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174. Dönem Veteriner Hekim 
Yedeksuboylar 
Diplomalarını Aldılar

MARMARA BİRLİK 
ÜRETİCİLERE OLAN

Gemlik Askeri Vete- 
riner Araştırma Enstitüsü 

İM Eğitim Merkezi 174. 

Dönem Veteriner Hekim 
İyedoksu baylar törenle dip 
tornalarını aldılar.

Geçen hafta sonunda 
ı Askeri Veteriner Araştırma 
Merkezinde yapılan diplo 
ma törenine İlçe Kayma- 
kamı Fahrettin Ölmez, 
Belediye Başkanı Şahabet 
tin Cantay, resmi daire 
yetkilileri. Veteriner Fakül 
tesi öğretim görevlileri i- 
le Veteriner hekim öğren- 
ciler katıldılar.

Diplema töreninde 
konuşan Askeri Veteriner 
Araştırma ve Eğitim Mer
kezi Komutanı Tuğgeneral 
Orhan öncül, Veteriner 

| yedeksubayların sağlıklı 
beslenmenin tok sorumlu

ktu olduklarını hatırlatarak 
şenlen söyledi. :

'—Sîzler hayvansal 

* Belediyeye Ait Eski Oto ve Hurdalar 
Açık Artırma İle Satıldı

gıda maddelerine yabancı 
katkı maddesi bulaşanlar
la mücadelede ve bunla
rın takibinden de serum - 
loşunuz. Bu sorumluluğu
nuz bütün meslek hayatı
nızda da sürecektir. Ayrı
ca hayvan hastalıklarının 
önlenmesi de görevleriniz 
arasındadır.

Şehitler vermiş bir 
mesleğin genç temsilcile
risiniz. Büyük bir heyecan 
la yeni görevinize atılma
nız şarttır.

Kıtalarınıza dağılırken 
sizlere tek yel gösterici 
Atatürk olduğunu unutma 
yın. Atatürk ilkeleri size 
ışık tutacaktır. Türkiye'nin 
özgür ve çağdaş toplum
lar düzeyine erişmesinde 
tok doyonoğınız yine bu 
ilkelerdir. Hayatınız boyun 
ca bunlara uyunuz ve Ata
türk ilkelerinin koruyucusu 
olunuz.”

Yazısı S. 3 te

Tuğgeneral Orhan ön 
cül'ün konuşmasından son 
ra yedeksubay Veteriner 
bir öğrenci söz aldı ve 
Atatürk ilkelerini koruya
caklarını, veteriner hekim* 
liği askeri ve sivil hayat 
larında devam ettirecek
lerini belirtti. Okul birin
cilerinden başlanarak dip-

1 1 i Ağır Olmak Üzere 1 5 Kişi 
Yaralandı

Bursa Yolunda Bir
Dereye Uçtu

Gumartrsi günü saat 
17.00 sıralarında Gemlik 
Bursa yolunda meydana 
gelen trafik kezasında 11’i 
ağır olmak üzero 15 kişi 
yaralandı.

Gemlik’ten Bursa yö
nüne gitmekte olan İbra
him Çetinkaya yönetimin
deki 16 KD 432 plakalı 
minibüs karşı yönden ge
len bisikletliye çarpmamak 
için direksiyon kırınca. 
Balıklı köprüsü korkuluk- 

lomaların dağıtımından 
sonra, yaş kütüğüne 174. 
dönem künyesi çakıldı. 
Geçit resmiyle tören se
na ordi.

Bu dönem 67. dönem 
Yedeksubaylar diplomala
rını alarak kıtalarına da
ğıldılar.

Minibüs

(arına bindirdikten sonra 
dereye uçtu.

Kazada İbrahim Dln- 
çer, Hulki Aken, Yusuf 
Göron, Hanifo Aydın, Em
rah Aydın, Ahmet Aydın, 
Fatma Yıldırım, Mehmet 
Yıldırım ağır şekilde ya* 
talandılar ve Devlet Has- 
tahanesinde tedavi altına 
alındılar. Dört kişi de a- 
yakta tedavi edilerek ta
burcu edildiler.

BORCUNUN 
BÜYÜK BİR 
ÖDEDİ

Bursa (özel)
Marmara Birlik Genel 

Müdürü İsmail Minareci 
geçen yıl birlik tarafından 
alınan 34 bin *00 ton ü 
rânün bedeline karşılık 
üreticilere 4 milyar lira ö 
denbiğini bildirdi.

İsmail Minareci, Birli 
ğin üreticilere 1 milyar 
835 milyon lira borcu kal 
dığını belirterek, «Ödeme
lere en geç Nisan ayının 
ortalarında başlayıp sonu
na kadar tamamlayacağız»

Karayollarını Yol Açım Çalışmalarında

12. Yülyıla Ait
Küp ve Çanaklar Bulundu

Karoyollarınca Gemlik 
Küçük Kumla arasında a- 
çılmakta olan il yolu ça
lışmalarında 12. yüzyıla 
ait olduğu saptanan bü
yük bir küp ile çanak ve 
bazı künkier bulundu.

İlçemizde arkoolojik bir 
alan olarak bilinen ancak 
bugüne dek hiçbir araş
tırmanın yapılmadığı Ma

BÖLÜMÜNÜ

dedi.
Marmara Birlik’in zoy 

tin ihracatı için girişimde 
bulunduğunu da kayde
den Genel Müdür Mina
reci, Ingiltere'de faaliyet 
gösteren bazı firmaların 
bayilik ve temsilcilik iste
diğini söyledi.

İsmail Minareci, an
laşma sağlanabildiği tak
dirde birliğin ürünlerinin 
yabancı ülkelerde de sa
tışına başlanacağını bil
dirdi.

nastır çevresinde, yol gü
zergahı için yapılan çalış
malar sırasında dozerce 
bazı çanaksı maddelerin 
parçalanarak toprak üstü
ne çıkarılmasından sonra 
meraklı kişilerce durumun 
Bursa Arkeoloji Müzesi 
yetkililerine bildirildi. Il-
çam ize geçen hafta Buna 

D. S 3. ta

Gemlik Vergi Dairesi Müdürü 
Burhan Tireci
Yeni Yasalarla İlgili 
Açıklamalarım Sürdürüyor

Gemlik Vergi Dairesi Müdürü Sayın Burhan Ti
mci yeni Vergi Yasalarıyla ilgili olarak açıklamaları
nı sürdürüyor :

23. 2. 1983 tarih ve 2801 sayılı kanunun 6. madde
si gereğince ;

1.1.1983 tarihinden önce Veraset ve intikal Ver
gisi, Emlak Alım Vergisi ve Gayrimenkul Kıymet Ar
tış Vergisi Beyannamesi vermiş olan mükelleflerin 
dosyaları için (takdir komisyonuna sevk edllml* olsun 
veya olmasın) değerleme veya rayiç bedel takdiri söz 
konusu olmayacak, mükelleflerin beyannamelerinde 
gösterdikleri değerin % 30 fazlası takdir edllmlf de
ğer veya rayiç bedel cayılarak, bu değer üzerinden 
tüm mükelleflere tarhlyat yapılacaktır.

Burada ayrıca ceza kesilmesi söz konusu değildir, 
sadece vergi kesilecektir.

A «yek isterlerse mükellefler ihbarnameyi aldık
ları tarihten itibaren 1 ny İçinde başvurup bu vergiyi 
kabul etmediklerini dairemize bildirebilirler. Bu dü
nünde dosyaları tekrar takdir komisyonuna sevk e- 
dllecektlr.

Bu kanada takdir komisyonu kararına göre daha 
*nce tahrlyat yapilmtf olup da dosyaları vergi mahke
melerinde, bölge Idere mahkemelerinde veya Danış
tay nezdlnde ihtilaflı hale gelmiş olan mükellefler, 
dairemİM başvurdukları ve İhtilaftan vazgeçtiklerini 
dilekçe İle bildirdikleri tekdirde, kendilerinden sade
ce boyan ettikleri değerin % 3* faslaeı esas alınarak 
vergi alınacak, tüm cezaları ise kaldırılacaktır.

Gazi İlkokulu ı/C Öğrencileri de 
Okumayı öğrendi

Eski adı 27 Mayıs o- 
lan, Gemlik Merkez Gazi 
İlkokulu 1/C sınıfı öğren
cileri de okuma bayramı 
düzenlediler.

Sınıf öğretmenleri

Müzeyyen Gerçek önder
liğinde Okuma bayramı 
düzenleyen, minik öğren
ciler, pazar günü okül sa 
lonunda velilerine ve öğ
retmenlerine unutulmaz

dakikalar yaşattılar.
•kuma Bayramının a 

çılışında bir konuşma ya
pan okul MMürü Ali Ka
ya «Yavrularımızın bu mut 
lu günlerinde biz de mut
luyuz. Çocuklarımızı ce
haletin karanlığından u- 
zak tutmak için hiç bir 
fedakarlıktan kaçınmayan 
öğretmenlere de teşekkür 
borçluyuz» dedi.

Okul MüdSri AU Ka- 
ya’nın konuşmasından son 
ra, minik öğrenciler, erine 
ve babalsnns, okullar a- 
çaldığmdan bu güne dek 
öğrendikleri şarkı ve şiir
leri sundular.

Kakı adı 27 Mayıs olan 
Gazi İlkokulu l ’C sınıfı öğ
rencileri de okumayı öğrendiler 
Öğrenciler «Bcyrağrıı var
gını söylerken görülüyor.
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Gemlik
Yazıları
_____________________ I

REŞAT NURİ’DE 
GEMLİK

Av .Ali AKSOY

Reşat Nuri Güatekin denince aklımıza hemen 
Çalıkuşu romanı gelir değilini? En ünlü romanı bu 
dur da ondan... Çalıkuşu, yanılmıyorsam iki kez 
filme alındı, Feride’nin öyküsünü beyaz perdede 
izledik. Son olarak fotoroman da yaptılar. Birkaç 
ay önce Hürriyet yayınladı.

Hürriyet’in Gemlik’li okuyucuları bilirler mi 
ki Reşat Nuri’nin bir romanında olay Gemlik'te de 
geçer. Evet, ünlü yazarın ilk romanında Gemlik 
▼ar. Romanın adı Gizli El...

Ve Reşat Nuri bu ilk romanı için (Sansürcü 
Şemsi Efendi ile birlikte yazdım dersem yalan ol
maz.) diyor...

Daha geçen yaz kafamda «Gemlik Yazılanımı 
tasarlarken, Anayasa tartışmalarının sürdüğü o gün 
lerde Mehmet Kemal, «Romanın Sansürü» başlıklı 
yazısı ile bu romanın «romanını» anlattı.

19 Ağustos 1982 günlü yazısında Mehmet Ke
mal : (Anayasa tartışmaları sırasında basın özgür
lüğü üstünde de duruluyor. Eğer bir iktidar bası
na özgürlük tanımayacaksa, «Basın hürdür» diye 
başlar, sonra da, «Yasalarla düzenlenir...» diyerek 
basının canına okur. Sadece bizde değil bütün ül
kelerde böyle olmuştur.)

Ve devam eder : (Üstat romancı Reşat Nuri 
Güntekin'iv başından geçen bir sansür olayı var
dır ki, enfestir... Bilenlere anımsatalım, bilmeyen
ler de okusun. Bilirsiniz üstadın ilk romanının adı 
«Gizli El»dir.) Ardından, Reşat Nuri'nin bu roma
nı sansürcü Şemsi Efendi ile nasıl çskişe-çekişe yaz 
dığını anlatır.

Romandan önce bu sansür olayını özetlemek 
gerekir. «Gizli El» sansür müdahalesi nedeni ile 
«aşk romanı» olmuştur.

Mütareke yıllarında İstanbul’da, vurgunculuk, 
vagon ticareti ve benzeri işler sayesinde pek çok 
«savaş zengini» türemiştir. O güne kadar hep piyes
yazan Reşat Nuri henüz roman yazmamıştır. Savaş 
zenginlerini bir türlü tiyatro kılığına sokamaz. Bu 
sırada Sedat Siraavi kendisinden bir roman yazmasını 
ister. Çıkarmakta olduğu Dersaadet isimli gazete
de tefrika olacaktır...

Sedat Simavi’nin ısrarı, yazarın direncini kı
rar. Birkaç tefrikalık yazar ve gazeteye götürür. 
Ertesi gün ne görse iyi? Üst başlık Gizli El, sütun 
bomboş ve en altında “Arkası Var”... Gazetenin 
sütuna koyduğu açıklama : “Roman tefrikamız 
sansürce ertelendi.”

Böylece daha ilk gün roman sansüre uğrar!

#
Reşat Nuri çok üzülür. Gazeteye koşar. Sedat 

Simavi kendisine ; (Çok iyi oldu, hiç üzülme.) der 
ve ilave eder : (Bir ilk roman için büyük şans, 
büyük reklâm. Sansürcü Şemsi Efendi iyi bir in
sandır. Şimdi zeniule onu görmeğe'gideceğiz Ufak 
tefak değişikliklerle izin vereceğini sanıyorum. Ba
na öyle söyledi...)

Birlikte giderler. Şemsi Efendi Reşat Nuri'ye : 
(—Siz bana şu romanın konusunu anlatsanıza.) de
yince, yazar anlatır : Bir sürü yolsuzluk, rüşver, 
çalma-çirpma...

Şemsi Efendi : (-A banim deli bozuk çocuğum 
Bu zamanda adama hiç böyle şeyler yazdırırlar mı? 
Gelin bu yolsuzlukları kaldıralım. Yerine aşk ko
yalım. Canım roman demek aşk demektir. Gizli 
El de rüşvetlere uzanacağına bu aşklara uzansın .. 
Olsun bitsin.)

Gerçekten öyle olur. Reşat Nuri romanınıŞem- 
si Efendi ile birlikte yazar.

* *
Romanın özetine gelince : (Hukuk mezunu Şe

ref, babası ölünce parasal sıkıntıya düşmüş, Gem
lik’te bir memurluk bulmuştur. Orada Narlı Çiftli
ği sahibi Aziz Paşa, bir askeri doktorun kendisine 
tanıştırdığı Şeref'i oğluna öğretmen yapar. Paşa’nın 
İstanbul’da Fransız okulunda okuyan kızı Seniha’ya 
Türkçe dersi veren Şeref, giderek kıza aşık olur. 
Gizli aşkı anlaşılınca Seniha ile Şeref evlenirler. 
Şeref kendini hep küçük görmekte, bir işe yarama
dığına inanmaktadır.

Savaş başlayınca Şeref, Aziz Paşa’nın yardı 
mıyla cepheye gitmez, gene Paşa’nın yardımıyla 
İstanbul’da bir görev alır, daha sonra dış ülkelere 

gider. Savaş bitince ünlü ve zengin olmuş, İstan
bul’a yerleşmiştir, ama karı-koca mutlu değillerdir. 
Şeref eğlenee hayatına dalar, bir gün nedenini bil
meden tutuklanır, onu gene kayınpederi Aziz Paşa 
kurtarır.

Kendisini nasıl karşılayacağını kestiremediği e- 
şinin yanma, Gemlik'e dönmek ister, döner. Seniha 
onu içtenlikle karşılar ) (Behçet Necatigil, Edebi
yatımızda Eserler Sözlüğü, Varlık Yayınlan, İkinci 
Basım-1979, Sayfa : 194)

Romanın bütününü okumak isteyenler, İnkılap 
ve Aka Kitabevi'nin bastığı bu kitabı Gemlik’teki 
kitapçılarda bulabilirler.

♦ ♦ ♦
Ya peki Reşat Nuri Güntekin Gemlik ve Narh 

Köyünü nereden buldu? Aziz Paşa'yı nerenen çı
kardı? diye düşünecek olursak...

