
•■MLİK KÖRFEZ 1 Mart 1983 Sayfa 3

*B*B*B*»*B*®*B*K*5 »I.-H

Gemlik
Yazıları

Auktra Üliverritesi Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakülittı öğretim görevli»! Dr, Ergun Aybara’ıo 
"doktora t«si” konusu “istiklâl Mahkemeleri” dir. 
Aybar»'ın incelemesi daha sonra Bilgi Yayınlan 
tarafından 1975 yılında kitap olarak yayınlanmış
tır. TBMM de üç dönem Bursa Milletvekilliği ya
pan Gemlik’ti Necati Kurtuluş Bey'i bu kitapta 
İstiklâl Mahkemesi üyesi olarak görüyoruz.

Bu mahkemelerin hangi nedenle kurulduğunu 
Ergun Aybare kitaba yazdığı “Giriş” bölümünde 
şöyle anlatıyor : (TBMM, kendi otoritesine karşı 
yapılan hareketleri bastırmak için askeri gücünü 
kullanıyordu. Suçluların cezalandırılması için de 
yargı organı kullanılması uygun görüldü. Eski hu
kuk usulleri yetersiz bulundu. Fransız ihtilalinin 
ihtilal mahkemeleri örnek alınıp, olağanüstü döne
min gereği olan ihtilal mahkemeleri kuruldu.)

* # *
(...Amaç, kuruluş kanununda da belirtildiği gi

bi dütenli ordunun kurulmasını ve yaşamasını sağ
lamak için asker kaçakları sorununu çözmek idi. 
Kuruluşlarından çok kısa bir süre sonra yetkileri 
vatana ihanet, yolsuzluk, soygun, saldırı-, casusluk, 
bozgunculuk, ayaklanma gibi suçları da kapsamına 
alarak genişledi. Böylccc Milli Mücadeleye ve ihti
lale karşı işlenen her suç istiklâl Mahkemeleri'nia 
görevi oldu.

İstiklâl Mahkemeleri TBMM adına çalışacak
lardır, Kararları kesin ve temyizi yoktur. Karar
larının uygulanmasından asker-sivil bütün görevli
ler sorumludurlar. Mahkemeler verdikleri kararlar
dan dolayı sorumlu değildirler, önceleri üç üyeden 
kurulu olan mahkemelerin Üye sayısı sonraları dör 
de çıktı. Savcılar da mahkemelerde görev aldılar.(..)

(Duruşmada) suçlular hakkında ileri sürülen 
iddia okunur, suçlu savunmasını yaptıktan sonra 
karar bildirilirdi İstiklal Mahkemeleri kararlarını 
vicdani kenaatlara dayanarak verirlerdi. Verilen 
karar kesin olup, en kısa samanda uygulanırdı. 
Kararın verilmesi için delile gerek yoktu. Bir kim
senin hakkında suçluluğuna dair vicdani kanaat 
uyanırsa, hapisten idama kadar hor türlü cezaya 
çarptırılırdı. Buna rağmen kararlarında dblil yine 
de önemli oldu. Birçok kimse hakkında delil bu
lunmadığı için coaalandırılmadı. Kararlar verilirken 
din vc dil farkı gözetilmeksizin herkese eşit dav
ranıldı....)

# # *
Ayhan'ın tezi, mahkemelerin 1920-1923 yılları 

atası çalışmalarını konu almış. Atatürk Devrimlo- 
ti’ııin yapıldığı 1923 sonrası yıllardaki çalışmalar 
konu dışı bırakılmış. Bu dönemle ilgili vaadedilen 
ikinci cilt henüz yayınlanmış değildir.

istiklal Malikemelerinde görev alan üyelerden 
birisi de Gemlik'ti Necati Kurtuluş Bey. Kitapta 
mahkeme üyelerinin biyografilerine yer verilmiş 
olup Necati Bey’i Ergun Aybars şöyle anlatıyor : 
(1882’ds Gemlik’te doğdu. Harp Okulu’nu bitirdi. 
Koaova Vilayetin’de avcı ve takip taburlarında gö
rev aldı, Arnavutluk ayaklanmasında Üsküp’ii işgal 
ve Abdüllıamit'i kurtarmak isteyen asileri püskürt
tü, Balkan Savaşı'na katıldı. Cavit Paşayla İstan
bul'a geldi. Birinci Dünya Savaşında Rus ve Er- 
nıendere karşı savaştı, İttihat ve Terakki Cemiyeti

İSTİKLAL MAHKEMELERİ NDE

GEMLİKLİ BİR ÜYE

Av. AK AKSOY

Murahhas katipliğinde bulundu Ulusal Savaşta 
Bursa’nın Kovayı Milliye Kumandanlığı ve Merkez 
Heyeti Üyeliğinde bulundu. Bursa'nın işgali üzerine 
T.B.M.M. ne Bursa mebusu olarak katıldı Sivas ve 
Samsun istiklal Mahkemeleri üyeliklerinde bulunda. 
38 yaşında. Cumhuriyet Devrinde Terakkiperver 
Partisi’ae girdi. Daha sonra ticaretle uğraştı. Bir
çok kez tutuklandı. Canik’te yerleşti.)

Üyeleri arasında Necati Bey’in de bulunduğu 
Sivas istiklal Mahkemesi, ilk etapta sekiz ilde ku
rulan Mahkemeler arasında. Mahkemenin çalışma
ları 17 Şubat 1921 ’de son bulur. Pontusçuluk’la 
ilgili davalar ikinci dönemde kurulan Samsun İstik 
lal Mahkemesi'ne devredilir.

Sivas istiklal Mahkemesi'ni Aybars şöyle anla 
tıyor: (mahkemenin ilk işi beyannemelerini yayın 
lamak oldu. Halk bazı olaylardan tedirgindi En 
önemli sorun mütgallibenin baskısı ve memurun 
yolsuzluğu idi. Bu yüzden kaçak (asker) davaların 
dan önce bu konuyla ilgilenildi. Bazı subayla aske 
rin hakkını yiyorlardı. Mahkemenin burada bulun 
duğu dört ay içinde, köylünün mütagallibeden 
şikayetini anlatan 1800 dilekçe alındı. Bunun yanı 
sıra çeşitli kişilerin yönettiği çeteler Milli Mücade 
le’yi yıkmak için İstanbul'la işbirliği yapıyordu. 
Çapanoğulları, Aynacıoğullan, Çerkez Haşan, Pot 
tacı Nazım ve arkadaştan bunların başta gelenle 
riydi. Rum Çeteleri Pontusçuluk için geniş bir 
çalışma gösteriyordu.

Mahkeme asker kaçağı davalarından başka 160 
davaya baktı. Bunlardan yirmisi beraat etti. Bir 
kısmı çeşitli eczalar aldı. Onüç kişi idam edildi, 
idam edilenler arasında asker kaçağı yoktur.

# * *
Samsun İstiklâl Mehkemesl’nln karşılaştığı on ön

lemi sorun Pontusçuluk hareketi oluyor. Yargı çevre
si Sivas, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu ve Giresun’u 
kapsayan mahkemeye sanık olarak 2420 kişiyi yargı
lıyor. 485 kişiyi İdam eden mahkeme 137 kişiyi de 
gıyaben idama mahkum etmiştir. Yargılanan sanık
lardan 395 kişi beraat ederken, 240 kişi kalebent ve 
kürek cezasına çarptırıldığı gibi 1163 kişiyi de çeşit
li cezalar vermiştir.

Aybaras'ın yazması (İstiklâl Mahkemesi, yapılan 
baskınlar sonunda Rumların Merzifon’da Amerikan 
okullarında kurulan örgüte bağlı olduklarını saptadı. 
Bu yüzden suçluların idamına, mal ve mülküne el ko 
nulmasıns gıyaben ve yüzlerine karşı oybirliği ile ka
rar verdi.

Başkomuten Mustafa Kemal Pontus sorununu 
yakından izliyor ve mahkemeden çalışmaları, özellikle 
İdamlar konusunda bilgi istiyordu Mahkeme de ge
rekli bilgiyi veriyordu. 10 Ekim 1921'e kadar Pontus 
sorunundan dolayı, öcü Müslüman, 174’ü Rum ol
mak üzere 177 kişinin İdamı uygulandı )

* * ♦
Bütün bu kararlar Kurtuluş Savaşı günlerinin o- 

lağan üstü gerekleridir. Hepsinin altında imzası bölü
nen Gemlikli Necati Bey'in ilçemiz öze'indeki dorumu
nu ve aile yakınlarını sırasrgelirîce değineceğiz.

TBMM, da üç dönem görev yapan Necati Kur
tuluş Bey in hatırasını bîr kez daha sevgi Be snryor- 
uz

■ DOĞUM
S
Ç öğretmen Qülay Aksoy i'.e Avukat Ali 
sp Aksoy'un ikinci oğullan "ONUR" dünyaya

H QenÇ anne ve babayı kutlar, küçük 0- 
# nur'a uzun ömür ve sağlıklar dileriz.
Ş M. ]
# G. KÖRFEZ GAZETE»
■ 1
*

İLÂN
Bursa Sıkıyönetim Komutan Yardımcı lığının basın 

açıklaması:
Yurt dışından çeşitli yollarla sokulmak istenen ve 

Müdafaa silahı olarak tanıtılan GAZ TABANCALARI
NIN Donanma ve Sıkıyönetim Komutanlığı sorumluluk 

bölgesinde bulundurulması, taşınması, bölgeden geçi
rilmesi 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanonun 3/E müdde
ti uyarınca yasaklanmıştır.

ilan olonur.

Operatör Doktor 
AHMET DOĞAN
Kadın Hastalıkları ve

Doğum Uzmanı
Fevıl Çakmak (Maktam) Caddesi PTT OmS 

Aktar Apt. Kat 3 Daire t B U K S A

Tlf : İl ı 27 İM - Ev t M 711

GÜNEŞ KUNDURA
COŞKUN GÜNE}

Yeni işyerinde, sayın müşterilerine 
hizmet etmekten mutluluk duvar.

Adres : Minibüs Garajı No. 4 GEMLİK

Gemlik Körfez
Haftalık Siyesi Gazete
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Yeryüzünün yapısı bilinmezken, bu 
I bilinmezliği somutlaştırmak için- zama

nın bilim adamları insanlığa hizmette i- 
1 vedi davranmışlar, buluşlar peşinde gece 

- gündüz çalışmışlardır. 18. Yüzyılda A- 
miral Piri Reis Dünya haritasını yapar
ken, düşüncesi insanlığa hizmetten baş 
ka şey değildi. Dünyanın yuvarlaklığının 
düşünülmesi, bu alanda çalışmaların baş
laması da insanlık için değil miydi? İn
sanlığı evrende yeni boyutlar kazanarak 
ileriye güvenle bakmasının sağlanması; 
insanların teknik ilerlemede yeni hedefler 
saptaması tutucu, çıkarcı kişilerin hoşla- 

I tına gitmedi. Bu ilerlemenin kendilerini 
durduracağını anlıyanlar; buluşlara do
kunulmaz dvmgası vurma çabasiyle çır
pmışlar içindeydiler. Onlarca her yapı
lan yararlı, toplumu yönlendirici iyi şey- 

I ler tabuydu.
— Ortaçağın karanlığında bunlar ola- 

| çaktır. Denebilir şunu vurgulayalım; 
Bugün, ortaçağ da değil; uzayın fethine 

I çıkıldığı çağda yaşanıyor. Yeni çağın bi
limi, rahatlatıcı yaşam koşullarını iyileş
tirici koşullar hazırlarken, Dünyanın bir 
yerinde, tabu sayılan, ya da saydırılan 
olaylar yaşmışlar; 1966 yılında.

"1966 yılında Hindistan'da , her biri 
yılda beş kilo yiyecek tüketen 1.6 milyar 
fare yaşıyordu. Devlet, sofu Hintli'ler.fa- 

I releri koruduğu için yıkımı önleyecek 
hiç bir harekette bulunmuyordu . Yine 

3 Hindistan ’ da ne süt verenede koşum

hayvanı olarak kullanılabilen, ne de ke I 
sip yenebilen 80 milyon inek yaşamakta I 
dır;1’ Burada usumuza bir soru gelebi I 
lir. "Neden bu 80 milyon ineğin yenme B 
diği? İneklerle fareleri korumak için dev K 
lette sofular elele verirse Hindistan’da se e 
faletin, açlığın kaynağı da sorulur mu? | 
Yönetim; farelerle ineklerin korunmasını, I 
dokunulmazlıkları açısından ele alıyor; | 
olayı böyle değerlendiriyor Halk açmış’ H 
çıplak mış, kazançları yokmuş, aldırış edilR 
miyor, Bir yanda çarşı - pazarda sokak- ■ 
larda dilediklerince özgürce dolaşan 1.6 R 
milyar fareyle 80 milyon inek. Bu hay- ra 
vanların her birinde dokunulmazlık yaf- R 
talan. Şimdi, bu insanlara doğruyu vere- I 
bilmek için, eskiden yana olmayan bir | 
kuşağın yetişmesi gerek. Acaba, 1966 yı- I 
lından buyana tabulara hayır diyen yeni I 
bir kuşak yerini alabilmiş midir ?.

Ya bizdeki benzer durumlar ? Tutu- R 
cu, bağnaz kesimler gömiitlerde kurban D 
kesmeyi, o gömütlerde yatanlardan, tanrı I 
yı bir yanâ koyarak, bir şeyler istenme- E 
si ; gömütlerin tabulaştırılmasından başka I 
ne olabilir ? îkibin yılına çeyrek kala top- I 
lumumuzda ne yaptığını neden yaptığı 
nı bilmeyenler kadercilikle davranışlarına 
yön verebiliyorlarsa, bizde de toplum 
katmanlarında tabulaşma çabası içinde 
lan davranışları safdışı edecek kaçınılmaz 
mıdır diyelim?

Olmaz , olamaz ! Hindistan nire . | 
Türkiye nire ?

S. S. Gemlik Azot Mensupları Tüketim 

Kooperatifi Başkanlığından

Kooperatifimizin 24.2.1983 Tarihinde yapmış olduğu 5. olağan genel ku
rul Toplantısı, olağan genel kurul için yeterli çoğunluğun sağlanmaması neden 
ile 2. Toplantı 17 Mart 1983 perşembe günü saat 13 ile 14 arasında fabrika
mız Memur yemekhanesinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımıza duyurulur.

GÜND1M :
1-) Açılış ve yoklama
2-) Başkanlık Divan Teşkili
3») Saygı Duruşu
4-) Yönetim kurulu Raporunun okunması
5-) Denetim kurulu Raporunun okunması
6-) Bilanço gelir gider hesap cetvelinin okunması
7 ) Yönetim ve denetleme kurullarının aklanması
8-) Dilek ve Temenniler
9-) Kapanış

S. S. Gemlik Öğretmenleri Yapı Kooperatifinden

Genel Kurul Duyurusu
Kooperatifimizin genel kurul toplantısı 26 Mart 1983 Cumartesi günü sa

at 16,00 de S S. Günaydın Sosyal Sigortalılar Yapı Kooperatifi-Akmantar Pa 
sajı No 124 Gemlik bürosunda, aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Tüm üyelerinizin genel kurulumuza katılmalarını rica ederiz.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
I» Açılış
2- Divan ‘seçimi
3« Yönetim Kurulunun faaliyet raporunun sunulması
4- Yönetim Kurulunun mali raporunun sunulması
5- 1983 yıl bilanço ve kîr-aarar envanterinin sunulması
6- Raporların ve blanço ile kâr zarar envanterinin müzakeresi ve ibrası
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış

Sayfa 2

S. Sorumlu Gemlik Esnaf ve Sanatkarları 
Kefalet Kooperatifi Başkanlığından

Sayın Ortaklarımız :
Kooperatifimizin 1982 Yılı 28. Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart 

1983 Pazar günü saat 11.oo de Pazar Caddesi Yeni Düğün Salonunda aşağı
daki gündem gereğince yapılacağından belirtilen yer ve saatte hazır bulunma 
larınızı rica ederiz Saygılarımızla

yönetim kurulu
GÜNDEM :

1- Açılış ve divan teşekkülü (Saygı duruşu)
2- Yönetim ve Denetim Kurulu çalışma raporlarının okunması
3- Bilanço Gelir-Gider hesap cetvellerinin okunması.
4- Okunan Raporlarının hesap vaziyetlerinînin müzakeresi ile Yönetim ve 

Denetim Kurulu Üyelerinin ibraları
5- 1983 Yılı Muhammen Bütçelerinin okunması. Müzakeresi
6- T. Bakanlığıma 20.1.1983 T. ve 29 sayılı ölürü ile Anasözleşmenin 32. 

maddesinin tadili istenen yeni şeklinin karara bağlanması
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış

I FER-TURI ig Turizm İşletmecilik Ticaret T.A.Ş.
§ Hotel Konak Arda I Motel Villâ Lâle
i KONAKLAMA VE TATİL TESİSLERİNDEN

K SAYGILAR VE SEVGİLER...

Nişan ve düğünlerinizde, tören ve açılışlarınızda konuklarınız i- 
çin rezervasyon yaptırmaktan onur duyacağız : HOTEL KONAK ARDA

Seçkin Balıkesir'lilerin üzerlerine titredikleri ve saygı duydukları 
konukları için başvurdukları : HOTEL KONAK ARDA

Sanatçıların, Gazetecilerin, İş adamlarının, yüksek bürokrat, sa
nayici ve Tüccarların, bankacıların seçtikleri : HOTEL KONAK ARDA

Yetişmiş, seveceğiniz hizmetindeki personeli, günün her saatin
de yapılan zengin kahvaltısı ve hafif içkileri, tüm konforu ile ; HO
TEL KONAK ARDA

Balıkesir ilinin turistik belgesi en yüksek derecede bulunan, bu
na karşın ekonomik olan tek Hoteli KONAK ARDA

XXX

VİLLA LÂLE, Burhaniye ören'de yaz-kış hizmet veren, devamlı sı 
çak suyu, kalorifer olan, Restaurant Hizmetlerini sunan bir din
lenme tesisidir.

VİLLA LÂLE, yaz-kış tatillerinizde, balayı, evlilik yıldönümü, yaş 
günü ve hafta sonları tatillerinizde size hizmet sunmaktadır.

KONAK ARDA ve VİLLA LÂLE’ye geliniz, KONAK ARDA ve VİLLÂ 
LÂLE'yl seçiniz.

Telefon : Balıkesir 6514 — Burhaniye 343
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DÜĞÜN. NİŞAN VE NİKÂH 

YAPACAKLAR

İPEK - KOZA - TİCARET
DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

Ayrıca Fatura, Benö, İrsaliye, Makbuz, Senet
Kartvizit, Kartadras ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

i 
i 
i 
i
İ 
İ 
i

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



SORUMLU MÜDÜR
KADRİ GÜLER 

SAHİBİ
KADRİ GÜLER

gemlik

KÖRFEZ f

YSnttfm Yeri : flrh) Fosejr 
TEL. : 1?*T — GIMLİK

Dizgi ve Baskı Körfez
Matbaacılık ve Ambalaj San

1 Mart 1983 Sah

GALERİ KRİSTAL SAYIN GEMLİK LİLER

23. 2. 1983 ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN 
SAYIN GEMLİK’LİLERİN HİZMETİNE GİRECEĞİNİ 

MÜJDELER.
- HER ÇEŞİT PA$ABAHÇE MAMULLERİYLE 

— HEDİYELİK E$YA ÇEŞİTLERİYLE
— CAZİP FİATLARLA EMRİNİZDEYİZ.

MURAT SEYMEN
Pazar Cad. S.S. Gemlik Tüketim Koop. Karşısı Gemlik

Orta Doğu Video İşletmeleri A.Ş. Gemlik Bayii

CENK VİDEO
YAKINDA GEMLİK’TE HİZMETİNİZE GİRECEKTİR.

