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UMUTLAR SUYA DUŞTU

Gemlik’ten Liste Başı Yok
• PAZAR GÜNÜ YAPILAN MİLLETVEKÎ 
Lî ÖN SEÇİMLERİNDE SHP’DEN ER 
KAN MUTMAN ÜÇÜNCÜ. BEKİR SEY 
MEN DÖRDÜNCÜ OLDU.
4 DYP’DEN ATİLLA PEYNİRCİOĞLU, 
SIRALAMADA ANCAK DÖRDÜNCÜLÜĞÜ 
ALABİLDİ.
• ÖN SEÇİMLERDE SHP BİRİNCİ BÖL
GEDE SIRALAMA ŞÖYLE OLDU :

FEHMİ IŞIKLAR (Eski Sendikacı) YAHYA 
ŞİMŞEK (Avukat) ASUDE ŞENOL (Avukat) 
ERHAN SEVİMLİ (Diş Hekimi), YÜKSEL 
ÖZER (Avukat)
İKİNCİ BÖLGE ADAYLARI : ERDOĞAN 
SAVAŞ (İznik Eski Bel. Başkanı), SADIK 
YILMAZ (Sanayici), ERKAN MUTMAN 
(Eczacı), BEKİR SEYMEN (Hukukçu) 
DYP BİRİNCİ BÖLGE ADAYLARI : AB- 

DÜLKADİR CENKÇİLER (İs Adamı), TUR
HAN TAYAN (Avukat-Gazeteci), AHMET 
OKUR (İn. Müh.) İDRİS SEVİNÇ (İs Adamı) 
FETHİ AKKOÇ (Gazeteci)
İKİNCİ BÖLGE ADAYLARI : CAVİT CAĞ
LAR (Sanayici), MEHMET GAZİOĞLU 
(Avukat), KEMAL GİRĞİNER (Ziraatçı), 
ATİLLA PEYNİRCİOĞLU (Planlamacı).

29 Kasım günü yapıla
cak olan milletvekilliği se
çimlerinde listelerin belir
lenmesi için SHP ve DYP 
de önceki gün aday aday
ları arasında ön seçim ya 
pıIdL SHP’den birinci böl
ge liste başı sendikacı Feh
mi Işıklar ikinci bölgede 
ise; Erdoğan Savaş kazan
dı. DYP’de ise; Abdülkadir 
Cenkçiler birinci bölgede. 
Cavit Çağlar ise ikinci böl
gede liste başı oldu.

Pazar günü Bursa ilinde 
ön seçimlere yalnız- SHP 
ve DYP katıldı. 5 milletve
kilinin çıkacağı Gemlik, 
Orhangazi, İznik Yenişe
hir, Kemalpaşa, Karaca
bey, Mudanya, İnegöl, Or
haneli ve Keleş ilçelerinde, 
önseçimlerde hiçbir olay 
çıkmadı. Saat 8.00 de oy 
kullanmaya başlayan parti 
üyeleri yağışlı bir havaya 
rağmen sandık başına gitti
ler. Aday adaylarının bü
yük çaba sarf ettikleri ön 
seçimlerde sandıklar saat 
17.00 de kapatıldı. İkinci

HAFTAYA BAKIŞ 

Hedef 29 Kasım
özal’m oyununun SHP’ce bozulmasından sonra önce 

ki gün DYP ve SHP bütün yutta ön seçim yaptı. 
ANAP ve DSP ise bazı illerde önseçime gitti.

Önseçim SHP ve DYP’nin üzerindeki ölü toprağı 
atarak, canlanmasına ve bir dinamizm kazanmasına 
neden oldu. Dünkü demokrasi deneyini ANAP’hlann 
görmesini istedik. Aslında Gemlik İlçe Örgütü Haşan 
Başaran’m listeye girememesinden sonra önseçim için 
fi Başkanlığının, kapılarını zorladı ama Sayın Özal, 
"Dediğim dedik, çaldığım düdük" örneği, tepeden inme 
demokrasi anlayışını değiştirmedi. Nede olsa lafta de 
mokrasi havariğini kimseye kaptırmıyor. •

Pazar günü önseçimleri birinci bölgede izledim. De 
mokrasi tılsımına vatandaş öğle bir sarıldı ki, yedi 
yıldır yaşanan komediden sonra insanın gözleri yaşa
rıyor. '

Dün, binlerce işçi, köylü, esnaf, iş adamı sabahın 
saat 8.00’inden, akşamın karanlığına kadar sandık ba
şına koştu. Kemde sağnak yağan yağmur ve fırtınayı 
hiçe sayarak.

Türk demokrasisinde böylesine görkemli, ve çoşkulu 
günler parmakla sayılacak kadar azdır.

SHP ve DYP ikinci bölgede, Gemlikli milletvekili 
aday adaylarından hiç olmazsa birini Ankara’ya gön
derme şansını yitirdi.
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bölge adayları sıralamayı 
kıl payı farkla kazandılar.

GEMLİK'TE SEÇİM

Gemlik’te milletvekili 
adayı seçimleri erken 
sonuçlandı. Siyasi Parti üye 
teri Gazi İlkokulunda iki 
sandıkta oylarını kullandı
lar.

SHP 2. bölge aday adayı 
Erkan Mutman 82 oy far
kıyla liste başı olamadı.

Kadri GÜLER

Sandıklar saat 17.00’de 
sandık kurulu tarafından 
açılarak oy sayımı yapıldı. 
Sayımlardan şu sonuçlar

SHP Aday Adayları :

Erkan Mutman : 443
Bekir Seymen ; 175
Tekin Koksal 64
Mehmet Emekli 64
Orhan Kaplan 56
Haşan İçöz 50
Şükrü Kaçar 50
A. İrfan Kazanç : 46
Necini Demir 37
Erdoğan Savaş : 24
Sadık Yılmaz 18

Kıs Ortasında Yolları
Kazan Müteahhit Kayıp

Kanalizasyonu bulunma
yan mahallelerin mütehhit 
ligini alan şahsın, kış orta
sında yolları kazarak bırak 
ması birçok aileyi perişan 
etti.

Dün, belediye başkanı 
Hakkı Çakır’ı makamında 
ziyaret eden Hamidiye ma
hallesi Dar ve Çimen so
kak sakini kadınlar kanali-

Rt-Ann
Hanımların
Defilesi 
İlgi Gördü

Gemlik Rt-Ann hadımla
rın düzenlediği Defile bü
yük ilgi gördü.

Geçtiğimiz hafta cumar
tesi günü Atamer Turistik 
Tesislerinde düzenlenen ye 
mekli ve çay’lı defileye

Onsekiz'ler 
Tutuklandı

Abdullah Verim’in öldü
rülmesi ile ilgili olarak tu 
tuklanan Ali, Adnan Önse* 
kiz ve Ali Okur adlı kişi 
çıkarıldığı mahkemece tu
tuklandı.

Yirmi gün önce işinden 
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alındı.
DYP : Seçmen Sayısı 

710 Kullanılan Oy 587 Ge
çersiz Oy : 22

DYP Aday Adayları :

Atilla Peynircioğlu : 564
Mehmet Gazioğlu ; 364
Atilla Tozkoparan : 329
İbrahim Agay : 302
Cavit Cağlar : 232
Yılmaz Ovalı ; 132
Kemal Girgin : 1099
Halil Karaatlı 78
Özer Yılmaz 58 

zasyon çukurlan nedeniyle 
evlerine giremediklerini, 
odun kömür alamadıklarını 
söylediler.

Belediye Başkanı Çakır, 
müteahiti. iki güne kadar 
bulup gerekenin yapılacağı 
nı söylemesi üzerine kadın
lar dağıldılar.

Kanalizasyon çukurlan* 
na geçtiğimiz haftada üç 
çocuğun düştüğü ve ölüm
den güçlükle kurtarıldığı 
öğrenildi.

Kömür İçin 
Başkandan Söz 

Çakır “4 Bin Ton 
Kömürün
Parası Yattı”

Son günlerde havaların 
birden soğuması üzerine 
kömüre artan ilgi üzerine 
bir açıklama yapan Beledi
ye Başkanı Hakkı Çakır, 
şunları söyledi :

"Bu yıl Kömür İşletme
sinden 8 bin kilo kömür 
tahsisi aldık. Gemlik'e 2,5 
milyon kilonun- üzerinde kö 
mür geldi. Biz İşletmeye 
4 bin kiloluk kömür parası 
nı yatırdık. Her gün kömür 
geliyor. Sıkıntı havaların 
birden soğumasından ve 
vatandaşın zamanında kö 
mür almamasından kay 
naldandı."

SHP : Seçmen Sayısı 
599 Kullanılan Oy 473 Ge
çersiz Oy : 10

İlçe seçim kurulu sonuç
lan saat 20.30 alarak, sa
at 21.00’de İl seçim kuru
luna teslim etti.

Seçim sonuçlan üzerine 
görüşlerini sorduğumuz Er
kan Mutman, şunlan söy
ledi :

"Sonuç bütün adaylara 
hayırlı olsun, ön seçimler 
için aday adayları arasın
da en yoğun çalışmayı yap
tım. 630 köyden, 455 tane
sine bizzat gittim. Köy so
runlarını tesbît ettim. Bunr
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Kaymakam 
Mehmet Güler 
Çankırı Vali 
Yardımcılığına 
Atandı

Gemlik Kaymakamı Meh 
met Güler, Çankırı Vali 
Yardımcılığına atanır
ken, ilçemiz Kaymakamlı
ğına Coşkun Ertürk verildi.

Dört yıldır ilçemizde 
Kaymakamlık yapan Meh
met Güler’in ani atanması 
Gemlik’te üzüntü yarattı. 
Kaymakam Güler’in ata
ma kararnamesi 27 Ekim 
günlü Resmi gazetede ya
yınlandı. Aynı gazetede il
çemize İller İdaresi Daire 
Başkanlığından Coşkun Er 
türk’ün atandığı da yer ai
di.

Atama kararnamesi eli
ne ulaşmayan Kaymakam 
Mehmet Güler, bir süre ön 
ce rahatsızlığı nedeniyle 
Devlet Hastanesi Fizik te
davi bölümünde tedaviye 
alındı.

8 I
g TAŞI GEDİĞİNE 
8--------------------------------------- *

YE BABAM YE...
| GÖZÜN AYDIN BİSAŞ..

g HAYDİ.. SUNDULAR DOYUMSUZ AŞ 
KİM VERİR BUNDAN GÜZEL HEDİYE.

O BİR ASIR YE BABAM YE DİYE...

8 İnan TAMER
8
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Bekir Seymen’e Gemlik’li 
SHP’liler oy vermediler. 
Seymen bu nedenle sırala
mada birinciliği kaçırdı.

Ticaret Odası ve 
Ticaret Borsası 
Seçimlerine 
Hazırlık

Gemlik Ticaret ve Sana 
yi Odası ile Gemlik Tica
ret Borsası meslek komite
leri seçimlerine hazırlıklar 
başladı.

Ticaret ve Sanayi Odası 
Devamı Sayfa 4 te

Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Terfik Solaksubaşı
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İLÂN I
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Seçim Kurulu Başkanlığından

5590 sayılı Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret 
Odaları ve Ticâret Borsaları Birliği kanunun tatbikine 
ait 3/13-070 sayılı tüzük hükümleri uyarınca yapılacak 
meslek komiteleri üyeleri seçimi hakkında aşağıda ya 
zıh bilgi ilgililerin dikkatine arz olunur.

SEÇİM GÖNÜ ;______ _

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası meslek komiteleri j 
seçimi 8.11.1987 Pazar günü Gemlik Ticâret ve Sanayi I 
Odası meclis salonunda yapılacak seçim sabah saat 
08’den 17.00’ye kadar gizli oy açık tasnif esaslarına 
göre yapılacaktır.

LİSTELERİN ASILDIĞI YERLER :

Seçme ve seçilme hakkına haiz bulunanlarla yak I 
nız seçme hakkına haiz bulunanların ad ve soyadlarıy 
la Ticaret ümranlarının kapsayan listeler 1.11.1987 ta
rihinden 3.11.1987 tarihine kadar Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası giriş kapısındaki ilan tahtasına ve İznik | 
belediye binasında üç tam iş günü asılı kalacaktır. 
İlgili ilçelerde basın yoluyla oda seçiminin seçmen I 
üyelere iianen duyurulmasına.

İTİRAZLAR :

Listelerde; seçmenlerin adları meslek ve hüviyetle* i 
ri yanlış veya mükerrer yazılmış yada hiç yazılma- i 
mışsa itirazların ilan süresi içinde İlçe Seçim Kurulu 
Başkanı Hakim’e yapılacaktır.

OY VERME GÜNÜ x

Oy kullanacakların sandık kurulu başkanma göster* i 
mek üzere nüfus hüviyet cüzdanlarını yanlarında bu
lundurmaları,

Şirket veya kooperatifi, temsile yetkili bulunan kişi
lerin şirket ve kooperatifler tarafından verilen yetki 
belgesinin yanlarında getirilmesi ve seçim kuruluna 
ibrazı mecburidir.

İlan Olunur.

| ÇATAK TUHAFİYE VE |
I KONFEKSİYON l
HPI . f

KIŞLIK ÇEŞİTLERİNİ SUNAR

SHETLANT, LEMSVVOOLVE SAF YENİ YÜN 
KAZAKLARIYLA HİZMETİNİZDEDİR.