Ünlü yazar öğretmenliğe Bursa’da başlamıştı. 
Yıl : 1913. Bursa Erkek Lisesi bahçesinde anısına 
hürmeten konulmuş bir büstü var günümüzde. Bu 
nedenle çevreyi bilmektedir. O yıllarda elbet ilçe
mize gelmiş olmalıdır.

Kuşkusuz Gizli El romanı bir “belgesel” de
ğildir. Olması da beklenemez. Yazar kendi '‘imge
lem aynasında" görmüştür olanları. Üstelik sansür 
cü Şemsi Efendi ile birlikte... Fakat şu ilginçtir : 
Aynı yıllarda Gemlik'te Aziz Paşa yok ama Nuri 
Paşa var. Romandaki Aziz Paşa Narlı’lı, gerçek 
Nuri Paşa Kumla'lı... Ve Nuri Paşa’nın da İstan
bul'da sözü bir hayli dinleniyor olmalı. Dikkatimi
zi çeken bu raslantıya işaretle yetinir, Reşat Nu
ri’nin ustalığına saygı duyduğumuzu belirtiriz.

Ve günümüzdeki Gemlik'in yakın geçmişinde. 
Küçük Kumla’lı Nuri Paşa, onun çocukları ve to
runlarının “yazılması gereken” öyküleri var. Bu 
işin üstesinden nasıl gelirim bilmem. Zira Gem
lik'in öyküsü biraz da bu kişilerin öyküsüdür.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN '

Davacılar, Necati Aygen ve Haşan Çakır tara
findan, Davalılar hazine ve Kapaklı Köyü Muhtar- f 
lığı aleyhine ikame olunan, tesçil davasında, Gemlik 
ilçesi. Kapaklı Köyü, köy içi mevkiinde, kain 543 î 
metrekarelik kuzeyi Ahmet Nizamettiu öztürk, gü ; 
neyi yol ve İbrahim Tutucu doğusu, Necmettin j 
Öztürk ve batısı kısmen Cevat Uzaydın ev ve bah ) 
;esi kısmen İbrahim Tutucu yeri ile çevrili arsa ile I 
dne Kapaklı Köy önü mevkiinde kain 192 metre- 
arelik arsanın tesçili, talep edilmekle, kuzeyi Ce- 
nal Ergün varisleri, güneyi Marmara Denizi, batı- 
I Aptullah Karaca yeri ve kuzey batısı, Haşan Gö I 
enç yeri ve kısmen deniz ile çevrili bulunan, her 
[i taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunanların | 
an tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize 
ifvormaları ilan olunur.

DOKTOR
Cahit Yorulmaz 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
— ELEKTRO KORDİO —

Tlf t Mu. 2290 İv. 2310 GEMLİK

Operatör Doktor
AHMET DOĞAN

Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı

Fevzi Çakmak (Maksem) Caddesi PTT Üştü
Aktar Apt. Kat 3 Dair» 1 BURSA
Tlf if 27 128 • Ev 20 718

DUYURU
İstiklâl caddesi kaymakamlık loj

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

YUSAN İNŞAAT KOLL. JTİ.
Tlf : 3808 — GIMLİK

GÜÇLÜ OTO ELEKTRİK
t

KARBÜRATÖR BAKIM SERVİSİ

KADİR AKSOY
Gemlik'lilerin Hizmetine Girmiştir.

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

Kongre İlanı
100. Yıl ilkokulu Koruma Derneğinin olağan 

genel kurul toplantısı 18. 4. 1983 Pazartesi günü 
saat 17.30 da okulda yapılacaktır. Birinci kongrede 
ekseriyet sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 
25. 4. 1983 günü aynı saatte okulda yapılacaktır.

Gündem : Yönetim Kurulu

1— Açılış ve saygı duruşu
2— Divan teşkili
3— Yönetim kurulu raporunun okunması
4— Faaliyet raporunun oylanması
5— Tüzüğe yeni madde eklenmeaîj
6— Dilek ve temenniler
7— Kapanış
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Düşüace özgürlüğü, toplamların iler 
lemelerinde etkenlerin başında gelir. 
Y»ryüıünde, yaşamın başlamıaiyle, dü 
şüncede gelişmeler göstermiş; yaşamı 
mızın ayrılamaz parçası olmuştur, tnsan 
beyni düşünce üreten bir tarladır, de 
«ek yerinde bir benzetme olmaz- mı? 
Yaşam boyunca algılanlar, bellekte biri 

j kecek; sonra da dışarı çıkmak için kapı 
lart zorlayacaktır. Zorlamalarla açılama 

| yan kapılar, arkalarındaki büyük biriki 
mi bir zaman daha saklayacak; günü gel 

‘ diğiade de dışarı salacaklardır.
Toplumlar, yönetimlerden doğan sar 

I sıçtılar geçirmişlerdir. Yönetimlerin, iç 
i çıkarlardan yana olmamaları, ulusu her 
dört yılda bir başvurulan ay makinesi 

| görmeleri sonucu yönetimler yar» almış 
' Isıdır. Yönetimlerin yara aldığı gibi. Top 
i lamların aldığı yaralar da öbürlerinden 
I daha ağır olacağı kuşku götürmez. Geri 
I kalmış ülkelerde, yönetimi üstlenecek 
kadro; militanları yardımıyla, oyların ço
ğunluğunu almayı amaçlamıştır. Bu amaç- 
da gizlilik, halkın gerçekleri tam olarak 
öğrenmemesi önemlidir.

Yönetimi üstlenmek isteyen kadro
ları, uyanık düşündüklerini açıkça söy- 

I leyen ; insancıl - ulusal duygularla dolu 
olan kadroları karabayarak iktidar kol
tuğuna oturmayı yeğ tutacaklardır. Doğ
ra görüşü, çağdaş düşünceyi, bilgiyi is- 

I temiyeceklerdir. Önemli olan’ Ülkelerde
ki şu - bu yönetim şekliyle yaşayan in* 
sanlına açlıklarından, saflıklarından; il
kel yaşamlarından yararlanacak; bu in-

Küp ve Çanaklar Bulundu
Baştarefı S. 1'de

Arkeoloji Müzesinden iki 
yetkili geldi ve yel açım 
yerinde yapılan inceleme
lerde 12. yüzyılda bölge
ni yaşıyan bizanslılardan 
[kılma bazı parçalanmış 
çanak ve künk parpalarına 
unlandı.

Yapılan incelemeler 
sırasında, yol açımı çalış- 
malarını sürdüren dozerin 

[bir kara parçasını kaldır

dığı sırada derinliği 1.5 
metre eni 1.15 metre bü
yüklüğünde yine 12. yüz
yıldan kalma büyük bir 
küp bulundu. Korumaya 
alınan kalıntılar üzerinde 
dün yeniden İncelemede 
bulunuldu.

Kalıntıların Barsa Ar
keoloji Müzesine götürül
mesi için çalışmalara baş
landı ve küp dün arkeo- 
loglarca yerinden parçala 
narak çıkarıldı.

Satılık Ev
Yeni Mahallede 96 

m2 tek katlı ev satılıktır.

Müracaat : Tlf : 1797 

sanlara yönelik çıkarsal politikanın işle
vi bir yerde saklanacak.

İnsan okul gördüğüne» , öğrenecek , 
düşünecektir . Öğrenim görmemiş , düşün 
m» yetkisi gelişmemiş bir insanla ; öğ
renim görmüş, yetişmiş olan bir olmaya
caktır. Biri düşünmenin kurallarını bil
mezken, öbürü az da olsa, düşünme yol
larındaki tıkanıklıkları açmıştır yöntem
leriyle Bu tipin, uygar, bilgili bir tip ol
duğunu düşünürsek; bilgisiz, sorunlarını 
çözemeyen, kandırılmaya yatkın ; aömrü- 
len insanların yanında olması gerekmez 
mi ?

Neyse, biz dönelim yine düşünce öı- 
görlüğüne; Burada Ahayasa'nın 25. Mad
desi şöyle getiriyor konuyu ; „ Herkes 
düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. 
Her ne sebep ve amaçla olursa olsun, 
kimse düşünce ve kanaatlerini açıklama* 
ya zorlanamaz, düşünce ve kanaatleri se
bebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.»

Gelecekteki, yanlı olmaları kuşku gö
türmez yönetimlerin bu şekliyle hoşuna 
gidecek mi ? Çünkü her gelen yönetim 
25. Maddeye takılacak ; bu maddeyle oy- 
nayacakatır. O bu maddenin değişmesiz- 
liği sağlanabilecek mi? yada değişen za
mana uygunluğu .. Dahası, Anayasa’nın 
tüm maddelerinin sigortası yanmıyacak 
mı ?

Türk Ulusu'nun eliyle seçtikleri, ya* 
şama, düşence özgürlüğüne dur denilme
si noktasına yeniden gelindiğinde, bir 20 
yıl geriye gidilmiş olunur ki ; bu da ye
rinde saymayla eş olamazda ne olur ?

Belediyeye ait 

eski otolar satıldı

Belediyece satılması
na karar verilen eski oto- 
lar vo hurda parçaları de
ğerinin üzerinde alıcı bul
du.

Belediyeye ait oto 
garajında dün yapılan sa
tışa İlgi göaterenler kıya- 
aıya bir artırma gösterin
ce, eski belediye otobüsü 
ve Dodge kemyonet 1 
milyon 200 bin liredan 
satıldı. Oto yandan eaki 
Jeep ile hurdalar da alı
cılarını değerleri üzerinde 
buldular.

Hurdaların kilosunun 
31 liradan satıldığı bildi
rildi.

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

Ihsan BÖLÜK

BORUSAN : 1 ULUSPOR : 1
İkinci amatör kümede mücadele 

eden Borusan Ğüvenspor geçtiğimiz 
hafta Gemlik’te Ulusporla karşı kar
şıya geldi. Bu karşılaşmada takımlar 
karşılıklı birer golleri İle Puanları 
paylaştılar.

Pazar günü güzel bir havada oy
nanan karşılaşmada üstün oynayan ta
kım Borusan Güvınspordu. Karşılaş
madın ilk dakikalarında sık sık atak
lar yapıyordu. 18 dakikada Borusan 
Güvenspor'un gözde oyuncularından 
İsmail Uluspor ağlarına güzel bir gol 
gönderdi ve takımını 1-0 öne geçir
di. Karşılaşmanın İlk yarısı Borusan'- 
ın 1-0 lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

K. KUMLA : 2 K. ÇELİKSPOR : 4

Üçüncü amatör kümedeki Kumlaspor 
güçlü rakibi Karacabey Çelikspor karşısın
da 4-2 lik yenilgi aldı.

Pazar günü oynanan karşılaşmadaki 
golleri 8. dakikada İsmet, 12, 15, ve 

72. dakikalarda ise İbrahim Çelikspor a- 

dına kaydettiler. Kumlaspor’un gollerini ise 

69* dakikada Turgut ve 87- dakikada Er 
man attı-Sabri Buga, UmurGürsoy ve Selim

ÇEKİRGESPOR : 2

Üçüncü amatör kümede Sümer- 
spor, altıncı grup lideri Çekirgespor* 
la Cumartesi günü karşı karşıya gel
di. Bu karşılaşmedan Çekirgespor, 
Sümerspor karşısında rahat bir gali
biyet elde etti. (20)

Cumartesi günü Bursa Merinos 
sahasında oynanan karşılaşmada bas
kın oynayan takım Çekirgespor’du. 
Sümerspor kalesine sık sık tehlike
ler yaratıyordu. Ev sahibi takım ar
zuladığı gole 25. dakikada ulaştı 
Bu dakikada Ayvaz'ın soldan ortasını 
İyi takip eden Mehmet plase bir vu
ruşla takımını öne geçirdi.

İkinci yarıda atak oynayan takım yi

KONGRE İLANI
GEMLİK MUHTARLAR DERNEĞİNDEN

Gemlik Muhtarlar Derneğinin 24. 04. 1983 tarihinde İlçemiz Ticaret 
Odası Salonunda saat 14.00 de yapılacak Genel Kural kongresine sayın 
üyelerimizin teşriflerini rica ederim.

Ahmet Acar
GÜNDEM Gemlik Muhtarlar Derneği Başkanı

1— Açılış
2— Divan seçimi
3— Yoklama ve saygı duruşu
4— Çalışma v» denetleme raporların okunması
5— Raporların tenkit v» ibrası
6— Yeni yönetim y» denetim kurullarının seçimi
T— 1983 mali yılı tahmini bütçesinin görüşülüp kabulü
8— Dilekler ve kapanış.

ikinci yanda Uluspsr oyuna son gü

cüyle sarıldı. Beklediği gol ancak 63- da
kikada, ikinci yan oyunafgiren Müfifia aya 

ğıadaa geldi. Karşılaşmanın 90 dakikalık 

sûresi karşılıklı ahlan birer gollerle bera

ber» sonuçlandı.
Selim Erdem, Umur Güney ve Sabrl 

Buga hakem üçlüsünün yönettiği karşılaş

maya takımlar şu kadroları ile çıktılar.
BORUSAN : Hüseyin, Hikmet Turan 

Sönmez, Ahmet, Cemalettin, Sedat, Meh
met Hüseyin, İsmail, Fikret

ULUSPOR : Fikret, Cahit Murisi», 
Kemal, Rıdvan, Yaşar, Hamil, Zeki, Veli, 
(Müfit), Adnan* Hüseyin, (Sami)

Erdem hakem üçlüsünün yönettiği karşılaş
maya takımlar şu kadroları ile çıktılar*

KUMLASPOR : Ali, Fethi (Erman), 
Yusuf, Gülek, Şevki. Yavuz, (Koray* Hay

dar Turgut, Soner, Ali
ÇELİKSPOR : Ferit, Mehmet, Erol,, 

Cevat, Lütfü, Yusuf, İsmet, Fahrettin,, İb
rahim Ilhan, Arif (Mehmet)

SÜMERSPOR : 0

ne Çekirgespor’du 77. dakikada Hakan
30 metre ye yakın bir yerden attığı 
sert şutla karşılaşmanın skorunu be
lirleyen golü attı.

Alaattln öndilek. Eşref Orhan ve 
Haşan Kocabaş hakem üçlüsünün yö
nettiği karşıleşmaya takımlar şu kad
roları ile çıkıtlar.

ÇEKİRGESPOR : Ilhan, İbrahim, 
Recep. Fikret, Cumhur, Mustafa. Sü
leyman Metin, Mehmet, (Suat), Ha
kan, Ayvaz (Kerim)

IÜMERSPOR : Haşan, Tekin Meh
met, Emin, Haydar, İrfan, Veysel, Me
tin Namık, (Aykut), itmeli (Serdar)’ 
Turgut

iskele Meydanında Denize Cepheli 
Peşin veya Vadeli Satılık Daire

MÜRACAAT : KEMAL ERKUL TLF : 1496 GEMLİK

BABA BİSİKLET 
Çalışır Vaziyette 
Devren Satılıktır.
Müracat :
İstiklâl Cad. 115

GEMLİK

Dr. Resul Çam
Beyin ve Sinir 

Hastalıkları Uzmanı
Muay»n»han» Tlf s İSIT»
Ev Tlf :
AtatUrk Ced. Satbop Apt. N*. J 
Kat I BURSA

KONGRE İLANI
S.S. SÜMERVİSKON YAPI KOOPERATİFİNDEN

Kooperatifimizin 28 Mart 1883 cali günü yapılması gamken Genel Kural top
lantısı ekseriyet sağlanmadığından yapılmamıştır.

16 Nisan 1983 Cumartesi ginû Akmantar Pasaj No. 210 da yapılacaktır.
Tüm üyelerin teşrifleri rica olunur,
GÜNDIM :

1- Açılış ve yoklama 2- Başkanlık Dîvanı seçimi 3- Saygı duruşa 4- Yönetim 
kurulu raporunun okunması 5- Denetim kurulu raporunun okunması 8- Bilanço 
gelir gider hesap cetvelinin okunması 7- Yönetim ve Denetleme kurullarının ak
lanması 8- Yönetim vo Denetim kuruflannın seçimi 9- Bilek ve temenniler 10* 
Kapanış*
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KÖRFEZ
Dizgi ve Batkı Körfez 
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ULUDAĞ SÜTHANESİNİN
Koyun Yoğurdunu Denediniz mi?