. ■TUFAN. RESTAURÂNT
Sayın Gemlik’lilerin Hizmetine Girmiştir

Gazhane Cad. Denizcilik Bankası Yanı — GEMLİK

GEMLİK’TE İKİ FRANSIZ GÜZEL
Baş tarafı S. 1'de 

varana kadar bisiklet sır
tında üç değişik mevsim 
yaşadılar. Nihayet karakı
şın ilkemize egemen ol- 
dağa sen on günüde Tür
kiye'de geçirdiler. Gemlik’ 
te Sunğipek Fabrikası Se 
lofan tesislerinin şantiye 
şefi İsviçreli Werner Nydeg 
ger’ln konuğu olarak bir 

gece geçiren Nadatte ve 
ve Claire, Ege kıyılan bo
yunca turlarına devam et
tiler.

Fransız kızları, Akde
niz'den Suriye Lübnan, 
İsrail, Musir, Libya1, Tunus 
Cezayir, Marokko ve Is
panya üzerinden, 1983 Ka 
sim ayında ülkelerine dö

necekler.
Tüm yolculuk masraf 

lan, Fransa’da bir firma 
tarafından karşılanan Na- 
dette ve Claire, turlarını 
tamamladıklarında, bisiklet 
üzerinde toplam • 17 bin 
kilometre yol katetmlş o- 
lacaklar.

Tadilat Dolayısıyla Kapalı Bulunan

Yeni Düzenlemesiyle

Liman Restaurant
Olarak Sayın Müşterilerinin Hizmetine Açıldı

Tlf : 11 92 İskele Meydanı GEMLİK

Fransa'nın Toulouse kentinden, alışılmışın çok dışında, bisikletle yola çıkarak ül- 
komlzo galan ve Gemlik'te bir gece konaklayan İki Fransız kardeş Nadette ve Claire 
Dm Frasnal ''Türkiye’ye gelene kadar 3 mevsim yaşadık" dediler.

(Foto : G. Körfez - Ihsan BÖLÜK)

Nacaklı
2 0 0 Metre
Gemlik, Küçük Kum

la arasında yapımı devam 
etmekte olan yol açım 
çalışmaları nedeniyle İlçe
mize su sağlayan Nacak-

Suyu Boru 

Boru Değiş 

lı Boru hattında 200 met 
rellk bir bölümünde deği
şiklik yapılacak.

İlgililerden alınan bil
giye göre boru hattında

Hattında
tirilecek

yapılacak değişikliğin iki 
gün sürebileceği, bu süre 
de ilçede suların akmaya
cağı belirtildi.

PRENSES OYUNCAK EVİ
Sayın Gemlik’lilerin Hizmetine Açıldı

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

BİNBİR ÇEŞİT OYUNCAKLAR

Veliler Mutlaka Görünüz
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gülsen 
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gemlik

BAŞBAKAN ULUSUj
SUNĞİPEK |
FABRİKASINI |
GEZDİ I

Geçen hafta Bursa'da 
inceleme yapan Başbakan 
Bülend Ulusu,, ilçemize 
de gelerek sunğipek fabri
kasını gezdi.

Perşembe günü Tica
ret Bakanı Kemal Cantürk 
ve Gıda Tarım Bakanı Pr- 
ef. Sabahattin Özbek ile 
Bursa’ya gelen Başbakan 
Bülend Ulusu, bir özel şir
kete ait tekstil fabrikasını 
hizmete açtı. Aynı gün 
Uludağ Oniversitesini de 
gezen Başbakan ertesi

BELEDİYE ET TANZİM 
$ATI$ MAĞAZASI AÇIYOR

Belediyece halka sa 

HŞ yapacak Et Tanzim Sa 

tış Mağazasının yapımına 

başlandı.

Pazar caddesinde ya 

pim çalışmalarına başlanan 

Belediye Et ve Et Ürünle 

ü Tanzim Satış mağazası 

gün Bursa Valisi Zeka! 
gümüşdiş’ten il sorunları 
hakkında bilgi aldı. Meri
nos va Tefaş Otomobil 
Fabrikalarında da incele
melerde bulunan Başba
kan Bülend Ulusu aynı 
gün saat 14.30 da Gem
lik Suni İpek Fabrikasına 
geldi.

İlçe Kaymakamı Fah
rettin Ölmez, Gemlik Be
lediye Başkanı Şahabettin 
Camay, Askeri Veteriner 

D. S. 4 te

halka ucuz ot sağlayacak 

Bolediye Başkanı Şahebet 

tin Cantay, muhabirimizin 

aorusunu cevaplarken 

'' amacımız sık sık flatı 

yükselen ati halka biraz 

daha ucuz vo iyisini yedir 
enektir. Bu konuda Et ve

ilçemizde 2256 Kişi Okuma Yazma Bilmiyor

OKUNA YAZMA BİLMEYENLERE
29 KURS AÇILDI İzzet ÜNAL

İlçemizde yapılan a- 

raştırmalarda 2256 yurt

taşın okuma-yazma bilme

diği saptanmış, açılan 29 

kursa 490 kişi katılmıştır.

İlgililerden aldığımız 

bilgilere göre açılmış bu
lunan 29 kurs başarıyla

Belediye Meclisi Olağanüstü Toplandı

İMÂR PLAN!
MECLİSTE GÖRÜŞÜLDÜ

Olağanüstü toplanan 
belediye meclis! şehir pla 
mm görüşerek hazırladığı 
raporu İller Bankasına gön 
derdi.

Çarşamba günü topla 
nan Belediye Meclisi, gün 
deminde bulunan maddele 
ri görüştü. Belediye başka 
nı Şahabettin Çanta, mac 
Us toplantısı hakkında ga 
zetemlze yaptığı açıklama 
da "İller Bankasınca bala 
dlyeye gönderilen Şehir 
İmar Planı hakkında görüş 
bildirmemiz istenmişti. Biz 
de konuyu ele aldık. Ra 
porda özetle kıyı şeridinin 
20 metreden 10 metreye 
indirilmesi, yoğunluk oran 
(arının biraz daha çoğaltıl 
ması, yeşil sahaların eva 
lara kaydırılması, bazı ke 
nutların ticari konut kapsa 
mına alınması ilke olarak 
benimsendi ve rapora ek 
lendl.” dedi.

Balık Kurumu ve piyasa 

ile çalışacağız Başarılı el 

mağa çalışacağız” dedi.

İnşaat yapımı devam 

eden Belediye Et vo Et 

Ürünleri Tanzim Satış Ma 

ğazası bitiminde halkın 

hizmetine açılacak.

sürüyor ve yenilerinin a- 

çılması düşünülüyor. Bir 

süre önce ilkokul öğret

menlerince ilçemizde ya

pılan taramada 1753 ka

dın, 503 erkek olmak ü- 

zere toplam 2256 kişinin 

okuma yazma bilmedikle-

Belediye Meclisi top 
lantısında ayrıca ilçe için 
deki boş arsaların sahiple 
ri tarafından perde ile ka 
pattırılması kararı alındı. 
Arsalarını perdelemiyenle 
rln perdeleme işi Belediye 
tarafından masrafları alına 
rak yapılacak.

Limanımızdan

Magnezit 

İhraç

Edildi

Ihsın BÖLÜK

Limanımızdan Hollan

da ya 1200 ton magnezit 

ihraç edildi.

Dün limanımızdan ay

rılan Panama Badıralı 

"Angie Baby*' adlı şilepe 

Tavşanlı dan getirtilen. 

1200 ton magnozit ile 

Hollanda ya gitmek üzere 

hareket etti.

Öte yandan limanda 

demirli bekleyen A. Fuat 

Cebesoy adlı J bir başka 

gemi do ylro magnezyum 

İhraç etmek için sıra bek

liyor.

ri saptanmıştır.

İlgililer, 1205 i kadın 

374 erkek olmak üze

re toplam 1579 okuma- 

yazma bilmeyenin yaş or

talamasının 45 ve üzerin

de olanlar teşkil ediyor. 
647 kişinin yaş ortalama-

Öte yandan Engürü 
cük Köyünde bulunan sucuk 

yapımevi çevresi 6785 sa 
yılı İmar Yasası hükümle 
rlne göre «mücavir» saha 
kapsamı içine alınması ve 
itfaiye teşkilatına şoför 
kadrosu verilmesi kararlaş 
tırıldı.

ilçe
Emniyet 
Örgütü 
Güçlendirildi

İzzet ÜNAL

Gemlikte asayişi sağ
lamakla görevli koruma 

polislerinin sayısında artış 
oldu.
İlçemizde bulunan emni

yet görevlilerine biri tra- 
fik polisi olmak üzere 9 
kişi katıldı Ekibe katılan 

polisler Ahmet Fışkın, 
Mustafa Karaoğlu, Necip 
firmes İrfan Yalım, Hüse
yin Yılmaz Bedrettin Yol 
çın, Mustafa Uyar Muhar 
rem linalcık'tır. Hasın pa 

la'da trafik polisi ©'arak 

ilçemize gelmiştir Geçtiği 
miz hafta polisler gö 
reva başladılar. Daha ön 

ce 16 ©lan polis sayısı ye 
Rİ galan görevlilerle 24'e 
çıktı.

sı ise 45 den aşağı olan 

gençler oluşturuyor.

Şubat ayında gençler 

için 4. dönem okuma-yez 

ma kurslarının açıldığını 

bildiren ilgililer, kursa 420 

kadın, 70 erkek, toplem 

490 kişinin katıldığını be

lirterek şunları söylediler :

İlçe merkezinde 

13, köy ve kasabalarda 

İse 16 kurs açılmıştır. İlçe 

merkezindeki kürse 112 

kadın kursiyer, ile 22 er

kek kursiyer katılmaktadır. 

Umurbey'de açılan 2 kur

sa 29 kadın, 10 erkek do 

vam ediyor. Kuralar yetiş

kinlerin işlerini aksatmama 

sı için saat 17.oo de baş 

layıp 19.ee da sena er

mektedir. Kurslara kaplan 

ların sayıları horgün art

maktadır.'

Sovyetler 

Birliğine 

Barit

İhraç 

Edildi

İhsan BÖLÜK

Gemlik Limanında bu 

lunan sevyet bandırıl ge

mi ile Barit adlı yan işlen

miş 1500 den maden ih

raç edildi

Oemonel inöon getirti 

lon Barit Madeni Matesan 

adlı firma tarafından dış- 

Mvmdan 200 bin Dolar 

döviz girdiğini Mğıencağı- 

nı söylediler.
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Gemlik
Yazıları

Cemlik’in Yunan işgalinden kurtuluşunu bir 
kaç ay öncesi ve sonrası ile yazmak büyük önem 
taşır. Çünkü tarihsel bir dönüşüm anıdır. Hem 
kurtuluşun nasıl olduğu, hem geride nasıl bir Gem 
lik kaldığı, ancak böyle ortaya çıkar.

Bu dönemi araştırmamız, bize dönemi yaşayan 
iki kişinle anılarını aktarma olanağı verdi İlki, 
78 yaşındaki Celal Çorum Bey’in, İkincisi 86 yaşın 
daki Haşan Aşçı Bey’in anıları,.,

Niyetimizi Sayın Abdullah Ahç'ı’ya (Belediye 
don emekli muhasebe memuru) açtığımızda, Kur 
tuluş Savaşı gazisi babasının anılarını yeniden der 
loyorek bize ilettiler. Değerli gazi Haşan Bey savaş 
sırasında Ankara’da olduğundan, oğlu Sayın Aşçı, 
Gemlik özelindeki durumu Celal Bey’den dinleme 
■izi önerdiler. Yakın ilgilerine şükran borçluyuz. 
Haşan Bey’in anılarına da yer vermekle mutlu ola 
cağız.

* # #
Celal Çorum Bey’in anılarında, Dr. Ziya Kaya 

’nm öğretmen Veli Orkun’un anlattıkları ile ortak 
yönler olduğu gibi çok farklı ve zengin yönler de 
var. Orhun’dan aktardıklarımızı tekrardan kaçına 
rak Celal Bey’in anılarının ”özel ve güzel” yanları 
nı sunuyuruz. Sadece parantezli cümleler bizimdir.

Babam Umurbeyli. Anam Bulgariye’den 93 mu 
hacir! bir ailenin kızı. Yunan işgalinden 15-16 yaş 
larındaydım, şimdi 78 Babam o yıllarda Gemlik 
Kaymakamlığı "Tahrirat Katibi” (Yazıişleri Mü 
dürü) idi. Adı Mehmet Şükrü Efendi. Devre-i Ali 
ye (Lise düzeyi okul) imtihanlarına giriyordum. 
Yazları Ömer Fevzi Efcni’nin terzi dükkanında çı 
raktını.

İşgal öncesi ilk hatırladığım, körfeze giren 
Fransız denizaltısının açtığı ateş sonucu bir kişi 
nin yaralanmasıdır. Bu olay üzerine Mudanya tren 
istasyonunda askerlik yapan imarını merak ettik. 
Biga vapuruyla ertesi gün ziyaretine gittik. Vapur 
hop kıyızı izleyerek Geınlik'e geldi. Nitekim Fran
sız denizaltısı bir giin sonra Biga vapurunu Mudan 
ya önlerinde torpilleyip batırmış,

* * *
İngiliz gemileri daha sonra geldi. Babamın,son 

radan anlattığı: Kaymakam Beyi gemiye istemişler, 
gitmemiş. Babam talib olunca bir Rum despotla 
gemiye göndermişler. Kamaradaki düşman zabitle
rinden birisi babama :• “-Çıkarma yaparsak direniş 
olur mu?” diye soruyor. Babamın cevabı : “Harb 
bu belli olmaz!”

Rum despotla da konuşan zabitler kendilerini 
bir süre sonra geri yolluyor.

Görüşmeyi verdiği cevabı iletince Kaymakamın 
kullandığı söz : “-Ne cesaret Mehmet Efendi!” 
Gemiler aynı gece körfezden ayrılıyor.

Ertesi hafta tekrar gelen Ingiliz gemileri kara* 
ya asker çıkartmağa başladı. (6 Temmuz 922) A* 
pansıı peydalı olan çift kanatlı uçaklardan birisi, 
bugün yerinde Atatürk anıtı ve park pulunan Nu
ri Paşa’nın hanını bombaladı. Çıkan yangında bina 
vo çevre dükkanlar yandı. Denize bakan iki gazi
noyu evvelce Rumlar çalıştırırdı. Paşa'nıu kendi 
yazıhanesi PTT karşısındaydı, hepsi yandı ve yı
kıldı.

Kaymakam ve ileri gelen kişiler ilçeyi terket- 
mek uorunda kalınca babam "Kaymakam Vekili” 
oldu. Kurtuluşa kadar bu görevde kaldı. Cihatlı 
vo Benli Ermenileri ilçe halkından Orhangazi’ye 
kaçanları Kapıkayalarda vurdular. Ingilisler hükü
met konağı (Şimdi Lisenin olduğu yer) önündeki 
ramazan topunu sökerek gemilerine götürdü. Yu* 
nan askerleri daha sonra geldi ve ilçeyi Yunan’a 
tealini eden Ingilizler çekip gittiler...

# ♦ ♦
Yunanlılar geldiklerinin ilk günü TJmıırbey ü- 

lerinde vurdukları dörk Türk çetesinin ölüsünü il
çeye getirdiler. Evimiz önünden (Celal Bey’in evi 
Askerlik Şubesi altında) geçerlerken fesimi sakla
yıp peşlerindeki kalabalığa karıştım. Şubenin ardında

ANILAR...
Av. Ali AKSOY

ölüleri atlardan indirdiler. Birer ikişer resim çek
tirdiler sırayla ölülerin üzerine ayakla basarak ve 
mavzerlerine dayanarak.

Bunlar “Efzun” askerlerdi. Ayaklarında çarık, 
dizleri bulan çoraplar, belde yırtmaçlı etek ve o- 
muzlarına sarkan serpuş püskülleri... Sokakça uy
gun adım yürürken söyledikleri şarkıda : “Biz İs
tanbul’u aldık/Ayasofya’ya çan takacağız/Olduğu 
kadar Türkleri keseceğiz/Kalanları Kızılırmak-Ye- 
şilırmak hattına süreceğiz...“ Rumca söylüyorlar, 
Türkçe anlamı bu.

1. İnönü Harbi’ne giden bu askerlerden ancak 
çok azı geri dönebildi.

İçlerinde üç tanesi Yunan değil Bulgar’mış i 
meğer Ustamdan rica minnet tedarik ettikleri si
villeri giyerek bir gece Yunan birliğinden firar et
tiler.

Ustamın dükkanı şimdiki Sümerbank'ın yerin- 
diydi. Yunan komutan elbiselik kumaşla geldi bir 
gün. Dikmeğe başladık. Provalara gelip saatlerce 
dükkandan gitmiyor. Elbisenin dikildiği iki ay ol
duktan sonra baklayı ağzından çıkardı : “-Giren 
çıkan çok oluyor bu dükkana. Çevirmeyesiniz a- 
leyhimizde bir dolap.” Neden sonra elbiseyi alıp 
gitti.

Dükkana bu kez bir Yunan’lj er verdiler. As- 
keriyenin tamir işlerini yapacakmış. Atina’iı Vasil. 
Amaç dükkanı göz altında tutmak Balıkpazarın'da- 
ki Sarıcaoğlu Vasso’nnn dükkanına ancak Vasil'le 
beraber gidebiliyordum malzeme almaya. Onun ya
nında bile Rum çocukları bana sövüyor ve arkam
dan taş atıyorlardı. Üç Türk' bir arada görseler 
dovriyeler dağıtıyordu.

* # *
Babamı üç sefer hapsettiler. Türklerden “Ke

malist” diye ihbar etmişler birileri babamı. Her
kesin ayıbı kendine. Sorma kim diye. Ayıptır, ço- 
cukları-torunları utanmasın. (Sormadım ve Celal 
Bey’de söylemedi) Her defasından on-onbeş gün 
tutarak birkaç ay arayla hapsedip saldılar.

Bir gece babam gizlice evimizin arka bahçe 
kapısında içeri iki Türk çetesi aldı. Bende uyan
mış kapı aralığından gözetliyordum. Gelenlerin boy
nunda dürbün ve gömüşlerinde çaprazlama fişeklik
ler vardı. Yavaşça konuştular, Babamın verdiği bir 
deste kağıdı gelenler koyouna sokup aceleyle evden 
çıktılar. Çok heyecanlanmıştım, sabaha kadar uyu
yamadım.

Orhangazi'den yüzlerce muhacir gelince babam 
onları Türk evlerine taksim etti. İstanbul’a Hilal-i 
Ahmet’e (Kızılay) bilgi verip yardım istedi. Bir 
ay kadar sonra gelen vapur bunları alıp İstanbul’a 
götürdü, içlerinde 12 yaşlarında çenesi kopmuş bir 
kızcağız vardı.

$ * *
Hacı Gemlik gümrüğünde kolculuk yapıyordu. Namaz 

kılardı, hacca gittim derdi. Yunan bozgunundan üç ay ön
ce kendisini bir sabah Yunan askeri giysisiyle görünce çok 
şaşırdık. Nuri Paşa nın çarşı meydanındaki kahvesinde, ko
ca borulu bir gramofon, Rumca şarkılar, içki gırla ve Hacı 
Yunan askerleriyle polka oynamakta.

Ertesi sabah çeşmede beni tokatlayan Hacı, tersanede 
angaryaya götürmek için topladığı Türk köylüler arasına 
beni de kattı. Tek sıra dizildik gidiyoruz, Osman Fevzi 
Bey’in hanı önünde bir Yunanlı çavuş beni ayırdı. Onlar 
gittiler. Çavuş Türkçe konuşmaya başladı. İzmirliymiş, Ha- 
cı'ya kızıp sövdü.; '"-Size ne hayın oldu ki bize olsun.'

Yerli Rumlar'tn ileri gelen zenginleri işgale pek sevin
mediler, çapulculuk da yapmadı bunlar. Rumların orta ve 
fakir tabakası yaptı, ne japtt ise. Hatta Koço İstifanadi kur
tuluştan sonra kaçmayı dahi düşünmedi. Kurtuluş nkabince 
adamı, parasına ve köstekti saatine tamahea bizimkiler 
vurdu.