SIFIR. YAKA — POLA YAKA — V YAKA 
BALIKÇI YAKA ÇEŞİTLERİYLE 

„ KIŞLIK ZENGİN GÖMLEK ÇEŞİTLERİ İLE 
W YÜNLÜ — PİKİKARE — ÇİZGİLİ VE KARELE DÜZ f 

ÇEŞİTLERİ Ş
BAHARİYE - ASTRAGAN — SPORTMEN

« SAF YENİ YÜN — AKSU — VİGÜRE YÜNSA VE ® 
BOSSA'DAN ZENGİN YÜN PANTOLONLAR

| EROS İÇ ÇAMAŞIRLARI — MISIRLI ÇORAPLARI | 
GOLD İÇ ÇAMAŞIRLARI

| SAF PAMUK EŞORFMAN ÇEŞİTLERİNİ SUNAR g
I t

g TLF ; 2075 ğ
| ' DEMİRSUBAŞI MAH. NO. 3/ GEMLİK |
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ÇALIŞIR VAZİYETTE VİDEO KULÜP 
SATILIKTIR

r Müracaat : NAZAR VİDEO
? Tel : Gece 4820 GEMLİK 1
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sağlık köşesi
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öksürük ve Balgam Çıkarma
(Tussis et expectozatio)

• CUMHURİYET
• HÜRRİYET
• MİLLİYET
• HAKİMİYET
• BURSA HAKİMİYET GAZETELERİNE 
İLAN ALINIR.

TIf : 1797
KÖRFEZ Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
Gazhane Cad. Şirin Pasajı No. 45/A Gemlik

DAĞ KARDEŞLER /
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK 

DOĞRAMALIK KERESTE VE 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

İSMET DAĞ VE OĞULLARI
Tel. : İş : 1205 — Ev : 1254-2835
ORHANGAZİ CADDESİ NO. 30 GEMLİK
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fi AKDOĞANLAR i
K MOTİF DUVAR KÂĞIDI BAYİİ VE
S NALBURİYE TİCARETİ B
■g ' S

Hüseyin Akdoğanlar ®
Suk
S! DUVAR KÂĞIDI VE POSTER KAPLAMA fcî

Sayın okurlar, öksürük refleksi hemen hemen haya 
için bir elzemdir, çünkü akciğerlerin hava yollan an 
çak öksürük sayesinde yabancı cisimlerden arınırlar.

Solunum yollarında bulunan hassas bölgelerin tahriş 
veya yabancı bir cisim öksürük refleksini başlatır. An 
cak solunum yollarındaki en küçük bronşlarda ve al- 
veollerde öksürük başlatıcı bölgeler bulunmaz. Nasıl 
öksürük? İlkin takriben 2.5 litre kadar hava inspire edi 
lir. Sonra glotis kapanır ve telleri birbirine sıkıca yapı
şıp havayı akciğerlerde hapsederler. Daha sonra karın 
kasları kuvvetle basılarak organları diyafragmaya doğ- 
-ip ıqı§ isbjb B3ınqBq 5ı aoSıp BpuBuıez iuâb nı 
ğer ekspizasyon kasları da kuvvetle kasılır. Böylelikle, 
akciğerlerdeki basınç artar. Dördüncü olarak ses telle
ri ve epiglot birdenbire genişliğine açılır ve akciğer 
lerde basınç altında bulunan hava dışarıya doğru infi
lâk eder. Bu hava bazen saatte 80 ila 110 km. gibi 
yüksek hızla atılır. Bundan başka ve daha önemlisi ak
ciğerler üzerindeki kuvvetli baskı bronşlar ve trakea- 
yı da kollabe eder ve infilakı hava bronş ve trakeanın 
oluşturduğu yarıktan geçer. Bu hızlı hareket eden hava 
bronşlar veya trakeada bulunan herhangi bir yabancı 
cismi beraberinde sürükler. Bu yabancı cisimleri bal* 
gam diye tarif ederiz.

Sayın okurlar, öksürük vücudun bir savunma meka
nizmasıdır. Bunun içindir ki solunum yollarındaki her* 
hangi bir bozukluktan dolayı meydana gelir. Bu bozuk
luk birçok nedenlerden ileri gelebilir.

Şu başta solunum sistemini ilgilendiren hastalıklar. 
Bunlar iltihabi, tranmatik, damarsol, tümör veya kan* 
ser hastalıkları ve fonksiyonel hastalıklar. Bunun dı
şında solunum organlarına bitişik ve en yakın organ 
hastalıkları (mediasten, kalp, tizoid bezi) Akut ve kro* 
inik zehirlenmelerde öksürük meydana gelir.

Solunum sistemi hastalıklarına göre balgam da de
ğişik olur, mukoz, purülan ve karışık, beyazımsı, san 
veya yeşil, kahverengi (kanlı), pis kokulu. Miktarı ve 
balgamın kıvamı da önemlidir.

Sayın okurlar,. öksürük, balgam çıkarma yanında ki*

Her Türlü Cilt ve
g Kaşe İşleriniz İçin X
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W HAL1FLEKS
S PARKE &

MARLEY DÖŞEME
g FASARİT fi-
W BADANA VE YAĞLI BOYA İŞLERİ |3

İTİNA İLE YAPILIR. «i , f

™ Merkez : İstiklâl Cd. Gürle İş Merkezi No. 13 TIf : 2132 ~ 
^Şube : Garaj İçi Yeni Belediye Dük. No. 5 GEMLİK

mî defa ses değişikliği de görülür. Ses değişikliği ses 
tellerindeki değişikliklerden dolayı olur. Bunların ilti- 
habi-loryugit, tüberküloz, frengi, kanser hastalıkları 
daha, sık meydana gelir. Ses değişikliği ses telleri fel* 
cinden de görülür.

Öksürüksüz günler dilerim.
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Mobilya Mefruşat 
Ruşen Gümüş

Gemlik’li Müşterilerimiz
Kalitede Fiatta Bize Güvenin

Şimdi Yeşil'deki Yeni Mağazamıza 
Gelin Mobilyanızı Seçin
Evinize Teslim Edelim

SETBAŞI

SULTAN I a* 
MOBİLYA

MOZE

YEŞİL CAD

’U' NAMAZGAH MEYDANI

ÇEK YAT KANEPE ÎMALATI TOPTAN VE PERAKENDE

Merkez : tvazpaşa Çarşısı No. 23 TIf : 215731 BURSA
Şube : Yeşil Dereboyu Cad’ 13 Tlf : 218322 BURSA
Atölye : Yeşil Sağlık Caddesi 13 BURSA
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AKYILDIZ TİCARET
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

Alım ve Satımı

RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TELEVİZYON 
BUZDOLABI — ÇAMAŞIR MAKİNASI 

ELEKTRİK SÜPÜRGESİ — MUTFAK OCAKLARI 
YATAK ODASI VE MİSAFİR ODASI TAKIMLARI 

BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR

M EHMET AKYILDIZ
Pazar Cad. 27 — TIf : 2654 GRMT.tk

Gazeteniz Gemlik Körfezi

Okuyunuz, Okutunuz, Abone Olunuz.
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KARACAALI MEMURLARI Bülent ÜLKÜ

ŞANS MI?
Anadolu'nun bir baştan bir başa; nasıl güzel, nasıl 

niyetli olduğu bilinir. Kamu hizmetlerinin tam olarak 
gitmediği yerler vardır. Ama bu hizmetlerin gitmediği 
yerler hep doğu bölgelerine rastlamıştır. Batı, bu ko_ 
nuda daha şanslı mıdır? Hayır. Bunun şansla ilgisi 

• yoktur. Yatırım yapılacak, fabrika kurulacak yerin, ku
ruluş ve üretim masraflarının az olması gerektiğinden, 
batıda fabrikalar yoğundur. Sanayici, batının sulak ol* 
duğunu, hammadde ve pazara yakın olduğunu biliyor. 
Eh, işçi için de fark etmez. Nasıl olsa yurdun her 
köşesinde emek gücü bedava. Başbakan bunu bütün 
dünyaya söylüyor. Dolayısıyla, sanayici yatırımlarını 
batıya yöneltmiş. Bunun için batı daha gelişmiş du
nundadır. Doğuysa malum...

Kısacası batının refahtı şansa değil sanayicinin daha 
kârlı ve uygun bulmasından yüksektir.

Gemlik de batıda yer aldığından bol fabrikah ve re* 
fah düzeyi de doğudaki beldelerden yüksektir (Gem- 
lik’in doğusunda kalan her beldeden değil tabii).

Geçtiğimiz aylar içinde İzmir'in Dikili İlçesinde sa* 
nat ve kültür etkinlikleri vardı. Yazdı durdu gazeteler. 
Gerçeği, belediye başkanı SHP’denmiş; ama olsun 
halkın zorlayarak bir şeyler yapabilir düşüncesi ile 

I Gemlik’i geçirdim aklımdan. Ne güzel olurdu paneller, 
imza günleri, söyleşiler, konferanslar v.b... Peki bu 
konuda şanssız mıyız? Hayır.

Bilgiye doymayan sanat ve kültürel etkinlikleri bir
likte çalışmayı seven Gemlik’li gençlerin olduğuna ina
nıyorum. Bir gün mutlaka sevdiğimiz yazarlar, şair
ler, sanatçılar dolacaktır Gemlik’e.

Peki hiç şanslı olduğumuz durum yok mu? Var. A* 
nadolunun her köşesinde olduğu gibi Gemlik’imizin de 
aydınları var.

Belki duymuş kitaplarını okumuşsunuzdur. Karacaa- 
M’den İsmail Bayraktar adında bir şair ve yazarımız 
var.

Bayraktar’m yaşam biçimi çok ilginç. Toprağa ve 
bilgiye adamış kendini. Geçimini, ekip biçtiği toprak* 
tan elde ediyor. Yazın, turistlere yetiştirdiği sebzele
rini satıyor. Tek tek ekimini sulamasını bahçe düzen
lemesini kendi yapıyor. Makinanın gürültüsünden so
yutlamış kendisini, toprakla haşır neşir olmuş. “Top* 

’ rakla uğraşmayı seviyorum” derken parıldıyor gözleri; 
derin çizgili yüzünde.

Ne kadar şanslıyız. Bilemediğimiz ulaşamadığımız 
nice aydınlar vardır Gemlik’imizde kimbilir?..

SIRASI GELDİKÇE İNAN TAMER

Hayırlı Yolculuklar 
Kaymakam Bey..

Bir konuyu oldum olası aklım almıyor. Nasıl işdir 
bilinmez, başarılı görüp devlet olarak yüceltiyorsun 
bir görevlini, terfi ettiriyorsun, sonra kış kıyamet de
meden yeni görev yerine yolluyorsun. Bu olacak işmi- 
dir. Eziyet ve bir nev’i ceza değil de nedir?

Evet., her kim ki memurdur, o’na yurdun her ya
nına gitmek bir görevdir, işin amentüsü bu. Bu taah
hütle başlıyor memur göreve diye iklim şartlarını göz 
önünde tutmamakta görev ihmali bence. Personel ve 
özlük işleri sorumlularının da iklim şartlarım dikkate 
alması ve gözetmesi asli görev. Bildiğim kadarı ile 
bu işler, ilkbahar ve yaz aylarında yapılırdı. Böylece 
memurlarm mağduriyetleri, ziyan zebil olmaları önlen 
meye çalışılırdı. İlkbahar geçti, yaz bitti demek bu 
yılı da burada geçireceğiz diye odununu, kömürünü 
alan, kışı nasıl geçireceğiz diye tedirgin memurlarımı 
zın bir bölümünü, son tayin kararnamesi çil çavrusu 
gibi dağıtılıverdi yurdun dörtbir yanına.

İnanıyorum ki; bu tayinleri Devlet adına bugün ya
panlar, daha önceleri aynı uygulamalardan yakınmış
lar, acı ve üzüntü duymuşlar, eza ve cefa çekmişler
dir. Zaman geçtikçe ve görevde yüceldikçe bu işleri 
yapar koltuklara kurulunca, birzamanlar kendilerini 
zarardide eden bu işler unutuluveriyor. Basılıveriliyor 
imzalar, olan oluyor. Çoğu kez, evvelce kendilerine 
reva görülen bu nev’i zamansız ve yersiz tayin edil
melerin intikamı almıyor kendinden sonra gelenlerden.

Değerli idareci Sn. Kaymakamımız Mehmet Güler’ 
de 27 Ekim’de Resmi Gazetede yayınlanan kararname 
ile Çankırı Vali Yardımcılığına terfian atandı. Evladı 
nın yatağa bağlı olmasının verdiği onulmaz acı yet
mezmiş gibi; ayağında beliren dayanılmaz ağ
rılar sonucu hastaneye yatırıldığı sırada.

