışlarda 
dolayısıyla üretimde belli 
bir artış olmasına karşın, 
kurulu kapasitenin yüzde 
33’ü kullanılmaktadır.
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Kemal Paşa’ halkla omuz omuza sa
vaş verilmeden Anayurd’un, emperya 
Üstlerin ellerinden kopsnlamıyacağını iyi 
biliyor, emperyalistleri de iyi tanıyordu 
Arabistan Çöllerinde, Çanakkale’de, hal 
kın çocuklarına komuta etmiş; onları ya
kından tammış; yazgı birliği etmişti. O' 
nun kafasında «Halka yaklaşmak, halkla 
kaynaşmak,, önde gelirken; bu yaklaşım
da öncelikle aydınları da görmek istedi 
ğini şu sözlerle pekiştiriyordu :

“Halka yaklaşmak ve halkla kay
naşmak daha çok ve daha ziyade aydın
lara düşen bir görevdir.,, Diyordu. Bunu 
söylerken, Türk Halkı’nm çoğunun bilgi 
kuraklığı içinde olduğunuda vurgulamış 
oluyordu. Ulus yönetiminde uygulayaca
ğı yöntemi de yine kendisi beliriyor; şöy 
le diyordu : ,, Ulusu yönetmede genel 
kural ulusun orta ve genel fikri ve' eğil
imlerine uymaktır. Bu fikir ve eğilimle
rin gerçek ve ciddi olabilmesi, ulusun 
maddî ve manevi gereksinim kaynaklar
ından gelmesine bağlıdır.,, O'nun inancı 
her atılımda ulustan gelen sese kulak 
verilmesi noktasındadır.

Mustafa Kemal, Kurtuluş Kavgası 
içinde kafasında şekillenen yönetimin de 
ismini koymuştu. Yönetim şekli Cumhu
riyet olacaktı. O’na göre halk imparator 
luk’tan çok acılar çekmiş; oğullarını-kız- 
lannı cephelerde bırakmıştı Öyle bir yö 
netim olmalıydı ki; bu yönetime halk 
sahip çıksın yönetimin sürekli bekçisi 
olsun. Atatürk'ün sağlığında, ismet paşa 
döneminde Cumhuriyet sarsıntılar geçir
mesine karşın yasayagelmiştir. 1946 da 
başlayan demokrasiye geçiş, daha sonra
ları Atatürk’ün ilkelerine ulusçu felse
fesine ter düşmüş; Ulus kamplara ayrıl
mıştı.

Sizden olanlar, bizden olanlar s bö
lünmesi sonucu ipin ucu bugün sağ de
diğimiz kişilerin elindeydi. Neden böyley- 
di? Çirkin politikacı halk avcılığı yapıla

rak sandalyeye yerleşileceği sânısında, 
kendini politikanın en başlarında görerek 
kandırmaca, köşe kapmaca oynuyordu. 
Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin örnek çir
kin politikacı tipiydi. Bu tip uzun yillar 
ulusun yazgısını belirleyecek; Ulusu gü
zel günlere, büyük Türkiye’ye götüre
cekti Burada yine Atatürk’e dönelim; 
yönetim anlayışına bakalım :

,, Aklımızın ermediği ve yapmak 
kudret ve kabiliyetini nefsimizde görme
diğimiz hususlar hakkında kandırarak ge 
Çİci yönelmeler elde etmeye tenezzül et
meyiz, Millete, adı politikacılar gibi ya
lancı vaadlerde bulunmaktan nefret ede
riz.

,, Ulusu yönetmede düsturumuz, u- 
lusun orta genel fikri ve eğilimlerine uy
maktır. Bu fikir ve eğilimlerin gerçek 
ve ciddi olabilmesi, ulusun maddi ve ma
nevi gereksinim kaynaklarından gelmesi
ne bağlıdır.,.

Ta başından beri ulusuna, ulusal 
bütünlüğe saygı duyan Atatürk, yukarı
daki sözleriyle de bunu pekiştirmiş olu
yordu. O’nun her alanda çıkış noktası 
bilimin aydınlığı olmuştur. Bu konuda 
şöyle konuşur; ,,İlmin olmadığı yer, her 
nerede olursa olsun orada din sömürü
cüleri peyda olur, cehalet zararlı bir ha
le girer Evet, din giysisi altında halkın 
dini duygularını avuçları içinde istenilen 
biçimlere sokanlar; bilgi yetersizliğinden 
yararlanarak gerçek bilime ters düşüyor
lar Atatürk’ün korktuğu da dinseli görü
nümlü olanlar değil miydi.? Cumhuriyet
in genç yıllarında Menemendeki gericilik 
ayaklanması özgür, uygar bir Türkiye 
oluşmasına karşı değil miydi 7

Bugün de, Laiklik ilkesini hiçe saya
rak dini duyguları alabildiğine kullanan 
safları sıklaştıranlar yok mu acaba? Tüm 
rahatlık verici ev eşyalarını kapı dışarı 
ederek bir şilte üstünde oturanların ulu
sal bilinç düzeyi no olur?

KONGRE İLÂNI
S.S. GEMLİK ORMANCILAR YAPI KOOP. BŞK.