BOĞAZİÇİ’NİN ET ÜRÜNLERİ
* SUCUK * SALAM * PASTIRMA ÇEŞİTLERİ 
* KARABÖRTLEN-MİLAS-MART-TO BAL ÇEŞİTLERİ İLE EMRİNİZMDİR.

Not : Günlük Süt Bulunur.

ULUDAĞ SÜTHANESİ
İSIML^İJL, - JETMLEÇ O E JYT L ÎK

| Öıçellh | 
| Alüminyum I 
i DOĞRAMA VE PANJUR SANAYİİ |

NURİ ÖZÇELİK

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

_ ' ■JL - I 
! TLF : 2571 |

İSTİKLÂL CAD. GÜRÇAY PASAJI NO. 48 GEMLİK |

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

Kemal Erkul Tlf: 1496 Gemlik

SATILIK |
HER TÜRLÜ SANDIK YAPIMINA ELVERİŞLİ 

ÇINAR AĞACI SATILIKTIR. ]

Müracaat : Tlf : 1174 KARAMÜRSEL

J sası wl

J GEMLİ K’Lİ LERİN HİZMETİNE
S ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE GİRDİĞİNİ

। SAYGIYLA DUYURUR

J BİLEZİK - KÜPE - ALYANS - PIRLANTA 

İNCİ - YÜZÜK (EŞİTLERİ

l Minibüs Garajı Mutmanlmr Apt. altı

| GEMLİK

GEMLİK 

KÖRFEZİ 

OKUYUNUZ 

OKUTUNUZ 
ABONE 

OLUNUZ



gemlik

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
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diş hekimi 

gülsen 
altan

SEMEKOmt YOLL ŞL 22

gemlik

Sahil Şeridindeki 
500 Yapı için 
“Tapu iplal Davası” Açıldı

POLİS TEŞKİLATININ 

138. YILDÖNÜMÜ 

TÖRENLERLE KUTLANDI

Marmara sahil şeri

dindeki 100 metrelik ku 

şak içinde kalan yapılar, 

İmar Affı Yasası Kapsa

mına girmediği için yıkı

lacak.

SIKIYÖNETİM KOMUTAN 
YARDIMCILIĞININ 
BASIN AÇIKLAMASI
I. Yflkıek Hakem Kuru- 

/anca yeni dun yürürlüğe k unu

tun toplu sözleşmelerde isçile

rin aynı İş verene bağlı ve Be

lediye hudutları dışındaki İş

yarlarına nakledilmelerine rıza 

gârtermeme/erl halinde, İş akid- 

lerl İşverence blldirlmli olarak 

feshedilir. Şeklinde hükme yer 

verildiğinden konu hakkında 

Genelkurmay Başkanlığınca bir

il İmar Müdürü Celal 

Altın bu konuda İl İmar 

Müdürlüğü olarak 500 ya

pı için "Tapu İptal Da

vası” açtıklarını ve dava

nın souçlanmasıyla b u

açıklama yapılmıştır.

2. Toplu İş sözleşmelerln- 

dt yer almış olmasına rağmen 

MIHI Güvenlik Konseyinin karar 

ve bildirileri İle işçi çıkarmaları 

durdurulduğundan, İşçilerin ay

nı işverene bağlı ve Belediye 

hudutları dışındaki başka bir 

İşyerine nakledilmeye rıza gös

termemeleri halinde, İşten çı

karılmayacaktır.

binaların yıktırılacağım 

söyledi. Sahil yağmasına 

müsaade edilmeyeceğini 

bildiren Bursa I I İmar 

Müdürü Bursa'nın M arma - 

ra sahili üzerindeki Gem

3. İşverenlerin nakline 

gerek gördükleri İşçilerin, ça

lışmakta olduğu işyerlndekl hlz 

metlerinin yararlı olmadığı de

lilleri ile birlikte Bölge Çalışma 

MüdlrlüğD İle Valiliğe ve Sıkı

yönetim Komutan Yardımcılı

ğına bildirileceklerdir. İşvere

nin talebi Valilikçe kurulmuş 

olan heyet tarafından İncelene

cek ve heyetin hazırlayacağı

lik, Küçük Kumla, Zey- 

tinbağı vs Mudanya'da 

225 kilometre uzunluğun

da kıyı bandı bulunduğu

nu kaydetti.

ZEYTİN KOOP. 
İLAÇ DAĞITIMINA 
BAŞLIYOR

72 Nolu Marmara 
Birlik Zeytin Kooperatifi, 
ortaklarına zeytin müca
delesi için ilaç dağıtımı
na başlayacak.

Kooperatif Müdürü 
Ali Zengin'den aldı
ğımız bilgiye göre, ortak
lara bu yılda Süprazit ve 
Hektaş adlı ilaçlar önü
müzdeki günlerde dağıtıla 
cak. İlaçların dağıtımında 
ağaç sayıları dikkate alı
nacak.

72 nolu Marmara Bir 
lik Tarım Satış Koopera
tifi 8 ton süprazit, 12 ton 
da Hektaş getirtti.

Türk Polis Teşkilatının 
kuruluşunun 1 38. yıldö
nümü tüm yuıtta törenler
le kutlandı.

İlçemizde Pazar gü
nü törenler Atatürk anıtı 
önünde yapıldı Törenlere 
İlçe Kaymakamı Fahrettin 
Ölmez, Belediye Başkent 
Şahebettin Cantay, Aske
ri Vet Arşt. ve Eğitim Mer 
kezi Komutanı Tuğgeneral 
Orhan Öncül, askeri ve 
sivil erkan ile emniyet gö
revlileri katıldılar.

Atatürk anıtına çelenk 
konmasından sonra İstik
lâl Marşı söylendi. Daha 
sonra ilçe Kaymakamı Fah 
renin Ölmez polis teşki
latının kuruluşu hakkında

Polis Teşkilâtının 138. Yıldönümü Atatürk Anıtı ialaOa 
kutlandı. Fotoğrafta kutlamadan bir nn gorilüyar(Fata 8. Körfez)

bilgi verdi.
Kaymakam Fahrettin 

Ölmez, konuşmasında ö- 
zetlo şunları söyledi.

'-Türk polisi Atatürk’le 
yani Cumhuriyetle mo
dern şeklini eldi. Türk po 
lisi günümüzde alot ede
vat, personel bakımında 
güçlenmiştir. Türk polisi 
her dönemde vatenım ko
rumak için şehitler vermiş 
lir, gelocokto de vedocok 
tir

İlçemizdeki emniyet 
örgütü son aylarda kad
rosunu genişletmiş araç sa 
yısını arttırmıştır. Bu mut 
lu günde tüm polia teş
kilatını kutlarım.*

BERBER VE ATEŞLİ
EMEKLİ OLDU
İlköğretime uzun yıl- 

ler hizmet voron iki öğ
retmen geçtiğimiz hefta 
İçinde emekliye ayrıldılar.

11 Eylül İlkokulu Mü 
dürü Kemal Ateşli veŞük 
rû Şenol İlkokulu Müdü
rü Hüseyin Berber, kendi 
İstekleriyle emokll öldüler

Kemal Atoşli'yo 11

Eylül İlkokulunda öğret
menleri veda çayı verdi
ler. öte yandan Şükrü Şo 
nol İlkokulunda da öğren 
çiler Okul Müdürleri için 
özel program düzenlediler, 
öğretmenler lae aynı ge
ce Sunğipek Fabrikası Sa 
(onunda yemek verdiler.

rapor hakkında Çalışma Bakan

lığının gCrüşünü bildirmesin

den sonra Donanma ve Sıkıyö

netim Komutanlığınca karar 

verilecek ve İşverence bu kara

ra zorunlu olarak uyulacaktır.

Uymayanlar hakkında 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu

nunun 16 ncı maddesini göre 

işlem yapılacaktır.

Denişlerdeki
Kirliliğin 
Nedenleri
Bilinmiyor

Son günlerde deniz
lerimizdeki kirliliğin nede
ni enlaşılmıyor.

Mermera denizinde ve 
bilheesa Gemlik Körfezin
de görülen kırmızı bo- 
yamsı maddelerin nereden 
kaynaklandığı anlaşılma- 
madı Geçen yılda yor 
yor görülon denin yüze
yindeki kirliliğin araştırıl- 
ması isteniyor.

Sümerspor’un Renkli 
Televizyon Talihlisi 
Belli Oldu

Bursa Bölgesi üçün
cü amstör kümede müca
dele eden Gemlik Sümer-

spor Kulübünün düzenle
diği piyangoda, renkli te 
levizyon talihlisi belli oldu.

Kulüp yotkBüorinden 
edindiğimiz bilgilere göre, 
renkli televizyonu, 9 Nisan 
tarihli Milli Piyango çeki
lişinde en büyük ikrami
yeyi kazanan numaranın 
son üç rakamı olan <914> 
numarslı bilete sahip olan 
İsmail Çetin kazandı. Or
hangazi Oöktaş fabrikasın 
da işçi olarak çatışan, ev 
li ve bir çocuk babası Is 
mail Çetin, 51 ekran renk 
li televizyonu kulüp yetki 
İllerinden teslim aldı

Sûmerspor kulüp yet 
kilileri bu tür çekilişleri 
önümüzdeki aylarda deha 
da zenginleştirerek devam 
ettireceklerini belirttiler.
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Gemlik 
Yazıları

Av Ali AKSOY

ŞAİR GÖZÜ İLE 
GEMLİK

S . S. Gemlik Öğretmenleri
Tüketim Kooperatifi Başkanlığından

2-4.1983 tarihinde yapılan kongremizde çoğunluk sağ
lanamadığı için kongre 23-4.1983 günü saat 14-oo de Şe
hit Cemal İlkokulu salonunda yeniden yapılacakta.

Oyelere duyurulur.

6 O N D E M : Yönetim Kurulu

Geliniz bu hefta «Gemlik şair gözü ile nasıl görülür?» konusuna eğilelim ve iki şairden bi
rer örnek verelim. İlki Cahit Külebi'nin, İkincisi ilçemizde "Dahiliye Mütehassısı" olarak çalışan 
Dr. Abdullah öztemiz’in.

ûztemlz'in şiiri. Tercüman Gezetesl'nin 1 966’da açtığı ve 40.000 şiirin katıldığı yarışmada, 
ilk on şiir arasına girmekle "mansiyon" kazanmıştır.

1- Açılı; ve saygı duruşu
2- Divan Teşkili
3* Yönetim ve denetim kurullarının seçimi

DENİZİN GETİRDİKLERİ

«İstedi ki memleketin her tarafı bağ olsun» 

«Tez büyüsün tepeleri yüce yüce dağ olsun»

Aşık Talibi Coşkun

1848 senesinde

On beş gün yattım uyudum

Sırt üstü yattım uyudum 

Gemlik körfezinde.

Dağların ortasında, ayağımın dibinde

Çocuk gibiydi oynaşan nazlı sular;

Unuttuk, sevmesini çoktan unuttuk

Severse çocuklar sever.

Belki do beni değil

Dalgalar hürriyeti seviyordu.

Dağlardan tarlalardan

Gürleyip ekmek İstiyordu.

Ama bu dağlar bizim dağlarımız

Ayrısı gayrisi yok denizle, 

Yabancımız değil bağlar bahçeler 

Zeytin ağaçlarımız.

O ağaçlar kİ şimdi soluk yeşil 

Sonra kömür gözlü kızlara benzer 

O ağaçlar kİ anamız gibi 

Durmadan emzirirler.

Gelin yaklaşın dalgalar yanıma

Bıktım İnsanlardan, şehirlerden bıktım!

Sayın kİ bir gemiciyim, gemim batmış, 

Yüzo yüze bu kıyıya çıktım.

Deniz utangaç bir kadın gibi sokuldu yanıma 

öptüm okşadım mavi saçlarını, 

Tuttum, İnce damarlı bileklerinden günlerce tuttum 

Yüzümde gezdirdim avuçlarını.

Son biricik kadiminsin mavi deniz

Bir başka oluyorum hor koynuna girdiğim zaman.

Serin sularında can verip can alırken 

Kuşlar bizi seyretti uçaraktan.

Anladım kİ boş değil yaşamamız, 

Hor şeyin bir tadı var.

Sen biricik kadınımeın mavi deniz

Kalbinde çarpan sevgi dalgalar.

CAHİT KÜLEBI

GEMLİK KÖRFEZİNDE YAZ

Bir havuz, bir dere, bir yaşlı çınar
Balık aydınlığı renginde sular

Eski bir ev : solu yol, bahçe sağı
Sarı parmaklığın altun yasağı

Denizin çın çın öter mavi tası
Günlerin yazdan örülmüş kozası

Göğün en kırmızı akşam saati
Şarkı söyler suyu bir saz demeti

Yüce dağlar erişilmez tüneği
Aldı mızrabı ağustos böceği

Rüzgar estikçe yarım kaldı bugün
Tepetaklak düşü salkımsöğüdün

Çeşmeler mavi eker, mavi biçer
Su eğilmiş oluğundan su içer

Denizin aşkına gül mavi açar
Mavi yazdan söz açar mavi bahar

Son bulur gökyüzünün hür yasağı
Boy verir maviliğin gür başağı

Taşı, toprakları altun ekili
Burda gökler bile zeytin yeşili

Su, köpük üstü köpük manzaradır
Aklığından kuğular kapkaradır

Martılar gökleri çığlıkla yeşer
Denizin ağrısı sahilde diner

Mutluluk bahçesi gözlerde gülüş
Düşe gerçek karışır, gerçeğe düş

Lâmbalar aşkı yanar, aşkı aöncr
Dönemeçler yeni bir aşka döner

Dili sevda ilinin tatlı dili
Konuşur Bursalann en yeşili

Güneşinden güğümün yaz boşanır
Durmadan gök soyunur, yor kuşanır

Küçülen bir gemi, bir mavi kaçış
Kıyıdan engine önlemle bakış

Abdullah Öatemlz
HACITAHÎROĞLU

GÜÇLÜ OTO ELEKTRİK
KARBÜRATÖR BAKIM SERVİSİ

KADİR AKSOY 
GemlikTilerin Hizmetine Girmiştir. 

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

DOKTOR
Cahit Yorulmaz

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
— ELEKTRO KORDİO —

Tlf : Mu. 2290 Ev. 2310 GEMLİK

İstiklâl caddesi kaymakamlık loj
man binası yanında (3 oda 1 salon 
3 balkon ve çift WC’ii) 1 05-11 O m2 
net alanlı daireler ile dünkanlarımız 
satışa sunulmuştur. Satışlar % 25 
peşin bakiyesi 18 ay vadeli olarak 
yapılmaktadır.

YUSAN İNŞAAT KOLU STİ.
Tlf : 3808 — GEMLİK

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek sütun santimi 200 TL. 

İcra ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL. 

Kayıp İlânları S00 TL.

Teşekklr ve Doğum ilenleri «m. 50 TL 

Kongre İlânları 1500 TL.

Koep. Kongre İlenleri 2000 TL.

Sürekli Özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE 
0 Aylık 400 TL.
Yıllık 800 TL

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 

veya yayınlan masınşerl verilmez 

Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar

Gemlik Kalafat Yeri 
Üzerinde 

Kumla Yoluna 
Cepheli 25 Dönüm 

Satılık Arazi

Mlracaat Tlf : İstanbul : 711000 
Tlf: tam İlk t 3BM

ZAYİ

Kar» ili Tuzluca «- 

çssi Nüfus Ds.rsslnd^ 

almış olduğum nüfus 

hüviyetimi keyLaatfm. 