Üzüntülerini, derdini görevine aksettirmeyecek ka

dar tahammüllü, dürüst ve çahşkan bir yöneticidir 
Sn. Güler. Cumhuriyet’e sadık, yasalara saygılı, taraf 
sız, partizan olmayan, sevecen, güleç, eleştiriye açık, 
kişilik sahibi. İlçemizde görevde bulunduğu süre için
de, asık yüzlü devlet gitti, güler yüzlü devlet geldi. 
Yanma varılmaz, burnundan kıl aldırmaz kaymakam 
gitti, sokakta konuşulabilinen babacan geldi. Halkın 
nabzım hep elinde tuttu. Köylere ulaştı, köylülerle söy 
leşti, köylünün derdini dert edindi, sorunlara çözüm 
aradı. Esnafı gezdi, sanayici ve işadamını ziyaret 
edip dinledi. Endüstri Meslek Lisesi ve Bamsan îlk 
öğretim okulu üstün gayretleri ile ilçeye kazandırdı. 
Ticaret Lisesinin arsasını sağladı. Çevre kirliliğine ve 
trol ile avlanmaya savaş açtı. Meslek teşekküllerini 
ve dernekleri izledi, çalışmalarını takip etti, asayişe 
önem verdi. Sokaklar gezilebilir oldu korkusuzca. Ast 
larını sevdi ve korudu, üstlerine saygılı davrandı. Bay 
ramların, Milli günlerin eniyi şekilde kutlanmasına 
özen gösterdi. Cemiyetten uzak durmadı, cemiyetleri 
icabeti ile onurlandırdı. Komşularına saygı ve sevgi 
gösterdi. Hastasına koştu, acıyı paylaştı. Temiz Ana
dolu çocuğu olduğunu ulvi ve yüce hasletleri ile hep 
kanıtladı.

Bu güzel ilçeye hizmet vermişleri unutturmamak, 
onları gelecek kuşaklara tanıtmak, hizmetlerine teşek
kür etmek, anılarını yaşatmak bir görevdir bizler 
için. Yapmağa çalıştığımız bu.

Hayırlı yolculuklar Sn. Güler, önce size, yavrunuza, 
yengemize sağlık ve afiyetler dilerim. Bundan sonraki 
çalışmalarında da üstün başarılar dilerim. Başka ne 
diyecektim. Şey.. Ha, Vali olursunuz inşaallah. Kem
de Bursa Valisi. Bursa Valileri bakıyorum 10,15 yıl 
görev yapıyorda. Böylece uzun uzun görüşür söyleşiriz.
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Defterdarlıkla Anlaşmalı 

KÖRFEZ 
MATBAACILIK

♦ FATURA
* PERAKENDE SATIŞ FİŞİ 
♦SEVK İRSALİYESİ 
♦TAŞIMA İRSALİYESİ 
♦MÜSTAHSİL MAKBUZU 
♦ GİDER MAKBUZU

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 

Davetiyeleri ve Her Türlü 
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.
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NİŞAN — NİKAH — DÜĞÜN 
ÇOCUK POZLARI — PORTRE 

RENKLİ FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMLERİNDE 
HİZMETİNİZDEDİR.

ŞEREF YILDIZ
Tlf : 2959 Belediye Karşısı GEMLİK

&

**
❖*
* 
* 
$ 
*
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OPERATÖR DOKTOR ®

INurhan Pakiz
MUAYENEHANESİNİ AŞAĞIDAKİ ADRESTE 
AÇARAK HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR. ®

SAYIN GEMLİKLİLERE DUYURULUR. ®

Tlf : 2111 ’ • g|
Çarşı Meydânı Erçek Pasajı Üstü GEMLİK
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♦ Çırak Aranıyor *

.......T* Matbaamızda yetiştirilmek üzere ılkoku- .
jfc #
ja lu bitirmiş çırak aranıyor.

♦ *
Müracaat :
Körfez Matbaacılık Tlf : 1797 Gemlik
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Gemlik Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanlığından

5590 Sayılı Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun tatbiki
ne ait 3/13070 sayılı tüzük hükümleri uyarınca yapıla
cak Meslek Komiteleri Üyeleri Seçimi hakkında aşağı
da yazılı bilgi ilgililerin dikkatine arz olunur.

SEÇİM GÜNÜ :

Gemlik Ticaret Borsası Meslek Komiteleri Seçimi 
18 Kasım 1987 Çarşamba günü Gemlik Ticaret Borsası 
Meclis Salonunda yapılacaktır. Seçim sabah 8.00’den 
17.00’ye kadar gizli oy, açık tasnif esaslarına göre ya* ' 
pılacaktır.

LİSTELERİN ASILDIĞI YERLER :

Seçme ve seçilme hakkına haiz bulunanlarla yalnız ; 
seçme hakkına haiz bulunanların ad ve soyadları ile . 
Ticaret unvanlarını kapsayan listeler 11 Kasım 1987 1 
Çarşamba gününden itibaren 13 Kasım 1987 Cuma ak
şamı mesai sonuna kadar Gemlik Ticaret Borsası giriş 
kapısındaki ilan tahtasında 3 tam iş günü asılı kala
caktır.

İTİRAZLAR :

Listelerde; seçmenlerin adlan, meslek ve hüviyet- ' 
leri yanlış veya mükerrer yazılmış veya hiç yazılma
mışsa itirazların ilan süresi içersinde ilçe Seçim Kuru
lu Başkam Hakime yapılacaktır.

OY VERME :

Oy kullanacakların Sandık Kurulu Başkaruna gös
termek üzere nüfus hüviyet cüzdanlarım yanlarında I 
bulundurmaları gereklidir.

Şirket veya kooperatifi temsile yetkili bulunan kişi- ’ 
lerin kurumlanndan verilen yetki belgesini yanlarında • 
getirmeleri ve Seçim Kuruluna ibrazı mecburidir.

$$****#♦***♦**«**«*♦«* * *
Gemlik bizimdir❖ ♦

cadde ve sokakları temiz tutalım *
♦ *
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Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
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Hedef 29 Kasım
Merkez yoklaması sonuçu SHP’de birinci sıraya 

oturan Erkan Mutman, önseçimlede liste başını 83 oy 
la kaybetti.

Bekir Seymen’e, Gemlik’tiler oy vermediler. Sey 
men'in Gemlik’te oy alamaması liste birinciliğini yitir 
meşine yol açtı. Seymen. Erkan Mutman komplekstir 
den kurtulup, üyelerle sağlıklı diyalog kurabilseydi, so
nuç bu olmazdı mutlaka.

DYP’nin Umurbey doğumlu adayı Atilla Peynircioğ 
lu’da Üste başı olamadı. Gemlik İlçe örgütünün gay
retleriyle Peynircioğlu, dördüncülük sırasına oturdu. 
Bu bir başarıdır.

SHP’de liste başı, eski İznik Belediye Başkanı Er
doğan Savaş, bölgemizin eskiden beri tanıdığı bir sos 
yal demokrattır. CHP döneminde yıllardır particiliği 
sırtlamış ve bugünlere değin getirmiştir. İznik’te sevi
lir. Üç dönem beledice Başkanı seçilmesi bunun basit 
bir göstergesidir. İkinci sıradaki Sayın Yılmaz’da çok 
eski bir CHP’lidir. Örgütler önseçimlerde gösterdiği 
çalışmayı, 29 Kasım için de zaman geçmeden sağlık
lı bir şekilde kanalize ederlerse SHP ikiyi zorlaya
bilir.

(Belediye Başkanımız Sayın Çakır, SHP barajı aşa 
maz görüşünde isede 1983 seçimlerinde tulum çıkara
cak parti gözüyle hep MDP’ye bakıyordu. Ama, tulu
mu Özal çıkırdı. Bu unutulmamalı. Futbol 90 dakika 
oyalanıyor. Ve 89. 90. dakikalarda kalelere nice gol
ler atılmıştır...)

DYP ikinci bölgede liste başma ünlü sanayici Ca- 
vit Çağlar’ı getirdi.

Çağlar, DYP’nin bilinen en önemli finasman kaynak 
lanndan ve açık politika yapan bir sanayici. Baştan 
beri siyasi terciğini Demirel’in tarafına yaptı.

DYP ikinci bölgede biri garantiliyor. Ama, Avukat 
Mehmet Gazioğlu’da bu yarışın içinde ve bir .başka 
ünlü sanayici tarafından destekleniyor.

Kısacası 29 Kasım’da Türk demokrasisi Sayın Özal 
m her türlü seçim cambazlıklarına karşı önemli bir 
sınav daha verecek. Partilerin hedefi 29 Kasım’da san 
diktan iktidar olarak çıkabilmek..

Gemlik’ten
Liste Başı Yok
dan sonra- yapacağımız par 
timin başarısı için çalış
maktır.

Yalnız şunu ifade ede
yim, SHP'de ikinci bölge
nin lideri olduğumuz izlemi 
ni verdim. Seçilmek önem 
li değil." dedi.

SEYMEN NE DİYOR

SHP aday adaylarından 
Bekir Seymen’de sonuçlar 
için şunları söyledi :

"önseçimlerde her ilçe 
kendi adayına en çok oyu 
çıkarmıştır. İnegöl'de üç 
aday olmasına rahmen, 
üçü de kendi bölgelerin
den en yüksek oy almıştır. 
Ben, kendi bölgemden Gem 
lik'ten, sevdiğim Gemlik'ti 
üyelerden maalesef oy ala 
madım. Erkan Mutman'a 
çıkan oyun, biraz aşağıla
rında veya eşit oy çıksaydı 
açık farkla liste başı ola
caktım. Bunu yapanlar bel 
tidir. Gemlik bu nedenle 
bir milletvekilinden olmuş
tur. Bununda tek sorumlu
su Gemlik'ti SHP'li 
üyelerdir."

Ticaret Odası ve
Ticaret Borsası 
Seçimlerine 
Hazırlık
Meslek Komite seçimleri
nin 8 Kasım günü yapılaca 
ğını belirten Oda Başkanı 
Tevfik Solaksubaşı, kendi 
grubunda yeniden aday ola 
cağını söyledi. .

Öte yandan, Gemlik Ti
caret Borsası’nm Meslek 
seçimlerinin de 11 Kasım 
günü yapılacağı öğrenildi.

Rt-Ann
Hanımların
Defilesi
İlgi Gördü
milli mankenler katıldı. 
Milli Manken Nergiz Kunrr 
basar, Sibel Savacı ve Gür 
nur Güler, Kırcı Deri Kon
feksiyonu kreasyonların 
dan olan kürk deri, penye 
elbiselerini izleyicilere sun 
d ular.

Büyük ilgi ile izlenen 
defileden sonra Rt-Ann’ler 
tarafından hazırlanan 
kekti çay arasında derne
ğe gelir amacıyla çekiliş 
yapıldı. Çekilişten elde edi 
len gelirlerin hayır işlerin
de kullanılacağı bildirildi.

Onsekiz’ler Tutuklandı
evine gitmekte olan Abdul
lah Verim, Semerciler yo
kuşunda kurşun yağmuru
na tutularak öldürülmüştü. 
Olayın daha önce kardeşi 
Hüseyin Verim’in Mustafa 
Onsekiz’in öldürülmesine 
misilleme olarak 18 kar 
deşlerce yapıldığını sapta
yan emniyet küvetleri, Ali

ile Adnan Onsekiz ile yan 
lannda çalışan Ali Okur’u 
Hayriye köyünde yakala
mışlardı. Cumartesi günü 
olayla ilgili yapılan duruş
mada katil zanlısı üç kişi 
mahkemece tutuklandı

Tutuldular Bursa kapalı 
Cezaevine gönderildi.
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi İlanlar Tek Sütun Cm.
İcra ve Mahkeme İlanları Cm.

800 TL.
300 TL.

< Teşekkür ve Özel İlanlar Cm. 500 TL.
Kooperatif Kongre İlanları 10.000 TL.

j Dernek Kongre İlanları 7.500 TL. |
- Tüzük İlanları
3

40.000 TL- j

ABONE (

i 6 Aylık 1250 TL-
{ 1 Yıllık 250 TL- [

' Posta ücretleri ayrıca tahsis edilir.

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlansın veya yayn* 
lanmasın geri verilmez.

Gazetemiz basın ahlak yasasına uymayı taahhüt |
' < 
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1988 Yılı Geliyor »
Takvim Mevsimi Başlıyor »
İşyerlerinizin Tanıtımında En Etkili Aracın Takvim Olduğu Artık Biliniyor.

Türkiye’nin En Kaliteli Takvim Üretici Firmaları ile Çalışıyoruz.

İNTERKAL ve ESER 8 
Ofset'in Takvim Çeşitlerini Siz Sayın Müşterilerimize Sunmaktan S 

I . m| Yine Kıvançlıyız.
14 YILLIK TECRÜBE VE GÜVENİMİZLE 

YARDIMLARIMIZI SUNARIZ. Sİ

SİPARİŞ KABUL EDİLİYOR. £
KÖRFEZ Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
Gazhane Cad. Şirin Pasajı No. 45 - Tlf : 1797 — GEMLİK
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I_______________HAFTALIK SİYASİ GAZETE ___________

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Ticaret ve Sanayi Odasında
Meslek Komite Seçimleri Yapıldı 49. ÖLÜM 

YILDÖNÜMÜNDE
Ticaret ve Sanayi Odası 

Meslek Komite seçimleri 
önceki gün yapıldı.

Bazı gruplarda iki üste
nin çekişmesi nedeniyle bü 
yük kulislerin yapıldığı se
çimlerde sonuçlar sandık
ların saat 17.00’de açılma
sıyla sonuçlandı.