Gemlik'I kurtaran askerî birlik Deli Helit Pasa'ya bat
lı olanlardır. Yüzbaşı Cemal Bey ve hizmet eri Mehmet Ali 
kurtuluş arefesl şehit düşmüşlerdir, it Eylül 19U günü ka
çan düşmanın ton çılgınlıklarına hedef olmamak için pek 
dışarı çıkmadık. Sahil boyu kaçan Rumların beraberlerinde 
götürmek istedikleri eşyalarla doluydu. Açıktaki gemilere 
ulaşabilen ulaştı, kaçamayan helak oldu

Hacı“yı kurtuluş sonrası İstanbul'da Türk raptiyeler 
yakalayınca Gemlikliyim demiş. Muhabere yaptılar. Hac 
Gemlik'e gönderildi. Ve cezası veriML.»

BURSA VAKIFLAR BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1— Sürse Atatürk Vakıflar öğrenci Yurdu
na 1983-1984 öğretim yılı için aşağıdaki şartları 
haiz olanlardan sınavla öğrenci alınacaktır.

1— Yursa giriş için sınav 7 Mayıs 1983 günü 
saat 9.30 da Bursa Atatürk Vakıflar Öğrenci Yur
dunda yazılı ve sözlü olarak Türkçe, Matematik 
Fen ve Sosyal Bilgiler derslerinden yapılacaktır,

3— Sınava giriş için müracaatlar 31. 3, 1983 
günü meıai bitimine kadar Bursa Vakıflar Bölge 
Müdürlüğüne bizzat veya iadeli taahhütlü ra ek 
tupla yapıncaktır. Postadaki gecikmeler ve mü
racaatları nazarı itibare alınmayacaktır,

4— SINAVA GİRİŞ İÇİN MÜRACAAT 
ŞARTLAR! -

a)— Mail durumu orta öğrenim yaptırmaya imkanı 
olmayan İlk ve artı okul mezunlarından Orta t. re Lne 
I sınıfa der om edecek öğrenci olmak.

b)— Müracaat eden öğrenci tarafından. Bölge ve
ya Yurt müdürlüğüne hitaben yazılmış, pullu re imzalan 
mış. yurda girmek İçin sınava kabulünü İsteyen dilekçe

c)— Ailesinin aday öğrenciyi Orta Öğrenim yaptır 
maya mâli yeteneksizliklerini belirten Köy ihtiyar Heyeti 
veya İlçe ve il İdare Kurullarında alacakları belge

d)— (4,5x6) ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf

e)— Onaylı nüfus cüzdanı örneği
f)— Kayıtlı olduğu okulun son sınıf öğrencisi 

olduğuna dair alacağı çıkış belgesi (veya diploma)
g)— Bir adet zarf
h)— Bir adet İadeli taahhüütllfl posta pulu (50 

liralık)
ilan olunur.

Bursa Trafik Müdürlüğünden elmiş oldu
ğum arabamın 16 FL 508 nolu plakasını 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Nahit Altay

ZAYİ
İstanbul Liman Başkanlığından 1973 

senesinde almış olduğum gemici cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Laml lyidoğan

İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 3. 

3. 1 983 tarih ve 983/99 esas 983/86 karar 
sayısı İle nüfusta Fatma olan annemin adı 
Naziye olarak düzeltilmiştir.

Fikriye Akey

Operatör Doktor
AHMET DOĞAN
Kadın Hastalıkları ve

Doğum Uzma*ı
Fevzi Çakm^c (Kebem) Caddeni PTT UstS

Aktar Apt. Ket 3 Deine 7

Tlf s İf s 27 IU - Ev ; » 7I«

BU R S A

GÜNEŞ KUNDURA
COŞKUN GÜNEŞ

Yeni işyerinde, sayın müşterilerine 

hizmet etmekten mutluluk dayar.

Adres î Minibüs Sarajı No. 4 GEMLİK
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Bilinçli, sorunlarının nedenlerini ni- 
çinlerini irdeleyen haklarına sahip çıkan; 
toplumun sömürülmesine karşı, bir ku
şak yetiştirildi mi? Bu soruyu yanıtla
mak zor olsa gerek. İlkokuldan başlaya
rak, en üst aşamadaki okullara değin iş 
eğitimi de verilemediği tüm çıplaklığıyle 
ortada. Böyle bir gerçek ortada durur
ken, çocuklarımız-gençlerimizin davranış 
bozukluklarına başka anlamlar vermek 
olası mı? Onları ne ayıplayabiliriz, ne de 
suçlamaya dilimiz varır- Mahkemelerde 
yargılanmaksa; binlerin çocuklara genç
lere karşı ödevlerimizi yapamadığımızdan 
değilmidir? Acaba yargıçların karşısında, 
gençlerimiz mî var, yoksa analar baba
lar, bunların ötesindeki eğitimciler mi 
rar.

Öylesi kurallar getirilmeli ki, aileler 
elverdiği ölçüler içinde, evde çocuğa oku
la hazırlık becerileri kazandırmayoluna gire 
bilsin. Yalnız kitaplardan alınan bilgi ye 
terli mi ? Öğrencilerin, uygulama alanı 
bulunamadığında bellekler silineceği bir 
gerçekâeğil midir ? Yarının gençliğini 
yetiştirirken; onun, yaşamda kendisine 
yardımcı olacak, açmazlardan kurtaracak 
elhecerileri de kazanmasına önem veril
mesi kaçınılamaz bir gerçektir Bugüne- 
dek, öğretimin {kitaplarda yazılı olduğu 
gibi yapıldığı, gerçeği gündemden düşme
di Hele eğitim.

Eğitim topluca benimsenmez, önem
senmezse çocuğa ne evde ne de okulda 
yön verilmezse, o çoeuk bocalama devre
sinde yerini bulamaz. Dahası, bir şey ya 
yamamaktan doğan kişiliksiz gelişim aşa 
masında bunalımlı dönemde yanlış yol* 
lara sapacaktır. Öğretim 'eğitimi yüzey
sellikten kurtararak yaşama geçirilmesin
de yarar aranmaz; yöntemler saptanmaz 
sa ne olur ? Ana Kucağında başlayan 
korkutma dayak eğitimi hiçbir yarar sağ 
lamaz. Acaba bu dayaklı eğitim daha yu
karı okullarda ne ölçüde değişikliğe uğ- 

ı ruyor ? Bu sorunun olumlu, yada olum
suz yanı Programlarda aranea iyi olur.

kanısındayız Ayrıç önem kazanan bir so
run da programların öğretimde uygulanışı 
da önemli değil midir ? Programların, 
her bölümünün nasıl yaşama geçirileceği 
bunun niçin, neden böyle olacağı uzunca 
düşünülmelidir. Ne evde çocuk Savsak
lanmalı, ne de isteklerini ağısına tıkanalı.

Yetişen çocuklarımıza bir şey yap ■ 
manın vereceği tadi ’tattırmalıyız. Dert
lerini dinlemeli, dertlerine sırt çevirerek 
Ne haliniz varsa görün 'gibi Sert davra
nışlardan kaçınmak da çocukları, gençleri 
kazanmanın bir başka yolu değilmidir ?. 
Çacuklarımıza üretmenin mutluluğunu an 
latamazsak, onlarda el - kafa becerilerin
in hangi olanlara yatkın olduklarını sap
tayarak yönlendiremezsek; uygarlık yolun 
da karanlıklar içinde kalacağımızın bir 
göstergesi olacaktır; bu davranış.

12 Eylül öncesini bir anımsayalım; 
okullarda fabrikalarda başlayan isyan, 
ulus malına zarar verme e yİ emleri niçin- 
di ? Doyumsuz, çocuklukta kazanılan 
topluma karşı oluş duygular kavgacı ye
tenekten uzak, kendi felsefelerin» ters dü
şen tipler çıkardı ortaya. Bunlar, yöne
timlere kendilerinin de varolduklarını du
yurma isteklerinden kaynaklanıyordu. 
Bu vnrdulu • kırdılı eylemlerin sonucu 
anarşiyi getirdi gündeme Duyarsız yöne
timler geleceğin ne getireceğini kestirme
den eylemcilere yardım ediyorlarmışcasına 
Yollar yürümekle aşınmaz - gibi mantık
sız sözlerle geçiştiriyorlardı olayları.

12 Eylül sonrası herşey yeniden baş
ladı. Belleklerde acı anılar bırakan olay
lar önlendi Şimdiyse ekonomi anarşisini 
geriletme çalışmaları yapılıyor, Bunun 
da belinin kırıldığı - söyleniyor. Yönetim 
in tüm çabası; Türk Uulusunu bir daha 
anarşi ortamına götüremeyecek, güçlü yö 
netimler in gelmesini Sağlamak.

Demokrasiler tıkanır; ama sağduyu
lu geçici yönetimler bu tıkanmalar gider
mek için halk • Ulus adına yeni dina
mik günler hazılarlar. Tek dileğimiz de
mokrasi bir daha tökezlemesin.

KONGRE İLANI
ERKULLAR İNŞAATÇILIK, TAAHHÜT, TURİZM 

ANONİM ŞİRKETİ İDARE MECLİSİ BŞK.LIĞINDAN

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 1982 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdas 
ki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak .üzere 30 Mart 1983 Çarşamba günü saat 
14.30 da Şirket Merkezinin İstiklâl Cad; Gürleliler Han No : 2/13 GEMLİK adresinde yapı

lacaktın
Toplantıya katılmak için sayın hissedarlarımızın veya vekillerinin engeç 24 Mart 1983 

Perşembe günü saat 17 -oo ye kadar şirket merkezine başvurarak giriş kartlarını almaları ge* 
rskir*

Giriş kartlarının düzenlenebilmesi için sayın hissedarlarımızın sahibi bulundukları hisse 
senetlerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

G 0 N D E M ;

1* Başkanlık divanının teşkili
2- Genel kurul tutanağının Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi
3* 1982 yılına ait blanço, kâr ve zarar hesabı Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporlarının 

okunması* tartışılması, onanması ve Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibrası
4* Esas mukavelenin 8. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hizmet sû* 

relerinin tayini
5* Esas mukavelenin 14. maddesi gereğince Denetçilerin seçimi*
6» Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları ile Denetçilere verilecek ücretler hakkında karar 

alınması
7- Yönetim Kurulu İyelerine Türk Tleeret Kanunun 384 ve 33B. maddelerinin gerektirdiği iz

nin yerilmesi
S- firkat Ana efeleşmenin, şirketin maksat ve mevzuu İle İlgili 3. maddesine "Daire karşılığı 

inşaat yapmak” ibaresinin eklenmesi hususunda karar alınması
9- Dilek ve temenniler

Gayrimenkulün Açık Artırma ilânı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan 

Dosya No. 983/3 İzalei’şuyu satış

Şuyu-un izalesinin temini bakımından mahkemece satılmasına karar verilen Gem
lik Tapu Sicilinin 4. 7. 1965 tarih ve pafta : 5, sahife : 672 ve parsel 672 da ka
yıtlı Gemlik Cihatlı Köyü Bahçelerbaşı mevkiinde kâin 17840 metrekare miktarlı ve 
bilirkişi tarafından 1.300.900.- lira kıymet takdir edilen zeytinlik açık artırma sure
tiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 22/4/1983 Cuma günü saat 1İ.00 dan 11.20 ye kadar Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktın Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale elunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 2/5/ 1983 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu art.ymada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış mas
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale elunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 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 resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin' (-(-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme haeet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5'— Şartname* ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği- gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 983/3 izalei’şuyu sayılı dosya numarasıyla me
murluğumuza başvurmaları ilân olunur.
te. lf. K. 126 )
( İlgililer ti biri ne irtifak hakkı sahiplen de dahildir.

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

Ihsan BÖLÜK

iki haftalık kar tatilinden sonra...

K. KUMLA: 1 İSMETİYE: 1
İki haftalık kar tatilinden sonra, 

amatör kümelerde karşılaşmalar baş
ladı. Üçüncü amatör kümede, Gem
lik takımlarından K. Kumlaspor, Pa
zar günü Gemlik'te İsmetlyesppr.’la 
karşılaştı. K. Kumla bu karşılaşmadan 
1-1 lik beraberlikle ayrıldı.

Pazar günü açık güneşli bir ha
vada oynanan karşılaşmada, saha üs
tünlüğünü iki takımda tam olarak sağ 
ayamadı. Zaman zaman Arabayatağı 

kalesinde, zaman zaman da Kumla ka 
leşinde görülen tehlikeler, olumlu bir 
sonuç çıkarmadan önleniyordu. İlk ya 
rı hakimiyeti az da olsa Kumla'da I-

di. Konuk takım karşısında. sürekli 
gol arayışı içindeydi. Ancak, 42. da
kikada Ismetlye’den Şaban’ın Kumla 
kalesinde kullandığı bir korner atışın 
da top, ceutelanı İçinde bulunan Kura 
laspor kaptan) Adnan'a çarparak ev 
sahibi ağlarına kadar gitti ve Ismetl- 
yespor 1-0 öne geçti. İlk yan bu 
skorla noktalanırken, konuk takım i- 
klncl yarıya daha düzenli çıktı. Kum
la karşısında daha baskın oynuyordu 
fakat, 77. dakikada Kumlaspor’dan 
Turgut’un golü beraberliği getirdi ve 
müsabakanın 90 dakikalık sûresi 1-1 
berabere sonuçlandı.

SÜMERSPOR ARABA YAT AĞINI 
FARKLI YENDİ 4 -1

İlçedeki haftanın ikinci karşılaş
ması Sümerspor ile Arabayatağı kar
şısında oynandı. Bu karşılaşmada Sû 
merspor’un oyunu üstün geldi ve 
müsabakanın skoru 4-1 Sümerspor’un 
lehine sonuçlandı.

Ramazan KaIe(*.J Çelil Hepgûl 
G) Ertuğrul Reia(^) hakem üçlüsü
nün yönettiği karşılaşmanın İlk yar» 
sinde Sümerspor daha baskın oyna
dı. 37. dakikada Turgut, rakip ceza- 
alanı dışından kullandığı yumuşak bir 
atışı, konuk takım kalecisi Alaattin 
fazla önemsemedi ve top, bacak o- 
rasmdan ağlara kadar gitti. 41, da

kikada yine Turgut, r.efis bir gol da 
ha atarak durumu 2-0 yapa. İlk ya
rının son dakikası, konuk takımın ka 
leşi topa Namık sahip oldu. Areba- 
yatağı futbolcuları 'ofsayt var’ diye 
durdular fakat, karşılaşmanın hakemi 
Ramazan Kale'den ses gelmeyince 
Namık yürüdü va topu ağlara gön
derdi. 3-0

İkinci yarının 20. dakikasında 
atılan golde, yine Namık’ın imzası 
vardı. Skor: Sümer 4 Arabayatağı 0

Ve nihayet konuk takım bekle
diğe gole ancak 80. dakikada Salih 
vasıta* vla kavuştu.
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İLÂN
S.S. GEMLİK TÜKETİM KOOPERATİFİ BŞK.LIĞINDAN

Kooperatifimizin yıllık olağan kongresi 6/Mart/1983 pazar günü ekseriyet te
min edilmediğinden yapılamamıştır. İkinci toplantı 27/Mart/1983 pazar günü ay 

nı yer ve saatte yapılacaktır. Sayın ortaklarımıza duyurulur.

GÜNDEM s Yönetim Kurulu

1- Açılış ve yoklama 2- Başkanlık divanı teşkili 3- Yönetim kurulu raporunun 
okunması 4- Denetleme kurulu raporunun okunması 5- Bilanço, Gelir Gider ra
porlarının okunması 6- Yönetim ve Denetleme kurulunun İbrası 7- Yönetim kuru
lunun huzur hakkı alması için karar 8- Fiat farkının dağıtılması hakkında karar 
9- Dilek ve temenniler 10- Kapanış

KONGRE ÎLÂNI
S.S. GEMLİK SİGORTALI İŞÇİLERİ YAPI KOOP.

Kooperatifimizin olağan Genel kurul toplantısı 27/Mart/1983 Pazar günü Sa
at 14.oo de Osmaniye Mahallesi Pazar caddesi yeni düğün salonu No. 6 Gem
lik’te aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Tüm Üyelerimizin olağan genel kûrulumuza katılmalarını rica ederiz.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu

1- Açılış ve yoklama 2- Divan Seçimi 3- Yönetim ve Denetim kurulu raporları
nın sunulması 4- Yönetim kurulunun 1982 çalışması döneminin İbrası 5- 1983 
Yılı bütçesinin görüşülmesi ve onayı 6- 7 asil 7 yedek yönetim kurulu seçimi 
7- 3 asil 3 yedek denetçilerin seçimi 8- Dilek ve Temenniler 9- Kapanış.

KONGRE İLÂNI
S.S. SÜMERVİSKON YAPI KOOPERATİFİNDEN

Kooperatifimizin genel kurul toplantısı 29 Mart 1983 salı günü saat 16.oo 
da Akmanlar Pasajı No. 210 da yapılacaktır.

Tüm Üyelerimizin genel kurulumuza katılmalarını rica ederiz.

GÜNDEM :

1-) Açılış ve yoklama 2-) Başkanlık Divan Teşkili 3-) Saygı Duruşu 4-) Yön- 
tim kurulu Raporunun okunması 5-) Denetim kurulu Raporunun okunması 6-) 
Bilanço gelir gider hesap cetvelinin okunması 7-) Yönetim ve denetleme kurtları
nın aklanması 8-) Dijek ve Temenniler 9-) Kapanış

KONGRE İLANI
ORGESAN SANAYİ MALZEMELERİ

İMALAT - İHRACAT - İTHALAT VE PAZARLAMA A.Ş.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 1982 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda
ki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 30 Mart 1983 Çarşamba günü saat 
16.30 da Şirket Merkezinin İstiklâl Cad. Gürleliler Han No : 2/1 GEMLİK adresinde yapı
lacaktır.

Toplantıya katılmak için sayın hissedarlarımızın veya vekillerinin engeç 24 Mart 1983 
Perşembe günü saat 17.oo’ye kadar şirket merkezine başvurarak giriş kartlarını almaları ge
rekir»

Giriş kartlarının düzenlenebilmesi için sayın hissedarlarımızın sahibi bulundukları hisse 
senetlerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

GÜNDEM:

1* Başkanlık divanının teşkili
2- Genel kurul tutanağının Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi
3- 1982 yılına ait blanço, kâr ve zarar hesabı Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporlarının 

okunması, tartışılması* onanması ve Yönelim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibrası
4< Esas mukavelenin 8» maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin secimi ve hizmet sû< 

relerinin tayini
5- Esas mukavelenin 14. maddesi gereğince Denetçilerin seçimi*
6» Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklan ile Denetçilere verilecek ücretler hakkında karar 

alınması
7- Yönetim Kurulu Ayalarla» Türk Ticaret Kanunun >14 ve SIS. maddelerinin gerektirdiği İz- 

ala verilmeli
I- firkat merkezinin Orhangazlye nakledllmeıl konusunda karar alınması
•- Dilek ve temenniler

Gayrimenkulün Açık Artırma İlâm 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan 

Dosya No. 983/4 tzalei’şuyu satış

Şuyu-un izalesinin temini bakımından satılmasına karar verilen pafta : 5, sahife 
524, ve parsel ; 524 de kayıtlı Gemlik Cihatlı Köyü Malkuyu mevkiinde kâin 3160 
metrekare miktarlı ve bilirkişi tarafından 350.000.- lira kıymet takdir edilen zeytinlik 
açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 22/4/1983 Cuma günü saat 11.30 dan 11.50 ye kadar Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüİÖ 
baki kalmak şartiyle 2/5/ 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 % 10 u nisbstindo pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lAıımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıeı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dal- 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler aatış 
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 sieili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmene İera ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faindon alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname* ilân tarihindon itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 983/4 Izalei’şuyu sayılı dosya numarasıyla me
murluğumuza başvurmaları ilân olunur.

te. tf. K. 126 )
( İlgililer t A birihe irtifak hakkı sahipleri t!e dahildir.