Hükümsüzdür-

Aytekln Gümüçtekin



•BML.İK KÖRFEZ 12 Nisan 1983 Sayfa 3

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

Ihsan BÖLÜK

KAVAKLIGÜCÜ : 2 UMURSPOR : 1

Ulusal Eğitim Tarihimizin sayfaları 
arasında giderek, unutulmaya yüz tutan 
yaşanmış denenmiş bir olgu var. KÖY 
ENSTİTÜLERİ. Aradan 43 yıl geçme
sine karşın, güncelliklerini koruyan, ko
cayacak olan bu okullar; Türkiye’nin her 
alanda kalkınmasına öncülük edecek den
li, güçlü kadrolarla doluydular. Baş a- 
maç, köydeki, kırsal alandaki insanı çe
şitli alanlarda etkinliğe kavuşturarak, 
topluma öncülüklerini sağlamaktı.

Bu satırları yazan her 17 Nisan'da, 
toplumumuzu dipten sarsan bu olguyu, 
dile getirmeyi amaç edinen bir KÖY 
ENSTİTÜLÜ’dûr. İçinde 17 Nisan’larm 
ateşi her an yanan insandır.

Sözlerimi burada keserek, Köy Ens- 
titüleri’nde öğretim görevlisi bulunan bü
yük ağabeylerin sözlerine kulak vermek 
bir daha olayın yaşanmasına neden ol
maz mı? İsimlerine saygı duyduğum. Köy 
Enstitüleri’nde okumuş öğretim görevlisi 
olarak bulunmuş olanlar olayı, kendi 
yaşanmışlıkları doğrultusunda şöyle ko
yuyorlar : «Enstitülerin etkinlik alanları 
klasik okullardan daha da farklıdır. En» 
tiritlerin etkinlik alanları okuldur, Oku
lun bulnnduyu çevredir. Okulun öğrenci 
aldığı ve elaman yolladığı yurt parçası
dır. İlişkileri de doğası ve insanları ile 
karmaşık ve süreli bir ahş-veriştir.»

«Önemli olan farklardan biri de, e- 
ğitcn ve eğitilen anlayışıdır. Enstitülerde 
klasik okullardaki gibi, eğitilenler, öğre
tilenler anlayışı yoktur. Orada sürekli bir 
etkileme etkilenme vardır. Bu karşılıklı 
etkilenme doğa ile insanlar arasında, öğ
rencilerle öğretmenler arasında okul ile 
öğretmenler arasında okul ile çevre insanı 
arasında, ve çevre dışına uzanarak kesi
min canh-cansız varlıkları ile okulda yer
leşen kişiler arasında düzenli bir dolaşım 
biliminde sürer gider.»

«Köy Enstitülerini bir okul saymak, 
hele Türk Eğitim Tarihi süreci içinde 
oluşup gelişen ve türlü değişimlerle bi
çimden biçime giren klasik öğretim yer
lerinden birisi sanmak oldum olası eksik 
ve hatta yanlış bir görüştür.»

«iki senelik devrede çocuklarımın 
ve öğretmen arkadaşlarımın aklın üstün
deki çalışma ve gayretleri bu saban gör

memiş toprağa su, tarımlık sahaya 4000 
kayısı, iki vadi arasına 100.000 kavak 
ve iki kilometrelik uzaklıkta yapabildi
ğimiz tuğlaları elden ele vadi ve tepe
lerden aşırarak enstitü sahasına taşıyayak 
plan gereğince ilk yerleşme binaları ve 
şose yolları bu iki yıllık devrede yapıl
mıştır.»

«1942 Mayıs ayında Sivas’ın Yıldızeli 
Köy Enstitüsü Müdürlüğüne atanan bir 
yönetici,.... Tokat şosesi üzerinde bulu
nan kuru ve bomboş 4000 dönümlük a- 
raziye, Elektrik, Su, Dershane, Yatakha
ne, Yemekhane, ayrıca ilişkileri. Yüzme 
Havuzu, Fırın, Değirmen, çoğu taştan 
yapılmış 27 bina, 900 köy çocuğunun 
akıl almaz çalışmaları ve mübarek ahu
larından akan terleriyle kısa zamanda 
yapılmış» olmaları yüce bir utkudur.

«17 Nisan 1940’dan 46 Ağustos'una 
kadar süren Köy Enstitüleri, kuşkusuz 
Millî Eğitim Tarihimizin altın devridir. 
Bu olguyu o dönemlerin içinde yaşayan
ların dışında kalmışlara, anlatmak ola
naksızdır. 6 yıl süren ve sayıları 21’e 
yükselen bu kuruluşlardaki yaşam ve 
uğraşım savaşını bilmeyenlere anlattığınız 
zaman size :

(-Bu anlattığınız, hakikatte olamaz. 
Bunlar ancak bir masal kavramının za
manına sığabilir.) Diyeceklerdir.»

«Hakikatte, Köy Enstitülerinin bu 6 
yıllık uğraşımı, bir masal kavramı değil, 
bir hakikate varmanın oluşumu, bu va
tan topraklarının daha verimli, Türk 
Köylüsünün daha bilinç ve onurlu ve 
bu toprakların has çocukları Türk Köy
lülerini ATATÜRK’ün dediği gibi.

«Bu milletin efendisi» haline getir
menin inandırıcı bilinci idi. Köy Ensti
tülerinin yetiştirdiği gençler; arayan, bu
lan, inceleyen, okuyan, kendini yetişti
ren elemanlar idi. Bu yüzden onlar, ger
çek kültürlü kişilerdi...

17 Nişan’ların ışığında nice iyi ya
rınlara yol almamız, ulusal eğitimin güç
lenmesi okuyamayan tek insanımızın kal
maması gelecek kuşakların eğitiminde ö- 
nemli aşamalar getirecektir.

Tüm 17 Nişancılara DOST sevgiler.
Not ; Alıntılar; Yeni Toplum; Ku

ruluşunun 36. yılında Köy Enstitüleri.

Üçüncü amatör kümede geçtiği
miz hafta deplasmana çıkan Umurspor 
Kemalpaşıda Kavaklıgücü’ne 2-1 ye
nildi.

Pazar gönü oynan karşılaşmada 
Kavaklıgücünün oyunu üstün geldi. 
Karşılaşmadaki golleri 6 ve 40. daki
kalarda Süleyman Kavaklıgûcü adına 
ve 88. dakikada Ahmet Umurspor 
adına attılar.

Karşılaşmaya takımlar şu kadro
ları île çıktılar.

KAVAKLIGÜCÜ : Turgut, Mu
harrem, Ziber, Hakkı, Hüseyin, Erol, 
Süleyman, Doğan, Coşkun, Cengiz, 
Yusuf

UMURSPOR. : Fatih, Faik Süley
man, Ahmet, Osman, Ahmet, Haşan, 
Necati, Adnan, Canip, Hakan

SÜMERSPOR ALACAHIRKA’YA
DUR DEDİ 4-2

Üçüncü küme altıncı grupta mü
cadele eden Gemlik Sümerspor, geç
tiğimiz hafta Bursa Soğanlıköy saha
sında yaptığı karşılaşmada Alacahırka 
karşısında rahat bir galibiyet aldı. 
Karşılaşmadaki golleri 16. dakikada 
Ahmet ve 49. dakikada İsmail Ala- 
cahırka adına attılar. Sümerspor’un 
gollerini ise 47. dakikada Namık, 65 
ve 68. dakikalarda Turgut ve 80. da

klkada Haydar attı.
Müsabakaya takımlar şu kadro

ları ile çıktılar.
ALACAHIRKA : Sabri, Hayri, Tu 

ran. Hüseyin, İsmail, Mehmet Meh
met, Haşan, Ahmet. Şenol, İsmail

SÜMERSPOR : Hasın, Emin, Hay 
dar, Mehmet, Tekin, İrfan, Serdar, 
Namık, İsmail, Veysel, Turgut

3. Amatör Kümede Diğer Sonuçlar

Y. SULTANSPOR : 0 K. KUMLA : 0
AZOTSPOR : 2 KALESPOR : 1

BARBAROSSPOR : 4 BORUSAN GÜVEN : 0

İkinci amatör küme Beyaz grup
ta mücadele veren Borusan Güven- 
spor pazar günü Barbarosspor karşı
sında 4-0’lık yenilgi aldı.

Bursa Merinos sahasında oyna
nan karşılaşmada Borusan'dan Sön

mez ve Cemalettin kırmızı kart gör 
düler. Müsabakadaki Barbarosspor'un 
gollerini 53. dakikada Niyazi penaltı
dan, 54. dakikada Şaban. 57. dakika
da Fahri, 68. dakikada Haşan attılar.

-F.=l M
FER-TUR

Hotel Konak Arda - Motel Villâ Lâle

DÜĞÜN, NİŞAN VE NİKÂH 

YAPACAKLAR

İPEK - KOZA - TİCARET
DAVETİYELERİNİN ZENCİN ÇEŞİTLERİNİ 

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ 

Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet
Kartvizit, Kartadras ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin
Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi 
Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK

çin

KONAKLAMA VE TATİL TESİSLERİNDEN 
SAYGILAR VE SEVGİLER...

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

Seçkin Balıkesir'lerin üzerlerine titredikleri ve saygı duyduktan
konukları için başvurdukları : HOTEL KONAK ARDA

Sanatçıların, Gazetecilerin, İş adamlarının, yüksek bürokrat, sa 
nayici ve Tüccarların, bankacıların seçtikleri : HOTEL KONK AFCA

Yetişmiş, Geveceğiniz hizmetindeki personeli, günün her 
de yapılan zengin kahvaltısı ve hafif içkileri, tüm konforu ile 
TEL KONAK ARDA

sa

Balıkesir ilinin turistik belgesi en yüksek derecece bulunen. bu- 
karşın ekonomik olan tek Hoteli KONAK ARDA

VİLLA LÂLE, Burhaniye ören’de yaz-kış hizmet veren, devi 
cak suyu, kalorifer olan, Restaurant Hizmetlerini sunan bir 
lenme tesisidir.

VİLLA LÂLE, yez-kış tatillerinizde, balayı.

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

«W
Telefon ; Balıkesir 6514 — Burhaniye 343
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| ULUDAĞ SÜTHANESİNİN
! Koyun Yoğurdunu Denediniz mi?
| x . . . ....................
| BOĞAZİÇİ'NİN ET ÜRÜNLERİ
B * SUCUK * SALAM * PASTIRMA ÇEŞİTLERİ
I * KARABÖRTLEN - MİLAS - MART -TO BAL ÇEŞİTLERİ İLE EMRİNİZDEDİR.

1 ■. - 2 . 1
| Not : Günlük Süt Bulunur. ,
I ULUDAĞ SÜTHANESİ

- OSMAN EMEÇ GEMLİK
O

Öıçelik |
Alüminyum J

DOĞRAMA VE PANJUR SANAYİİ a

NURİ ÖZÇELİK 

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

o i

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

«t»8^ M**
PEŞİNATSIZ SATILIK BÜROLAR

GÜRLELİLER HAN’da 12m2 lik 30 ay vadeli satılık büroii

Kemal Erkul Tlf : 1496 Gemlik

SATILIK
HER TÜRLÜ SANDIK YAPIMINA ELVERİŞLİ 

| ÇINAR AĞACI SATILIKTIR.

> Müracaat : Tlf ; 1174 KARAMÜRSEL

TjteazsgaESteacssaraman. JZ3h azım aza.

Isaaa'y I
I I
| GEMLİK’LİLERİN HİZMETİNE

I ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE GİRDİĞİNİ S
SAYGIYLA DUYURUR J

I IM S
I BİLEZİK - KÜPE - ALYANS - PIRLANTA | 

İNCİ - YÜZÜK Ç^İTLERİ

Minibüs Garajı Mutenanlar Apt. altı {

GEMLİK |
H S

tmı m ı iimui iiii zl

SATILIK
RENKLİ TV.

Merak 111 arı na-' 
Gümrük mak

buzlu 67 Ekran u- 
zaktan kumandalı 
elektronik Stereo 
Nordmende TV sa 
tılıktır.

Mürecsst î

Körfez Basımevi TM 1797;
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KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
YIL ı 1O SAYI 405 19 NİSAN 1988 10 LİRA

diş hekimi 

gülsen
altan

SEMERCİLER YOKL'ŞU 22 #

gemlik

ULUSLARARASI OTOMATİK GÖRÜŞMELERE 

iajlaniyor.

PTT GENEL MÜDÜRÜ
SERVET BİLGİ
İLÇEMİZİ
ZİYARET ETTİ

TURUM HAFTASI 
TEMİZLİK KAMPAYASI İLE 
BAŞLADI

PTT Genel Müdürü 
Servet Bilgi, geçen hafta 

ı sonunsa Yalova'dan Bur* 
sa'ya giderken ilçemize 

I uğrayarak PTT çalışmaları 
- hakkında ilgililerden bilgi 

aldı.
Cuma gânü öğle û- 

zeri ilçemize gelen PTT 
Genel Müdürü Servet Bil
gi, ilçe Kaymakamı Fah- 

! rattın Ölmez, Garnizon 
I Komutanı Tuğgeneral Or-

L PTT Genel Müdürü Şer
lim Bilgi, PTT yetkilile-

1 I ifaden çalışmalar hakkında 
I bilgi aldı.
) (Fato : Ihsan BÖLÜK) 

han Öncül, Belediye Baş
kanı Şahabettin Cantay 
ve PTT yetkililerince kar
şılandı.

ilçe PTT binasında 
İncelemeler yapan Şenel 
Müdür Bllgi'ye daha son
ra öğle yemeği verildi. 
Genel Müdür Bilgi, ye
mekten sonra yapacağı 
incelemeler için Bursa'ya 
geçti.

ULUSLARARASI 
GÖRÜŞMELER

İlçemizde otomatik 
santralın kurulmasından 
beri bağlanmayan Ulus
lararası Otomatik telefon 
görüşmelerine önümüzde
ki hafta içinde başlana
cağı İlgililerce açıklandı.

İlgililer otomatik te
lefon görüşmelerinin ya
pılan son zamlardan etki
lendiğini, 8 elan dış hat
ların şayiamın 12 yo çı
karılarak otomatik görüş
melerin daha da rahatla- 
tıldığınl söylediler, "9" ile 
yapılan otomatik görüş
melerin santralli görüş
melerden 1/2 oranında 
daha ucuz yapıldığını be
lirten ilgililer, otomatik 
görüşmelerin santralın yü
künü de azaltacağını ifa-

B. S. 3 te

Kültür ve Turizm Ba
kanlığınca tüm yurtta kut 
(anmasına başlanan «Tu
rizm Haftası» ilçemizde 
Kaymakam Fahrettin Öl
mezin temizlik kampanya 
sıyla başlatıldı.

Turizm Haftası nede
niyle okullarda Turizm ü- 
nitesi işlenecek, kamu a- 
taçlarından yararlanılarak 
yöresel geziler düzenlene
cek, komşu İlçe Iznik'e 
230 öğrenci gezi yapacak, 
Turizm işletmelerinde bir 
hafta boyunca % 15 lik 
idlrimli fiat uygulamasına 
geçilecek, ilçenin çeşitli 
meydanlarına Turizm ile il 
gili pankartlar asılacak. 
Öte yandan okullarda Tu- 
konulu şiir ve düzyazı ya 
rışmaları düzenlenecek.