ANAP’lıların da bu yıl 

1. Grup : Zeytin stokçuları 
ASİL ÜYELER 

bazı meslek gruplarında et 
kin olabilmek için liste çı
kardıkları gözlendi. Pazar 
günü oy verme işine saat 
8.00’de başlandı. İlçe Seçim 
Kurulu gözetiminde yapı
lan seçimlere 10 meslek 
grubu katıldı.

Seçimlerde şu sonuçlar 
alındı :

5. Grup : Manifaturacılar - Terzi ve Hazır Elbiseciler 
Tuhafiyeciler - Kavaflar - Halıcılar

ismet Çetin 12 oy
Ahmet Semiz 12 oy
Hicri Aydın 12 oy

6. Grup : Hırdavat - Kereste
Mahrukatçı

Faruk Aşçı 41 oy
AE Sönmez 40 oy
Abdullah Güler 40 oy
Dursun AE BecerikE 40 oy

Mahmut Turan 12 oy
Şahin Çavuşlar 12 oy

- Madenci - Artezyancı

Haluk Kaner 40 oy
Mehmet Pir 40 oy
İsmail Özbekbirgün 40 oy

Devamı Sayfa 2 de

ATATÜRK’Ü 
ANIYORUZ

Ulu önder, büyük Kurta 
ncı Mustafa Kemal Ata
türk’ü ölümünün 49. yıldö 
nümünde bugün yurtta, dış 
temsilciliklerimizde ve Kıb 

rıs Federe Türk Devletinde 
törenlerle anıyoruz.

İlçemizdeki anma prog 
ramı saat 8.50’de Atatürk

Devamı Sayfa 4 te

Salih. Kaya 
Mehmet Turgut 
İ. Hakkı Sönmez

18 oy
17 oy
17 oy

Hüseyin Turan
Nurullah Özaydın

17 oy
16 oy

2. Grup : Zeytin Sevkiyatçıla rı

Esat Akay 46 oy Hüseyin Yalabık 42 öy
Nurettin. Kılıç 43 oy Erdem Kasap 42 oy
Naci Koral 43 oy Celal Atalık 42 oy
Hikmet Değirmenci 43 oy

3. Grup : Fabrika — Yağhane - Banka - Kooperatif
Matbaa

Tevfik Solaksubaşı 54 oy Rıfat Minare ve Oğ.
Gemlik Esn. ve San. Kef. Koü. Şti. 51 oy
Kooperatifi 52 oy Alemdarlar Sabun ve
Borusan Gemlik A.Ş. 51 oy Yağ San. A.Ş. 50 oy
Mina Yağ Ltd. Şti. 51 oy Ali Karabacak 50 oy

4. Grup : Kırtasiye - Akaryakıt - Elektrik - Şekerci
Eczacı

Mustafa Gürbüz 43 oy Hikmet Yıldırım Tuz
A. Kadir Güntekin 43 oy San. ve Koli. Şti. 33 oy
Şemsettin Peker 34 oy . Mehmet Gökçe 33 oy
Ersin Erenoğlu 33 oy Raşit Özkırım 32 oy

Taban : 800 Tavan : 1540

ZEYTİN FİATLARI
9. Orhangazi Zeytin Fes- 

tivatinde zeytin barem fi 
atları açıklandı. Marmara 
Birlik Zeytin Kooperatifi 
Genel Müdürü Erkan Öz- 
türkkal yaptığı açıklamada 
"hava koşullarının uygun 
gitmemesi rekoltenin düş
mesine ve ortakların mağ
duriyetine neden oldu" de
di.

Orhangazi Zeytin Festi" 
vaEnin açıhşında konuşan 
Birük Genel Müdürü Öztürk 
kal, zeytin alım kampanya 
sının Marmara Bölgesinde 
başlatıldığını belirterek

şunları söyledi :
"1986'87 sezonunda 18.680 

ton zeytin almış ve üretici 
ye 14 milyar 700 milyon li 
ra peşin ödeme yapılmış* 
tır.

T.C. Ziraat Bankasının 
Birliğimize açtığı rehin kre 
dişi 3 er aylık birleşik fa
iz uygulaması ile yıllık or 
lalama fl/o65'lik faiz, 1987 
yılında %22 indirilmiş, böy 
lede birliğimiz büyük bir 
yük altından kurtarılmıştır.

Birliğimiz ortaklarına 
1986*87 yılında 340 milyon 
897 bin liralık zirai ilaçı pe

önce İstifa Ettiler Sonra Vazgeçtiler

SHP İLÇE ORGUTÛ KARIŞTI
• ERKAN MUTMAN'IN ÖNSEÇİMLERDE ÜÇÜNCÜ SIRAYI ALMASI SHP İLÇE ÖRGÜTÜNE HUZUR

SUZLUK GETİRDİ. İLÇE YÖNETİM KURULUNDAN BAŞKAN NECDET BULUK, ÜYELER İNAN TA
MER, SALİH AKOVALIGİL İLE SEÇİM KOMİTESİ VE BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİ MUSTAFA KÜ- 
ÇÜKSİPAHİ ÖNCE İSTİFA ETTİLER SONRA İSTİFAYI GERİ ALDILAR.

• İL BAŞKANI KEMAL EKİNCİ VE BAZI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ PAZAR GÜNÜ GEMLİK'E GE
LEREK İSTİFACILARLA GÖRÜŞTÜLER. DAHA SONRA YAPILAN AÇIKLAMADA İSTİFADAN VAZ
GEÇİLDİĞİ AÇIKLANDI.

AÇIKLANDI
şin fiatından 6 ay vadeli 
dağıtmış, büyük ilgi gör
müştür."

Birliğe ilk kez bir labo* 
ratuvar kurulduğunu da 
söyleyen Genel Müdür Öz- 
türkkal, "Bu laboratuvar 
da hizmet vermek amacıy
la bir Yüksek Kimya mü

hendisi ile 1 Ziraat Miihen 
dişi aldık" şeklinde konuş
tu. Erken olgunlaştırma ça 
lışmalarına da başladıkla
rını söyleyen Genel Müdür, 
"Gemlik, Mudanya ve Or 
hangazi Kooperatifleri
mizde baskısız, sadece pa

Devamı Sayfa 2 de

ESRARDA ÇİFT DARBE
• HAYDARİYE KÖYÜ ELMALI DAĞLARINDA BA 
SILAN ESRAR İMALATHANESİNDE BURSA NARKO

TİK BÜRO ELEMANLARI 215 KİLO TOZ ESRAR 
ELE GEÇİRDİ. İMALATHANE SAHİBİ SÜLEYMAN

ŞAHİN GÖZALTINA ALINDI.
• BURSA NARKOTİK BÜRO, BİR BAŞKA OPERAS 
YONDA DA GEMLİKLİ HALİL MAVİŞ'İN HAYDARİ

YE KÖYÜ ELMALI DAĞI ORMANLARINDA SAK 
LADIĞI 20 KİLO ESRARI AT SIRTINDA GERÇEK

LEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA BULDU. ESRAR 
LARIN TOPLAM DEĞERİNİN 550 MİLYON LİRA DO

LAYINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Devamı Sayfa 4 te

Erkan Mutman
SHP İlçe Yönetim Kuru

lunda önseçim sonrası baş- 
lıyan huzursuzluk İlçe Baş
kanı ve üç yönetici ile bir 
Belediye, Meclisi Üyesi’nin 
istifa etmesine neden oldu. 
Istifacılar daha sonra isti
falarını geri aldılar.

öğrenildiğine göre, ön 
seçimlerde daha önce ikin
ci bölge birinci sırasında 
yer alan Gemlik’ti aday a- 
dayı Erkan Mutman’ın ü- 
çüncü sıraya düşmesi, ilçe 
örgütünde yönetime yönelik 
bazı eleştirileri getirdi. Bu
nun üzerine İlçe Başkam 
Necdet Buluk, İnan Tamer, 
Salih Akovalıgil ile seçim 
komitesi ve belediye mecli
si üyesi Mustafa Küçüksi 
pahı İl Başkanlığına per
şembe günü istifa dilekçe

lerini sundular.

AÇIKLAMA

SHP İlçe Başkam Nec
det Buluk, istifalarla ilgili 
olarak yaptığı açıklamada, 
"Parti içi demokrasinin 
yerleşmesi, genç ve zinde 
güçlere fırsat verilmesi ve

HAFTAYA BAKIŞ

Atatürk'ü
Kadri GÜLER

Anarken
Büyük Kurtarıcının, büyük devrimcinin ölümünün 

ardından yaklaşık yarım asır geçti. Her 10 Kasım gü 
nü gibi bugün de bayraklarımız yarıya-inecek, gazete 
lerimiz siyah başlıklarla çıkacak, okullarda, Atatürk 
anıtları önlerinde yine bildiğimiz türden törenler düzen 
lenecek..
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29 Kasım'da daha aktif ça
lışmaların yapılması için 
görevden ayrılmakta yarar 
gördük" dedi.

İnan Tamer ise açıkla
masında şunları söyledi ;

"Yıllar sonra ilçemizden 
bîr sosyal demokratın aday 
gösterilmesini memnunluk

la karşıladık. Ancak birin
ci yoklamada birinci sıra
dan aday gösterilirken, ikin 
ci yoklamada üçüncü sıra
ya düşmesi ardından bazı 
suçlamalar getirdi. Bizler 
yönetici olarak tarafsız kal
maya özen gösterdik. Bazı

Devamı Sayfa 4 te

Lions Kulüpten 
Diabet Taraması

Gemlik Lions Kulübü ile 
Türk Diabet cemiyetinin 
işbirliği ile şehrimizde 12-15 
Kasım 1987 tarihlerinde Di
abet (Şeker) tarama kam
panyası açılacak.

Tüm giderleri Gemlik 
Lions Kulübü tarafından

Devamı Sayfa 4 te

SHP Kontenjan Adayı
Milletvekili ön seçimle

rinde SHP’den ikinci bölge 
üçüncü sırada aday olan 
Erkan Mutman, genel mer 
kezce kontenjan adayı gös
terildi.

Dün Yüksek Seçim Kuru

TAŞI GEDİĞİNE 

ELHAK...
VESİKALI FAHİŞE SAYISI
BEŞBİNDEN ÜÇYÜZDOKSANBİNE YÜKSELMİŞ... “ 
ÖZAL'IN DEDİKLERİ ELHAK 
DOĞRU..
ÇAĞ ATLAYAN TÜRKİYE BAŞKA NASIL OLUR Kİ

8

luna verilen listelerde SHP 
Bursa birinci bölge kcnten- 
janlığma Yusuf Kırayoğlu, 
ikinci bölge kontenjanlığma 
ise Erkan Mutman gösteril 
di.
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Atatürk'ü Anarken
Toplum olarak Atatürk’ü artık anma günleri dışında 

birde her 10 yılda bir daha da göstermelik olarak anı 
yoruz. Sanıyoruz ki her köşeye bir Atatürk büstü dik 
inekle, Atatürkçüyüm demekle Atatürkçü olunacak.

Ama görüyorsunuz olunmuyor işte..
Atatürk’ün bize bıraktığı en büyük miras CHP, 

Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu artık yok. Ata 
türk’ün gözü gibi koruduğu bu Kurumlar yine Atatürk 
çülük adına yok edildi.

Atatürk diye diye Atatürk’ün ilkelerini yok ettik.

X XX

SHP DEKİ GELİŞMELER

önseçimler Gemlik’te SHP örgütünde huzursuzluk 
yarattı.

Milletvekili adayı Erkan Mutman’ın liste başı ola
maması sonucu başlayan suçlamalar, ilçe yönetiminin 
istifa ettirdi, istifaların daha sonra geri alındığı açık
landı.

Bir genel seçim öncesi, yapılan önseçim sonuçları 
ne kadar olumsuz çıkarsa çıksın, duyarlı olmak gere
kirdi. Bu yalnız görevden istifa edenler için değil. A- 
day yoklamasında ön sıralara giremiyen Sayın Erkan 
ve Sayın Seymen için de öyle olmalı. Karşılıklı suçla 
malar yerine parti içi öz eleştiri veya kongrelerde 
gerekir.

Gazete sayfalarında kişisel suçlamalar hem kişileri 
hem de seçim öncesi partiyi yıpratır.

X XX

ÜRETİCİ MEMNUN DEĞİL

Dün Marmara Birlik Genel Müdürü Sayın Öztürk- 
kal, 1987 88 zeytin barem fiatlarını açıkladı. Taban 

I 800, Tavan 1540 lira..
Soframızda şu an yediğimiz taneli zeytini 2800 ile 

3 bin liradan alıyoruz. En düşük zeytin 2 bin lira.. 
Öte yandan hava koşullarıyla üretim yok denecek ka 
dar az. Birçok üretici kabına buyıl 1 kilo zeytin ko_ 
yamıyacak. Ve bu fiat politikası tüccara yarayacak.

Marmara Birlik gibi elinde büyük zeytin stoku bulu 
nan tüccar çok az. Bu nedenle tüccar piyasaya ister 
istemez daha iyi fiatla girecek.