1983 yılı olağan genel kurul toplantımız organ seçimi yapılmaksı
zın 20 Mart 1983 günü saat 10.00 da Gemlik Tiearet ve Sanayi Odası 
toplantı salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 27 Mart 1983 günü aynı yer ve 
saatte yapılacaktır. Üyelere duyurulur.

G Ü N D E M t Yönetim Kurulu

1- Açılış — 2- Saygı duruşu — 3- Divan başkanı ve üyeleri se
çimi — 4- Yönetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi — 5- De
netleme kurulu raporunun okunması vc müzakeresi — 6- Yönetim kuru
lunun aklanması — 7- Dilek ve temenniler ile arsa vergisi matrahının 
tesbiti — 8- Kapanış.

KONGREYE DAVET
Bağ-Kur Sigortalıları Sınırlı Sorumlu Gemlik Esnaflar Birliği Konut Yapı Ko

operatifimizin yıllık genel kurul toplantısı 30/3/1983 günü saat 14 de Pak fîşhanı 
Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Derneğinde yapılacaktır.

Yapılacak bu toplantımızda üyelerimizin hazır bulunmalarını önemle rica ederiz.

GÜNDEM ı Yönetim Kurulu

1- Divan seçimi ve saygı duruşu 2- Yönetim kurulu ve denetim kurulu ra
porları okunarak müzakeresi 3- Kâr ve zarar bilançosunun okunarak müzakeresi 
4- 1983 yılı tahmini bütçe müzakeresi 5- Dilek, temenniler ve kapanış.

şiir köşesi e

Meyve tohum içinde
Tohum toprak içinde
Toprak sancılar içinde

Bulut denizin içinde
Yıldfrım bulutun içinde
Gökyüzü gürültüler içinde

Dallar çiçek içinde
Çiçekler umut içinde
Umut korkular içinde

İnsanlar karanlık içinde
Karanlık insanlar içinde
Doğacak gün dumanlar içinde

Söz var sözün içinde
Bakışlar gözün içinde
Sükût zamanlar içinde
Hürriyet dediğin kan ter içinde

Suat T AŞ ER
Yaprak Gazetesi Yıl 1 Sayı 11
Haziran 1949

Çare Yok
Anladık ölüme çare yok
Kasaya belâya çare yok
Saç dökülmesine
Yüz buruşukluğuna çare yok
İşsizliğede mi çare yok
Anlamadık gitti
Çare yok

Melih Cevdet ANDAY
Yaprak Gazetesi Yıl 1 Sayı 12 
Haziran 1949

Yollara Yollara

Ölmüş eşek kurttan korkmaz 

Biz daha ölmedik oğul 

Gel bir sefer eyleyelim 

Düşelim yollara yollara 

Kaybeyledik dost yüzünü 

Düşmüş dillere dillere 

Gel bir sefer eyleyelim 

Düşelim yollara yollara

Dizimize karasular inmeden 

Gözümüze ak perdeler durmadan 

Tepemize kara kuzgun konmadan 

Gel bir sefer eyleyelim

Düşelim yollara yollara

Daha dağarcıkta balımız var 

Kuş gibi çırpınır canımız var 

Gel bir sefer eyleyelim 

Düşelim yollara yollara

Bedri Rahmi EYÜBOCLU

Yaprak Gazetesi Yıl 1 Sayı 12 
Haziran 1949

| GALERİ KRİSTAL |
İ 23. 2. 1983 ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN |
! SAYIN GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GİRECEĞİNİ
I MÜJDELER. i
| - HER ÇBfİT PAfABAHÇE MAMULLERİYLE 1
! - HEDİYELİK E$YA ÇEŞİTLERİYLE j
{ — CAZİP FİATLARLA EMRİNİZDEYİZ. J

I MURAT SEYMBN |
I Pazar Cad. S.S. tSemlik Tüketim Koop. Karşısı Gemlik |

| SAYIN GEMLİK LİLER |

I ODVİ j
| Orta Doğu Video İşletmeleri A.Ş. Gemlik Bayii
I vîdeo I
| YAKINDA GEMLİK’TE HİZMETİNİZE GİRECEKTİR. |

w********
JîM. eC3h JCSbUZg

| GÜNEŞ KUNDURA j

COŞKUN GÜNE|

Yeni işyerinde, sayın müşterilerine 
w hizmet etmekten mutluluk duyar.
B Adres : Minibüs Garajı No 4 GEMLİ K®

İHRACATÇILARA | 
DUYURU

Matbaamızda | 
Gümrük Çıkış £ 
Beyannamesi B 
Satılmaktadır. 1

Tlf : 1797
Körftı Matbaacılık va
Ambalaj Sanayii Gamlik

MÜTEHASSIS DOKTOR

BURHAN İLERİYE
Demirsubaşı M ah. Semerciler Yokuşu 6/2 de 

Hasta Kabulüne Başlamıştır.
KAN - İDRAR TAHLİLLERİ vc GEBELİK TESTİ YAPILIR.

GECELERİ VE PAZAR GÜNLERİ NÖBETÇİ HEKİM BULUNUR.
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