BAŞBAKAN
Araştırma Enstitüsü Komu 
tanı Tuğgeneral Orhan
Öncül* Suni İpek Fabrika
sı Müdürü Haluk Yılmaz 
resmi daire müdürleri ve 
işçilerce karşılanan Başba 
kan Ulusu, önce Ihsar bö

ULUSU
bölümünü gezdi ilgililer
den bilgi aldı. Daha sen- 
ra üretme bölümüne geçe
rek Jaletin (selofan) üre
timini gördü.

Suni İpek Fabrikasında 
incelemesini bitiren Baş

bakan, İstanbul'a gitmeh- 
üzere ilçemizden ayrıldı.

Başbakanın İlçemizde 
inceleme yapması nede

niyle geniş güvenlik önlem 
leri alındı.

PEŞİNATSIZ SATILIK BÜROLAR
GÜRLELİLER HAN'da 12m2 lik 30 ay vadeli satılık bürolar

Kemal Erkul Tlf: 1496 Gemlik

Bursa Trafik Şubesinden aldığım 62475 nolu ehliyetimi Kaybettim Hükümsüz 
Adnan Karaeğlu

iskele Meydanında Denize Cepheli 
Peşin veya Vadeli Satılık Daire

MÜRACAAT : KEMAL ERKUL TLF : 1496 GEMLİK
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Zeytin Üreticisine Dağıtılacak ANADOLU

MARMARA BİRLİK
BEYTİN KOOPERATİFİNE
182 MİLYON LİRA GELDİ

BASIN BİRLİĞİ
BURSADA 
TOPLANIYOR

Zeytin Oreticisince 

1982-83 sezonunda Mar

mara Birlik Zeytin Tanm 

Satış Kooperatifine verilen 

ürünlerin bedeli olarak 

182 milyon lira geldi.

1982-83 Zeytin sezo

nunda Gemlikli zeytin üre

ticisinden 1 milyar 025 

milyon 578 bin . lira tuta- 

nnda 6 milyon 059 bin 

309 kilo zeytin alınmıştı.

Kooperatif ilgililerin

den aldığımız bilgilere gö

te ortaklara önümüzdeki 

günlerde dağıtılacak elan 

182 milyon liradan sonra 

kalan bölümlerin ödeme

4 MİLYON 
B A$ HAYVAN 
BESİYE ALINAC

Ankara (Basın-Yayın) 
Bu yıl erken kuzu kesimi 

î nln önlenmesi amacı ile 

4 milyon baş hayvanın 
besiye alınacağı açıklandı.

Tarım ve Orman Ba- 
j kanlığı yetkilileri, bu yıl 

I hükümetin hayvancılık a- 
lanında türlerin Islahını, 
besiciliği ve hayvan ürün 

I ferinin ihracatını teşvik e- 

i deceğlni belirterek, en er
ken kuza keeiminin önlen 

I mesl amacı ile besiye a- 
L hnması kararlaştırılan 4 

i milyon baş hayvandan 16 
i Mn ten ilave et üretimi 
I gerçekleştirileceğini, bu 

günkü f{atlar ile bu 
İlave et üretiminden hey- 

I vancılıkla geçinen yurttaş 
(arımızı 9 milyar liralık ek 

। gelir sağlayacağını söyle- 
| diler.

Tarım ve Orman Ba
kanlığı yetkililerinden edi
nilen bilgiye göre, hayvan 
(ılığın gelişmealne büyük 

lerine para sağlandıkça 
devam edilecektir.

1982-83 yılı zeytin alım kampanyasında üretici
lerden! kooperatifçe 6.059.309 kg. zeytin alındı.

A K
katkısı olan süt fabrikala
rından Ankara-Lalahah ve 
Mardin-Mazıdağı tesisleri 
de bu yıl hizmete soku
lacak, Balıkesir Süt Fab
rikasının da bu yıl İşlet
meye alınabilmesi İçin ça 
lışmalar yapılacak.

Seka
Hurda Kağıt 
Fiatlarına
Zam Yaptı

Seke Kağıt Fabrikaları Ge
nel Müdürlüğü hürde ka
ğıt fiatlarına zam yapıldı
ğını açıkladı.

Daha önceleri 8 lira
dan alınan kırpıntı kağıt 
15 lira kraft kağıt 15 lira 
gazete kağıdı 11 oluklu 
mukava 15 liradan satın 
alınacak.

İki yıldır uygulamaya 
konan ürün bedellerinin

Çiftçilerin 

Gelişigüzel 
Ağaç Budaması 
Yapmamaları 
İstendi

Ankara (Basm-Yayın) 

Özellikler meyve ağaçları 

nın çeşitlerine göre fark

lı bir gelişme gösterdiği

ni hatırleten yetkililer, bu 

dame sırasında ağaçların 

• çiçeklenme durumunun da 

önemli olduğunu söyledi

ler, eğeçların özelliklerini 

bilmeden gelişigüzel bu

dama yapılmaması gerek

tiğini hatırleten yetkililer, 

çiftçilerin budeme çalışma 

(arından önce yetkili yer

lerden bilgi elmalarını İs

tediler. Bu ereda İlkbahar 

da ağaçlara su yürümesi- 
9 
ne kedar budama çalışma 

larının devam edebilece

ği bildirildi.

bölümler halinde ödenme

si, üreticileri zor durumda 

bırakıyor. Gübre batların

daki artış, İşçilik ücretleri

nin yükselmesi, ilaç fiat 

larının ve genel giderlerin 

artması zeytin üreticisini 

zor durumda bırakıyor. Ü 

roticiler, kooperatifçe satın 

alınan zeytin ücretlerinin 

geç ödenmesi nedeniyle 
gerekli bakımı yapamamak 
tan yakınıyorlar,
72 nelu Marmara Birlik 
Zeytin Kooperatifine gelen 
182 milyon lira paranın 
dağıtılmasıyla ortaklar bir 
parça da olsa nefes ala 
caklar.

"GEMLİK YAZILARI"

ANILAR (2) 
Alı Aksoy’un Yazısı 

2. Sayfada

MISIR’A MO MÜRAT 
İHRAÇ EDİLDİ

Limanımızdan Mısır'a 

110 adet Murat 131 oto

nun dış satımı yapıldı.

Arzu ” adlı gemi ile

Basın7 Yayın Genel 

Müdürlüğünce yurt dü

zeyinde sürdürülen ’’ Ana

dolu Basını " konulu top

lantılardan bir yenisinin 

Bursa’da yapılacağı öğre

nildi.

Ticaret ve Sanayi 0- 

dasında 5-6 Nisan günleri 

yapılacak olan ” Anadoıu

Otomobil Fenni
Muayeneleri 
Aybaşında 
Yapılacak

İlçemizdeki fenni mu
ayeneleri biten araçların 
kontrollerinin aybaşında 
yapılacağı öğrenildi.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre 1 Nisan ve 
ya birkaç gön önce gel
mesi beklenen fenni mu
ayene heyeti konusunda 
Gemlik Şoför ve Otomo
bilciler Derneğince araç 
sahiplerine bilgi verilecek

1983 yılının İlk parti dış

satımında Mısır'ın Fort 

Sait Limanına 110 adet 

Murat 131 oto gönderildi.

Basını” toplantısında, 

Anadolu ve Türk basının 

sorunlar dile getirilecek.

Toplantının yapıldığı 

gün, Basın Yayın Genel 

Müdürlüğünce Akbank Sa 

nat Galerisinde ” Atatürk" 

konulu fotoğraf sergisi dü

zenlenecek.

Kongreler
Haftasını
Yaşıyoruz’

Dernekler ve Koope

ratifler yasaları hlkümle- 

ri gereğince Ocak-Şubat 

ve Mart aylarında dernek 

ve kooperatiflerin kongre

lerini tamamlamaları ge

rektiğinden son haftalar

da «kongreler haftası» o- 

larak geçiyor.

TOFAŞ ilgilileri otomobil 

satışlarının önümüzdeki 

aylarda devam edeceğini 

bildirdi.



Gemlik
Yazıları

ANILAR (2)

Av. Ali AKSOY

Bugiln sırada 86 yaşındaki Kurtuluş Savaşı ga
lin Haşan Aşçı Bey’in anıları var. Oğlu Abdullah 
Bey’in ilettikleri ile yetinmeyip kendilini 13 Mart 
günü uzun-uzadıya dinledim. Haşan Bey’in belleği, 
olanca ayrıntı ile korumakta yaşadıklarını... Geçen 
hafta Celal Çorum Bey’in anılarına nasıl kendi ağ
zından yer vermişek Haşan Aşçı Bey'i de kendi 
anlatımı ile sunuyoruz. Sadece kimi ayrıntıları çı
karıp açıklayıcı olma amacıyla küçük parantezlerle 
yardımcı olduk Söz değerli gazi Haşan Aşçı Bey’in :

Gemlik-Küçük Kumla Köyü’nde 1313’te doğ
dum. 1332’de bahriye askeri olarak Osmanlı do
nanmasında göreve başladım. Bir yıl süreyle Tiri- 
müjgan gemisinde kaldım. (Tirimüjgan Sultan II. 
Abdnlhamit’in ana adı.) Gemi daha sonra Deniz
yollarına devredilince bizleri “Efrad-ı Cedid” Mek
tebine yerleştirdiler. Beni askeri birliğin mutfak 
kısmına ayırdılar. Hem ailem “Aşçioğullan”, hem 
denizde gezen yemek yapmaktan anlar...

* * *

Devrin Bahriye Nazırı Cemal Paşa birgün tef
tişe geldi. Yataklarımıza varıncaya kadar gözden 
geçirdi. Kimi arkadaşlarımız hergün yemekten bık
tığımız yarım tayın, kuru bakla ve bulguru aşını 
üstlerinden saklayarak teftiş sırasında Cemal Pa- 
şa’ya gösterdiler. “-Almanlar’a has ekmek verili
yor; biz bunları yiyoruz.” diye şikayetçi oldular. 
(Dönem, Osmanh’nın Almanya ile aynı safta 1. 
Dünya Savaşına girdiği günlerdir) Devamla o gün 
çıkan iyi yemeğin “teftiş yemeği” olduğunu söyle
diler.

Paşa duruma üzüldü ve levazım amiri ile ko
mutana lazım geleni söyledi.

Üçüncü bölükteki ıtır ve fesleğen çiçekleri dik
katini çekmiş Paşa’nın, sordu-aradı; ben ekmiştim, 
söylediler. Cesaret edip yemeklerden yakınan iki 
kişiyle beni Cemal Paşa mahiyetine aldı. Bir yıl 
hizmetinde kaldım.

İçinde Cemal Paşa’nın olduğu kabine düşünce, 
yerine Ali Rıza Paşa geçti. İki-üç ay sonra yeniden 
kabine değişince bu kez Müşir Avni Paşa Bahriye 
Nazırı oldu. Avni Paşa’nın kaynatası Gemlik Ka- 
vakdibi Köyün'den Şakir Paşa'dır. Çok sürmedi 
sonra da Salih Paşa geldi Bahriye Nazırlığına.

Daha sonra İstanbul düşmanlar tarafından iş
gal edildi. Her resmi daireye işgal kuvvetleri birer 
masa koyarak kendi adamlarından birer kişi yer
leştirdi. Bütün bu zaman zarfından hep karargah 
hizmetinde idim. Yunanlılar’ın Anadolu'yu işgalini 
burada öğrendim. Bir sırasını düşürüp Salih Pa- 
şa'ya, Kuvayı Milliye saflarına katılmak istediğimi 
söyleyince, bana bir ay izin verdi.

* * *

Dönemin Üsküdar Jandarma Tabur Komutanı 
Kemal Bey, ailemizin eniştesi olur izin alır-almaz 
kendisini buldum, niyetimi anlattım. Memnun ol
du. Bir Yahudi tüccar aracılığı ilk gizlice tedarik 
edilen bir motora, “icabeden yükü" sarmişlar, do
kuz tayfa bir de ben, geceleyin Kumkapıdan Mar
mara'ya açıldık. Üzerimde Kemal Bey’in yazdığı

üç mektup...
Marmarayı motora Fransız bayrağı çekili geç

tik. Mudanya önlerinde direğe Hilali Ahmet (Kızı
lay) bayrağı çekerek kıyıya yanaştık. Avcı boy si
perlerindeki askerlerimiz bayrak değişince sevinçle 
ortaya çıktılar. Çoraplarıma sakladığım yükle ilgili 
evrakı Mudanya Şube Reisine verdim. Ve mektup
lardan birincisini,,.

Motordaki mühimmat süratle boşaltılıp tirene 
yüklendi; motor geri gönderildi. Yanıma verilen üç 
muhafızla birlikte, tirenle hemen Bursa’ya hareket 
ettik.

İkinci mektubu Bursa’da 56. Fırka Kumanda
nı Bekir Semi Bey'e verdim. Okudu ve mühimma
tı sordu. İstasyonda olduğunu söyleyince, tembihli 
adam koşturdu istasyona... Ardından : “-Künyeni 
söyle, seni asker yazacağım.” dedi. Ben söyledim, 
o yazdı.

Direnişçilerin kaldığı eski Osmaniye Oteli'nde 
kalmağa başladım. Gemlikli Necati Kurtuluş Bey’le 
ilk gece buluştuk. Ertesi sabah üçüncü mektubu 
Vali Hacim Muhittin Bey'e ilettim. Sorunca, jan
darmaya yazıldığımı söyledim. Bursa'da dört ay 
kaldık. 23 Nisan 1920 günü çıkmıştım Mudanya'ya 
Düşman Bursa’ya yaklaşınca ağırlıklarımızı İne
göl'e taşıdık.

İnegöl’de, Dr. Ziya Kaya Bey, Necati Kurtu» 
luş Bey, Yüzbaşı Cemal Bey (Sonradan İlçemizin 
kurtuluşunda şehit düşmüştür), Umurbeyli Ferit 
Bey’de vardı. Gemlik ve Bursa’nın işgal edildiğini 
anlattılar. Daha sonra Pazarcık’a, oradan da Bo- 
züyük’e geçtik. Burada bir hafta kaldıktan sonra 
Bilecik’e gittik. Gittiğimizin ikinci günü Kemal 
Paşa (Atatürk) geldi. 1920 yılı Ağustos ayı sanı
rım. Zengin bir beyin evinde misafir kalıyor Paşa. 
Bilecikte Celal Bayar ile Demirci Mehmet Efe'yi 
de gördüm. ’

# # #

Atatürk, akşam yemeği için aşçı aramış, alay 
kumandanımız : “-Bizim aşçımız var” deyince, 
Paşa'nm huzuruna çıktım, “-Yemek listesi yapacak 
mısınız?” diye sordum. Hatırnaz adamdı rahmetli; 
“-Listeye lüzum yok, dedi, ne yaparsan yap!”

Bir koyun kestiler, üç türlü yemek yaptım.
Paşa’nın yaveri yemekleri karıştırıp incelemeğe 

başladı. Yavere, “Yemeklerin mostrasını bozuyor
sunuz.” diye müdahale ettim. Tartışmamız büyüdü. 
Dar zaman! Yaver meğer başka düşünceyle kontrol 
ediyormuş. Kemal Paşa’nın kulağına gitmiş, çağır
dı, “-Bir ast üstüne karşı gelir mi?” diye sordu. 
Kendisine, evvelce dört Paşa’nın hizmetinde oldu
ğumu ve bu saflara nasıl katıldığımı söyledim.

Kemal Paşa’nm yüzü ışıdı “-Mutfak anahtarı 
şimden sonra sana teslim.”

Onyedi gün Bilecik'te kaldı. Yemeklerini ben 
pişirdim. Ankara’ya dönmesinden üç gün sonra da 
peşinden biz gittik Ankara’ya...

$ $ *

Ankara'da ilk üç gün, hepimize verilen birer 
fişle yemek yedik, fişleri gösterip. Çetelerin dü
zenli orduya geçmek istemediği konuşuluyordu or
talıkta. Biz üç bölük eski bir Rum Mektebinde 
kalıyorduk Talim-terbiye sonrası bizim alaya “sey
yar Jandarma Alayı” görevi verildi.

Haymana'ya hareket ettik. Oradan Balaya geçip 
karakol teşkil ettik. Duymamız : Padişah Vahdettin 
Yozgat’ı ve Zile’yi isyan ettirmiş. Ankara’yı tanı
mayın demiş. Orduya asker vermiyorlar. Eşkıya 
takibine memur edilince bunlardan dokuz kişi ya
kaladık. önce Balâ’ya sonra Yozgat'a götürdük. 
Burada dokuzunu da astılar.

Arkasında yediyüz altı eşkiyası olan Aynacı- 
oğulları çetesi ile ve yine Katil İlyas ve Çakır 
Çerkez çeteleriyle uğraştık. Bunları tedip ve tenkil 
ettik. İlyas yaptığı kötülüklerin cezasını haya
tıyla ödedi. Yine Sungurlu’da onbeş gün takip gez
dik, eşkiya kovaladık.

* # #

Düzenli ordunun vaziyete hakim olmasından 
sonra tekrar Ankara'ya döndük. Ailemin Ankara'da 
olduğumdan haberi yoktu. Gemlik'li Eşref Bey’i 
(1930’lu yıllarda Gemlik Belediye Başkam olacak
tır) Ankara’da gördüm. Kuvayı Milliyenin “Ayınpe 
Teşkilatı" kendisini sorguya çekmiş, anlayıp-dinle- 
yince bırakmışlar, Karaöğlan çarşısında oturup ko
nuştuk, Gemlik’te olan-biteni öğrendim, aileme ile
tilmek üzere mektup verdim.

Çankaya Korumasında görevliyiz, İstanbul’dan 
Salih Paşa gelmiş, yaveri yüzbaşı Hikmet Bey’den 
öğrendim. Tahtakale’de kaldıkları misafirhanenin 
korumasına geçirdiler. Sivil giyimli Salih Paşa, 
görmekle beni hatırladı. Hiç unutmadığım şey : 
Atatürk Salih Paşa’yı uğurluyor; Paşa benim için : 
'‘-Verin bunu donanmaya götüreyim.’ deyince. Ga
zi : “-0 bize verildi. Bilecik'te onyedi gün yeme
ğinden yedim. Donanmaya, hep beraber inşallah!"

# * #

Yunan kaçtıktan bir hafta sonra Gemlik'e gel
dik. Resmi binalar tahribedildiğinden ilçe kayma
kamlığı Danış Ekim Bey’in Jandarma Komutanlı
ğı izzettin Bey’in evinde (Şimdi yerinde Turangil 
apartmanı var) geçici kalmaktaydı. Yeni Mahalle 
Jandarma Karakolu Komutanlığını bana verdiler. 
Karakol on mevcutlu.

Sahil boyu halâ terkedilmiş eşyalar ve bozul
mağa başlayan cesetlerle doluydu. Verilen emir ü- 
zerine Bursa’dan kırk esir getirterek sahili bunlara 
temizlettim. Hatta esirlerden ikisi patlamamış bir 
bombaya çarparak öldüler. Bursa’ya iki eksiğiyle 
teslim eetim. Dokuz aylık bu görevden sonra yine 
Karacabey'de üç ay talim öğretmenliği yaparak 
terhis oldum. Yedi yıl askerlik yaptım.

Kurtuluş ertesi Gemlik nüfusu beşyüz kişi ka
dardı. işgal nedeniyle İstanbul, Adapazarı ve Gey
ve tarafına gidenler geri dönmeğe başladılar. Ve 
çok sürmedi ilk muhacirler Girit’ten geldiler.

Devamı Haftaya

GÜNEŞ KUNDURA
COŞKUN CÜNEJ

Yeni işyerinde, sayın müşterilerine 
hizmet etmekten mutluluk duyar.