Marmara Birliğin zeytin barem fiat politikası üre 
ticiye dönük değil. Bizce tavan enaz 2 bin lira olma 

- hydı..
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I ÇATAK TUHAFİYE VE I
I KONFEKSİYON I
ö KIŞLIK ÇEŞİTLERİNİ SUNAR

SHETLANT, LEMSWOOLVE SAF YENİ YÜN I

KAZAKLARIYLA HİZMETİNİZDEDİR. 
S SIFIR YAKA — POLA YAKA — V YAKA 

BALIKÇI YAKA ÇEŞİTLERİYLE 
| KIŞLIK ZENGİN GÖMLEK ÇEŞİTLERİ İLE 
J YÜNLÜ — PİKİKARE — ÇİZGİLİ VE KARELE DÜZ | 
I ÇEŞİTLERİ g

BAHARİYE — ASTRAGAN — SPORTMEN 
« SAF YENİ YÜN — AKSU — VİGÜRE YÜNSA VE « 

BOSSA’DAN ZENGİN YÜN PANTOLONLAR 
| EROS İÇ ÇAMAŞIRLARI — MISIRLI ÇORAPLARI ® 

GOLD İÇ ÇAMAŞIRLARI 
g SAF PAMUK EŞORFMAN ÇEŞİTLERİNİ SUNAR « 
I I
g TLF : 2075 g

DEMtRSUBAŞI MAH. NO. 3/ GEMLİK
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| AKDOĞANLAR i

| MOTİF DUVAR KAĞIDI BAYİİ VE

NALBURİYE TİCARETİ m

Hüseyin Akdoğanlar
DUVAR KAĞIDI VE POSTER KAPLAMA j

f HALIFLEKS )
PARKE

( MARLEY DÖŞEME >
FASARİT

| BADANA VE YAĞLI BOYA İŞLERİ )
İTİNA İLE YAPILIR. *

| Merkez : İstiklâl Cd. Gürle İş Merkezi No. 13 Tlf : 2132 •
ı Şube : Garaj İçi Yeni Belediye Dük. No. 5 GEMLİK |

»4 Mi» W^ *^»** *«tf»W*‘***^ *»»* »»**«*•-»a**»!» «w—

sağlık köşesi

HAZIRLAYAN
Dr. ALİ ÖZGÜR

AŞILAMA
( Vaksunasyon)
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MESLEK KOMİTESİ
7. Grup : Zahireci - Fırıncı - Süt Mamulleri - Kasap
Otel — Lokanta
Yaşabey Danış 42 oy Tarık Çelik 26 oy
Sami Taran. 28 oy Şaban Bayraktar 26 oy
Necati Aygen 28 oy Ayhan Sert 26 oy
Turgut Merak 26 oy
8. Grup : Nakliyeciler
Timur Korun 27 oy Zeki Başaran 17 oy
Özkan Alyüz 17 oy Yüksel Bozkurt 17 oy
Arslan Otomotiv A.Ş. 17 oy Hayrettin Akcan 15 oy
Muzaffer Çirasunlu 17 oy
9. Grup : Müteahhitler
Kemal Akıt 65 oy İhsan Ateşli 47 oy
Haşan Sözüneri 51 oy Yalçın Kara 46 oy
Sadullah Sözer 47 oy Orhan Bulut 39 oy
Zekai Karaduldan 47 oy
10. Grup : Turşucular
Yıldırım Gıda Maddeleri Petek İş Mak. ve Tek.
İm. ve Paz. Tic. San. Tar. Paz. Tic. Â.Ş. 9 oy
Ltd. Şti. 10 oy Selçuk Tangün 9 oy
Erdoğan Barutçuoğlu 9 oy Ergün Onur 9 oy

AKYILDIZ TİCARET
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

Alım ve Satımı
RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TELEVİZYON 

BUZDOLABI — ÇAMAŞIR MAKİNASI 
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ — MUTFAK OCAKLARI 
YATAK ODASI VE MİSAFİR ODASI TAKIMLARI 

BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR

M EHM ET AKYILDIZ
Pazar Cad. 27 — Tlf : 2654 GEMLİK

Gemlik bizimdir

cadde ve sokakları temiz tutalım

ZEYTİN FİATLARI
rafinli tahta kapak kullan
mak suretiyle zeytin olgun 
taştırma yoluna gidilmiş vc 
olumlu sonuç alınmıştır" 
dedi.

BAREM FİATLARI
Marmara Birliğin tükcti 

ciyi koruma amacına yöne 
İlk, piyasaya düzen verici 
bir fonksiyon taşıdığını söy 
leyen Türkkal, satışlarda 
dengeli ve hassas bir fiat 
politikası izlemek zorunda 
olduklarını belirtti. Bu yıl* 
İd üretimin hava koşullan 
nedeniyle çok düşük olduğu 
nu söyleyen Birlik Genel 
Müdür konuşmasını şöyle 
sürdürdü :

"Bir aydır barem Hatla
rının ne olması gerektiği 
üzerinde durduk. Kamu ku 
ruluşlarına, meslek teşek
küllerine, ortaklara sorduk, 
görüş aldık. Piyasa fiatları 
nı da göz önüne alarak bu 
yılki zeytin taban fiatını 
800 lira, tavan fiatını da 
1540 Hra olarak saptadık/*

Birlikçe tesbit edilen fi- 
atlar, üretici arasında mem 
nunluk yaratmadı. Zeytin 
üreticisi, "B uyıl zaten zey 
‘tin yok. Tüccar kooperatif 
ten daha iyi fiat vererek 
piyasada az olan malt top
lar. İri taneli zeytin en az 
2 bin lira eder" diyor.

ta

ta <â> uttan
Mobilya Mefruşat 

Ruşen Gümüş

Sayın okurlar belirli hastalıklara karşı kazanılmış 
bağışıklık oluşturmak için aşılama yapılır. Bu bağışık
lık kazandrma işlemi çok uzun zamandan beri kullanıl 
maktadır. Biz insana hasstalık yapacak gücü olmayan 
ancak kimyasal antijenleri taşıyan, ölü organizmalar 
enjekte edilerek, aşılama uygulanabilir. Bu tipte aşıla
ma tifoya, boğmacaya, difteriye ve daha birçok bakte- 
riyal hastalıklara karşı korunmak için kullanılır. Aynı 
şekilde özel kimyasal maddelerle zehir niteliği gideril
miş fakat antijen niteliği bozulmamış zehirler, biz in
sana verildikleri zamanlarda, ilgili hastalığa karşı spe
sifik bir kazanılmış bağışıklık oluşabilir. Bu işlem de 
telamış’a, botalizm’e ve benzer diğer toksik hastalıkla
ra karşı uygulanır. Nihayet biz insana zayıflatılmış 
canlı organizmalar enjekte edilerek de aşılama yapıla
bilir. Bu zayıflatmaya bu organizmaları özel bik kül
tür ortamında üreterek elde edilir, ya da bazı hayvan 
serilerinde birinden diğerine geçirilerek, bu arada o 
hayvanların vücudunda karşılaşacakları koşullar için
de, zayıflamaları geçekleştirilir. Bu yollarla, artık has
talık yapamıyacak kadar zayıfladıkları anlaşılan, fakat 
spesifik antijenlerini kaybetmemiş olan organizmalar, 
aşı olarak kullanılır. Bu çeşit aşılama işlemi poliyomf 
yelit (çocuk felci) sarı humma, kızamık, çiçek ve ben 
zeri birçok virüs hastalıklarına karşı uygulanmaktadır.

Saym okurlar, bu tip bağışıklık kazanmaya aktif ba
ğışıklık denir. Ancak bir insana, onun vücuduna hiçbir 
antijen enjekte etmeden de geçici olarak bağışıklık ka
zandırılabilir. Bu tip bağışıklık kazanmaya pasif bağı
şıklık denmektedir.

Sıcak kış günleri dilerim.

• CUMHURİYET
• HÜRRİYET
• MİLLİYET
• HAKİMİYET
• BURSA HAKİMİYET GAZETELERİNE 
İLAN ALINIR.

Tlf : 1797
KÖRFEZ Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
Gazhane Cad. Şirin Pasajı No. 45/A Gemlik

Gemlik’li Müşterilerimiz
Kalitede Fiatta Bize Güvenin

Şimdi Yeşil'deki Yeni Mağazamıza 
Gelin Mobilyanızı Seçin 
Evinize Teslim Edelim

ÇEK YAT KANEPE İMALATI TOPTAN VE PERAKENDE

Merkez : îvazpaşa Çarşısı No. 23 Tlf : 215731 BURSA
Şube : Yeşil Dereboyu Cad. 13 Tlf : 218322 BURSA
Atölye : Yeşil Sağlık Caddesi 13 BURSA

SETBAŞI

SULTAN
MOBİLYA

MÜZE

YEŞİL CAD.

YEŞİL CAM»

5
S

NAMAZGAH MEYDANI



SAYFA : Iw KASIM 1987

__ gemUlk
KÖRFEZ

Gemlik Sümerspor Spor Kulübü Derneği Tüzüğü
MADDE 1- Derneğin adı ve merkezi ;
a) Derneğin adı : Gemlik Sümerspor Kulübü Der 

neğidir.
b) Derneğin Merkezi : Sümerbank Sunğipck ve Viz 

kez Mamulleri Sanayi Müessesesi Gemlik'tir.
e) Forma Rengi : Mavi Beyaz
MADDE 2' Derneğin amacı, çalışma konu ve biçim 

teri :
a) Derneğin amacı : Üyelerine ve sporcularına çe 

şitli sporları yapma olanağı sağlamak, karşılıklı sevgi 
ve saygıyı yerleştirmek, ruhsal ve bedensel olarak 
sağlam yet-şmelerine katkıda bulunmak, boş zamanla 
rım iyi değerlendirmektir,

b) Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları :
Yukarıda amacı gerçekleştirmek için çalışma konu 

larını ve yürütülecek spor dallarını yürürlükteki yasa 
lara, spor hareketlerinden sorumlu devlet kuruluşları 
nın yönetmeliklerine göre yönetim kurulu belirler. 
Sporun her dalında gençliği yetiştirmek futbol, basket 
bol. güreş, atletizm, deniz, bedii oyunlar ve müsame 
re branşlarında faaliyet göstermek.

MADDE 3- Demek Kurucuları Şunlardır :

Adı Soyadı Baba adı Doğ. Yer. Ta.
.1 Şemsettin Aydın Numan Gemlik 1947
2. Babür Balcı Celal Gemlik 1943
3. Zekai Özsabuncu İsmail Bursa 1945
4. Nazmı Gür Mehmet Hamidiye 1948
5. Mehmet Güleryüz Bekir Gemlik 1949
6. Halil Çevik H.İbrahim Pehlivan köy 947
7. Demiray Kurul Recep Eskişehir 1949
8. Ferit Ertaş Nurettin Gemlik 1952
9. Ahmet Korkmaz Haşan Keşan 1949
10. Sezai Dillioğlu Osman Gemlik 1953

MADDE 4- Medeni hakları kullanma ehliyetine sa 
hip ve onsekiz yaşım bitirmiş bulunan ve demekler 
kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış 
olan herkes üye olabilir.

ÜYELİK HAKLARI :

MADDE 5- Demek yönetim kurulu üyelik için yapı 
lan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul 
veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu 
müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

MADDE 6* Hiç kimse demeğe üye olmaya ve der 
nekte üye kalmaya zorlanmaz. Her üye istifa etmek 
hakkına sahiptir.

MADDE 7- Demek üyeleri eşit haklara sahiptir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :

MADDE 8- Üyelerde :

a) Yasalarımıza, demek tüzüğüne aykırı veya ama 
ca zarar verici hareket edenler. Kanunların ve der 
nek tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye olma hak 
kim kayıp edenler.

b) Aidatlarım tebliğe rağmen (30 gün içinde ma
zeretsiz olarak ödemeyenler, yönetim kurulu karan ile 
üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılanların toplana' 
cak ilk genel kurula itiraz hakları vardır. Genel ku 
rul karan kesindir. Demekten çıkan veya çıkarılanlar 
önceden demeğe yaptıkları yardım ve aidatlarım ge 
ri isteyemezler.

MADDE 9- Dernek genel kurulu, demeğe kayıtlı 
asü üyelerden teşekkül eder. Genel kurulun toplantı 
gününden bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemiyen 
ler, toplantı nisabında gözönüne alınmaz ve oy kulla 
namazlar. Aidatını ödemeyen asil üyeler ile fahri üye 
ler dinleyici olarak toplantıya katılabilir, dilekçe ve 
temennide bulunabilirler.

DERNEK :
a) Demek iki yılda bir Mayıs ayında olağan,
b) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli 

gördüğü hallerde yeya demek üyelerinin beşte birinin 
yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

MADDE 10- Yönetim kurulu, genel kurula katılma 

hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula ka 
tılacak üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati, 
yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek su 
retiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağla 
namaması sebebi ile toplantı yapılamaz ise ikinci top 
lantı arasında bir haftadan daha az zaman bırakılmaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı 
gündemi toplantı gününden en az onbeş gün önce ma 
hallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. 
Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste 
de eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa 
bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtmek sure

c) Çalışma biçimleri :
1- Kulüp demeğinin siyasetle ilgisi yoktur. Bunu 

şiddetle men eder.
2- Kulüp amatördür.
3- Kulüpte içki içilmez.
4- Kulüpte kumar oynanmaz.
5- Kulüp demeği Cumhuriyet maddelerine tamamen 

sadık ve ona göre hareket eder. Beden Terbiyesi Ge 
nel Müdürlük teşkilatına ait kanun, nizam ve talimat 
lar ile bunlara müsteniden verilecek emir ve yazılı 
tebliğlere mutlak riayet eder.