TEMİZLİK KAMPANYASI

Turizm Haftası nede
niyle ilçemizde geçen haf 
ta aonunda bir görüntü

GEMLİK YAZILARI

DANI$ EKİM BEYLE 
SOHBET

Avukat Ali Aksoy'un Yazısı 
2. nci Sayfada

İzledik. Hükümet konağı
nın önünde başta İlçe 
Kaymakamı Fahrettin Öl
mez, resmi dairelerin a* 

Turizm Haftası nedeniyle, ilçede başlatılan temizlik kampanyasında, Kayma
kam Fahrettin ölmez ve resmi daire amirleri, ellerinde çalı süpürgelerle blrarada 
görülüyorlar. ( Foto : G. Körfez Ihsan BÖLÜK )

mirleri, Belediye Başkanı 
Şahabettin Cantay, Turizm 
Tanıtma Derneği Başkanı 
ellerinde çalı süpürgelerly

Dörtyolda

Bakkalı

Soyan 

Hırsız 

Yakalandı

İzzet ÜNAL

la hükümet konağının ö- 
nünû süpürerek «Temizlik

D. S. 3 te

Yaşlı

Köylü

Denizde
Boğuldu '

Narlı Köyünde mey

dana gelen olayda, İsmail 

Tunca (74) adındaki yaşlı

‘ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK 
VE ÇOCUK BAYRAMI 
HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Ulusal Egemenliğin 
* hdk aliyle kullanılmağa 
r başlanmasının ve Ulu ön* 
। <br Atatürk'ün 23 Nlaan’ı 

Yflrfc Çocuklarına Bayram 
alarak armağan etmesinin 

* ®3, yıldönümünü kutlama 
hazırlıklarına ilkokullarda 
başlandı.

Milli Eğitim Bakanı 
Kısan Sağlam, tüm vall- 
Hktere gönderdiği genelge

23 Nisan Çocuk Bay- 
•ifamın kutlanmasının en 

İyi şekilde ve hiçbir mas
raftan kaçınılmadan yapıl 
masını İstedi.

Daha önceki yıllarda 
okullarda yapılmayan ço
cukları giydirme kampan
yasına bu yıl tüm okul
lar katılıyorlar. İlkokul öğ 
fencilerinin Çocuk Bayra
mına rengarenk katılması 
için okul va vali İşbirliği 
İla çeşitli giysilerin sipa
rişleri varildi. Her okul 
kendi bünyesinde bir baş

ka okuldan üstün olmak İçin 
adeta yarışıyorlar. Bir öğ
rencinin 23 Niaan’a hasır 
lanması İşin veliler B ile 
10 bin lira arasında mas
raf yapıyorlar.

PROGRAM

23 Nisan Ulusal Ege
menlik ve Çocuk Bayra
mının kutlanması İçin ilçe 
Kutlama Komitesince ha
zırlanan program İlgililere 
dağıtıldı. Buna göre :

23 Nisan töreni ilko
kullar ve Ana okulu dü
zeyinde olacak. 23 Nisan 
günü tüm resmi ve özel 
daire ve kuruluşlar, evler, 
işyerleri bayraklarla süsle
necek, meydanlara taklar 
kurulacak ve süslenecek. 
Tören korden boyunda ya 
pılacek.

Bayram günü saat 
8 oo de Atatürk anıtına 
çelenkler konacak, saygı

D. S. 3 te

Hlsartepe Mahallesin
de geçen hafta Turgut 
Silii'ye ait bir bakkal dük
kanını soyan şahıs yaka
landı.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre, geçen çar
şamba gecesi Turgut Sil- 
li’ye sit olan bakkal dük
kanı camı kırılarak soyul
muş ve içeriden 184 e- 
det sigara ve buıdolabın- 
daki çikolatalar çalınmıştı.

Buraa'da bir bakkal 
dükkanı soyarken suçüstü 
yakalanan bakkal faresi 
Aziz Gösegil’in Gemlik'teki 
soygunu yaptığını itiraf 
ettiğini ve soyduğu dük
kan sayısının 6 olduğu
nun belirtildiği öğrenildi. 

bir köylü denizde ölü o- 

larak bulundu.

ilgililerden aldığımız 

bilgilere göre iki ay önce ai 

nir krizi geçiren ve akil den

gesini yitiren İsmail Tun

ca, evinde yatmakta İken 

birkaç gün önce yatağın

dan kalkarak pijamalarıyla 

denize girmiş ve boğul

muştur.

Yaşlı köylünün cesedi 

denizde bulunduktan son

ra olay yarinde yapılan e- 

topsl sonucu, boğularak 

öldüğü saptandı ve def

nedilmesine İzin verildi.
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Gemlik
Y azıları

Av .Ali AKSOY

DANIŞ EKİM BEY’LE 
SOHBET

İlçemiz halkı bilir : Fi tarihinde Gemlik'te 
CHP İlçe Başkanı’ydım.

12 Eylül sabahı diğer partilerin ilçe başkanla- 
nyla birlikte bana da bir “tebligat’* yapıldı. Teb
ligat : “Siyasal faaliyetler yasaklanmıştır, Siyasi 
partiler geçici olarak kapatılmıştır."

Sonrası, ulusça bildiğimiz şeyler...
Yine Gemlik halkı bilir ? Bu sıfatı benden ön

ce avukat Sayın Nezih Dimili, ondan önce de uzun 
yıllar Danış Ekim Bey taşımıştır.

Ve 10 Nisan 1983 günü bu kez “eski Gamlik 
üstüne” konuşmak üzere Danış Ekim Bey beni 
“kabul buyurdular”...

Sayın Haşan Esat Işık, her geldikçe, —fi tari
hinde!— daha hal-hatır soruşurken, unutmaz, mut
laka sorardı : (—Danış Bey nasıllar?)

Verdiğimiz yanıtla seviuir, olanca nezaketle : 
(-Lütfen Danış Bey’e telefon ediniz. Kabul buyu
rurlarsa kendilerini ziyaret etmeyi dilerim.)

Sayın Haşan Esat Işık’ın Danış Bey’i ziyaret
lerine iki kez katılabildim. Hemen belirtmem gere
kir, bu ziyaretlerden asıl ben “kârlı’* çıktım. Nasıl 
çıkmam? Ülkemizin çok seçkin bir diplomatı ile, 
daha Osmanlı döneminden süzülerek gelen bir eş
raf aile inceliği, bana, “konuk nasıl karşılanır?*’, 
“nasıl ağırlanır?” konusunda “görgü dersi” verdi
ler. Hem de ne ders.

Yirmi yıl öğrenci olup da okulda öğrenemedi- 
ğimi yirmi dakika içinde öğrendim. Yirmi yıl o- 
kumama rağmen “köylülük” yanımdan neleri daha 
halâ taşıdığımı farkettim...

# # #
Danış Bey’in çocuklarından avukat Sayın Teo

man Ekim, Gemlik Lisesi’nden Almanca öğretme
nim olur. Diğer oğlu eczacı Şükrü Bey, adının ba
şına “Sayın” koymasam da olur yakınlıkta arka
daşı m dır.

Şükrü Bey babasıyla yapacağımız görüşmeyi 
teybe almayı düşünmüş Bir gün öuceden telafonla 
randevu aldık. Danış Bey pazar günü saat 15'te 
Beni ve “teypli” Şükrü Beyi kabul (buyurdular. 
Akşam eve döndüğümde televizyonda haberler o- 
kunuyordu

İlçemiz halkı Danış Bey'e (Bey!) der sadece...
Yolda rastlayanlar ayağs kalkar, önünü ilikler, 

en sevimli yüzünü takınır : ( Merhaba Bey! Nasıl 
siniz?) Daniş Bey, mütevazı : (Sağ olun Sîzler 
nasılsınız?)

“Beylik” ne ile mümkünse Danış Bey'de hepsi 
var. Toprak, çiftlik, kâhyalar, konak, hatır saymak 
ve hatırını saydırmak... CHP'nin uzun muhalefet 
yıllarında dahi ilçe özelinde “iktidırlı ve itibarlı” 
olmak... Başta rahmetli İsmet İnönü olmak üzere 
Ankara’dan gelen konukları ağırlamak... Yaşamayı 
ve ağzının tadını bilmek ve dahi sofra kurdurmak...

Tibel'de oturur-oturmaz garsona ; (-Oğlum ra
kı ver bize! Altınbaş olsun!)

44 44. 44

Hangi konuları soracaksam, bunları _önceden 
saptayıp gitmiştim yanına. Nuri Paşa, Necati Kur
tuluş, Dr. Ziya Kaya, Şükrü Kaya', Cumhuriyetin 
ilk yıllarında Gemlik,. Yine : Atatürk ve İnönü'
nün Gemlik gezileri, tek parti dönemi. Halkevleri, 
Gemlik Belediye Başkanları, DP'nin iktidar yılları 
ve 27 Mayıs İhtilali dönemi ..

Ve elbet ailesi ve kendisinin öyküsü nedir?
Şimdi 72 yaşında olan Danış Bey, merak etti

ğim bu konulardaki sorularımı (ve bazen ısrarımı) 
savuşturup, (işte müuasip cevaplar) verdi hep .. 
Yaşayan kişilere ilişkin sorularımı grri aldırdı. 0- 
zetle : Konuşmak istediği kadar konuştu sadece!

Danış Bey’in dedesi Seyfullah Bey, Arnavut
luk'tan saraya “intisap etmiş” zeki bir kişi Dev
rin padişahı II. Abdülhamit'in saray muhafızlığını 
yapmış. Bu nedenle kendisine toprak verilmiş Ru
meli 'de.

Rumeli'nin Osmanlı egemenliğinden çıkabilece
ğini sezen bu ilk “Bey”, Anadolu'da toprak edin
mek istemiş. Ve neticede Gemlikte karar kılıp ge
niş bir toprak almış. Sarayın oluru ile...

Peki bu topraklar ne kadar?

# & &

Danış Bey’in (kendisini çok severdim) dediği 
tarih öğretmeni Veli Orkun'un 1947'de yazdığı şu : 
(İlçe Toprakları içinde tahıl ekimine en müsait 
saha Tuzla Çiftliğinde bulunur. (15.000) dönüm 
büyüklüğünde olan hu çiftlik, Marmara mıntıka
sında emsaline az rastlanır derecede hayvanın bes
lenmesine de müsait güzel otlakları vardır. (...) 
Tuzla Çiftliğinin sahibi olan Danış Ekim son yıl
larda fenni bir şekilde tarımcılığa başlamıştır. Mo
tor kuvvetiyle çalıştırdığı tarım aletleri hem çift
liğin verimini arttırmış hem de civar köylerin hal
kına bir nevi örnek olmuştur.,,)

Tuzla Çiftliğinin önemli bir bölümüne sonraki 
yıllarda Askeri Hara burulur Ve yakın dönemde 
sanayi gelince, BP’nin (Eritiş Petrolyum) Dolum 
Tesisleri, Azot Sanayi Fabrikası, Borusan ve Çim- 
taş Fabrikaları da çiftlikten ayrılan sahaya kurulur.

(—Yunan işgali sırasında 12 yaşlarındaydım. 
Babam Şükrü Bey bizleri İstanbul’a götürdü. Mü
tareke döneminde oradaki akrabalarımız yanında 
keldik )

Ortaokulu, cumhuriyetin ilk yıllarında Gemlik'te 
okur Danış Bey. Tarım Meslek Lisesi’ni Bursa’da

Delikanlı olunca Vodinalı “Çıpalar”ın kızıyla 
evlenir. Sahildeki “konak” ev kayınpederinden gelir. 
Akşam üstleri çiftlikten gösterişli bir faytonla ge
linir. En çok bu kalmıştır halkın aklında. Faytonun 
peşi sıra atlılar... Yollarda nal şakırtıları...

(—Beni rahmetli Dr. Ziya Kaya kaydetti par
tiye.)

AA 44. 44.W w
Danış Ekim Bey 1950 76 arası Gemlik'te CHP 

İlçe Başkanı’dır. Arada iki yıl Kerim Kumla ve 
Ali Şirin’in yönetimleri dışında tam 24 yıl parti 
başkanlığı yapar. İki' kez de Belediye Başkanlığı. 
İlki, 1947 1950 Eylül ü arası İkincisi 27 Mayıs 
ihtilali sonrası. .

DP.1950 yılı Mayıs ayında genel seçimleri ka
zanarak iktidara gelir. Danış Bey aynı yıl Eylül’de 
yapılacak yerel seçimler öncesi Gemlik Belediye 
Başkamdir İlçeye belediye jeneratörü ile sadece 
akşamları cereyan verilmektedir.

Seçim propagandası yapacak DP’liler, gündüz 
yapacakları konuşma için belediyeden hoparlör dü
zeni ve elektrik rica ederler. Belediye Başkanı Ekim 
istenenleri tahsis eder Olayı öğrenen Cumhurbaş
kanı Sayın Celal Bayar, Danış Bey'e yazdığı mek
tupla ‘‘bizzat teşekkür eder"..

Yapılan yerel seçimi, DP'nin Belediye Başkanı 
adayı Dr. Ziya Kaya kazanır!

(—Garson. Oğlum, tazele rakıları.,.) Üçüncü 
kez tazelendi rakılar...

# # #
İsmet Paşa nasıl en çok oyu memleketi olan 

Malatya’dan almış ise, benzer siyasal desteği Men
deres Aydın’dan, Sayın Celal Bayar Bursa’da n 
sağlamıştır.

Ve Danış Ekim Bey, 1950-60 arası cumhur
başkanının “memleketinde" muhalif parti yöneticisi 
olmanın “tadını” (!) yaşar. Öyle ki bu on yıl içinde 

Gemlik'te CHP’li olmak, “kalmak” affedilir şey değildir
Her genel seçim sonrası sandıktan çıkan DP 

zaferi üzerine belediye bandosu seçmenlere tahsis 
edilir. İlçe, sokak-sokak gezilerek konserler verilir. 
Alnına dolu su bardağı koyup saatlerce göbek atan 
usta oyuncular çıkar ortaya Bir şenlik ki "tevatür”...

Danış Bey bütün bu “fiyakalara” katlanmayı 
bilir.

27 Mayıs İhtilali üzerine DP'nin belediye ve 
ilçe başkanları gözaltına alınınca, Danış Bey aske
riye ile diyalog kurup serbest bırakılmalarını sağlar.

Danış Bey’le “geleceği” konuşmadık. Daha 
doğrusu konuşamadık. Zira yakın geçmişle ilgili 
görüşlerimizin farklılığını teshir ettik. Özellikle 1- 
nönü Ecevit olayı ve sosyal değişimin neler getir
diği konusunda ayrı şeyler düşündüğümüz ortaya 
çıktı. Yine de birbirimize saygı duyarak ayrıldık. 
Dahası, öpüşerek ayrıldık...

Gelecek, hiç kuşkusuz “kendi koşullarında” 
gelecektir.

Ama Danış Bey ve O'nun saygıdeğer anısı, 
gelecekte de “geçmişe objektif gözle bakabilen ki
şilerce” anlaşılacak, “karşıt siyasal düşünceyi en güç 
koşullarda temsil etmesi" büyük takdir toplayacaktır.

Mühendislik ve Ticaret 
Tesisat — Taahhüt — Plan — Proje ve 

Mühendislik Hizmetleri

Plâtll - D.A.M. Misinalar
VMC — MUSTAD İğneler, VMC — bam kaşıklar ve 

Har Türlü Olta Malzemeleri

Elektrik Müh BEDRİ AKBAL
Kayhan Mah. 1 Nolu Cad, Tlf : 3197 - 1243
No. 77/A GEMLİK

GEMLİK TAHMİL VE TAHLİYE İŞLERİ 
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 
3 Mayıs 1983 Salı günü seat 21 ,oo da Demir- 
subeşı Mah. Bekar yokuşu 2/27 nolu dernek bi
nasında yapılacaktır. Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1- Açılış
2- Divan seçimi
3- Yoklama ve saygı duruşu
4- Çalışma ve denetleme raporlarının okunması 
5- Raporların tenkit va ibrası
6- Yeni Yönetim va denetim kuıullarının saçlmi 
7- Dilekler ve kapanış

APARTMAN YAPILMASINA 
MÜSAİT ARSA VEYA 
EV ARANMAKTADIR.