Adres : Minibüs (Barajı No. 4 GEMLİK

GEMLİK 
KÖRFEZİ 

OKUYUNUZ 
OKUTUNUZ 

ABONE 
OLUNUZ

------ --------------------------------------------------

Operatör Doktor I
AHMET BOĞAN
Kadın Hastalıkları ve

Doğum Uzman
Fevri Çakmak (Maktem) Caddesi PTT Örtü

Aktar Apt. Kat 3 Dalre'7 BURSA

Tlf : if : 2T118 - Ey : 20 718



SPOR... SPOR... SPOR... SPOR... j 

Ihsan BÖLÜK

3. AMATÖR KÜMEDE 
İLKYARI SONA ERDİ

Sümerspor 0 Ağaköy 1.

Uzun süredir devam eden «kara. 
ki|> nedeniyle yapılamayan karşılaşma 
lar hafta İçinde tamamlandı. Bu kar
şılaşmalardan biriside, geçtiğimiz haf
ta salı günü Sümerspor ile Ağaköy 
arasında yapıldı. Ancak Sümerspor, 
bu karşılaşmadan 1-0 yenik ayrıldı.

Azotspor 1 Ahmetpaşa 0

Üçüncü amatör kümede, Salı gü
nü İlçemizde yapılan İkinci karşılaşma, 
Azotspor ile Ahmetpaşa arasında oy
nandı. Bu karşılaşmanın 90 dakikalık 
normal süresi 1-0 Azotspor'un gali
biyetiyle sonuçlandı.

K. Kumla 0

Kötü hava koşulları nedeniyle 
ertelenen karşılaşmalardan birisi de 
K. Kumla Selifflspor karşılaşmasıydı. 
Bu müsabaka Cumartesi günü Gem
lik'te yapıldı ve K. Kumla’nın 1-0'lık 
yenilgisiyle sonuçlandı.

Azotspor : 0

Cumartesi günü yapılan ikinci 
karşılaşmada, Azotspor i. Orhaniye 
karşılaşmasıydı. Azotspor'un 1-0 ye-

Mehmet Sütçüler, M. Ali Yazgın 
ve Umur Gürsoy hakem üçlüsünün yö
nettiği karşılaşmadaki tek golü, 48. 
dakikada İbrahim, Ağaköy adına attı. 
Ayrıca müsabakada, Sümerspor’dan 
Veysel kırmızı kart gördü.

Açık, güneşli bir havada oynanan 
karşılaşmadaki tek golü, 29. dakika
da Sami attı. Azotspor'un yengisiyle 
sonuçlanan bu karşılaşmayı M. Ali 
Yazgan, Mehmet Sütçüler ve Umur 
Gürsoy hakem üçlüsü yönetti.

Selimspor 1

Sellmspor’un 1-0 galip ayrıldığı 
müsabakadaki tek golü 60. dakikada 
Vural kaydetti. Karşılaşmayı Rıdvan 
İşanlayan, Cevat Gönüllü ve Osman 
Aydın hakem üçlüsü yönetti.

î. Orhaniye : 1

nlk ayrıldığı bu karşılaşmadaki golü
5. dakikada Mustafa attı

Umur spor : 2 Yunuseli : 1

FER-TUR
Turizm İşletmecilik Ticaret T.A.S.

t /

Hotel Konak Arda - Motel Villâ Lâle 
KONAKLAMA VE TATİL TESİSLERİNDEN 

SAYGILAR VE SEVGİLER...
Nişan ve düğünlerinizde, tören ve açılışlarınızda konuklarınız i- 

çin rezervasyon yaptırmaktan onur duyacağız : HOTEL KONAK ARDA

Seçkin Balıkeslr'lilerin üzerlerine titredikleri ve saygı duydukları 
konuklan için başvurdukları : HOTEL KONAK ARPA

Sanatçıların, Gazetecilerin, İş adamlarının, yüksek bürokrat, sa
nayici ve Tüccarların, bankacıların seçtikleri ı HOTEL KONAK ARDA

Yetişmiş, seveceğiniz hizmetindeki personeli, günün her saatin
de yapılan zengin kahvaltısı ve hafif içkileri, tüm konforu ile ; HO
TEL KONAK ARDA

Balıkesir ilinin turistik belgesi en yüksek derecede bulunan, bu
na karşın ekonomik olan tek Hoteli KONAK ARDA

VİLLA LÂLE, Burhaniye ören'de yaz-kış hizmet veren, devamlı sı 
cak suyu, kalorifer olan, Restaurant Hizmetlerini sunan bir din
lenme tesisidir.

VİLLA LÂLE, yaz-kış tatillerinizde, balayı, evlilik yıldönümü, yaş 
günü ve hafta sonları tatillerinizde size hizmet sunmaktadır.

KONAK ARDA ve VİLLA LÂLE’ye geliniz, KONAK ARDA ve VİLLÂ 
LÂLE'yl seçiniz.

Telefon : Balıkesir 6514 — Burhaniye 343

PEŞİNATSIZ SATILIK BÜROLAR
GÜRLELİLER HAN'da 12m2 lik 30 ay vadeli satılık bürolar

Kemal Erkul Tlf: 1496 Gemlik

Üçüncü kümede haftanın son kar
şılaşmasında, Umurspor, Yunusell'ni 
2-1 yenmeyi başardı. Umurspor'a 2 
puan kazandıran karşılaşmadaki golleri

16. dakikada Fatih ve 28. dakikada 
Canip attı. Yunuseli'nin tek golünü 
İse 83. dakikada, ikinci yârı oyuna 
giren Sezai attı.

2. AMATÖR KÜME... 2. AMATÖR KÜME...

Borusan Güvenspor : 2
ikinci amatör kümede Beyaz 

grupta lider durumda bulunan K. Do- 
ğuşspor’la Gemlik’te karşı karşıya ge
len Borusan Güvenspor, konuk takım 
karşısında 3-2’llk yenilgi aldı.

Karşılaşmanın ilk golünü 11. daki
kada Hüsamettin, Doğuşspor adına

K. Doğuşspor : 3
attı. 58. dakikadaki penaltıyı İsmail 
gole çevirince skor 1-1 eşitlendi. 72 
ve 75. dakikalardaki, ardı ardına ge
len penaltıları, Memduş gole çevirdi. 
3-1 87. daikada Sönmez’in golü ve 
skor 3-2

DÜĞÜN, NİŞAN VE NİKÂH 

YAPACAKLAR

İPEK - KOZA - TİCARET
DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

Ayrıca Fatura, Beni, İrsaliye, Makbuz, Senet 
Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım işleriniz İçin 
Gemlik Körfez Matbaacılık re Ambalaj Sanayi, 
Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK
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I
Ozçelik

Alüminyum
DOĞRAMA VE PANJUR SANAYlî

NURİ ÖZÇELİK

Konut-Büro ve iş Yerlerini 
Güneşten, soğuk ve sıcaktan'korur 
Binanızı güzelleştirir
Zarifleştirik
Teknik arızalarda 10 yıl garantilidir

KONGREYE (AĞRI 
S.S. HAYDARİYE KÖYÜ KALKINMA 

KOOP. BJK.LIĞINDAN

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
30 Mart 1983 Çarşamba gönü Haydariye Köyü İlko
kulunda saat 20.00 de yapılacaktır*

Ortaklarımıza duyurulur.

GÜNDEM: Yönetim Kurulu
1 — Açılış ve yoklama
2  Divan oluşumu, saygı duruşu
3  Yönetim kurulu ve denetleme kurulu çalışma ra

porlarının okunması
4-— Raporlar üzerinde konuşmalar, raporların aklan

ması
5----  Plan, proje yapımı için yönetim kuruluna yetki

verilmesi
6----  Ortaklıktan ayrılan veya yeni ortakların kabulü

hakkında karar alınması
7----  Tarım aletlerinin kullanımı hakkında görüş ve

karar verilmesi >
8----  Yerleşim yerinin saptanması
9----  Yeni yönetim ve denelim kurullarının seçilmesi
10 — Dilekler ve istekler, kapanış.

TLF : 2571
İSTİKLÂL CAD. GÜRÇAY PASAJI NO. 48 GEMLİK

HALK SİGORTA T.A.J.’DEN
İşyeri Akmanlac Pasajı Kat 2 No. 210 Gem

lik’te bulunan

OSMAN SOMER TOPLU
Türkiye Sınırları içinde şirketimiz adına Ha

yat, Yangın, Kaza, Nakliyat dallarında Sigorta 
işleri ile iştigal etmek üzere 11 Mart 1983 tarih 
II sözleşme ve vekillik çervesinde «B» Acenteli
ğimize atanmıştır.

HALK SİGORTA T A.Ş.

KAYIP
Milli Eğitim Bakanlı

ğından aldığım 3. Sınıf 
ehliyetimi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisi 
hükümsüzdür.

Mehmet Tekin

Satılık Ev
Yeni Mahallede 96 

m 2 tek katlı ev satılıktır.
Müracaat : Tlf : 1797

KAYIP.
Bursa Trafik Müdür

lüğünden 21 Şubat 
1980 tarihinde almış ol
duğum traktör ehliyetimi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Mehmet Ergun

İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 3.31983tarih 
983/99 esas 983/86 ka
rar sayısı ile nüfusta Fat
ma olan annemin adını 
Naziye olarak düzeltilmiş
tir.

Fikriye Akey

EK DUYURU
1 Mart 1983 tarihli 

Gazetemizin ilan edilen 
S.S. Gemlik Öğretmenle
ri Yapı Kooperatifi Genel 
Kurul Gündemine «Yöne 
tim Kurulu seçimi» mad
desi alınmıştır. Duyurulur.

Yönetim Kurulu

SAYIN GEMLİKTİLER II ODV1 I
Orta Doğu Video işletmeleri A.Ş. Gemlik Bayii

CENK VİDEO
M YAKINDA GEMLİK’TE HİZMETİNİZE GİRECEKTİR. |

II TLF: 3691 |
BALIKPAZARI MH. 1 NO.LU CD. NO. 139 GEMLİK g
Not : 19 Mart 1983 Cumartesi günü aaat 14.00-16.00 arasında yapa- || 

cağımız açılışa tüm Gemliklileri bekleriz.

S.S. GEMLİK SU ÜRÜNLERİ SATI> VE KREDİ KOOPERATİFİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin yıllık Genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem uyarınca 29 
Mart 1983 salı günü aaat 13.oo de Gemlik kayıkhane caddesindeki 
Kooperatif merkezi salonunda yapılacaktır.

Not : Ekseriyet temin edilmediği taktirde gelecek toplantı 5.4.1983 Salı gü 
nü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM :
1- Açılış ve saygı duruşu 2- Divan teşkili 3- Yönetim kurulu 982 yılı çalışma ra
poru, Denetçiler raporu kar zarar hesaplarının okunması, 4* Raporlar ile bilanço 
ve kar-zarar hesapları üzerinde müzakere açılması, Yönetim kurulu ile Denetim 
kurulunun aklanması ve oylanması, 5- 1982 Yılı hesap dönemine ait kâr’ın tevzii 
hususunda karar alınması, 6- 1983 yılına ait kadro çetvell ve tahmini bütçenin 
okunması, müzakere edilmesi ve oylanması 7- Dilek ve temenniler 8- Kepanış.

KONGRE İLÂNI 
S.S. BAĞ-KUR SİGORTALILARI 

GEMLİK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİNDEN
Kooperatifimizin 1982 yılına alt Genel Kurul toplantısı, 3 Nisan 1983 Pa

zar günü saat 14.oo de Osmaniye Mahallesinde Yeni Düğün aalonu bitişiğinde
ki kehvede yapılacak ve aşağıda belirtilen gündem görüşülecektir.

Ekseriyet sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı 10 Nisan 1983 günü aynı 
saat ve yerde yapılacaktır.

Ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve toplantıda hazır bulunmalarını önemle ri
ca öderiz.
NOT : Genel kurul toplentısınden bir saat önce topluca inşaatlarımız gezilecek, 

ortaklarımıza mahallinde bilgi verilecektir. Vasıta temin edilmiştir.

GÜNDEM : YÖNETİM KURULU

1- Açılış vo saygı duruşu, yoklame
2-, Divan seçimi
3- 1982 yılı faaliyet vo murakıp raporlarının okunması
4- Raporlar üzerinde müzakere vo raporların ibraı.
5* 1983 yılında yapılacak İşler hakkında görüşme ve ortaklardan yeni mali katkı

da bulunma İsteği
6- 1983 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi
7- Dilek vo temenniler 8- Kapanış

S.S. MURATOBA KÖYÜ KALKINDIRMA 
KOOPERATİFİNDEN

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul 
toplantısı 27 Mart 1983 Paaar günü saat 21.00 
de Köy Kahvehanesinde yapılacaktır.

Ortaklarımıza duyurulur.
GÜNDEM: Yönetim Kurulu

1— Açılış ve yoklama
2— Divan oluşumu, saygı duruşu
3— Yönetim kurulu ve denetim kurulu ça

lışma raporlarının okunması
4— Raporlar üzerinde konuşmalar, raporların 

aklanması
5— Plan, proje Çapımı için yönetim kurulu

na yetki verilmesi
6— Ortaklıktan ayrılan ve yeni ortakların 

kabulü hakkında karar alınması
7— Tarım aletlerinin kullanımı hakkında gö

rüş ve karar verilmesi
S— Yerleşim yerinin saptanması
9— Yeni yönetim ve denetim kurullarının se 

çilmesi
10— Dilekler ve istekler, kapanış.

EK DUYURU

1 Mart 1983 tarihli 
Gazetemizde ilan edilen 
S.S. Sümerviskon Yapı 
Kooperatifi Gsnel Kurul 
Gündemine Yönetim ve 
Denetim Kurulu seçimi 
maddesi alınmıştır. Duyu
rulur.

Yönetim Kurulu

CEM
GIDA PAZARLAMA

DOYUM ET MARKET
SAYIN GEMLİK LİLERİN 
HİZMETİNE GİRMİŞTİR.

D ere boyu İş Bankası
Yanı GEMLİK

tcıaam marn
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gemlik

Apartman Yerine Daire Abonmanı

SU ABOHELERİNDE
DEĞİŞİKLİK 
IISUNILIYUI
Apartmanlarda bir tür 

lü çözüm bulunmayan su 

abonmanhklarından daire 

abenmanhğı sistemine dö 

nüşömû düşünülüyor.

Konuyla ilgili olarak 

görüştüğümüz Belediye 

Başkanı Şebabettin Can- 

tay, su tahsilatlarının dü

zenli toplanamamasının 

baş etkeninin apartman s- 

bono sistemi olduğunu, 

bunun değiştirilmesi için 

yapılacak İlk meclis top

lantısı gündeminde ele a- 

lınacağını ve daire abone 

sistemine geçileceğini be 

llrtti. Belediye Başkanı 

Csntsy, apartman sakinle 

rinln aralarında doğan

Şehit Cemal İlkokulu 1/A Sınıfı Öğrencileri 

Okuma Bayramı Düzenlediler
Gemlik Şehit Semai 

İlkokulu 1/A sınıfı öğren
cileri, öğretmenleri Seval 
Ağrı önderliğinde, okuma 
bayramı düzenlediler.

Geçtiğimiz hafta so- 
nunds okul Balonunda ya 
pılan okuma Bayramında, 
minik öğrenciler okullar 
açıldığından bu yana o- 
kumayı öğrendiklerini vo
lilerine vo öğretmenlerine 
bir koz daha kanıtladılar. 

anlaşmazlıkların bazı kötü 

sonuçlar doğurduğunu be 

lirterek "Bundan belediye 

de mağdur olmaktadır.

Boru Hattı Patlayınca 
İlçe Susuz Kaldı
İlçemizin içme suyu 

gereksinimini sağlayan Na 
caklı kaynak suyunun bo
ru hatundaki patlama ne
deniyle susuz kaldık.

İlgililerden aldığımız 

bilgilere göre Haydarlye 

Köyü Nacaklı Suyu kay
naklarından ilçemize akı
tılmakta olan İçme suyu 
toplama bölümündeki maz 
galların orman ürünleri ta

Bayramın açılışında konuş 
ma yapan okul müdürü 
Osman Filiz, «öğrencileri
mize bakmak belki do siz 
den çok bizim görevimiz 
Sabahın sekizinden, akşa
mın beşine kadar çocuk
larımız İçin uğraşıyoruz. 
Onları şovkatlo bağrımıza 
basıyoruz. Yavrularımızın 
okumayı öğrenmeleri he
pimiz İçin büyük bir mut
luluktur.» dedi.

Tahsilatların hızlandırılma

sı için daire abone siste

mine dönüşümü daha ve

rimli olacaktır.” dedi.

rafından tıkanması sık sık 
ilçemizin susuz kalmasına 
neden oluyor.

Geçtiğimiz hafta so
nunda kaynağa yakın ana 
burunun patlaması nede

niyle İlçemiz' yine susuz kal
dı. Belediye Su İşletmesi 
elemanları boru onarım 
çalışmalarına başladılar.

Yarın sularımızın ak
ması bekleniyor.

Daha sonra öğrenci
ler, anne ve babalarına öğ 
rendikleri şarkı ve şiirleri 
sundular.

Şehit Cemal İlkokulu 
1/A sınıfı öğrencilerin dü 
zenlediğl «Okuma Bayra
mında öğrenciler şarkı 
vo şiir okurlarken.
(Foto : Ihsan BÖLÜK)

Belediye

Meclisi

Şehir

îmar Planı

Çalışmalarını

Sürdürüyor

Gemlik şehir imar 

planı çalışmalarında yeni 

bir aşama daha gerçek

leşti.

Bir süre önce İller 

Bankasından galen raporu 

inceleyen ve görüş bildi

ren Belediye Meclisi bu 

kez yine İller Bankasından 

gönderilen taslak İmar pla 

m üzerinde inceleme ya- 
f 

parak görüşlerini İletecek.

Bunun için Belediye

de plan üzerinde çalışma 

lar sürdürülüyor. İstenilen 

değişiklik önergeleri yeni 

bir rapor olarak hazırlana

cak.

Sahipli 

Köpekler 

Künyelenecek

Belediye vo Veteriner 

Haklmliğlnco alınan karar 

üzerine ilçemizdeki sahip

li köpeklerin tümünün kün- 

yolonmesi sağlanacak.

İlgililerden alınan bil

gilere gör»; av köpekleri 

ile sahibi belli olan köpek 

ler, düzenlenen künyeler

le kayıtlanacak ve veteri

ner hekimliği tarafından 

aşılanacak Sağlık fişi de 

düzenlenecek köpeklere 1 

den 100 e kadar numara 

da verilecek ve kimlikleri 

belirtilecek. Bunun dışın

da kalan tüm köpeklerin 

İse öldürüleceği belirtildi

İÇİMLERİ BAKANI BEKLENİRKEN

GÜMRÜK VE 
TEKEL BAKANI 
İLÇEMİZE GELDİ

İçişleri Bakanı Sela- 

hattin Çetlner’in pazar gü

nü İlçemize gelmesi bek

lenirken Turzim Bakanı 

yemek yemek için Gem- 

lik’e geldi.

İçişleri Bakanı Çeti- 

ner'in ilçemize geleceğinin 

duyulması üzerine Kayma

kamlık, Belediye Başkanlı

ğı ve İçişleri Bakanlığı 

na bağlı daire memurları 

pazar günü Hükümet Ko

nağında beklediler; ancak 

Bakanın gelmemesi üze

rine dağıldılar.

TURİZM BAKANI GELDİ

İçişleri Bakanı Çeti- 

ner’in ilçemize gelmesi bek

lenirken Turzim ve Tanıt
ma Bakanı İlhan Evliyaoğ-

Ölümden Döndüler

DÖRTYOLDAKİ KAZADA
CAN KAYBI OLMADI

Gemlik girişinde Pa

zar günü meydana gelen 

kazada 6 kişi çeşitli yer

lerinden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre 

16 EZ 882 plakalı mini

büs, Şehir içinden çıkmak 

ta olan Ahmet Günsoy 

yönetimindeki kamyona 

çarpmamak için sağ tarafa 

kaçtı. Ancak yol kenarın

da beklemekte olan Be

lediye Otobüsüne çarptı. 