6- Düzenlenecek her türlü spor yarışmalarına katıla 
bilir.

T Demek genel kurulu veya yönetim kurulunca sap 
tanacak spor konularında toplantılar, konferanslar, pa 
neller, eğitim çalışmaları ve benzeri çalışmaları dü 
zenleyebilir.

8- Yarışma düzenleyebilir ve yurt dışındaki spor ya 
rışmalarına katılabilir.

9- Uğraştığı konu ve spor dallan ile ilgili her tür 
lü toplantılara temsilci gönderebilir.

Uyruğu Mesleği Adresi
T.C. Memur Müessese Lojmanı
T.C. Memur Müessese Lojmanı
T.C. Memur Müessese Lojmanı
T.C. Memur Müessese Lojmanı
T.C. Memur Müessese Lojmanı
T.C. Memur Müessese Lojmanı
T.C. İŞÇİ Halit paşa mh. moda s. gemlik
T.C. İŞÇİ Osmaniye mh. Oya s. gemlik
T.C. İŞÇİ A.Şefik Paşa cd. umurbey
T.C. işçi Osmaniye mh. yıldız s. gemlik

tiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir 
ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının ge 
ri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde 
yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen 
esaslara göre yeniden çağrılır. Ve toplantı ikinci fık 
ra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliği 
ne duyurulur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bira 
kılamaz. Genel kurul toplantıları demek merkezinin bu 
lunduğu yerde yapılır.

MADDE : 11- Genel Kurul, katılma hakki bulunan 
üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır.

tik toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplan 
tıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya ka
tılan üye . sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme kurul
ları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :
MADDE : 12- Genel Kurulda görüşülüp karara bağ

lanacak hususlar şunlardır.
1— Demek organlarının seçilmesi,
2— Demek tüzüğünün değiştirimesi,
3— Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının gö 

rüşülmesi, Yönetim kurulunun ibra edilmesi,
4— Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşü

lüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5— Dernek için gerekli taşınmaz malların satınahn- 

ması veya mevcut taşınmaz malların satılması husu
sunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6— Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, 
delegelerin tesbiti,

7— Demeğin uluslararası faaliyette bulunması yurt 
dışındaki demek ve kuruluşlara üye olarak katılması 
veya ayrılması,

8— Derneğin feshedilmesi,
9— Mevzuatın kendine verildiği diğer görevlerin ye

rine getirilmesi,
YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI :
MADDE : 13- Yönetim Kurulu 9 asil ve 9 yedek û 

yeden teşkil edilmek üzere Genel Kurulca gizli oy ile 
seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde en çok 
oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin göreve 
çağrılması zorunludur. Yönetim ve Denetleme kurulla
rı 2 yıl için seçilir.

Toplantı günleri kurulca tesbit. edilir. İlk toplantı en 
yaşlı üyenin başkanlığında yapılır ve üyeler arasında 
görev bölümü karara bağlanır. Toplantı günleri kurul
ca tesbit edilir. Toplantılarda salt çoğunluk aranır ve 
mevcudun salt çoğunluğu ile karar verilir.

MADDE : 14- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşal
malar sebebi ile yedeklerinin de yerine getirilmesin
den sonra üye tam sayısının yansından aşağı düşerse. 
Genel Kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya de
netleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya ça 

ğınlır.
MADDE : 15- Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri 

yerine getirir.
1— Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üye

lerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
2— Demeğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlem

leri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlaya
rak genel kurula sunmak,

3— Mevzuatın ve yönetmeliklerin kendisine verdiği 
diğer işleri yapmak,

4— Gençlik ve spor kulüpleri yönetmeliği ve kulübün 
gücüne göre aşağıda yazılı yürütme birimini oluşturur,

Kulübün Yürütme Birimi :
a) Genel Sekreter,
b) Tesis ve malzeme yöneticisi ve görevlileri,
c) Genel Kaptan,
d) Şube kaptanları.
Genel Sekreter : Gençlik ve Spor mevzuatı uyarınca 

ve Yönetim Kurulu kararlan çerçevesinde kulübün a- 
maçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin 
gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin 
yürütülmesini sağlamakla görevli olup, yönetim kuru
luna karşı sorumludur.

Başkan adına yazışma işlerini yürütür. Kurulun ra
portörlük ve sekreterya görevlerini yapar.

Tesis ve Malzeme Yöneticisi ve Görevlileri :
Kulübün malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik 

hizmet ve faaliyetlere hazır bulundurulması, korunma
sı, sayımı, kulüp saha ve spor tesiserinin devamlı ba
kım ve korunmasının yapılması ile görevlidirler ve 
Genel Sekretere karşı sorumludurlar.

Genel Kaptan :
Kulübün (profesyonel futbol hariçw üstlendiği ve fa

aliyet gösterdiği tüm spor dallarında sporcuların sayı
larının, niteliklerinin arttırılması, resmi ve özel müsa
bakalara katılacak ekiplerin oluşturulmasına ait hiz
metleri yürütmekle görevli olup, Genel Sekretere karşı 
sorumludur.

Şube Kaptanları :
Kaptanı, oldukları spor dalı kotegorisinin her birin

de yarışmalara katılan sporcuların arttırılması, tabana 
yönelik çalışmalar sporculara nitelik kazandırılması ve 
buna benzer hizmetleri yürütmekle görevli olup, Genel 
kaptana karşı sorumludurlar.

5— Yönetim kurulu, Spor kulübüne, Gençlik, Spor, 
hukuk, sağlık, basın ve benzeri olan ve konularda da
nışmanlık yapmak üzere, bu konularda uzman ve tec
rübeli kişilerden KULÜP DANIŞMANI görevlendirebi
lir.

Danışma Kurulu : En fazla 3 kişiden oluşan danış
ma kurulu, yönetim kurulu adına Genel Sekretere kar
şı sorumludurlar.

MADDE : 16- Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek 
üyeden teşkil edilmek üzene Genel Kurulca seçilir.

Bu kurul, demeğin hesaplarını ve çalışmalarım de
vamlı denetleyerek asgari altı ayda bir hazırlayacağı 
raporları yönetim kuruluna ve toplandığında da genel 
Kurula sunar. Ayrıca üyelerin demek çalışmaları hak
lımdaki ihbarları üzerine de rapor hazırlayarak gere
ğini yapar.

Şube kuruluşları :
MADDE.: 17- Demeğin şubesi yoktur.
MADDE : 18- Üyeler girişte 500 TL. giriş aidatı ve 

ayda en az 200 TL. üye aidatı öderler.
Tüzüğün Değişikliği :
MADDE : 19- Derneğin tüzüğü merkez Genel Kuru

luna iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile 
değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule göre 
ilân ettirilerek kesinlik kazanır.

Derneğin Gelirleri :
MADDE : 20- Demeğin gelirleri şunlardır.
1— Giriş ve üye aidatı
2— Bağış ve Yardımlar (Yardım toplama mevzuat 

hükümleri yönetm.)
3— Reklam kullanma bedelleri
4— Spor kulübünce tertiplenen balo, konser, piyan

go, eğlence, temsil, spor yarışması ve konferans gibi 
faaliyetlerden sağlanan gelirler.

5— Kulübe ait saha ve tesislerine kira gelirleri
6— Müessese dahilindeki gelir getirici sosyal tesis

leri açmak işletmek ve kiraya, ve-nek.
MADDE : 21- Tutulacak defterler :
1— Üye kayıt defteri,
2— Karar defteri,
3— Gelen ve giden evrak defteri,
4— Gelir ve gider defteri,
5— Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri,
6— Demirbaş defteri.
MADDE : 22- Derneğin feshi halinde sahip olduğu 

demirbaş ve diğer mal varlıkları Sümerbank Sunğipek 
ve Viskoz Mamulleri Sanayii MüessesesTne devrolunur

MADDE : 23- İş bu tüzük 23 maddeden ibarettir.



tur anason!■<■<<) ji»

SORUMLU MÜDÜR VE SAHİBİ 

KADRİ GÜLER

gemUikKÖRFEZ
Yönetim Yeri : istiklâl Cad Gürçay Pasajı 

No. 5 - T!f : 4223 — GEMLİK

l£

Dizgi ve Basla
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

ö-—n!7e—•vc'e—‘y

10 KASIM 1987 SAYFA : <

%

TEŞEKKÜR i

♦ %

*

*

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP)nin Saygıdeğer 
Gemlikli hemşehrilerim!

SHP’nin 1 Kasım 1987 Pazar günü yapılan milletvekili 
Gemlik SHP yönetim kurulu, SHP sandık kurulu, belediye 

ilçe örgütümüz ile köylerimizdeki SHP’nin değerli üyelerinin

üyeleri ve *
aday teshilinde 
meclis grubu ve 
şahsıma göstermiş

*
*

oldukları güven hayatımda unutamayacağım mutlulukların en güzelidir. 
Gemlik halkının ve partililerimizin şahsıma göstermiş olduğu güvene 

her zaman layık olacağım.
Milletimin, vatan ve cumhuriyetin yükseltilmesi için çalışmalarım

♦

*
i*

her zamankinden daha çok ve 
Bütün bu çalışmalarımda gerek partili 

Gemlikli hemşehrilerime en derin 
aydınlık günler

azimle devam edecektir.
gerekse partisiz beni kutlayan 

saygı ve sevgilerimi sunar, 
dilerim.

♦

* 
i *
*
*

SHP Milletvekili Adayı
Erkan Mutman

♦

*
*

Esrarda Çift
Bursa Emniyet Müdür

lüğüne bağlı Narkotik Büro 
elemanları geçtiğimiz hafta 
içinde Haydariye Köyünde 
yaptıkları iki ayrı operas
yonda 235 kilo esrara el 
koydu.

Bir ihbarı değerlendiren 
Narkotik Büro elemanları 
Haydariye Köyünden Sü
leyman Şahin adlı kişinin 
esrar sattığını saptadı. Sü
leyman Şahin’in yapılan 
sorgulamasında Elmalı Da
ğında orman içinde esrar 
imal ettiği öğrenildi. Cuma 
günü Haydariye Köyünden 
sağlanan atlar ile Elmalı’ya 
çıkan Narkotik Büro ele
manları yanlarına Süley
man Şahin'i de aldılar. 
Haydariye’den yaklaşık 20 
km. uzaklıkta bir orman a- 
landa esrar imalathanesin
de 215 kilo esrarı gizlenen 
çadır zulasında buldular.

Piyasa değeri 500 milyon 
lira olan esrarlar, polisin 
aldığı güvenlik önlemleri 
ile at sırtında dağdan indi
rildi.

Daha Önce de esrar imal 
etmek, içmek ve satmak 
suçlarından sabıkalı olan 
Süleyman Şahin’in İmrah 
Yan Açık Cezaevine, yu
murta içinde esrar sokmak-

Darbe
tan arandığı öğrenildi, Sü
leyman Şahin polisçe göz
altına alındı.

İKİNCİ OPERASYON
Haydariye operasyonun

dan bir gün sonra Bursa’da 
soğuk demircilik yapan Ha
lil Maviş (35) adlı kişi de 
Narkotik Büroca gözaltma 
alındı. Birinci operasyonun 
devamı olarak sürdürülen 
aramalar sonucu Halil Ma- 
viş’in de piyasaya esrar 
sürdüğünü saptayan polis, 
yine Haydariye Koyu El
malı ormanlarında çalılar 
arasında gizlenmiş 20 kilo 
esrarı ele geçirdi.

İki naylon torba içinde 
“zula”da bulunan esrarla
rın piyasa değerinin 50 mil 
yon lira Olduğu belirtiliyor.

Polis, soruşturmayı de
rinleştirirken, Halil Maviş 
de gözaltına alındı.

Lions Kulüpten
Diabet Taraması
karşılanacak ve kampanya 
da test yaptıracaklardan 
hiç bir ücret talep cdilmi- 
yecektir. Tarama, Türk Di
abet cemiyeti başkanı Prof. 
Dr. Nazif Bağrıaçık ve Di

Atatürk’ü
Anıyoruz
anıtına çelenk koyma ile 
başlayacak. İstiklal Marşı 
ile şanlı bayrağımız gönde 
re çekilecek, daha sonra s'a 
at 9.05’te fabrikalar, gemi 
ler, araçlar sirenlerini 2 da 
kika çalacaklar. Bu arada 
bayıaklar yarıya Ün'diriTe- 
Cek. 'Saygı duruşunda 'bulu
nulacak.

Protokol daha sonra Kız 
Meslek Lisesi’he gider ek hâ 
ztrlanan anma programına 
katılacak.

Kız Meslek Lisesi’ne her 
okuldan 10 kişilik gruplar 
katılacak, öte yandan bü
tün okullarda da ayrı ayrı 
anma programlan 'düzenle 
yecek. Fabrikalardaki an
ma programlarına görevli 
öğretmenler katılacak.

abet Hastahanesi baş heki
mi Doç. Dr. Ali tpbüker 
başkanlığındaki sağlık eki
bi tarafindan Gemlik En
düstri Meslek Lisesinde ya 
pılacak.

İşinden Dönen İşçiyi

Sırtından 
Bıçakla 
Yaraladılar

îş dönüşü saldırıya uğra 
yan Hüseyin Yıldırım sırtın 
dan bıçaklanarak ağır ya
ralandı.