Tlf : 3808 YÜSAN İNŞAAT Koli. Şti.

İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinin 983/ 

129 esas, 983/179 karar aayılı ilâmı ile ME 
RAL olan soyadımız MORAL alarak düzeltilir.

Hatice — Saime
MORAL
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SPOR... SPOR... SPOR... SPOR...

İhsan BÖLÜK

UMURSPOR : 0 ROBERT BOSCH : 3

Şu yukardeki im var ya. Tüm so
runların şişkinliğiyle doludur. Bu imi gör 
düğünüz anda, kafanızı karıştıran soru 
imleriyle karşılaşırsınız Bu im, »olduk
larının karşılıklarını almadan bırakmaz 
sizi. Bir anlık dalgınlığınızdan yararlana 
nk kafa kola alabilir; bir saniyelik za
man diliminde, haşininizi belaya sokabi
lir.

Yazarken konuşurken, el-ko), kaş- 
göz işaretlerinizde de hemen karşımada
dır; soru imi. Çoğu kez kararsızlığa gö
türebilir. Bu soru, iminin çok hoşuna gi
den ayrı bîr oyunudur, iki kişi arasına 
girerek, konuşmaların, tartışmaların şal
terini artırır, karanlıkta bırakabilir. Kar 
şuurdaki, ikide bir çevrenize bakmanız 
dan, size yanıthyamayacanız sorular yö
neltir; mutlak karşılıklarını isteyebilir. 
Güncel bir konuyu yorumlamak sizi çile 
den çıkarabilir. «Nedir o konu» demeyin. 

Sıkı durun 4 bin ilâca yüzde kırk zam bekle 
niyor. Böyle, sizin için önemli yanı olan ila 
ca, zam ha! Bundan sonra başbyorsunuz 
düşünmeye; belleğiniz ardarda sorular 
ışınlıyor mu?

—Eyvah! Günün cümbüşünde unutu 
lan hastalıklar geliyor mu usunuza. «Şim 
di ne olacak? Olacağına varır, nerede pat 
lavsa, iş patladığı yerde biter; diyorsu
nuz amma, bitmiyor. Yalnız hastalık mı? 
Hastalığı doğuran etkenler mi? Kuşkusuz 
saynbğı doğuran etkenler baş köşelerde. 
Günlük tüketim maddeleri, sizi köşeye 
kıstırabilir Tam rayına oturttuğunuz işi 
niz, tökezlemeye başlayabilir. Alacaklılar, 
ikide bir kapınızı tıklatır; dahası sokak 
ortasında — Ne zaman şu borunu vere
ceksin? Diyenler olabilir. Hık-mık edildi
ğinde, çengeli hergün boğazınıza takılan 
soru imiyle karşılaşırsınız. Karşınızdaki, 
durmadan sorar. «Ne zaman? Nereden al 
dm? Niçin gittin? Dün akşam sizin ev, 
çok kalabalıktı galiba? Kimler vardı; ne
lerden söz açtınız? Gibi bir çok sorular 
zinciri. Gel de çık işin içinden. Tam patla 
yacağmız anda bir yutkunur, tutarsızlığı

na verirsiniz.
Yaşamınız boyunca sorular sorulmuş 

tur. «önce, doğduğunuzda, kulağınıza 
diniz okunduğunda, bir soru imi sokul
muştur belleğinize. Çeşitli yaşlarda önce 
adınız sorulacak; siz de yanıt ayacaksınız 
çocuk ağsıyla Daha da olgunlaştıkça, so 
rulanıı anlam yoğunluğu artacak. «Büyü
yünce ne olacaksın? Benim oğlum paşa 
olacak, bol para kazanacak, araba alacak, 
Beni de gezdirecek.» Kimse de olmayan 
giysileri giyecek, kimselerin yiyemediği 
yemekleri yiyecek, bizi de yaşatacak, 
kendi de yaşayacak »

Çocuklar büyüyecek. Büyüdükçe dün 
yaları değişecek; yeni yeni görüşler edi 
necekler. Her yeni değişimde bir so
ru imi daha eklenecek belleklerine. Bu 
imler arttıkça, dertleri de o denli arta
cak. «Neden baktın bana öyle» şarkısı- 
sının ilk dizesinden etkilenerek, ya bu 
şarkıyı yazanın, söyleyenin yakasına ya
pışacak; ya da karşıdakinden yumuşaklık 
görerek o da işi tatlıya bağlıyacak. Kişi 
nin çevresinde giderek soru halkaları o- 
luştukça, bu soruların hakkından da ge
lemeyecek sonunda, bu çengeli tekin ol
mayan imin 'oynadığı oyunlar sonucu, 
dertleri azaltan, ağlatan, karamsar şarkı 
kıların göbek attığı bir içki evinde bula 
cak kendini.

—Oo, Tekin senide mi görecektik 
buralarda?

—Maşallah maşallah kimleri görüyo
rum.
Hep soru. Yanına, önüne, arkasına bak
sa soru soru. İçki evinden bar, pavyon 
derken karakola. Karakolda da sorular;

—Adın ne, ne iş yaparsın?
—Evlimisin?
—Baban kim?
—Utanmadın mı döğüşmeye...

Böylece sorular, Tekin’in arkasını bırak- 
mıyacak; Yaşamı boyunca en ilkel, en 
pis sorularla arkadaşlık edecektir. Soru 
iminin çengeli Tekin’i yakalanmıştır bir 
kez.

Kongre ilânı
S.S. Gemlik Tüketim Kooperatifi

Kooperatifimizin 1. Olağanüstü kongresi 8 Mayıs 1983 tarihinde İstiklâl Cad 
desindeki Gemlik Din Görevlileri Lokalinde, aşağıdaki gündem gereğince yapıla
caktır. Sayın ortaklarımıza duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :

1- Açılış ve yoklama
2- Divan teşkili
3- Yönetim kurulu seçimi
4- Denetleme kurulu seçimi
0- Dilek ve temenniler
8- Kapanış

Geçtiğimiz hafta Pazar günl il
çemiz sahasında yapılan üçüncü ama 
tör küme karşılaşmalarından ilki U- 
murspor İle Robert Bosch takımları 
arasında oynandı. Bu karşılaşmadan 
Umurspor 3-0 yenik ayrıldı.

Üçüncü amatör küme birinci 
grupta liderliğini sürdüren Robert 
Boach'la pazar günü saat 11.30 da 
karşı karşıya gelen Umurspor karşı
laşma boyunca konuk takım kalesin
de sık sık akınlar yapıyordu . Ancak 
rakip takım defansınca uzaklaştırılıyor 
ve konuk takım kentrağa geçiyordu. 
Bu ataklardan birinde Cavit, Robert 
Bosch'un ilk golünü attı Dakika 10,

K. KUMLA : 2
Üçüncü amatör küme beşinci 

grupta mücadele eden Kumlaspor, 
pazar günü Tirilyespor’la karşılaştı, 
2-3

Eşref Orhan, Mustafa Kambur- 
eğlu ve Cüneyt Aktan hakem üçlü
sünün yönettiği karşılaşmadaki golle
ri 13 ve 18. dakikalarda Aydın, 63. 
dakikada da Selahattin Tirllyesper a 
dına attılar. Kumlaspor-un gollerini

AZOTSPOR : 4
Üçüncü amatör kümede bulunan 

Gemlik takımlarından, en çok puana 
sahip olan Azotspor, Yenişehir Do- 
ğanspor'u 4-1 Yendi.

Bu sezon amatör olan Gemlik 
Azotspor, pazar günü seyircisine bir
birinden güzel, dört gol hediye etti. 
90 dakikalık mücadeleye gayet 
iyi başlayan ev sahibi Azotspor, 15. 
dakikada Hasan’ın ayağından attığı 
golle 1-0 öne geçti ve İlk yarı Azot 
spor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıda Azotspor daha da atak 
oynuyordu, 51. dak, İsmet 54. dak, Ma 
elt ve 58. dak. Enver’in gölleriyle 4 0

2. Amatör Küme...

İVAZPAŞA : 1
BORUSAN GÜVEN : 0

Sezon başından bu yana tehlike 
çemberini kıramayan, kümeda kalma 
çabası harcanan Borusan Güvenspor, 
Ivazpaşa’ya 1-0 yenildi.

Geçtiğimiz hafta pazar günü Bur-. 
Veledrom Dış sahasında oynanan kar
şılaşmadaki tek golü 84. dakikada A- 
II attı. Fehmi öztürk, Necdet Külah
çı ve Sadri Savaş üçlüsünün yönettiği 
karşılaşmaya takımlar şu kadroları ile 
çıktılar.

İVAZPAŞA : İrfan, Haşan, Yakup

Robert Bosch 1, Umurspor 0. 16. 
dakikada Ali Robert Besch'u 2-0 ö- 
ne geçirdi, ilk yarı bu sonuçla nok
talanırken ikinci yarının 38. dakika
sında yine Ali, bir penaltıyla takımı 
nı 3-0'lık galibiyete getirdi.

Talat Aybaraz, Eşref Orhan vo 
Cüneyt Aktan hakem üçlüsünün yö
nettiği karşılaşmaya takımlar şu kad
roları ila çıktılar.

UMURSPOR : Osmaff, Ahmet, 
Hakan, Ahmet, Osman, Mustafa, Ad
nan, Adnan, Fatih, Canip. Necati

ROBERT BOSCH : İsmail, Me
tin, Necip, Alaattin, Hüseyin, Niya
zi, Ferah, Necmi, Cavit, Ali, Metin

TtRtLYESPOR : 3
İse 80. dakikada Soner attı.

Müsabakaya takımlar şu kadrola
rı ile çıktılar.

K. KUMLA : Ali, Fahrettin, Yü
cel Soner, Özkan, İbrahim, Koray, 
Yusuf, Turgut, Yalçın, Ali

TİRİLYKSPOR : Ismil, Haşan, 
Hüseyin, Nuri, Mehmet, Eyüp, Şe
nol, Selahattin, Aydın, Bülent, Ömer,

Y. DOĞANSPOR : 1
öne geçti. Karşılaşmanın 80 dakika
sında, Doğanspor’un beklediği gol 
Selçuk’un ayağından geldi ve müsaba 

kaAzot'un 4-1 lik yengisiyle sonuçlandı
Mustafa Kamburoğlu, Mucettln 

Topçu ve Cemil Zeydanoğlu hakem 
üçlüsünün yönettiği karşılaşmaya ta
kımlar şu kadroları ile çıktılar.

AZOTSPOR : Faruk, Ali, Cemil, 
Celalettin, Ahmet, Mehmet, Hacit, 
Enver, İsmet, Haşan, Seydali

Y. DOĞANSPOR : Rafet, Hüse
yin, Selçuk, Haşan, Suat, Erdal, Is- 
metullah, Sedat Ahmet, Hayrettin, 
Haşan

SÛMERSPOR, AĞAKÖY’Ü
FARKLI YENDİ 5 - 2

Üçüncü amatör küme altıncı gu
rupta mücadele veren Gemlik Sümer- 
spor, Pazar günü Ağaköyspor'la kar
şılaştı. Bu karşılaşmadan Sûmerspor 
5 2 galip ayrıldı. Sûmerspor böylece 
8 olan puanını 10’a çıkarttı.

Mustafa, Savaş, İsmail, Metin, Bülent 
Ali, Hüseyin, Tamer

BORUSAN GÜVEN : Hüseyin 
Hikmet, Turhan, Ahmet, Mehmet, 
Ahmet, Mustafa, Mehmet, Hüseyin, 
İsmail, Abdullah

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

duruşunda bulunulacak. 
Saat 8,30 da ilkokullar
da/! 2 şer öğrenci başla
rında -öğretmenleriyle Kay 
makamlık ve Balediye Baş 
kanlığı makamlarını ziya
ret edecekler, bir öğrenci 
Garnizon Komutanı ola
cak. öğrenciler belirli bir 
türe Kaymakamlık ve Be
lediye Başkanlığı görevle
rini sembolik olarak yürü 
tacakler.

Bayram töreni saat 
0 30 da Kaymakam, Gar

nizon Komutanı, Belediye 
Başkanı, İlçe Eğitim Mü
dürü ve İlköğretim Müdü 
rü ile temsili Kaymakam 
Garnizon Komutan! ve Be 
lediye Başkanı öğrenciler 
tarafından halkın ve öğ
rencilerin bayramı kutlana 
cak. İlçe Kaymakamınca 
günün önemini belirten 
bir konuşmadan sonra şi
irler okunacak, öğrenci an 
dı okutulacak. Bayram ge 
çit töreni İle son bulacak.

Turizm Yaşlı Dünyamızın 

Taze Çiçeğidir.

DUYURU

Üzerinde Arçelik Yetkili 
servisi armasını taşıyan 
16 ET 388 plaka nolu

Anadol Kamyonetin servisi 
mizle hiç bir İlgisi yoktur.

G*ml)k-Orhongaxl-lxnlk-Armutlu 

Bölgesi Arçallk Yetkili Servisi 

PTT Genel 
Müdürü 
Servet Bilgi 
de ettiler, öte yandan 
Gemlik ile iller arasındaki 
kanal sayılarının da arttı
rıldığı, ilçenin belirli mer
kezlerinde bulunan tele
fon kulübelerinin onarıla
rak çoğaltılacağını, iller 
ve uluslararası telefon gö
rüşmelerinin yapılacağı ku
lübelerin belirli merkezle
re konacağını söylediler.

TURİZM HAFTASI TEMİZLİK KAMPANYASI

Kampanyasını başlatmış 
oldular.

Öte yandan hafta ne 
denlyle belediye hoparlö
ründen haftanın anlamını 
belirten konuşma Halk Kü 
tüphsnesi Müdürü, Kültür

Gemlik Kalafat Yeri Üzerinde 
Kumla Yoluna Cepheli 25 Dönüm 

Satılık Arazi

Mtracaat Yit: İstanbul: 71 MM Ttf: «emllk ı 308»

Bakanlığı Temsilcisi Nec
det Elâl tarafından yapıl
dı.

Turizm Haftası 22 Ni 
san 19S3 günü sona ere
cek.



KABRİ GÖL1R

SORUMLU MODOR 
KADRİ GÜLER OPmCik

KÖRFEZ

I ULUDAĞ SÜTHANESİNİN
|| Koyun Yoğurdunu Denediniz mi?
■ BOĞAZİÇİ’NİN ET ÜRÜNLERİ
| * SUCUK * SALAM * PASTIRMA ÇEŞİTLERİ

i * KARABÖRTLEN-MİLAS-MART-TO BAL ÇEŞİTLERİ İLE EMRİNİZDEDİR.

| Not : Günlük Süt Bulunur.
I ULUDAĞ SÜTHANESİ ™1=x^
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DOĞRAMA VE PANJUR SANAYİİ

NURİ ÖZÇELİK

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

* Binanızı güzelleştirir

■I arıza'arda 10 V1' garantilidir !
■I TLF : 2571 |
■ İSTİKLÂL CAD. GÜRÇAY PASAJI NO. 48 GEMLİK |

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

Kemal Erkul Tlf: 1496 Gemlik

SATILIK
HER TÜRLÜ SANDIK YAPIMINA ELVERİŞLİ 

| ÇINAR AĞACI SATILIKTIR.

| Müracaat : Tlf : 1174 KARAMÜRSEL

smî smwi©©s© I

GEMLİK’LİLERİN HİZMETİNE f 
ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE GİRDİĞİNİ | 

SAYGIYLA DUYURUR S

BİLEZİK - KÜPE - ALYANS - PIRLANTA 

İNCİ - YÜZÜK (EŞİTLERİ

Minibüs Garajı Mutmanlar Apt. altı
GEMLİK

n tan ama

SATILIK
RENKLİ TV.

Meraklılarına.-!
Gümrük mak

buzlu 67 Ekran sı
zaktan kumandalı 
elektronik Stereo 
Nordmende TV sa
tılıktır.