Pazar çünû 6 kiçtnm yeralanmssıyU sonuçlanan 
trafik kazasında 16 EZ 882 plakalı mınibAoûn ir»»- 
dsn sonraki hali gKriûyor. (Foto : Ihsan 8ÖLÖK)

lu Boksör Restaurant’ta 
yemek yemeğe geldi.

BELEDİYE OTOPARK 
ABONMAN KARTI 
SATIHLARINI 
SÜRDÜRÜYOR

Belediyeler Yasası ilo 
özel oto otoların işgaliyo 
resmi olarak ödemeye zo
runlu kalınan ürcetlor i- 
çin hazırlanan "Abonman 
Kartlan” satışa çıkarıldı.

Günlüğü aylığı 750 
yıllığı 9000 lira olan o- 
bonman kartı bulunan oto
lar, ilçe trafik komisyo
nunca belirtilen otopark 
yerlerinde ücret ödemeden 
park yapabilecekler. A- 
bonman kartı olmayan oto
lar ise park yerinde 
saat başına 3 lira ödeye
cekler. Park yeri olmayan 
yerlerde park yapan her 
otoya para cezası uygula
nacak.

Daha sonra bankete çer» 

parak yan takla atan mi

nibüste bulunan Güner A- 

şan. Remzi Aşan, Nedime 

Şengül, Beyazıt Şengül, 

Ali Aşan ve 6 aylık İlker 

Aşan yaralandılar. Yorob- 

lann dördü ayakta tedavi 

edilerek taburcu edildiler.

Öte yandan kazaya 

sebep olan kamyon şo

förü Ahmet Günsoy iaa 

gözaltına alındı.
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Gemlik 
Yazıları

Loza> Antlaşması gerekleri, Türkiye île Yuna
nistan arasında nüfus mübadelesini (karşılıklı nü
fus değişimi) öngörür. İki ülke, İstanbul’da yaşa
yan Rumlar’la, Batı Trakya Türkleri’ni kapsam 
dışı bırakarak nüfus mübadelesine giderler.

Ulusumuzun büyük askeri seferi, Lozan’da, si
yasal bağımsızlık kazanılmasiyla sonuçlanırken, sa
vaş sırasında yaşanan acı olaylar nüfus değişimini 
kaçınılmaz kılar. Zira işgalci Yunan ordusuyla iş
birliği yapan yerli Kumlar, .yenilen düşmanla bir
likte kaçmış, kaçmayanların da Osmanlı dönemin
deki “eski ağız tadı’* kalmamıştır.

Yunan ordusu “Küçük Asya Felaketi”ne uğ
rayınca, (Deyim Yunanlılar’ıu), Anadolu’dan gelen 
binlerca mülteci nedeniyle, Yunanistan’da Misak-ı 
Milli Sınırları dışında kalan Türkler'in can ve mal 
güvenliği ortadan kalkmıştır. Soruna çözüm, nüfus 
mübadelesi yapmak yolu ile bulunur.

Bunun sonucu, Yunanistan’dan ülkemize gelen 
binlerce Türk ailesi gibi Ali Aksoy'un dedesi de 
Vodina’dan gelen “mübadil" olur...

(Mübadelede Türkiye'den 149.851 Rum gitmiş, 
buna karşılık 1923-33 yıllan arası Yunanistan’dan 
384.000 Türk ülkemize gelmiştir.) (Kaynak : Türk 
Ansiklopedisi, Cilt 17, Sayfa ; 460)

Şimdiki imar ve Iskan Bakanlığının İlk ku
ruluşta adı ''Mübadele, imar ve İskan Vekaleti" o- 
lup, ilk “Vekil" Gemlik-Umurbey doğumlu Sayın 
Celal Bayar’dır.

Meydan-Larousse'a ve başka kaynaklara göre 
Yunanistan’a Anadolu’dan giden tüm mülteci ve 
mübadil toplamı 1.400.000 kişi. Bu gidenler, Yunan 
toplumsal düzenini alt-üst eder. Savaş suçlusu bu
lunan “Dokuzlar” kurşuna dizilar. Ekonomik güç
lüklerin dayatması sonucu 1924 yılında komşu ül
kede “tToprak Reformu” yapılır.

“Komşu ülke" sözü bizim kuşaklar için geçer- 
lidir. Mübadeleyi yaşayan ilk kuşak "memleket” 
diyordu. Otuzlu yaşlarında gelenler çoktan, dünya
dan göçtü; çocuk gelen babalarımız da yetmişli 
yaşlara dayandılar.

Bu yazı öncesi eczacı dostumuz Erkan Mut- 
man’ın Girit mübadili babasını ve yine “Giritli'nin 
Kahvesi”ni işleten Mustafa Çakmak Bey’i dinledim. 
Yine Preveze’den gelen Nafiz Aldoğan Bey’le, e- 
mektar şoför “Paşabahçe" Lütfü Kırdar Bey’in a- 
ml arını deştim... Vodinah Haşan Bekçe Bey'i bir 
türlü bulamadım!

# * #
Girit'ten 12 yaşında gelen Namık Mutman Bey 

şöyle anlatıyor : (Gemlik'» ilk gelen ve burada en 
çok Iskan gören mübadil gurup biziz. 1923 yılı a- 
ralık ayında Kırzade vapuru ile önce İstanbul’a, 
iki gün karantina sonrası Mudanya’ya geldik. Ge
lenlerin yarısı Mudanya’da iskân gördü. Biz ve ar
kamızdan gelen Girit'tiler Gemlik'te...

Babam Ali Efcndi'nin Girit’te cam imalatha
nesi vardı. Rcsmo’da otururduk. Dayım Haşan Rı
za Bey, babamın dayısı Dr. Pertev Efendi ve am
cam Kâmı Bey Girit meclisinde mebustular. Ken
diye şehri su şebekesinin yapımı, dayım Haşan 
Rıza Bey'in eseridir.

Girit'te önceleri 480.000 Türk varmış. II. Ab- 
dülhamit, 220,000 kişiyi Meşrutiyet sonrası Antal
ya ve İzmir'e iskan ettirdi. Çanakkale Savaşları’na 
Giritliler gönüllü katılmış, çaldıkları Ingiliz tek
neleriyle erzak ve silah taşımıştır. Bak buraya : 
Atatürk’e İzmir’de yapılması tasarlanan suikaati 
ihbar eden do Girit’li Şevki Bey isimli birisidir.)

7-8 yaşlarında Girit’ten gelen Mustafa Çakmak 
Bey’in hiç unutamadığı : Kilise çanları birgün 
uzun-uzua çalmış. Hep ağlamış Rum komşuları...

NÜFUS MÜBADELESİ 

OLAYI

Av. Ali AKSOY

Sebep : Trikopis Anadolu'da Mustafa Kemal’e esir 
düşmüş.. Ve .Türkler uzun süre tedirgin yaşamışlar.

* # *

Gemlik Iskan Kurulu Mutmanlar’ın dedesi Ali 
Efendi'ye, iskan edilme günlerinde cam tedarik e- 
dip takma işi verir. Giritliler’in gelişinden 7 ay 
sonra Prevezeliler, birkaç ay sonra da Vodinalılar 
gelir, Rumtar’ın terkettiği evlere yerleştirilir gelen
ler. Kayhan, Balıkpazarı, Halitpaşa ve Orhaniye 
Mahalleleri yeniden dolar. Ne demişti Haşan Aşçı 
Bey : (Rumlar gittiğinde Gemlik’teki Türk nüfus 
beşyüz kişi kadardı.)

ilçe nüfusu, gelenlerle 5.000’e yaklaşır.
Preveze’yi merhum kayınpederim Cemil Yar'ın 

anlatımı ile bilirim. Benzer şeyler Nafiz Bey’le 
Lütfü Bey'de anlatıyor. Balkan Savaşı sonra baş
layan sistemli baskı Anadolu yenilgisi sonrası da 
artıyor. İsimsiz tehdit mektupları, okulları kapat
malar ve istimlâk etme ile korkutmalar...

1924 yılında ilçemize yerleşen tüm mübadille-, 
re devletçe iskan verilir. Ne var ki hemen herkes, 
geride bıraktığı mala karşılık burada eşdeğer iskan 
alamadığı fikrinde. Bu savları ihtiyatla karşılamak 
gerekir. İskanen verilen mal, Orhangazi-Yeniköy'e 
yerleşen kendi ailemden bildiğim : Kişi başına 40 
ağaç zeytin. 4 dönüm tarla, ev veya ev arsası...

# # *
Asıl sorun, sanırım, yeterince mal alamamak 

değil, “göç etmek"tir. Göç, insan ömrünü ikiye bö
ler. İlk kuşak, işte bu göç etmekten doğan kaçınıl
maz ruhsal çâlkantıyı yaşamıştır. Dedem ölünceye 
kadar : (Kaç yıl oldu halâ mı emanet bakışları/ 
Her zemheri kahrolmak / Kar yağarken utanmak / 
Nerde Makedonya'nın ? / Buzlar mavzer saçaklarda 
kışları...)

Girit ve Preveze’den gelenlerin bir kısmı ilk 
yıllarda bazı sıkıntılar çeker. Örneğin yeterince 
Türkçe komuşamadıkları için memuriyete alınmaz
lar; dışarıda işçilik vermek istemezler. Fakat sos
yal ilişkilerine yansıyan, ne de olsa Avrupalılık 
“bulaşması” görülür. Zengin sofra kültürleri, kadı
nın aile içinde inkâr edilmemesi Anadolu’ya getiri
len “farklı* şeylerdir, ilçenin yerli halkı kendilerini 
başlangıçta “Tango" niteler. Mübadiller yerli halka, 
hecelere bölerek : “Yer-li-na!” derler...

# * #
Zaman değirmeninden pek birşey kurtaramadık 

geriye. 1924 yılındaki mübadele göçünü sonraki 
yıllarda iç göçle gelenler izledi. Hızlı nüfus artışı 
nedeniyle ilçe yeniden yıkılıp-yapıldı. Rumlar'dan 
kalma tarihsel değeri olan evler, yerlerini, hiçbir 
özelliği olmayan, sadece satmak için yapılmış be
ton yığınlarına bıraktılar.

Ortaokul öğrencisi torunlar, saklı destlerini a- 
ralannda Rumca konuşan dede ve ninelerine, bas
tılar zılgıtı : “Oldu-olacak akşam yemeğine sal
yangoz pişirin bari....” Yaşhlar toprak oldu; to
runlar şimdi anne...

Ama yina de yazları, boyunlarında fotoğraf' 
makinaları ile Yunanistan'dan turistler geliyor il
çemize. Paşabahçe Lütfü Bey, Preveze'deki çocuk
luk arkadaşlarını ara-sıra ziyarete -gidiyor. Bayan 
Dide Setiriyu (Benden Selam Söyle Anadolu'ya) 
romanını, barış özlemi dolu yüreği ile yazıyor. Bi
zim Necati Cumalı, önce (Makedonya-1900) öykü
lerini yazıp, vaadettiği (Viran Dağlar) romanını al
tı yıldır halâ yazmıyor.

Ve cumhuriyetin ilk yıllarında (Gazinin hatırı 
var) diyerek oylarını Halk Partisine veren müba
diller, çok partili demokrasiye geçince, bu kez, Ba
yat’ın hatırını sayıp oy kullanıyor...

Yorum? Yorum yok...

Operatör Doktor
AHMET DOĞAN
Kadın Hastalıkları ve

Doğum Uzmanı
Fevzi Çakmak (Maktem) Caddesi PTT Üstü 

Aktar Apt. Kat 3 Daire 7 BURSA

Tlf : İf ı 27 128 - Ev : 20 718

DÜZELTME

Geçen haftaki gazetemizde yayınlanan S.S. Mu- 
ratoba Köyü Kalkındırma Kooperatifine ait Kongre I- 
lanının 7. maddesi yanlışlıkla yayınlanmıştır.

Düzeltiriz.

GÜÇLÜ OTO ELEKTRİK - /
KARBÜRATÖR BAKIM SERVİSİ

KADİR AKSOY

Gemlik'lilsrin Hizmetine Girmiştir.

Hamldlye Mah. Tekel Sok. Kordon Boyu No. 45
GEMLİK

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek sütun santimi 200 TL.

İcra ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL.

Kayıp İlânları 500 TL.

Teşekkür ve Değum ilanları em. 50 TL.

Kongre İlânları 1500 TL.

Koop. Kongre İlanları 2000 TL.

Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
6 Aylık 400 TL.
Yıllık 800 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlan masıegerl verilmez 

Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar

GÜNEŞ KUNDURA
COŞKUN «ÜNE}

Yeni işyerinde, sayın müşterilerin* 
hizmet etmekten mutluluk duy*T*

Adres : Minibüs Garajı No. 4 GEMLİK
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Neden Döğüştüler!

Yazıya başlarken, «TOHUM ve TOP 
RAK» adlı film de, beyaz camda boy 
gösterdi. OsmanlI'sın Saray içi oyunları, 
doyulamaz taht kavgaları; sadrazamların 
akıl almaz oyunları sergileniyordu beyaz 
camda. Osm anlı împaratorluğu'nun mer
kezi İstanbul şehrinin Topkapı Sarayı'n 
da oynanan oyunlarda Devlet-i Osmani
ye’nin kokuşmuşluğu ileri sürülürken; Ye 
niçerilerin ortadan kaldırılmasında düşü 
nülüyordu. Batan, ortadan kalkmaya yüz 
tutan; yediyüz yıllık Osmaulı’nın, son 
yıllarını yaşadığı bir ortam.

Bu ortamda, bir gün gelecek Düvel-i 
Muazzama’ya da;

—Buyurun topraklarımıza diyecek 
■ denli şaşırmış; yıllarca soyulan halkı da; 
düşünmez olmuştu hanedan. Saray’ın sar 
sıntılan sonucu, tutunucak dalı kalma
mıştı OsmanlI’nın. Çanakkale önlerinde 
dünyanın en güçlü donanması yavaş, ya 
vaş içeri giriyordu. Saray sessizlik içinde 
bekliyordu düşmanı.

68 yıl önceki acılı günlerde, Çanak
kale’de bir adam vardı; düşmanın kar
şısında. Çanakkale’nin geçilemiyeceğini 
duyuruyordu; Osmanlıyla sarmaş-dolaş olan 
yedi düvele. Mustafa Kemal, Çanakkale’ 
de olanca gücüyle savaşacak, emperyalist 
lerin yurda girmeleri önlenecekti. Eski
miş, kokuşmuş bir yönetimin yeri yok
tu bu topraklarda. Yönetimin, 
kapanmış; düşmandan yana olan 
kurmaylarının yapacakları, birşey 
tu.

Saraya 
sözde 

de yok

Çanakkale'nin, Ege Denizi’ne, 
kale Boğazına bakan tepelerinde, 

Çanak 
gerçek

gün ışığı gibi ortadaydı. Kurtarmalıydı: 
Mustafa Kemal, halkını. Bu halk, kendi 
önündeki utku muştulayan günler için 
çalışmalı, üretmeliydi. 18 Mart 1915 ta
rihinin ışığında, yeni yollar açılmalıydı.

Yıllarca savaş vermiş Türk Ulusu’nun, 
savaşçı çocukları, görevleri bittiğinde, 
yıkılmış-yumrulmuş yurdun, kalkınması 
için dişlerini tırnaklarına takmalıydılar. 
Türk Ulusu’nun işinin bittiğini sanan | 
düşman; ikinci önemli girişimin, kalkın
ma olacağını da bilmeliydi , oyunlarının 
geri teptiğini de görmeliydiler Osmanlıy- 
la sarmaş-dolaş olan yedi düvelle, Mus
tafa Kemal, Çanakkale tepelerinde sava 
şacak; emperyalistlerin yurda girmeleri, 
önlenecekti. Eskimiş, kokuşmuş bir yö
netime yer yoktu. Bu yönetimin Saraya i 
kapanmış, düşmandan yana olan, sözde 
kurmaylarının yapacakları bir şey de yok 
tu.

Öyle bir gün gelsindi ki, yıllarca 
düşmanlıklarını sürdüren Dünyanın bü
yük katilleri, dost ellerini uzaktmahydı- 
lar ki; Çanakkale yenilgisiyle, yedikleri 
şamarın acısını unutmamış olsunlardı.

Yurduna göz dikenlere aman verme 
yen Türk Ulusu’nun nasıl var olduğunun | 
şaşkınlığını da, unutmamış olmalıydılar. 
Onurlu, sulhçu bir ulusun önünde diz 
çökmeleri kaçınılmazdı. Çanakkale Savaş 
lan bizleri, Anadolu Yaylasında düşman 
kovalamaya götürdü. Bitek Anadolu Ni
neleri, Mehmetçiği doyuracak; ısıtacak, 
giydirecek denli cömertti. Sabanla top
rağın karnı yarılırken; düşmana yenikli- 
ğinin benimsetildiği de öğünç kayna
ğı oluyordu.

Bundan sonra, Anadolu’nun yarar
ları sarılacak; gözlerin yaşları dindirile- 
ti. Anadolu insanı tüm gücünü, toprak
la savaşa verecekti. Saban, toprağın kar I 
mm yaracak. İnsanımızın almteri, savaş 
alanlarında* akarak, Anadolu Toprağı'na 
karışacaktı. Anadolu insanı, toprağın ken 
dinin olduğu kıvancını duyacaktı.

Soralım yine : —Neden döğüştüler!

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

Sümerspor,
Çeltikspor Karşısında
Zorlandı 1-2 Ihsan BÖLÜK

Üçüncü amatör kümede ilçemiz
de haftanın tek karşılaşması Sümer- 
spor ile Çeltikspor arasında oynandı. 
Grubunda düşmeme mücadelesi veren 
Çeltikspor, Pazar günü Sümerspor’dan 
2 puan almayı başardı..

Geçtiğimiz hafta pazar günü sa
at 14.oo de, Mustafa Çakmak, Attila 
Aktan ve Cüneyt Aktan hakem üçlü
sünün yönettiği karşılaşmada, baskın 
oynayan takım Sümerspor olmasına 
karşın, galip gelen takım Çeltikspor 
oldu. 11. dakikada Çeltikspor'un, Sü 
merspor kalesindeki ilk akınım Ce
malettin golle noktaladı ve takımını 
1-0 öne geçirdi. Hemen ardından İr
fandın orta sahaya yakın yerden kul
landığı bir serbest vuruş, Çeltikspor 
ağlarına kadar gitti. Ancak karşılaşma 
nın orta hakemi Mustafa Çakmak’ın 
kararı ofsayttı. Daha sonra Sümer
spor konuk takım karşısında sık sık 
akınlar yapıyordu ama bu akınlar o- 
lumlu bir sonuç vermeden misafir 
takım defansınca önleniyordu. Daki-

SÜMERSPOR : Hasan(,#) Haydar 
(«») Emln(„) Adnan I ® Adnan II 

(.») Mehmet^») Tekln(>#)(M. Ali 

İsmail *,) İrfan(,„,) Turgut(.,J 

MUSADERELİ EMVAL SATIŞ İLÂNI

ka 30 ve yine Cemalettin, Sümer
spor ağlarına bir gol daha gönderdi. 
Cemalettin bu golle takımını 2-0 ö- 
ne geçirdi. Müsabakanın ilk yarısı bu 
sonuçla noktalanırken, devre arasın
da, oyunda yer almayan Kaptan Mus
tafa’nın sitemini bir görecektiniz. 
•Derken ikinci yan başladı. İlk daki

kada Sümer bir penaltı kazandı. Ne var 
ki Namık'ın kullandığı bu penaltı olum 

lu bir sonuç vermedi. Daha sonra 
top genellikle orta sahadaydı. Sümer- 
spor'un karşılaşmanın başından beri 
beklediği gol, ancak 82. dakikada İr
fandın ayağından, geldi. Bu golden son 
ra Sümerspor'da bir hareket görüldü. 
Adeta tek kale oynuyordu. Artık bu 
na şansızlık mı denir, oyuncuların bo 
zukluğu mu denir, bir türlü olumlu 
sonuç elde edemiyordu Sümerspor. 
Ve 90 dakikalık mücadelenin sonun
da galip gelen takım Çeltikspor oldu.