Olay 2 Kasım akşamı sa 
at 18.00 sıralarında meyda 
na geldi, işinden evine git
mekte olan Hüseyin Yıldr 
rım’a saldıran Haşan Özde
mir elindeki ekmek bıçağı 
ile Hüseyin Yıldırım’ı sır
tından bıçakladı. Bıçakla
nan Hüseyin Yıldırım elin
deki sopa ile Haşan özde* 
mir'in kardeşi Ali Özdemir 
ile Mahmut Yavuz’u başın 
dan yaraladı.

Tip Fakültesi Hastane
sinde tedavi altına alınan 
Hüseyin Yıldırım kendisini 
bıçaklayanlar arasında Ke 
nan Şener ile Haşan Özde
mir ve kardeşi Ali özdemir 
in de bulunduğunu belirtti.

Olaydan sonra gözaltına 
alman 7 sanıktan Haşan ve 
kardeşi Ali Özdemir, çıka 
rıldıklan mahkemede tutuk 
landılar.

SHP İlçe Örgütü Karıştı
arkadaşların çalışmaları
mızı yetersiz bulmaları, bi
zi eleştirmeleri ve sonucu 
bize yüklemeye çalışmaları 
sonucu istifa ettik. Böylece 
genç arkadaşlarımıza ça
lışma fırsatı sağladık."

İL BAŞKANI GELİYOR
SHP 11 Başkam Kemal 

Ekinci, Gemlik’te başgös 
teren istifalar üzerine- Pa
zar günü yönetim kurulun
dan bazı arkadaşları ile 
Gemlik’e geldi. İstifacılaı- 
la görüşen Ekinci, ayrılır
ken, "istifalar duygusallık
la verilmiş karar sonucu a- 
lınmıştır. Arkadaşlarımla 
görüştüm. Görevlerine de
vam edecekler." dedi.

MUTMAN'IN 
AÇIKLAMASI

Öte yandan Erkan Mut
man gazetemize yaptığı 

GÖZDE
EKMEK VE UN 
MAMULLERİ

Demirsubaşı Mh. Aralık Sk. No. 18 de

Pek Yakında Gemliklilerin Hizmetinde

açıklamada bazı basm or 
ganlarında çıkan "Bekir 
Seymen benim düşmanım 
dır" şeklinde haberin asıl
sız olduğunu belirterek şım 
lan söyledi :

"Çok sevdiğim ve değer 
verdiğim milletvekili adayı 
ağabeyim (Bekir Seymen'e 
oy verenler benim düşma
nımdır) şeklinde çıkan ha
ber benim Sayın Seymen'e 
olan sevgimi ve saygımı 
hiçbîrzaman azaltmaz. Be
nîm karakterimde başkala 
rını karahyarak hedefe var 
mak diye bir şey olmaz

Çok sevdiğim Bekir Sey
men ağabeyimin de bu d“ 
şüncede olduğuna inancı ile 
gazeteniz aracılığı île bu 
açıklamayı yapmak zorun
da; kalıyorum. Birlikte ç»‘ 
lışacağımız günler gelmiş’ 
lir."
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Matbaamızda
Nişan, Nikah, Düğün 

ve
Sünnet, Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık 
Tlf : 1797 Gemlik

TİCARET VE. SANAYİ ODASINDA

YENİ BAŞKAN
KEMAL AKIT
0 Hazırlanan uzlaşma listesinde 24 yıldır Ticaret ve Sanayi Oda

sının başkanlığını yapan Tevfik Solaksubaşı Meclis Başkanlığına 
getirildi.

Gemlik Ticaret ve Sana 
yi Odası’nda geçtiğimiz pa
zar gönü yapılan Meslek 
Komiteleri seçiminden son
ra cuma günü de Oda Mec
lisi seçimleri yapıldı.

Yargıç denetiminde yapı 
lan Oda Meclisi seçimleri 
sonucunda meslek gruplan 
na şu kişiler seçildiler :

1. Meslek Grubu
1. Mehmet Turgut
2. İsmail Hakkı Sönmez

2. Meslek Grubu
1. Esat Akay
2. Hüseyin Yalabık

3. Meslek Grubu
I. Tevfik Solaksubaşı
2. Yavuz Alemdar

4. Meslek Grubu
1. Abdullah Naci Yıldırım
2. Raşit Özkırım

5 Meslek Grubu
1. Hicri Aydın
2. Mahmut Turan

6. Meslek Grubu
1. Ömer Faruk Aşçı

DYP GENEL BAŞKANI

SÜLEYMAN DEMİREL GELİYOR
Doğru Yol Partisi Genel 

Başkam Süleyman Demi- 
tel cumartesi günü açık ha 
va toplantısı yapmak üzere

Görülmedik Kaza
Kamyonet Turizm
Bürosuna Girdi
Dün sabah iskele meyda 

nında meydana gelen tra
fik kazasında içkili sürücü 
bir kamyona çarptı daha 
sonra belediye zabıtasına 
ait aracı devirdi ve turizm 
bürosuna girdi.

Abdullah Akçay (37) ad 
lı şahısın kullandığı 16 NA 
553 plakalı Dodge Kamyo
net ile dün saat 01.30 sıra 
lannda kordondan Doktor 
Ziya Bulvarına çıkarken,

2. Abdullah Güler
7. Meslek Grubu

1. Sami Taran
2. Yaşabey Danış

8. Meslek Grubu
1. Özkan Alyüz
2. Timur Korun

9. Meslek Grubu
1. Kemal Akıt
2. Haşan Sözüneri

10. Meslek Grubu
1. Erdoğan Barutçuoğlu
2. Zafer Yıldırım

Dün toplanan Oda Mecli
si üyeleri yaptıkları se
çimlerde Meclis Başkan ve 
Başkan vekilliği, 7 kişilik 
Yönetim Kurulu ile Başkan 
ve Başkan vekillerini seçti 
ler.

Gemlik Ticaret , ve Sana
yi Odası Bakşanlığma Ke
mal Akıt getirildi.

Başkan Vekilleri Meh
met Turgut, t. Hakkı Sön
mez. Muhasip üye Haşan 
Sözüneri. Üyeliklere Mah

ilçemize geliyor.
DYP tl Başkanlığından 

yapılan açıklamaya göre, 
19 Kasım Perşembe günü

Boksör Restaurant’ın karşı
sında duran bir kamyona 
çarptı. Direksiyon hakimi
yetini kaybeden alkollü şo 
för bu kez Belediye Zabıta 
sına ait 200 metre ötedeki 
araca çarparak altına aldı. 
Hızını alamayan kamyonet 
bu kez Turizm ve Tanıtma 
Bürosuna girdi.

Kazada kamyonette bulu 
nan şahısların burnu bile 
kanamadı.

mut Turan, Sami Taran, 
Faruk Aşçı seçildiler.

Öte yandan Ticaret ve 
Sanayi Odası meclis baş
kanlığına; Tevfik Solaksu- 
başı, meclis başkan vekilli
ğine Abdullah Yıldırım, 
genel kurul delegeliklerine 
Tevfik Solaksubaşı, Hüse
yin Yalabık, Zafer Yıldırım 
seçildiler.

Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Başkanı 

Tevfik Solaksubaşı

Ankara’dan kara yolu ile 
İnegöl’e gelecek olan Süley
man Demirel, saat 11.00’de 
burada bir mitipg düzenle
yecek. Oradan Yenişehir, 
İznik ve Orhangazi’de de 
vatandaşlara seslenecek o- 
lan Süleyman Demirel 20 
Kasım günü Bursa’da Bur 
sa’hlara seslenecek.

Demirel Cuma günü Mu
danya, Karacabey, Mustafa 
kemalpaşa, Orhaneli Büyük 
orhan, Harmancık ilçeleri
ni de ziyaret edecek ve 
halka hitap edecek. Geceyi 
Bursa’da geçirecek olan De 
mirel, Cumartesi günü sa
at 10.00'da Gemlik e gele
rek Hükümet önünde Gem
liklilere seslenecek.

DYP Genel Başkanı ay 
nı gün helikopter ile Ada
pazarı mitingine yetişe
cek.

SIRA
BORSA
SEÇİMLERİNDE

Gemlik Ticaret Borsası 
Meslek Komite seçimleri 
yarın yapılacak.

Yarın saat 9.00’da başla 
yacak olan seçimler 17.00’ 
de sona erecek, ilçe Seçim 
Kurulu denetiminde yapıla 
cak olan seçimlerde oy kul 
lanacaklar sandık başına 
hüviyet cüzdanı ile gide
cekler.

Ticaret Borsası Meslek 
komite seçimleri yapıldık
tan sonra, Oda meclisi se 
çilecek, daha sonra da mec 
lis içinden yönetim kurulu 
seçimleri yapacak.

Gemide Kavga
Mahkemede Bitti

Geçtiğimiz hafta limanı
mızda yüklü bulunan Hon
duras bandıralı gemide üç 
Tanzanya’h tayfa arasında 
çıkan kavga adliyede son 
buldu.

10 Kasım günü saat 0.30 
da limanda yük boşaltmak 
için bekliyen "Georgîos" 
adlı gemiye dışarıdan içki
li gelen Kassım Ngongatı 
ve kardeşi Jumaa Ngoriga 
tı ile Charles Chile arasın
da çıkan tartışma kavgaya 
dönüştü. Kavgada mutfak
ta kullanılan satır ve bıçak

Malîye ve Gümrük Bakanı
ALPTEMOÇİN
AÇILIŞLAR YAPACAK
Maliye ve Gümrük Baka 

nı Ahmet Kurtcebe Alpte- 
moçin bugün ilçemize ge
lerek bir seri açılış yapa* 
cak.

ANAP İlçe başkanlığın
dan verilen bilgilere göre, 
bugün Gemlik’e gelecek 
olan Maliye ve Gümrük Ba 
kanı önce yeni binasına ta 
şınan ANAP ilçe binasını 
açacak. Daha sonra Günay
dın Yapı Kooperatifi konut
larının anahtar teslimini

O’NU 
TANIYACAKSINIZ
Celal İlhan yazdı

2. Sayfada

İskele Şirketi
Kuruldu
• BİSAŞ VE GEMLİK BELEDİYESİNİN ORTAKLA

ŞA KURDUKLARI "GEMLİK İSKELE VE LİMAN 
TESİSLERİ" ADLI FİRMANIN YÖNETİM KURU
LUNDA; ORHAN YILDIRIMÇAKAR, PROF. Nİ
YAZİ DUMAN, HAKKI ÇAKIR, EMİN BORA, MU
AMMER AĞIM, MAHMUT YALÇIN, ALPER TAK
SAL, İBRAHİM YAŞAR, RECEP ÇATALAĞAÇ BU
LUNUYOR.

• ŞİRKET 1 MİLYAR 200 MİLYON LİRA SERMA
YELİ OLUP BİSAŞ HİSSELERİN % 75'1 Nİ, GEM
LİK BELEDİYESİ İSE % 25'İNE SAHİP.

Gemlik’in yeni iskele ve 
liman tesislerine kavuşma
sını sağlayacak olan sözleş 
me cuma günü Bursa’dja 
imzalandı Şirketin adı 
Gemlik Liman ve Depola-

larda kullanılınca iki taraf 
ta çeşitli yerlerinden yara
landılar. Bu arada gemi
nin Yunan’h kaptanı polis
ten yardım istedi. Emni
yet Amirliğine bağlı ekip
ler gemiye çıkarak kavga? 
cilan gözaltına aldılar ve 
tedavilerini yaptırdılar. A- 
yılan üç gemici birbirleriy 
le barıştılar ama mahke
meye çıkmaktan kurtulama 
dılar.

Mahkeme her üç sanığı 
da para cezasma çarptıra 
rak serbest bıraktı.

yapacak. Maliye Bakam 
oradan Küçük Kumla’ya ge 
çerek Belde teşkilatını aça
cak.

nooooooooooüooogu >e«^cocx>CKXKjooooODCOOOOOOOOD
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TAŞI GEDİĞİNEs----------------------------------------~ I
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8 TOZ YUTMAMAK...
8 8
| İLÇEDE KÖMÜR SIKINTISI HAD SAFHADA. VA- | 

g TANDAŞ TEDİRGİN...
O SEBEB?.. S

fi SN. HAKKI ÇAKIR* A GÖRE KÖMÜR OCAKLARI- fi
| NIN DEVLETÇE İŞLETİLMESİ..
| HAYIR EFENDİM HAYIR. BİZ SÖYLEYELİM : |
| KALİTELİ KÖMÜR İÇİN TAYİN ETTİĞİ UZMANIN | 

a TOZ YUTMAMASI..
İNAN TAMER

ma Şirketi olarak tescil 
edildi.

Gemlik’in yanısıra bölge 
nin ihtiyacı olan liman ve 
depolama tesislerinin yapı
mı bu kez kesinleşti. Gem 
lik Belediyesi ile kısa adı 
BİSAŞ olan şirket arasında 
iskele ve liman tesislerinin 
kuruluş sözleşmesi imzalan 
eh. Koca çukur mevkiinde 
kurulacak olan Gemlik Li
man ve Depolama İşletme 
leri Anonim Şirketi’nin ilk 
Yönetim Kurulu üyeleride 
belirlendi.