Mûrecuıt :
KörfM Basımevi Tlf 1797

INRIMCia^CBMlMC
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diş hekimi

gülsen
altan

SEMEMİLES YOCCŞC 22

gemlik

1OOO LİK PLANLARA BAŞLANDI Belediye

İMAR PLÂNININ HAZİRAN AYINDA “ 
BİTİRİLMESİ BEKLENİYOR "
Şehir imar planının 

Haziran ayında tamamla

narak bitir»Imasi bak (eni

yor.

Geçen hafta içinde 

Belediye Başkanı Şaha- 

bettin Cantay ve Beledi

ye Fen İşleri Müdürü An

kara'ya yaptıkları gazide 

İmar ve Iskan Bakanlığı 

ve İller Bankası yetkilile

riyle Gemlik Şehir Planı 

konusunda protokol İm

zaladılar

Belediye Başkanı Sa

habettin Cantay gazete

mize Ankara’ya yaptığı 

gezi konusunda verdiği 

bilgilerde şunları söyledi :

“—Gemlik imar pla

nı konusunda sürdürülen 

çalışmalar son aşamasına 

gelmiştir. Bir süre önce

Törene Bursa Valisi Gümüşdiş Katıldı

ENCÜRÜCÜK İLKOKULU 
ATATÜRK BÜSTÜNE KAVUŞTU

Gemlik Engürücük 
Köyü İlkokulu bahçesinde 
yaptınlan Atatü'k Büstü 
törenle açıldı.

belediye meclisimizce ha

zırlanan rapor ilgili mer

cilerce incelenmiş ve iki 

madde dışında tümüyle 

kabul edilmişti. Bunun 

üzerine plan taraflar ara

sında protokole bağlan

mıştır. Şimdi müteahhit 

firma planının 1000 İlkle

rinin yapımı çalışmalarına 

başlamıştır. Bu çalışma

ların büro aşamasının Ma

yıs ayının sonlarına kadar 

sürmesi bakleniyor. Daha 

sonra muhtemelen 2 0 

Mayıs tarihine kadar il

çemize gelecek olan plan

cılar arazi üzerinde çalış

malarını tamamlayacaklar

dır. 1000 İlklerin tamam

lanmasından sonra ilçede 

imar durumu verilecek in

şaat yapımlarına başlana-

Cumartesi günü, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı töre- 

D. S. 4 te 

çaktır. Bizim konut yap

tıracak başta kooperatif

lerden isteğimiz 1/1000 

lik yerleşim planlarını biran 

önce yaptırarak hazır du

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 
63. Yıldönümü Törenlerle Kutlandı
Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramının 63. yıl 
dönümü Cumartesi günü 
bütün yurtta olduğu gibi 
ilçemizde de törenlerle 
kutlandı.

Kutlama törenleri Cu
martesi sabahı saat 8.oo 
de Atatürk anıtına çelenk

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 63. Yıldönümünde minik öğ-
rencller geçiş sırasında görülüyorlar. (Foto : G. Köıfez Ihsan BÖLÜK)

175. Dönem
Veteriner
Hekim
Yedek Subaylar 
Yemin Ettiler

Gemlik Askeri Vete
riner Araştırma Enstitüsü 
ve Eğitim Merkszi’nde 
175. dönem Veteriner He 
kim yedek subaylar dü 
zenlenen törenle yemin 
ettiler.

Geçtiğimiz hafta Cu
ma günü saat 11 oo de 
Gemlik Askeri Veteriner 
Araştırma Enstitüsü ve E- 
ğitim Merkezln'de yepUan 
törende 175. dönemde e- 
ğim görecek Veteriner He 
kim Yedek Subaylar, Ata
türk İlkelerine ve görevle 
rlne dalma bağlı kalacak
larına yemin ettiler.

rumda beklemeleridir.”

Belediye Başkanı Can

tay, imar planının elden 

takip edilmesi halinde Ha

ziran ayında çıkarılabilece

konmasıyla başladı. İstik
lâl Marşının okunmasından 
sonra günün anlam ve ö- 
nemini belirten konuşma
lar yapıldı. Kaymakam 
Fahrettin Ölmez, Belediye 
Başkanı Şahabettin Can
tay, Askeri Veteriner Araş 
tırma Enstitüsü ve Eğitim

Sahil
Güvenlik Gücü
Göreve Başladı

Marmara sahil şeri

dindeki balıkçılar ve de

nizcilerin bundan böyle 

ehliyetsiz denize açılma

maları gerekiyor. Aksi hal 

de Sahil Güvenlik ekibi

ne teslim ölmek zorunda 

kalacaklar.

Yıllardır Maımara sa

hili içinde kurulması bok 

(enen Sahil Güvenlik Teş

kilatı, ancak bu yıl kuru

labildi. ilgililerden edini

len bilgiye göre. Jandar

ma Genel Komutanlığına

D. S. 4 te 

ğini ve yıllardır, konut ya

pımı için bekliyen mağdur 

durumdaki vatandaşların 

mağduriyetinin ortadan kal

dırılacağını belirtti.

Merkezi Komutanı Tuğge
neral Orhan Öncül ve Mil 
li Eğitim Müdürü Yıldız 
Şiretoğlu’ndan oluşan pro 
tökol halkın ve öğrencile 
rin bayramını kutladı. Da
ha sonra şiirler okundu 
ve tören, geçit resmiyle 
son buldu.

Belediye İlgilenmeyince

Apartman Sakinleri Sokağı Betonladı

İstiklal Caddesi ile 
Gazhane caddesi arasında 
Gazi ilkokuluna açılan sa 
kak yıllardır belediyeden 
gereken ilgiyi görmeyince

Gemlik Bursa arasın

da taşımacılık yapan Be

lediye Otobüslerine çok 

sayıda yolcunun binmesi 

yetkililerce istendi.

Belediye Başkanı Şe

babettin Cantay, etobüs 

lere çok fazla yalcu bin

mesinin araçlar açısından 

ve bir kaza halinde kötü 

sonuçların ortaya çıkması 

bakımından sakıncalar ta

şıdığını belirterek şunları 

söyledi :

"-Bursa ile ilçemiz 

arasında yolcu taşıyan a- 

raçlanmızın sayısını beşe 

çıkardık Bundan amacı

mız araçlara olan yığılma 

yı önlemektir. Her yarım 

saat başında.kalkmakta o- 

lan otobüs seferlerini za

man kavramını ortadan 

kaldırarak dolduğu an kal

kar şekle soktuk. Bir oto

büse 50 55 yolcudan faz

lası biçmelidir. Yolcuların 

biletçileri ve şoförü din

lemediği ve fazla sayıda

D. S. 4 te

Gürçay Apartmanı B Blok 
sakinlerince betonl.ndı.

Apartman yönetici ta 
rafından belediyeye yapı

D. S. 4 te
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| KONUK YAZARLAR

ONLARDAN BİRİ OLARAK

CELAL İLHAN

Aşağı yukarı iki ay kadar önce “RİR ÇAĞRI” 
başlığını taşıyan bir yazı ile, ilçemizin kütüphane
sini» bakımsız ve ilgisizliğinden söz etmiş, hali 
vakti yetinde olanlardan, bit de işin önemini kav
rayan üst düzey yöneticilerimizden konuya eğilme
lerini dilemiştim. Ne yazık ki bu konuda dişe do
kunur bir gelişme görebilmiş değilim. Umutsuzlu
ğa kapılmadan çağrımı yineliyor, yetkililerin ilçe 
halkının desteğine açık bir kampanya başlatarak, 
kütüphanemizi zevkle girilip çıkılacak bir eğitim 
yuvası haline getirmeleıini umutla bekliyorum

Bu anımsatmayı yaptıktan sonra, 'çocuklarımız 
için kütüphaneler kadar önem taşıyan başka .bir 
konuya değinmek istiyorum. Bildiğim kadari "ile 
ilçemizin nüfusu 30 bin civarındadır, hızla gelişen 
ilçemiz doğal yapısı itibariyle de ülkemizi0 en gü
zel köşelerinden bindir. Doğal koşulların iyi ya da 
kötü, verimli ya da verimsiz oluşunun insan kişiliği 
üzerinde genellikle benzer .izler yaptığı öteden beri 
söylenen ve gerçek payı olan bir görüş. Kısaca do
ğa bize bu konuda yardım elini uzatmış görün
mektedir. 8 iz imde doğaya yardımcı olarak yetişme 
çağındaki çocuklarımıza ve gençlerimize elimizden 

, geleni en az ölçülerde olsun verebilmemiz gerek
mez mi? İzin verirseniz başlıca görevimizin bu ol
duğunu söyleyeceğim.

O halde yine soruyorum : Kendim de içinde 
olmak üzere hepimize, başta yetkili kamu yönetici
leri sizlere, daha sonra ilçemizin varlıklı kişileri
ne, kendi yağıyla kavrulabilen aha ve babalara, ne 
verebiliyoruz çocuklarımıza? Başta kütüphanemiz 
olmak üzere, doğru dürüst bir spor alanımız mı 
var? Bir tek çocuk bahçemiz mi var?

Hepimiz biliriz çocukluk döneminin insanı 
ömür boyu mutlu ya da mutsuz olmrkta ne ölçüde 
etkilediğini. O halde kıpırdayalım biraz, insanlığı
mızın gereği olan soramluluğumuzu anımsayalım. 
Sonraki yıllarda çocuklarımız bin türlü yollarla 
suçlu konumlara düştükçe, düşürüldükçe onları 
suçlamakta yarış ediyoruz adeta Acaba yetişmele
rinde oynadığımız olumsuz ve yetersiz rollerden 
dolayı bizlerde bir suç yok mudur?

“Evet efendim Gemlik’e çocuk bahçesi istiyo
ruz, en kısa zamanda, hem de bir tane iki tane 
değil en az dört çocuk bahçesi. 23 NİSAN Bayra
mımızda bizim için hazırlanmış söylevlerde yetki
lilerden böyle bir mutlu haber duymak istiyoruz.’

Bu son paragrafı onlar adına söylüyorum Lüt
fen beni de onlardan biri olarak kabul edin, bun
dan yalnızca mutluluk duyarım. 14 Nisan 1983

Turist Barışın Beyaz Güvercinidir

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 Doğum İlanları cm. 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 

vay* yayınlanmasın geri verilmez 

ösıetemla basın ahlâk yasasına uyar

Menkulün Açık Artırma ilanı
Gemlik icra Memurluğundan

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar 
satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırma 17. 5. 1983 günü saat 11.00 11.00 da Gemlik kalafat yerinde 
yapılacak ve o günü kıymetlerinin % 75 ine istekli bulunmadığı takdirde 18 5. 1983 
günü aynı yer ve saatte 2 artırma yapılarak en çok fiat verene satılacağı ve satış 
şartaamenin icra dosyasındyn görülebileceği, masrafı verildiği takdirde şarnamenin 
bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda ya
zılı dosya numarasıyla icra memurluğuna başvurmaları ilân olunur.

Not : İhaleye iştirak edeceklerden muhammen kıymetin % u nisbetinne temi
nat alınacaktır.
Muhammen Kıymeti

Lira Kr. . Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri)
80.000 00 1 7 metre boyunda 2,5 metre eninde Trandil tipi 79

beygir gücünde karsör marka makina şanzumanı i- 
lave edilmiş pancar motorlu kaşolot isimli teknesi 
kullanılmaz vaziyette çok eski motoru faal kırmızı 
ve beyaz renkte deniz motoru,

«T

GEMLİ K’Lİ LERİN HİZMETİNE 
ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE GİRDİĞİNİ 

SAYGIYLA DUYURUR

BİLEZİK/- KÜPE - ALYANS - PIRLANTA 
İNCİ - YÜZÜK ÇEŞİTLERİ

Minibüs Garajı Mutmanlar Apt. altı
GEMLİK

SATILIK DAİRELER

Gazhane Caddesinde 140 m2 ve 
1 20 m2 iki dajre ile

Orhaniye Mahallesinde 96 m2 
tek katlı müstakil ev satılıktır.

SATILIK TELEFON

Müracaat : Köıfez Basımevi 1797 GEMLİK

DOKTOR 
Cahit Yorulmaz

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
I ELEKTRO KORDİO —

Tlf : Mu. 2290 Ev. 2310 GEMLİK

Operatör Doktor
AHMET DOĞAN

Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı

Fevzi Çakmak (Maksem) Caddesi PTT Üstü
Aktar Apt. Kat 3 Daire 7 BURSA
Tlf İf 27 118 - Ev 20 718

Dr. Resul Çam
Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı
Muayenehane Tlf : 2827*

Ev Tlf J 28882
Atatürk Cad. Setbop Apt. No. 3K<rt I BUR SA

SATILIK

RENKLİ TV.

Meraklılarına...
Gümrük mak

buzlu 67 Ekran tu
zaktan kumandalı 
elektronik Stereo 
Nordmende TV sa 
tı lıktır.

Müracaat :
Körfez Basımevi Tlf 1737

2S 2a
Mühendislik ve Ticaret 

Tesisat — Taahhüt — Plan — Proje ve 
Mühendislik Hizmetleri

Plâtil — D.A.M. Misinalar
VMC — MUSTAD iğneler, VMC — bam kaşıklar ve 

Her Türlü Olta Malzemeleri

Elektrik Müh. BEDRİ AKBAL
Kayhan Mah. 1 Nolu Cad. Tlf : 3197 - 1243
No. 77/A GBMLÎK

Gemlik Kalafat Yeri Üzerinde 
Kumla Yoluna Cepheli 25 Dönüm 

Satılık Arazi

Müracaat Tlf : İstanbul : 712609 Tlf: gemlik : 3088

OO&QOOOQGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOO  
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g APARTMAN YAPILMASINA
MÜSAİT ARSA VEYA

§ EV ARANMAKTADIR.
। Tlf : 3808 YUSAN İNŞAAT Koli Şti.

OOODOOOOSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÖ

SATILIK VASITA
Fabrikamız ihtiyaç fazlası bir adet 1976 

Model Ford Minibüs teklif almak suretiyle sa
tılacaktır. Vasıta mesai saatleri içerisinde fab 
rikada görülebilir, isteklerin 15 5.1983 tarihi 
ne kadar tekliflerini yazılı olarak vermeleri 
gerekmektedir.

Not : Şirketimiz 2490 Sayılı kanunu tabi 
olmayıp, satışı yapıp yapmamakta veya yap
makta serbesttir.

KAV ORMAN SANAYİİ ANOMÎN ŞİR
KETİ

P.K. 11 ORHANGAZİ

GÜÇLÜ OTO ELEKTRİK
KARBÜRATÖR BAKIM SERVİSİ

KADİR AKSOY 
Gemlik'lilerin Hizmetine Girmiştin

Hamidiye Mah. Tekel Sok. Kordon Boyu No. 45
SİMLİN



«CMkİK KÖRFEZ 26 Nisan 1983 Sayfa 3

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

Ihsan BÖLÜK

Kırcaalispor : 1 — Umurspor : 0

Osmanlı İmparatorluğu sarsılırken 
bu sarsıntıya sırt çevirenler, görmezlik
ten gelenler; ufuktan doğan güneşin ışın 
larından neden kaçıyorlardı?

İmparatorluğu egemenliği altınds bu 
lunduranlar zaman zaman akılcı olabil- 
dilerse de, Dünya İmparatorluğuna yö 
nelmeleri tahtlarının sallanmalarına ne- 
oluyordu Böyle olması bir yerde doğal 
sayılabilir. Akıllı, ilersini gören Padişah
ların gelmelerine karşın, onları da yanıl
tan akıl hocaları çıkıyordu. İte-kaka, oh- 
laya-puflaya yolunda yürüyen devlet; sa 
rayı besleyen Anadolu'yu görmezliğin ka 
ranlığında arıyordu Halka yaklaşımları 
vergi- aşar gibi parasal sorunlarda ola
biliyordu Böylece, bıçağın kemiğe dayan 
dığı noktaya gelindi. Yönetim boşluğun
dan yararlanarak, emperyalist uluslarca, 
Anadolu’nun işgali; Çanakkale'de Musta
fa Kemal’in savaşçı gücünü unutan düş
manın dönülemez bahtsızlığıydı.