Sümerspor'un 2-1 İlk yenilgisiyle 
sonuçlanan karşılaşmaya takımlar şu 
kadroları ile çıktılar.

ÇELTİKSPOR : N«ci(„) Mehmet 

(,*) Fahri („) Bülent (,,) Yılmaz 

(.*) Kayhan (.*) Vedat (,.) Kad1r(„) 

Bilgin (.,*) Hüseyin Cemalettin 

(•¥*)

FER-TUR
Turizm İşletmecilik Ticaret T.A.S. 

Hotel Konak Arda - Motel Villâ Lâle 
KONAKLAMA VE TATİL TESİSLERİNDEN 

SAYGILAR VE SEVGİLER... <
Nişan ve düğünlerinizde, tören ve açılışlarınızda konuklarınız i- 

çin rezervasyon yaptırmaktan onur duyacağız : HOTEL KONAK ARDA

Seçkin Balıkeslr'lilerin üzerlerine titredikleri ve saygı duydukları 
konukları için başvurdukları t HOTEL KONAK ARPA

Sanatçıların, Gazetecilerin, İş adamlarının, yüksek bürokrat, sa
nayici ve Tüccarların, bankacıların seçtikleri : HOTEL KONAK ARDA

Yetişmiş, seveceğiniz hizmetindeki personeli, günün her saatin
de yapılan zengin kahvaltısı ve hafif içkileri, tüm konforu ile ; HO
TEL KONAK ARDA

Balıkesir ilinin turistik belgesi en yüksek derecede bulunan, bu
na karşın ekonomik olan tek Hoteli KONAK ARDA

VİLLA LÂLE, Burhaniye ören’de yaz-kış hizmet veren, devamlı sı 
cak suyu, kalorifer ölen, Restaurant Hizmetlerini sunan bir din
lenme tesisidir.

VİLLA LÂLE, yaz-kış tatillerinizde, balayı, evlilik yıldönümü, yaş 
günü ve hafta sonları tatillerinizde size hizmet sunmaktadır.

KONAK ARDA vo VİLLA LÂLE’ye geliniz, KONAK ARDA ve VİLLÂ . 
LÂLE'yl seçiniz.

Telefon : Balıkesir 6514 — Burhaniye 343

Parti Muhammen
No. Emvalin Cinsi Adet M3. Steı Kental Bedel % 7.5 Tem. İstif Yeri

1 Çınar Tomruk 95 39.775 — 1000.- 3000.00 Keçikaya Ç.
2 Çınar Odun — — — 250 1100.- 1900.00 >
3 Y. Mamul Çam Tahta27 1.049 — — 2000.- 160.00 Fıstıklı K.
4 Meşe Odun — — — 7.5 500.- 280.00 Mecidiye K.
| Kesrene Odun — — — 2 5oe.- 75.00 >
| Meşe Odunu — — — 2 500.- 75.00 Hayriye K.
7 Kayın Odunu — — — 4 500.- 150.00 Mecidiye K
8 Meşe Odunu — — — 90 500.- 3375.00 Hayriye K.
9 Kayın Odunu — — 28 — 2300- 4830.00 Selimiye K.

10 Karışık Odun — — — 150 300.- 3375.00 Essnköy
11 Meşe Odunu — — — 2 500.- 75.00 Mecidiye K.
12 Kestane Çubuk — — — 1.5 400- 45.00 »

13 » » 644 — — — 5.- 24200 Armutlu
14 » » — — — 3 400.- 90 00 Mecidiye K.
15 Çınar Odunu — — — 3 400- 90.00 Armutlu
16 Kullanılmış Balta 5 — — — 200.- 75.00 Hayriye K
17 > »3 — — 200.- 45.00 Armutlu
18 » Kazma 3 — — 500.- 115.00 Hayriye K.
19 » Bel 1 — — — 750.- 57.00 > »

18.054 00

1— Yukarıda cins ve miktarları yazılı musadereli orman emvali ve suç aletten IS ka
lem halinde 15 03.1983 tarihinden itibaren 15 gün müddette eç>k arttırma sure
tiyle satışa çıkarılmıştır.

2— Açık arttırma 05.04.1983 sah günü saat 14.00 de Armutlu •men Bölge Şefliği 
binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

3— Partilerin hizalarında gösterilen teminatları ihale saatinden evvel Bölge aıuremetB- 
ğine makbuz mukabili yatırılacaktır.

4— Bu satışa ait şartname bölge merkezinde gönjiebüir.
5— Satıştan mütevellit delleliye, % 12,5 İstihsal vergisi. % 3 özel idere. % 3 Bakan

lık fonu gibi masraflar altoya aittir.
6— Bedeller ihaleyi müteakir peşin olarak tashf edilecektir.
7— ihaleye iştirak edeceklerin belirli gün ve saatte Armutlu Orman Bölge Şefliğinde 

toplanacak komisyona müracaattan ilân ehmı.
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Dizgi ve Batkı Körfez 
Matbaacılık ve Ambalaj San,

»ayfm 4 22 Mart 1 983 Salı

| Öıçelik | 
I Alüminyum I
I DOĞRAMA VE PANJUR SANAYİİ i
I NURİ ÖZÇELİK |

* Konut-Büro ve iş Yerlerini |
* Güneşten, soğuk ve sıcaktan korur |
* Binanızı güzelleştirir i
* Zarifleştirir
* Teknik arızalarda 10 yıl garantilidir | 

I
| TLF : 2571 |
| İSTİKLÂL CAD. GÜRÇAY PASAJI NO. 48 GEMLİK |

KONGRE İLANI
S.S. GEMLİK ÖĞRETMENLERİ TÜKETİM KOOP.

Yönetim ve Denelim Kurullarının »çimi nedeniyle 2.4.1983 Cumartesi günü Şehitcemal
İlkokulu salonunda saat 14.oo da tüm üyelerin hazır bulunmaları önemle rica olunur

GÜNDEM : YÖNETİM KURULU

1- Açılış 2- Saygı duruşu 3- Divanın teşekkülü 4- Yönetim ve Denelim Kurullarının Seçimi

KONGRE İLANI
$4. GEMLİK BELEDİYESİ MEMURLARI KONUT YAPI KOOP.

Kooperatifimizin 1982 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 9 Nisan 1983 Pazar günü 
Belediye Elektrik İşletmesi binasında saat 14-oo te yapılacak ve aşağıda belirtilen gündem gö

rüşülecektir.
Ekseriyet sağlanmadığı taktirde» ikinci toplantı 16 Nisan 1983 günü aynı saat ve yer

de yapılacaktır.
Ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve toplantıda hazır bulunmalarını rica -ederiz* 
GÜNDEM : Yönetim Kurulu

1 Açılış Ve saygı duruşu, yoklama 2- Divan teşkili 3- 1982 yılı faaliyet ve murakıp ra
porlarının okunması 4« Raporlar üzerine görüşme ve raporların ibrası 5* Yönetim Kurulu 

Asil ve yedeklerin tayini 6- Denetçilerin asil ve yedeklerinin tayini 7- Yönetim Kurulu ve 

Denetçilerin görev sürelerinin tesbiti 8- 1983 yılında yapılacak işler hakkında genel görüşme 

9- 1983 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi 10- Dilek ve temenniler 11* Kapanış

PEŞİNATSIZ SATILIK BÜROLAR
GÜRLELİLER HANda 12 m2 lik 30 ay vadeli satılık bürolaı

Kemal Erkul Tlf: 1496 Gemlik

DUYURU

İstiklâl caddesi kaymakamlık loj
man binası yanında (3 oda 1 salon 
3 balkon ve çift WC’li) 105-110 m2 
net alanlı daireler ile dünkanlarımız 
satışa sunulmuştur. Satışlar % 25 
peşin bakiyesi 18 ay vadeli olarak 
yapılmaktadır.

YUSAN İNŞAAT KOLL. $Tİ.
Tlf : 3808 — GEMLİK

' J
| 1978 MODEL |

| TEK KAPI | 

| DİZEL GOLF | 

| SATILIKTIR. |

I lJ Kemal Erkul Tlf : 1496 { 
GEMLİK 1

SAYIN GEMLİK LİLER

S® 
m

Orta Doğu Video işletmeleri A.Ş. Gemlik Bayii

CEK'JK VİDEO
SAYIN GEMLİK’LİLERİN HİZMETİNE GİRDİ.

TLF : 3691
BALIKPAZARI MH. 1 NO.LU CD. NO. 139 GEMLİK

Yeni Mahallede Satılık Ev Müracaat : Tlf : 1797

iskele Meydanında Denize Cepheli 
Peşin veya Vadeli Satılık Daire

MÜRACAAT : KEMAL ERKUL TLF : 1496 GEMLİK
__________________  

| DÜĞÜN, NİSAN VE NİKÂH I
| YAPACAKLAR I

I İPEK - KOZA - TİCARET 

i DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 
| BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ 

S
Ayrıcı Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet

Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

I
Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi 

£ Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK
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gemlik

Belediye
Yatırım Harcamalarına 
Mayıs Ayında Başlıyor

MERKEZ
SAĞLIK OCAĞI 
DOKTORLARI YETERLİ

Belediye Bütçesine 
1983 yılında konan yatı* 
nm harcamalarına Mayıs 
ayında başlanacağı açık
landı.

Belediye Başkanı Şe
babettin Cantay. gazete
mize yaptığı açıklamada 
Tekel İdaresi yanında ka
lan rıhtım dolgusu için 
11 milyon lira keşifli İha
lenin İstanbul ve Bursa 

gazetelerinde yayınlandı
ğını, ihaleyi kazanan firma 
ila yapılacak anlaşmadan 
sonra kalan yerden Dere 
ağzına kadar dolgunun 
tamamlanacağını belirterek 
şöyle konuştu :

Belediyemize ait 
1883 yılı yatırım harca

Vergi Dairesi Müdürü
Burhan Tireci
Yeni Yasalarla İlgili

Sorunlarınızı Cevaplayacak
Gemlik Vergi Dairesi Müdürü Sayın Burhan Tl- 

reci, gazetemiz aracılığıyla 24 Şubat 1983 günü çıkan 
1801 sayılı Vergi Yasalarındaki değifikliklarle ilgili o- 
larak genel eçıklamalerda bulundu. Tireci, mükellef
lerin vergi sorunlarıyla İlgili sorunlarını gazetemize 
telefon veya bizzat gelerek iletmesi durumunde önü
müzdeki hafta aynı sütünlarda cevaplayacak.

Söz Sayın Burhan Tirecinin :
Yeni Vergi yasaaıyie vergi mükelleflerine birçok 

kolaylıklar sağlanmıştır.
Bunları (öyle sıralayabiliriz;
1— ödenmeyen eski yıllara ait vergiler için 1984 

yılının sonuna kadar ödeme süresi getirilmiş olup bu 
durumdun yarerlanmek isteyen mükelleflerin gecikme 
zamlarının yarısı da alınmıyacaktır.

Cezalı olan vergiler de aynı şekilde ödendiği tak
dirde cezalarının tamamı alınmıyacaktır.

2— Mükellefler İhtilaflı olan (itiraz ettikleri) 
vergi ve cezaları İçin İhtilaftan vazgeçerlerse ve sade
ce vergilerini 1984 yılının sonuna kadar öderlerse, ver
gilerinin dörtte üçü ödetliecektlr, dörtte bir vergi ve 
cezulerı affedilecektir.

1— Mükellefler isterlerse eski yıllara alt vergi 
mitrehlerını artırabilecekler-, artırımda bulundukları 
yıllar için bir daha kendilerine vergi İncelemesi yepıl- 
macay aktır.

Yıllara göre arttırılacak matrahların oranları 
(öyledir ;

Artırım Oranı
İST» T. Yılı İçin % ls
im T. Yılı için % »
1980 T. Yılı İçin % 1S
1981 T. Yılı İçin % 10
♦— Mükellefler daha önce servet bildirimlerinde 

beyanda bulunmadıkları servetlerini 15. 4.1981 tari
hine kadar beyan ederek % 1 oranında vergisini öder-

Devamı Sayfa > <fo

maları önümüzdeki aylarda 
başlayacaktır. Rıhtım dol
gusundan başka Dr. Aziz 
Ateoğuz’a ait evin önün

GEMLİK-KUMLA KARAYOLU 
YAPIM ÇALIŞMALARI 
SÜRDÜRÜLÜYOR

Yapım çalışmalarına 

iki yıl ö n o o başlanan 

Gemlik-Armutlu il yolunun 

den 1 nolu aralığa kadar 
betonlama çalışmaları, ye
şil saha ve çocuk bahçesi 
alanları içinde Mayıs a- 

başlangıç bölümü oluştu

ran Gemlik-Kumla arası 

yspım çalışmaları devam 

ediyor.

Cumhuriyet Mahallesi 

i I e Manastır arasındaki 

bölümde yoğun bir şekil

de sürdürülen çalışmaların 

en kısa zamanda bitiril

mesine çalışıldığı açıklandı.

Küçük Kumla Haşan-

Hasanağa
Su Boru Hattı 
Değiştirme 
Çalışmalarına 
Başlanıyor

Gemlik-Küçük Kumla 
arasında yapılmakta olan 
yol güzergahı nedeniyle 

bozulan 300 metrelik bo
ru hattının değiştirilmesi 
çalışmalarına yarın başla
nıyor.

Belediye Başkanı Şe
babettin Cantay'dan aldı
ğımız bilgilere göre; yol 
geçmesi nedeniyle değiş
tirilmesi zorunlu olan 300 
metrelik hat için çelik 

boruların satınalındığını 
ve çalışmalara yarın baş
lanacağı bildirildi. Değiş
tirme süresi içinde ilçe 
bir veya iki gin susuz 

kalabilecek.

yında başlıyacağı planlan
mıştır. Bunun İçin proje 
keşif çalışmaları yapılmak
tadır." 

ağa kampı arasında bu

lunan yaklaşık 3 km. İlk 

yol stabilize alarak ta

mamlanırken, Hasanağa 

Kampı-Manastır, Manas- 

tır-Cumhurlyot Mahallesi 

arasında değişik ekiplerle 

çalışmalar sürdürülüyor.

Çalışmalar sırasında 

yol yor yer tok şerit ha

linde geçite kapatılıyor.

Otomobilinde

Kalp Krizi 
Geçiren
Emekli Öğretmen 
Öldü

Izzot Ünal

Kumsaz’daki yazlığın 
dan özol otosuyla Bursa' 
ya giderken kalp krizi go 
çiren emekli öğretmen Şa 
ban Yapıcıer (57) öldü.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre, bir hafta 
önce omokli olan Akhisar 
Lisesi Fizik öğretmeni Şs 
ban Yapıcıer, Kumsaz’daki 
yazlığından Bursa 'ya git 
mek üzere ayrıldı. Kum 
saz ile Askeri Hora orasın 
do kullandığı 16 FC 663 
plaketi özol otoda kalp 
krizi geçiren emekli öğret 
men, ağaçlara çarparak 
zor durdu. Ancak, kalp 
krizini atlatamıyarak olay 
yerinde öldü.

GELMİYOR
İlçemiz Merkez Sağ

lık Ocağında bulunan dok
tor sayısının azlığı hasta
ların saatlerce ocak kapı-

Belediye Meclisi 
İncelediği İmar 

Planını İller

Bankasına

Yolladı

Gemlik Şehir imar 
planı İncelemelerini ta 
mamlayau Belediye Mec 
lioi reporunu İller Banka 
sına yolladı.

İller Bankasınce, Gem 
İlk Beleelyoslnde görüşü 
lüp, değişiklikler konusun 
da bilgi verilmesi için gön 
derilen taslak imar planı 
geçtiğimiz hafta içinde be 
lediyo Meclisince görüşül 
dü ve bir reperle İller 
Bankasına iade edildi.

İŞYERLERİNDE PAZAR GÜNÜ İÇİN 

ÇALIŞMA RUHSATI ALMAYANLAR 
MAHKEMEYE VERİLECEK

Pazar günü açık bu
lunacak işyerlerinin “Pa
zar Ruhsatı’' almalarının 
zorunlu olduğu açıklandı.

Belediye ilgililerince 
yapılen açıklamada Bele

Spor Tesisleri Amirliğine
Bir Bayan Atandı
Gemlik Spor Tesisle 

ri amirliğine Bahriye Ge 
giç adında bir beyan me 
mur atandı.

Daha önce Tesisler 
Amirliğini yürüten Ortao 
kul Beden eğitimi öğret 
meni Halil Yalçmözün gö 
rev inden aynime» nda• son 
ra çovromizdo ilk kez bir 
bayanın spor tesisleri s 
miriiğl görevine getirildiği 
görüldü.

Kayjsri’den ilçemiz 
Spor Tesisleri AmMğioo 
stenon Bahriye Geg>ç yo 
nl görevine boşladı.

GaoBk Spor Tart4»r> •■*- 
fiğtae Ok kO boyan «ma* 
(yanda) Faea : ibaaa BÖLÜK 

sinde beklemesine neden 
oluyor.

İlçe Merkez Sağlık 
Ocağı doktorlarından bi
rinin Sağlık Müdürlüğün
ce Uludağ'da görevlendi
rilmesiyle ilçede üç ölen 
doktor sayısı İkiye indi. 
Sağlık Ocağı Beş Tabibi 
Umur Gürsey'un, Sağlık 
Ocakları idari işleriyle do 
ilgilenmesi sonucu hasta
lara bazan bir doktorun 
bakmasına neden oluyor.

Sağlık Ocaklarına mu
ayeneye gelen hastalar 
doktor azlığından yakınır
larken şöyle diyorlar:

“—Gemlik sosyalizas
yon bölgesi olduğu holde 
hestaler saatlerce muayene 
olmak için bekliyor. Dok
tor sayısının azlığı bana 
neden oluyor. OrhengazI 
ilçesi sosyalizasyon bölge
si olmadığı halde ilçede 
dört doktor bulunması il
ginçtir. Ssğlık Müdürlüğü 

İlçeler arasında doktor ba
kımından dengo sağlama
lıdır." 

diyeler Yasası gereği po- 
zar ruhsatlarının Mart syı 
sonuna kadar alınması 
gerekiyor. Bu sürede ruh
sat almayanlar Belediyece 
Mahkemeye verilecek.
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Gemlik 
Yazıları

Cumhuriyetin ilk yıllarında Gemlik nasıldı? ko 
nusunu sonraya bırakıp, bu hafta günümüze geçi- 
yoruı. Karşılaştığımla an, yazılarımın ilgiyle izle
diklerini belirten ve «gönül zenginliklerini esirgeme 
yan* okurlarımıza, nisan ın ilk haftası Danış Ekim 
Bey le görüşeceğimizi müjdeleriz.

Bugün konumuz : Zeytin Tarım Satış Koope
ratifi ve onun «muzdarip ortakları» ile ürün satım 
bedellerinin taksitle ödenmesi...

Şu anda içimde bir ses : (Yahu senin ne üstü 
ne vazife. Kooperatifin Gemlik'te hiç yoksa on
bin ortağı var. Bunca ortaktan bir kişi olsun eli
ne kalemi alıp da. (Halımız budur. Etmeyin no o- 
lur.) diye yazıp. Sorumlu Müdürümüz Kadri Gü- 
ler'e gelerek: (Koyun bakalım şu yazıyı Gemlik 
KÖRFEZ’e...) demez iken.) diyor... İçimdeki ses!

Ama yinede bu konu üstüne yazacağım. Fakat 
kooperatif ortaklan adına bir «ağlama dilekçesi» ol 
mzyacak bu. Başka türlü olacak.

# $ *

Geçen gün rastladığım kooperatif ortaklarından 
bir «yanık» : (-Sayın Aksoy Pek eskilere daldınız. 
Zülf-ü yare dokunmayacak şeyler yazıyorsunuz hep. 
Yassınıza kooperatifin para ödemediğini. Ortakların 
perişan olduğunu. Kalan ikinci taksidin de yarısı
nı ödüyorlar ancak...)

Olur Şakir!
Sîzler otuzun ; birisi çıksın sîzler adma ağla

sın. Kimse gık demezken «mu zil adam» olmayı 
göze alsın...

Ne yani : (Efendim 24 Ocak Kararlan, hayat 
pahalılığım önlemek için para arzını kısmış; bu ne
denle, kooperatiflerce yapılacak alımlarda, ürün be 
döllerinin taksitle ödenmesini getirmiştir. Bu poli
tika yanlıştır. Üretici perişan olmuştur. Ürün be
delleri, kantar şakırtısına para şıkırtısı karışarak ö. 
denmelidir...) mi diyelim.

Ardından: (iki yıldır ürün bedellerinin taksit
le ödenmesinden bıkan ortaklar, önümüzdeki yıl, 
peşin para batırma ürünlerini çok daha ucuza tüc» 
cara kaptıracaklardır... mı diyelim.

Demiyoruz işte!

* # *

Fakat kooperatif ortaklarına diyecek sözümüz 
var : Bölgemizdeki zeytin kooperatifçiliği ve üst 
kuruluş Marmara Birlik otuz yılı geride bıraktı. 
Kooperatifin sadece Gemlik'te onbini aşkın ortayı 
var.

Ama «ne hikmetse» ortaklar, kooperatif kongre 
lerine otuz yıldır rağbet etmiyorlar. Onbin ortak
lı kuruluşun kongrelerine, otuz yıl boyunca onbin 
kişi dahi katılmamıştır. Bu ilgisizlik bir türlü kı
rılmaz; «ne hikmetse»...

Kooperatif her yıl kaç ton ürün alır? Parayı 
nasıl bulur? Tuzlanan zeytini kime satar? Ürün be 
deli ne öder. Bankalara borcu var mı? İç piyasa 
nasıl? Dış piyasa nasıl? Yönetim kurulları çarkı na 
sil çevirir? Otuz yılda kaç tane yönetici değişti?

Bütün bunlan ve benzer şeyleri ortaklar hiç 
merak etmezler, «ne hikmetse»...

Varsa*yoksa: Zeytini satalım; paramızı alalım! 
Gerisi bizi ilgilendirmez!

İlgilendirir efendim! Otuz yıl sonra işte böyle 
ilgilendirir...

* # #

Bizim insanımız kara zeytini kış-kıyamet gün
lerde toplar. El-yüz şişeı soğuktan, tırnak sızlar. 
Verir kooperatife zeytini «taban fiyat» üzerinden; 
geçer gider... «Arkasını aramaz mübarak»! İş bit
miştir, unutur.

Neyi unutur? Taban fiyatın kooperatifçilikte 
bir tür «ön fiyat» olduğunu. Son ve asıl fiyatın 
pazarlama sonu oluşacağını, bunun da ortaklara 
«risturn» (kâr payı) adıyla dağıtılacağını... Nerede 
bizde bunu başaracak uyanık ortaklar.

ZEYTİN KARA» 
HAL KARA...

Av .Ali AKSOY

Gökteki sığırcıklardan kıskanır da zeytini yeri 
unutur!

Ne yapar sonra Gemlik’tiler? Kahveneleri »ğzıy 
la bir doldurup; kağıt oynar! Meyhaneleri, biraha
neleri .. Ağzıyla bir! Arabesk müziğin en kralını 
dinler. Akşamları rıhtımda gezer. Ve Bursa pavyon 
larının en makbul müşterisidir Gemlikliler.

Sonra? Sonra: Kooperatif paramızı hemen ö- 
desin.

Olur Şakir!

Ya birgün yetkililer çıkıp derse ki: (Koopera
tifler en nihayet ortaklarına ait kuruluşlardır. Er- 
bap olun kooperatifinizi yönetmeyi becerin. Para 
bulun. Piyasa bulun. Ürün bedellerini de erbap o- 
lun peşin ödeyin...) Ne olacak o zaman?

$ $ #

Sorun : En küçük birimde demokrasiyi işlet
meyi becerebilmektir. (Veya becerememek!) Koope
ratifler ekonomik amaçlı demokratik organlardır. 
Böyle en küçük, en somut ve en ha
yati konuda demokrasiye ilgi gösterip me 
kanizmayı işletemediğimiz içindir ki ülke genelinde 
ki «siyasal demokrasiyi» de beceremiyoruz.

Özelde tökezleyen iş genelde çok daha fazla 
tökezler!

En geniş katılma, böyle bir katılma içinden en 
nitelikli adayları seçme, seçilenleri izleme, denetle
me ve aksayanları değiştirme... Bunlan talep etmek 
günümüz dünyasında, bir insanın kazandığı «yete
nek ve düzey farkını» gösteren şeylerdir. Daha ha
la : (Efendim birileri çıksın, bizim işimizi düzelt* 
sin. Sorunlarımızın çözümüne biz hiç katılmayalım, 
şeklinde düşünmek yanlıştır.

Gemlik’li kooperatif ortakları böyle düşünüyor 
ama. Yani, «Armut piş, ağzıma düş»...

& $ #

Kendi kooperatifinin kongresine katılma; tak
sitli ödemelerden doğan şikayetini kaleme sarılıp 
yazma; sonra: ürün bedellerini vermeyen koopera
tif, nasıl olurda memurlarına lojman yaptırır mış? 
Bu da olurmuş mu?

Olum efendim; olur!

Kooperatif Yöneticileri ve müdür, rüyada loj
man görüp ertesi sabah kalkınca yapmadılar o bi* 
nayı. öneri genel kurula sunuldu; ortaklar kabul 
ettiler ve bina yapıldı. Hepsi bu kadar...

Beğenmeyen «arabesk» dinlesin. Bursa Hakimi 
yet’in iç sayfalarında, pavyonların sanatçı (!) kad
rolarını izlesin...

♦ «

Taksitli ödemeler, sorunları otuz yıldır biriken 
kooperatifin başvurduğu bir yoldur. Ürün bedelle 
ri kantar başında ödenmiş dahi alsa dert çözülmüş 
olmayacaktır. Zira «İhracat Seferberliği» döneminde 
Marmara Birlik, hiç bir dış bağlantı yapmamış ve 
son iki yılda yurt dışına bir kilo yeni zeytin satıl 
mamıştır.

İç piyasadaki düşük talep nedeniyle biriken 
yüzbinleroe ton zeytin kooperatifin başına dert ol
muştur. Bu darboğazın aşılamaması, yakın gelecek 
te zeytin üreticilerine umulmadık (!) sürprizler ha
zırlayacaktır.

Taksitlerden yakman ortaklar asıl bunu görme
li, hem kooperatiflerine ve hem de başlarına çare 
aramalıdır. Evet, bugün önemlidir; ama yarın da 
bügün kadar önemlidir. Bunu hiç unutmayalım.

Son bir şeyi daha unutmayalım : «Ağlama Di 
lokçosi» emanet usulü böyle yazılır ancak.

************ ********** » 1
* GEMLİK’LİLERİN HİZMETİNE |

ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE GİRDİĞİNİ $ 
* SAYGIYLA DUYURUR * 
$ I
î BİLEZİK - KÜPE - ALYANS - PIRLANTA J 

# ' İNCİ - YÜZÜK ÇEŞİTLERİ $

Minibüs Garajı Mutenanlar Apt. altı 4 
f GEMLİK «
* t

BABA BİSİKLET

Çalışır Vaziyette
Devren Satılıktır.

Müracat :
İstiklâl Cad. 115

GEMLİK

&

J MUTLU DOĞUM

X MAHİDE ile ERKAN
MUTMAN

çiftinin BURCU adlı 

kızları dünyaya geldi. )}
Sağlıklar dileriz. *

GEMLİK KÖRFEZ X
*

DUYURU

İstiklâl caddesi kaymakamlık loj
man binası yanında (3 oda 1 salon 
3 balon ve çift WC’li) 105-110 m2 
net alanlı daireler ile dünkanlarımız 
satışa sunulmuştur. Satışlar % 25 
peşin bakiyesi 18 ay vadeli olarak 
yapılmaktadır.

YUSAN İNŞAAT KOLL. >Tİ.
Tif : 3808 — GKMLİK

GÜÇLÜ OTO ELEKTRİK/

KARBÜRATÖR BAKIM SERVİSİ

KADİR AKSOY
Gemlik’lilerin Hizmetine Girmiştir.

Hamidiye Mah. Tekel Sok. Kordon Boyu No. 45
0 EMLİK

DÜZELTME
Geçen haftaki sayımızda yayınladığımız haberde Tu

rizm Bakanı ilçemize geldi cümlesi yanlışlıkla yazılmış
tır. Gümrük ve Tekel Bakanı Ali Bozer olarak düzelti
riz.

DOKTOR 
Cahit Yorulmaz 

DAHİLİYE MÜTEHASSIS! 
— ELEKTRO KORDİO —

Tlf : Mu. 2290 Ev. 2310 GEMLİK

Yeni Vergi Yasalarıyla
İlgili Sorular-Cevaplar

Baştsrafı S. 1 de 
lar ise, kendilerine geçmiş yıllara dönük olarak ser
vet incelemesi yapılmayacaktır.

5— Mükellsflsr İşletmelerinde mevcut olduğu halde 
kayıtlarında yer almayan her türlü emtiayı, sabit kıy
metleri ve demirbaşları bir beyanname İle bildirerek % S 
eranıada verglelal (derler ise bu emtialarını defterlerine 
Intlknl ettirebileceklerdir.
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SPOR... SPOR... SPOR...

ilkokullar atletizm projesi 
Gemlik'te yokluk 
içerisinde yapılabildi...

Atletizm Fedarasyonu faaliyet 
programı uyarınca ilçelerde yapılan 
atletizm yarılmaların da fırlatma to- 
pu ve yüksek atlama alet bulunma
ması nedeniyle yapılamadı.

Gemlik’te yapılan yarışmalarda şu 
sonuçlar alındı.

800 M. KIZLAR
1-Songül Yılmaz (11 Eylül)
2*Sebahat Koşar (11 Eylül)
1200 M. ERKEKLER
1-Remzi Polat (11 Eylül)
2-Ömer Ercan (Namık Kemal) 
UZUN ATLAMA (KIZLAR)
1-Aysel Adatepe (11 Eylül) 3.07. M.
2- Yasemin Küçük (11 Eylül 2.84 M. 
ERKEKLER
1-Alim Aksu (11 Eylül) 3.90 M. 
2-ismail Bektaş (11 Eylül) 3.54 M.

SPOR...

Sûmerspor : 1
Gedelekgücü : 2

Ihsan BÖLÜK

Üçüncü amatör kümede geçtiği
miz hafta Çarşamba günü Gemlik'te 
yapılan Sûmerspor, Gedelekgücü kar
şılaşmasında Gedelek göçü 2-1 galip 
geldi.

Cahit Geyik, Selamı Güler ve O. 
Nuri Okumuş hakem üçlüsünün yö
nettiği karşılaşmadaki golleri 15. da* 
kikada Namık Sûmerspor adına kay* 
detti. Gedelekgücûnûn gollerini ise 21 
dakikada penaltıdan Hamza ve 32. da 
kikada da İsmail attılar.

Karşılaşmaya takımlar şu kadro
ları İle çıktılar.

SÛMERSPOR : Haşan, Haydar, 
Mehmet, Emin, Adnan, İrfan. M. Ali 
(Serdar), Tekin, Namık Metin, İsma
il

GEDELEKGÜCÜ : Etem, Musta
fa, Hulki, Ömer, Mehmet, Dursun, 
Salih, Ali, Hamza. Ahmet, İsmail (Tun
cay)

K. KUMLA DEPLASMANDA VURDU... 1-0

Üçüncü amatör kümedeki bir baş 
ka Gemlik takımı K. Kumla, Pazar 
günü Bursa Veledrom Dış Sahasında 
Beşevler ile yaptığı karşılaşmadan 2 
puanla döndü,

Kumlaspor'un deplasmanda 2 Pu
an almasını sağlayan golü 60. dakika
da Turgut kaydetti. Mehmet Yılmaz, 
Sabri Savaş ve Şükrü Koskale hakem

üçlüsünün yönettiği karşılaşmaya ta
kımlar şu kadroları ile çıktılar.

BEŞEVLER : İbrahim, Süleyman, 
Ahmet Vahit, Şinaıl, İbrahim, Saffet 
Hüseyin, Reşat Emin Muhammed

K. KUMLASPOR : Ali, Fethi, Yü
cel Özkan, Seyfullah, İbrahim. Ali, 
Yusuf, Turgut, Soner, Fahrettin

Gayrimenkulün Açık Artırma İlanı 
Gemlik İcra Memurluğundan 

Dosya No. 982/81 T.

FER-TUR
Hotel Konak Arda - Motel Villâ Lâle

tatillerinizde elze hizmet eunmdktadır.

Telefon ı Balıkesir 6514 — Burhaniye 343

cak auyu, kalorifer olan, Reataurant Hizmetlerini 
lenme tenisidir.

günü ve hafta

KONAKLAMA VE TATİL TESİSLERİNDEN 
SAYGILAR VE SEVGİLER...

Nişan ve düğünlerinizde, tören ve açılışlarınızda konuklarınız 
çin rezervasyon yaptırmaktan onur duyacağız : HOTEL KONAK ARDA

Seçkin Balıkesir'lilerin üzerlerine titredikleri ve saygı duydukları 
konukları için başvurdukları : HOTEL KONAK ARDA

Sanatçıların, Gazetecilerin, iş adamlarının, yüksek bürokrat, s 
naylci ve Tüccarların, bankacıların seçtikleri : HOTEL KONAK ARDA

Yetişmiş, aeveceğinlz hizmetindeki peraonell, günün her saatin
de yapılan zengin kahvaltısı va hafif İçkileri, tüm konforu ile ; HO
TEL KONAK ARDA

Balıkesir İlinin turistik belgesi en yüksek derecede bulunen, ba
kardın ekonomik olan tek Hotell KONAK ARDA

VİLLA LÂLE, Burhaniye ören'de yaz-kıp hizmet veren, devamlı aı
dir din

VİLLA LALE, yaz-kış tatillerinizde, balayı, evlilik yıldönümü.

KONAK ARDA ve VİLLA LALE'ye geliniz, KONAK ARDA ve VİLLA 
LÂLE'yl aeçlnlz.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinai, kıymeti, adedi, evsafı :
Bir borçtan dolayı ipotekli olup satılmasına karar verilen Gemlik Tapu sicilini* 

4 4.1980 tarih ve pafta : 16, sahife : 340 ve parsel : 310 da kayıtlı Gemlik Kurşun
lu köyü çiftlik mevkiinde kâin 880 metrekare miktarlı zeytinlik ve tarla üzerine inşa 
edilen meskenlerde* 8/280 arsa paylı ve bilirkişi tarafından 1.500.000.- lira kıymet 
takdir edilen A-Blok beşinci kattaki bağımsız bölüm (12) nolu mesken açık artırma 
suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI ;

1 — Satış 6/5/1983 Cuma günü saat 9.30 dan 9.50 yo kadar Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edile* kıymetin % 75 
ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale elunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çek artıranı* taahhidi 
baki kalmak şartiyle 16/5/ 1983 Pasartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu art.rmada da rlçhnnlı alacaklıları* alacağını ve satış maı- 
rafların geçmeli çartiyle en çok artırana ihale elunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u uisbetinde pey akçem 
veya bu miktar kadar milli bir bankanı* teminat mektubunu vermeleri İlamıdır Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dei- 
1 Aliye resmi, ihnle pulu, tapu harç vc masrafları alıcıya aittir. Birikmiş ▼ergiler çatış 
bedelinden ödenir.
3 — İpotek aahibi alacaklılarla diğer ilgililerin {+) bu gayrimenkul üaenndekı kak
larını husuıiyle faiz ve masrafla dair elan iddialarını dayanağı belgeler ile eabeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri linımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit nl- 
madıhca paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde Hinsem İcm ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihnle feshedilir, iki ihnle arşımdaki farktan ve % 10 
fainden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme kaset kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ili* tarihin d eu itibarca herkesin -erebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteye* alıcıya bir erneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gürmüş ve münderacatını kabul etmiş eapt- 
laeahları, başkaca bilgi almak isti yenlerin 982 / 81 T. sayılı derya numara siyle me
murluğumuza başvurmaları ili* olunur.
te. tf. K. 120 )
( ll/ililar tk ki rint irtifak hakkı takı a!ar, da ıth>Hır.
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KÖRFEZ
Sayfa 4

Kine t/m Yrrl ; flrlu Ptujı 
tsl. : ırrr - oimlİk

Dizgi ve Baskı Körfez
Matbaacılık ve Ambalaj San.

3MKİME9W3MC9M«aMC,v-V

29 Mart 1 983 Salı
——— ■ — ..................-—' - — ■——

I ULUDAĞ SÜTHANESİNİN |
I Koyun Yotınhnu Denediniz mİ? I
I _ I
I BOĞAZİÇİ’NİN ET ÜRÜNLERİ j

* SUCUK * SALAM * PASTIRMA ÇEŞİTLERİ 
* KARABÖRTLEN-MİLAS-MART-TO BAL ÇEŞİTLERİ İLE EMRİNİZDEDİR. 

8 8

| Not : Günlük Süt Bulunur. | 
I ULUDAĞ SÜTHANESİ |
| tSTWL^.tJD - OSMA.K ZELMLEÇ O ZE ZU11KZ |

ı Öıçelik | 
i Alüminyum!
g DOĞRAMA VE PANJUR SANAYİİ |
| NURİ ÖZÇELİK

I * Konut-Büro ve iş Yerlerini 
* Güneşten, soğuk ve sıcaktan korur | 
* Binanızı güzelleştirir

I * ^arı«s?t’r'rI * Tfikn|k arızalarda 10 yıl garantilidir |
I ;j^ §
j TLF: 2571
I İSTİKLÂL CAD. GÜRÇAY PASAJI NO. 48 GEMLİK

■BMMmBMflOflaiMiMIMBBBMiaBnaMlMIM

PEŞİNATSIZ SATILIK BÜROLAR
GÜRLELİLER HAN da 12m2 lik 30 ay vadeli satılık bürolar

Kemal Erkul Tlf: 1496 Gemlik

iskele Meydanında Denize Cepheli 
Peşin veya Vadeli Satılık Daire

MÜRACAAT : KEMAL ERKUL TLF : 1496 GEMLİK

Satılık Ev
Yeni Mahallede 96 

m2 tek katlı ev sanlıktır. 
Müracaat : Tlf : 1797

İLÂN
Gemlik Belediye Başkanlığından

Belediyemize ait olup ekonomik ömrünü doldur
muş olan vasıtalar ile soneler itibariyle demirbaş- 
dan terkini yapılmış bulunan her cinsten hurdalar 
2490 sayılı Yasa hükümlerince açık artırma ile 
4.4.1983 Çarşamba günü saat 15 do belediye tanzim 
satış deposunda encümen huzurunda satışları yapı
lacaktır.

Talip olanların belirlenen ve yor ve saatte ha
zır bulunmaları ilan olunur.

Dr. Resul Çam
Beyin ve Sinir

Hastalıkları Üzmem
Muayenehane Tlf ; U279

Er Ttf ; 2CM3
Atatürk Cad. Setbap 4^1. Ne. 3

Kat I • URSA

DÜZELTME
Geçen hafta gerotomir- 

de yayınlanan S.S. Gemlik 
Belediye Memurları Konut 
Yapı Kooperatifinin kongre 
ilanının tarihi 9 Nisan 1989 
Parar ginü nlerak yazılmış
tır. 9 Nisan 1983 Cumartesi 
olarak dfiroltiriz.
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