Mustafa Kemal kafasında yeni bir
Türkiye haritası çiziyor, Türk Ulusu'nun 
düşünen kafalara gereksinimi olduğunu, 
işgücü boşluğunu doldurmanın yollarını 
ararken şöyle diyecektir: «Türkiye'nin 
düşünen -kafalarını büsbütün yeni bir a- 
maçla donatmak. Bütün Ulusa sağlam 
bir işgücü vermek.» Bundan sonra da 
şöyle sürdürüyor sözlerini M. Kemal:

Ulusun maddesel ve tinsel yönlerden 
yenilenip gelişmesi için çalışırken, iş yap 
mayı söze ve kurama yeğ tuttuk Bunun 
la birlikte; «Egemenlik ulusundur. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden başka hiç 
bir orun (makam) ulusun alınyazısında 
etkili olamaz. Bütün yasaların düzenlen 
meşinde, her türlü örgütlenmede, yöne
timin bütün ayrıntılarında, genel eğitim 
de, tutumsal işlerde ulusal egemenlik il
kelerine uyulacaktır, padişahlığın kaldı
rılması ile ilgili karar değişmez bir yasa
dır.»

Mustafa Kemal ATATÜRK'ün, Türk 
Ulusunun uygar toplumlar içinde yerini 

alarak istediği yere gelmesi için geçmiş 
yöntemlerin bağnazlık havasından Türk n 
ulusun un çıkması, O nun tek çok yönlü H 
amacıdır. Bu konuda düşüncelerini şöyle E 
açıklayacaktır

(... biz, her araçtan, yalnız ve ancak | 
bir ülke için yararlanırız. O ülkü Şudur: | 
Türk ulusunu, uygar toplumlar içinde j 
yaraştığı oruna yükseltmek ve Türk Cum
huriyetini sarşılmaz temelleri üzerinde, 
her gün daha çok güçlendirmek; bunun 
için de zorbalık düşüncesini öldürmek,) 
Evet. Mustafa Kemalin tek amacı da 
zorbalığın kafalardan sökülüp atılmasıy- 
dı.

Cephelerde, düşmanın dostluğunu ka- I 
zanan Mustafa Kemal Türk Halkının e* 
konomik yönden güçlenmesini öngörüken 
ulus bireylerinin sıkıntısız yaşamının 
yaratılması gerçeğini de görüyordu, inan- I 
lıydı. Bu inanını, güvencini ulusunun i 
her alanda ilerlemesi, bilinç düzeyinin | 
yükselmesi için saklayan bir öğretmendi. J

Geçtiğimiz hafta Gemlik takım
larından Umurspor, Çarşamba günü 
Kırcaallspor'la karşı karşıya geldi. 
Bursa Merinos sahasında, iki üçüncü 
küme takımının mücadelesi, 1-0 Kır- 
caallspor'un galibiyetiyle son buldu.

"Zihni alemdar. Selim Şener ve 
Sabrl Buga hakem üçlüsünün yönetti
ği karşılaşmadaki tek golü 31. daki
kada Cumall attı ve Umurspor dep
lasmandan puan alamadan döndü.

Umurspor : 1 —

Umurspor’un geçen hafta yaptı
ğı karşılaşmalardan biri de Ipekişspor 
karşılaşması idi Pazar günü Gemlik’te 
oynanan bu karşılaşma 1-1 berabere 
sonuçlandı.

Ergün Erten, Eşref Orhan veSab 
rl Buga hakem üçlüsünün yönettiği 
karşılaşmada Umurspor'pan Adnan ve 
Canip kırmızı kart gördüler. 90 da
kikalık mücadeleye kırmızı beyazlı e- 
klp çok güzel başladı. Karşılaşmanın 
İlk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.

Hem de 'BAŞÖĞRETMEN. önemli bir | 
devrimin öncüsüydü Bu, HARF DEV- | 
RİMÎydi Türk ulusu bundan böyle Arap | 
Harflerini atacak; benimsenen (ABC) yle | 
okuma - yazmasını sürdürecekti. Bu olay | 
uygar dünyaya açılabilmenin en kestirme B 
yoluydu

Batı Dünyası emperyalist görüşlerden 
arınarak, dostluğumuzu kazanabilirdi. 
Öyle de oldu amma...İşin «raman, Ata- i 
türk’ün ölümünden sonra gelen yıllarda; i 
batının dostluk sömürgen ellerine atıldık 
0 gün ! bugün batının sömürü tuzağın* 
dan kurtulma çabasında olan Türkiye, j 
'"Mazlum uluslara" Kurtuluş Kavgasiyle 1 
emperyalizmin ağından kurtuluş yolunu | 
göstermişti. |

„Bugün güneşin doğuşunu nasıl gö- B 
rüyorsam, masum ulusların uyanışlrrını H 
da öyle görüyorum „ Diyecektir; Muşta- g 
fa Kemal.

Alıntılar : SÖYLEV II. Cilt

Azotspor, Fethiye

Oçüncû amatör kümede geçtiğimiz hal 
tâ pazar günü yapılan karşılaşmalardan is 
kincisi Azotspor ile Fathiye İdmanyurdu 
arasındaydı. Bu kalplaşmayı Azotspor 2*1 
kazandı.

Mehmet Yılmaz, Selahattin Erdi ve Eş
ref Orhan hakem üçlüsünün yönettiği kar* 
ulaşmaya Azotspor çok hızlı başladı. Da
ha ikinci dakikada Haşan (akımını 1*0 ö- 
ne geçirdir Bu golden sonra Azotspor sû*

Üçüncü kümede yer alan Sümer 
spor geçtiğimiz hafta Pazar günü 
Orhangazi’de Gedelekspor'le karşılaş
tı ve deplasmandan 2 puanla döndü. 
0-1

Şükrü Koskale, İsmail Gaygm ve

Karşılaşmaya takımlar şu kadro* 
lan ile çıktılar.

KIRCAALİSPOR : Fedat, AH, Ke
mal (Erol), Nurettin (Recep), Kemal, 
Hazer, Remzi, Cafer, Cumall, Burhan 
Uğur

UMURSPOR : Fatih, Ahmet, Sû- 
leyman, Ahmet, Mustafa, Mehmet, K. 
Adnan, B. Adnan, Orhan (Faik), İbra 
him, Necdet

işspor : 1

52. dakikada Mehmet’in golüyle U- 
murspor öne geçti. Hemen arkasın
dan 55. dakikada İpeklş, Nazım’la 
skoru eşitledi. İkinci yarının başların 
da Umurspor’un iki oyuncusunun kır 
mızı kart görmesinden sonra, skor 
1-1 di. Umurspor beraberliğe razıy
dı. Takım elemanlarını sürekli defans 
ta tutuyordu. Zaman zaman kontra
tağa geçtlysede başarılı olamadı. Kar
şılaşma karşılıklı birer golle berabere 
son buldu.

Engelini de Aştı 2—1

rekli atak oynuyordu. 35. dakikada İsmet* 
’in firikikten attığı güzel bir golle Azotspor 
2-0 öne geçti- Fethiyespor'un yaptığı at
aklar, Azotspor defansınca kolaylıkla ön
leniyordu. İlk yarı bu sonuçla noktalanır
ken Azotspor ikinci yarıda daha da baskın 
oynuyordu. 59. dakikada Selahattin'tn pe
naltı golüyle Fethiye skoru 2-1 yaptı ve 
karşılaşma bu skorla son buldu.

Gedelek : 0 — Sümerspor : 1

Cemil Zeydanoğlu hakem üçlüsünün 
yönettiği karşılaşmadaki tek gelB 71. 

dakikada Veysel etti, öte yandan Ge- 
delekspor’dan H. İbrahim kırmızı kart 
gördü.

I. Kurtuluş : 2 — K. Kumla : 1

KONGRE İLANI

18.4.1983 Pazartesi günü yapılması gereken genel kurul toplantısı, çoğun 
luk temin edilemediğinden yapılamamıştır. Bu nedenle genel kurul toplantısı 
çoğunluk teminine bakılmaksızın ve 10.5.1983 şali günü saat İT.30 da 100. 
Yıl İlkokulunda yapılacaktır.

100. Yıl İlkokulu öğrencileri 
Koruma Derneği Başkanlığı 

GÜNDEM :

1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan teşkili
3- Yönetim kurulu raporunun okunması
4- Faaliyet raporunun oylanması
5- Tüzüğe yeni madde eklenmesi
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış

Küçük Kumlaspor geçtiğimiz haf
ta İnegöl'e gitti ve Kuriuluşspor'a 
2*1 yenildi. Küçük Kumle'nın golünü 
50. dekikada Soner attı. Kurtuluşspor 
'un gollerini İse 25. dakikada Yusuf 
ve 86. dakikada Cemil attı. Ayrıca

Kurtuluşspor’den Sefahattin Kırmızı 
kart gördü.

Karşılaşmayı Selim Evren, Turah 
Alkış ve Çelil Hapgûi hakem üçlüsü 
yönetti.

Boruşan Güvenspor Burgazspor’u Yendi 2—1

İkinci amatör kümeden düşme 
tehlikesinden kurtulamayan Borusan 
Güvenspor geçen hafta Mudanya 
Burgazspor’la karşılaştı ve karşılaşma 
yı 2-1 kazandı. Sezonun ilk yansın
da iki takımın Mudanya’da yaptıkları 
karşılaşma sert olaylara neden olup 
Berusan Güvenspor 3-0 hükmen ye
nik sayılmıştı. Bu nedenle sıkı gü

venlik tedbirleri alınan karşılaşmadaki 
golleri 3. dakikada Sedat, 25. daki
kada Ali Berusan G üvenspor adına 
attılar. Burgazspor’un tek golü ise 
68. dakikada Recep’in ayağından gel 
di.

Karşı I esmayı Selahattin Erdi. 
Mehmet Yılmaz ve Ssbri Buga ha
kem üçlüsü yönetti.

Şehrimizi Temiz Tutalım. Gemlik Bizimdir.

Matbaamızda her türlü cilt işleri, 

temiz, seri ve kaliteli olarak yapılır. 
TLF : 1797 GEMLİK

PEŞİNATSIZ SATILIK BÜROLAR

GÜRLELİLER HAN da 12m2 lik 30 ay vadeli satılık bürolar

Kemal Erkul Uf: 1496 Gemlik
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Engüriicük İlkokulu Atatürk Büstüne Kavuştu

Ozçelik 
Alüminyum

DOĞRAMA VE PANJUR SANAYİİ 

ÖZÇELİK

*

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

ninden sonra, okul bah
çesinde yapılan törene 
Bursa Valisi Zekai Gü 
müşdiş. Askeri Veteriner 
Araştırma Enstitüsü Ko
mutanı Tuğgeneral Orhan 
Öncül, İlçe Kaymakamı 
Fahrettin Ölmez, Belediye 
Başkanı Şahabettin Can- 
tay ve resmi daire amir
leri katıldılar.

Törenin açılışında bir 
konuşma yapan Engürü- 
cük Köyü İlkokul Müdü
rü Ahmet Bakırcı, büs
tün yapılışında yardımla
rını esirgemeyen Tuğge
neral Orhan Öncül’e ve 
Kaymakam Fahrettin Öl- 
mez'e teşekkür etti. Daha 
sonra bir konuşma yap

mak üzere kürsüye çıkan 
Kaymakam Fahrettin Öl
mez, 1981 yılında Yüce 
Atatürk’ün 100. doğum 
yılı nedeniyle bütün yurt
ta başlatılan Atatürk Büs
tü ve heykelleri yapımının 
hızlı bir şekilde sürdüğü
nü belirterek “-Biz de e- 
limizden gelen gayreti 
göstererek Atatürk Büstü 
olmayan okullara büst 
yapmaya çalışacağız" dedi

Kaymakam Fahrettin 
Ölmez'in konuşmasından 
sonra büst Bursa Valisi 
Zekai Gümüşdiş ve Tuğ
general Orhan Öncül ta- 
rafıdnan açıldı.

Daha sonra öğrenci
lerin hazırladıkları ‘‘Gün

Doğacak" adlı oyun 
nelendi ve yine öğı 
ler tarafından izleyi 
folklor gösterileri sur

KÖYÜN

DERTLERİNİ DİNL

Engürücük Köyü 
kulu bahçesinde yapt 
Atatürk Büsütünün 
şına gelen Bursa 
Zekai Gümüşdiş, Bî 
açılış töreninden sc 
köylünün ve köyün 
tunlarını dinledi. Qü 
diş köy gençlerinin öı 
II sorunlarından birisi 
spor sahası yapımı 
çalışmalara başlanact 
belirtti.

Kafoğlu 15 Yoksul Çoc
İlçemizin en eski ku 

tutuşlarından olan ve yar 
dindarıyla tanınan Kafoğlu 
Sabun Fabrikası bu yıl da 
15 yoksul öğrenciyi giy 
dirdi.

23 NisanBayramı ne
deniyle yoksul öğrencilere

uğu Giydirdi 
yapılan yardımlar memnu 
niyet uyandırdı.

Öte yandan Kafoğlu 
Kom. şirketi dışında yeni 
bir kafoğlu A.Ş. nin ku

rulduğu, öbür şirketin ken 
kendini lav edeceği öğre 
nildi.

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

Apartman Sakinleri Sokağı Betonladı
lan müracaatla sokağı ba 
toplayacakları duyurulmuş, 
gerekli izin alındıktan son 
ra geçen hafta betonlama 
işi gerçekleştirilmiştir.

Gürçay Apartman 6 
Blok sakinlerinin hareketi 
beğenildi. İlçede İlk kez 
bir sokak apartman sakin 
(erince betonlandı.

Bölücü ve Yıkıc 
Faaliyetler Koni 
Toplantı Yapılac

Bugün, Sunğipek 
rikası Salonunda “Böl 
ve Yıkıcı Faaliyetler*' 
nulu bir konferans v< 
ceğl öğrenildi.

Resmi ve özel I 
luşlara yapılan çağ 
konferansa katılmaları 
tendi. Konferansın Ani 
'dan gelecek Kurmay 
baylar tarafından veri 
ği belirtildi.

Sahil Güvenlik Gücü
bağlı olan Sahil Güvenlik 
teşkilatı, bundan boyla 
Marmara sahil şeridinde
ki ehliyetsiz, ruhsatsız, 
yasak av yapan ve kum 
çıkaranlara aman verme
yecek.

Sahil Güvenlik ekibi 
ıık sık ilçemiz sahilinde 
le kontroller yapıyor.

Belediye 
Otobüslerine
yolcunun araçla, a doldu
ğu öğreniliyor, yolcuları
mızın kendi güvenceleri 
açısından biraz geçte olsa 
otobüslere sıkışmadan bin 
meleri gereklidir. Aksi hal 
de daha madur edici ön* 
temler olmak zorunda ka
lacağız.”

GEMLİK I

KÖRFEZİ j
OKUYUNUZ j

OKUTUNUZ i
ABONE OLUNUZ |

t ***& Vkıt*

KAYIP
Bursa Emniyet Amirliğinden elmiş olduğum işçi ailesi 

portumu kaybettim. Hükümsüzdür.

Nurettin Akçey

DÜĞÜN» NİfAN VE NİKÂH 

YAPACAKLAR

İPEK - KOZA - TİCARET
DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

Ayrıca Fatura, Bone, İrsaliye, Makbuz, Senet

Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

Matbaamızda Her Türlü
Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK

Cilt İşleri Yapılır Tlf: 1797
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