1 milyar 200 milyon lira 
sermayeli Gemlik liman ve 
Depolama İşletmeleri. Şir
keti’nde yüzde 75 hisse Bİ* 
SAŞ’a, yüzde 25 hisse de 
Gemlik Belediyesine ait. 
Yönetim Kurulu’nda Gem
lik Belediyesi’ne iki üyelik 
verildi. Şirketin Yönetim 
Kurulu üyeliklerine de Or
han Yıldırımçakar, Prof. 
Niyazi Duman, Ekrem A- 
ğım, Mahmut Yalçm, Al
per Tansal, İbrahim Yaşar. 
Recep Çatalağaç, Hakkı 
Çakır ve Emin Bora geti
rildi.

Şirket sözleşmesinde ko
nuşan Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır, Gemlik’in li
man ve iskele ihtiyacının, 
kendi başkanlığı sırasında 
sonuçlandırılmasından do 
layı memnun olduğunu be 
lirterek, "1985 yılından bu 
yana gerçekleştirmeye ça
lıştığımız, Gemlik’in ve böl 
genin iskele ve liman iMr

Devamı Sayfa 4 te
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KONUK YAZARLAR CELAL İLHAN

O'NU TAŞIYACAKSINIZ
Bir çok ünlü yazarımız, ünlü gazetelerinde O’na e 

leştirilerin en ağırını yaparak söylenmedik söz bırak* 
madılar. Yine bir çok arkadaş, eş dost, az çok poli
tikadan anlayan kim varsa, açıp ağızlarım, gözlerini 
yumup veryansın ettiler O’na. Ünlü yazarlarımız ve 
diğerleri çok değil 5-10 yıl önce O’na övgü dolu ma
kaleler yazar, göklere çıkaran söylevler verip açıktan 
destekler vaad ederlerdi. O birinci sınıf gazeteci, bi
rinci sınıf şair-yazar, çok iyi bir konuşmacı, katıksız 
bir demokrattı. Hepsinden önemlisi, birinci sınıf bir 
politikacı ve insanseverdi. O tek kelime ile gerçek bir 
liderdi. Böyle derlerdi, böyle yazarlardı o’nun için.

Doğrusunu isterseniz O’nun gerçek bir lider olduğuna 
inananlardan biri de bendim. O’nun bizim gibi herhan
gi bir insan olduğuna inandırmak çok güç olurdu beni. 
Hele o günlerin diğer partilerinin başındaki liderlerle 
kıyaslayınca hayranlığım büsbütün artardı O’na. Ge
rek başında bulunduğu partinin gelişmesine, gerekse 
Devlet yönetiminin en sorumlu noktasında bulunduğu 
çok kısa sayılabilecek bir süre içinde, özellikle dış 
politika sorunlarına getirdiği çözümlerle ününü pekiş
tirmiş, saygınlığım doruk noktasına kadar vardırmıştı.

O’nu seviyorduk, O’nu sayıyorduk.
Ve inanıyorum ki sevgimiz ve saygımız karşılıksız 

değildi. Arkasında hissettiği bu büyük saygı ve sevgi 
O’na daha hoş görülü daha temkinli, daha sevecen ol
ması yanında doyum sağlamış bir insanın dinginliğini 
de veriyordu.

Daha sonra neler oldu :
Kendini dorukta sandığı bir sırada aldığı bir kararla 

önemli bir taktik hata yaptı. Zaten güç bela ayakta 
duran renkli hükümeti düşüp dağılıverdi. Karşıtlarınca 
kurulan hükümet, başarısızlığa mahkum bir yapıya 
sahipti. Ülkenin sorunları ise çok büyüktü gün gün ar
tan bir ivme ile daha da büyüyordu. Bütün çabaları
na rağmen karşıtlarının cepheleşme saplantılarını aşa
madı. Bir çözüm getirilmeden harcanan uzunca bir 
süre sonunda olanlar oldu.

Demir bir yumruk, ötekilerle birlikte O’nu da ala
bora etti. Oysa büyük bir uzak görüşlülükle, sonucun 
böyle olacağım gerek muhaliflerine, gerekse kamuo
yuna ısrarla anlatmak istemiş, kimseye dinletememiş- 
ti. Bugünkü kırgınlığında ve hırçınlığında o zaman 
kendini dinlemeyenlere ve bu gün dahi kendisi ile 
muhaliflerin aynı kefeye koyup darbenin baş sorumlu
larından olduğunu söyleyenlere duyduğu öfkenin payı 
yatsınabilir mi?

Bu kadarlada bitmedi ;
O darbeye şu yada bu yolla direnmek hiç olmazsa 

tam bir edingenliğe düşmemekten yanaydı. Bu tavrı 
tek başına da kalsa ortaya koymaktan çekinmedi. 
O’nun için özel' kararlar çıkarıldı, içeri atıldı. Kendi 
tarzında konuşmaktan geri durmadı. Yoğun baskılara 
karşın direndi hatta nitelikli bir dergi çıkarıp, trajını 
umulmadık düzeylere kadar çıkarmayı da başardı. Oy
sa ne eski dostlan ve yandaşlan nede karşı görüşteki 
partilerin önde gelenlerinden tıs çıkmıyordu. Bu du
rum O’nu öfkeyle doldurmuş, sağlıklılığı kuşkulu bir 
takım kararlar almasına neden olmuştu.

Evet bugün üç aşağı beş yukarı aynı görüşleri pay
laşan iki siyasi parti olgusu ile karşı karşıya bıraktı 
bizleri.

Ama tümüyle haksız mı dersiniz?
Kendi adıma söyleyim ;
O’nun siyasi tavrına katılmıyorum. Ama eski dost

ları yandaşları tarafından kendisine yapılan saygısız 
ve ölçüsüzce saldırılara da kesinlikle katılmıyorum.

O’nu duyduğum saygıyı herşeye rağmen korumak
tan yanayım.

KULAK - BURUN - BOĞAZ MÜTEHASSISI

OPERATÖR DOKTOR

Nurhan Pakiz
MUAYENEHANESİNİ AŞAĞIDAKİ ADRESTE 
AÇARAK HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR. 

SAYIN GEMLİKLİLERE DUYURULUR.

Tlf I 1111
Çarşı Meydanı Erçek Pasajı Üstü GEMLÎK

ÇATAK TUHAFİYE VE 
KONFEKSİYON
KIŞLIK ÇEŞİTLERİNİ SUNAR

SHETLANT, LEMSVVOOLVE SAF YENİ YÜN 
KAZAKLARIYLA HİZMETİNİZDEDİR.

SIFIR YAKA — POLA YAKA — V YAKA 
BALIKÇI YAKA ÇEŞİTLERİYLE 

KIŞLIK ZENGİN GÖMLEK ÇEŞİTLERİ İLE 
YÜNLÜ — PİKlKARE — ÇİZGİLİ VE KARELE DÜZ 

ÇEŞİTLERİ
BAHARİYE - ASTRAGAN - SPORTMEN

SAF YENİ YÜN — AKSU — VİGÜRE YÜNSA VE 
BOSSA’DAN ZENGİN YÜN PANTOLONLAR 

EROS ÎÇ ÇAMAŞIRLARI — MISIRLI ÇORAPLARI

V

V
Ü
%

GOLD ÎÇ ÇAMAŞIRLARI
SAF PAMUK EŞORFMAN ÇEŞİTLERİNİ SUNAR il

TLF : 2075
DEMÎRSUEAŞI MAH. NO. 3/ GEMLÎK

AKDOĞANLAR
MOTİF DUVAR KÂĞIDI BAYİİ VE 

NALBURİYE TİCARETİ

Hüseyin Akdoğanlar
DUVAR KÂĞIDI VE POSTER KAPLAMA
HALIFLEKS
PARKE
MARLEY DÖŞEME
FASARİT
BADANA VE YAĞLI BOYA İŞLERİ 
İTİNA İLE YAPILIR.

S
&

2g Merkez : İstiklâl Cd. Gürle îş Merkezi No. 13 Tlf : 2132 
Şube : Garaj îçi Yeni Belediye Dük. No. 5 GEMLÎK Ş®

AKYILDIZ TİCARET
Her Çeşit K ullanılmış Eşya 

Alım ve Satımı

RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TELEVİZYON 
BUZDOLABI — ÇAMAŞIR MAKİNASI 

ELEKTRİK SÜPÜRGESİ — MUTFAK OCAKLARI 
YATAK ODASI VE MİSAFİR ODASI TAKIMLARI 

BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR

MEHMET AKYILDIZ
Pazar Cad. 27 — Tlf : 2654 GEMLÎK

R.

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK 

DOĞRAMALIK KERESTE VE

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

İSMET DAĞ VE OĞULLARI
Tel. : İş : 1205 — Ev : 1254-2835
ORHANGAZİ CADDESİ NO. 30 GEMLÎK

tâ

i

tâ

S

*£► GEMSASTA

ARSA ALINACAKTIR
# 
$

Müracaat : Tlf : 216447 BURSA

$ 
* 
*
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sağlık köşesi
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HAZIRLAYAN
Dr. ALİ ÖZGÜR

DONMA 
(Congelatio)

Sayın okurlar bu hafta soğuk karlı kış günlerini 
helkesin başına gelebilecek donmadan bahsetmek is 
yorum. Düşük ısı nedeniyle organizmada muhtelif y 
rel ve genel değişikliklerin meydana gelmesine da 
ma denilmektedir. Donma nedeniyle meydana gele 
doku ve organ değişiklikleri yüksek ısıdan oluşanlar 
benzemektedir. Ancak yanıklarda doku değişiklikle 
hemen meydana gelmektedir. Donmada ise daha ge 
bir dönemde oluşmaktadır.

Birçok temel faktörler donmanın hızım ve derecesi 
ni etkiler. Düşük ısının şiddeti ve etki süresi etkilene' 
belgenin dolaşımı ve organizmanın tepkisidir. Belirti 
len faktörlerden hariç yerel ve genel hasarların mey 
dana gelmesini kolaylaştırıcı faktörler de vardır. Ru 
tub'et insan derisini kötü iletken durumundan ısıyı iyi 
ileten duruma getirir ve dolayısı ile az ısı azalmasında 
donma meydana gelebilmektedir. Bu husus bölgemizde 
mevcuttur. Vücut çevresindeki sıcak havanın sık sık 
değişmesine neden olan rüzgar diğer bir faktördür. 
Dar elbiseler, çoraplar, ayakkabılar kan dolaşımını 
zorlaştırdığı için donma daha kolay meydana gelebil
mektedir. Uzun süre bir yerde hareketsiz kalmak açlık 
kansızlık, damar tıkanıklığı hastalıkları v.b. donmayı 
etkileyen faktörler kabul edilmektedir.

Donmada dokularda sırasıyla şu değişiklikler mey
dana gelmektedir. Solukluk, ödem (şişme), kabarcık
lar, kızarıklık ve damar tıkanıklığı. Donmalar dokula
rın dolaşım bozukluğu, derinliğine ve sinir ağının duru 
muna göre dört derece şeklinde seyreder.

1 Birinci derece donma •— deri soluk, daha sonra kı
zarık, şiş ve ağrılıdır. Bu derece donuk hiç bir şekil । 
bırakmadan iyileşir. Bu çeşit donmaar kronik (müz- i 
min) olabilir. Düşük ısının uzun süre etkisinde kalmak 1 
veya sık sık sürelerle donmaktır. Bu tür donuklar da
ha çok kadınların ayak ve el parmaklarında ve seyrek i 
olarak ta yüzlerinde ve zayıf insanlarda görülür.

İkinci derece donma — çevresi kızarık kabarcıklar I 
ile karekterizedir. Üçüncü ve dördüncü derece donma 
larda dokularda şişlik ve koyu kahverengiden siyaha 
yatan çeşitli büyüklükte deride lekeler, dokularda 
sertleşme, el ve ayak parmaklarında sertlik ve hare
ketsizlik ve daha sonra gangren gelişme şeklinde sey
reder.

Genel donma genellikle uzun süre soğukta kalma, 
zayıf ve direnci azalmış insanlarda görülür. Bu tür 
donma ölümle sonuçlanabilir. Donma geçirenlere ilk 
yardım donmanın şekil ve derecesine göre yapılma* | 
hdr.

Sayın okurlar, gördüğünüz gibi yüksek ısılar gibi dü- I 
şük ısılar da zararlıdır.

Mutlu günler.

| • CUMHURİYET

j • HÜRRİYET
• MİLLİYET

I • OLAY
• HAKİMİYET
• BURSA HAKİMİYET GAZETELERİNE

I İLAN ALINIR.

Tif : 1797
KÖRFEZ Matbaacılık ve Ambalaj .Sanayi
Gazhane Cad. Şirin Pasajı No. 45/A Gemlik

— ı«w n ı«ı . Tfıj _ ~u~l. _ . - >
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Gemlik bizimdir f J

cadde ve sokakları temiz tutalım
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KONGRE İLANI
GEMLİK ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN

y ı Demeğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 10 
। Aralık 1987 Perşembe günü saat 12.30’da Tibel Otel'de 
: yapılacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 

kongre 24 Aralık 1987 günü aynı yer ve saatte yapıla
caktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM : YÖNETİM KURULU
1— Açılış ve saygı duruşu
2— Kongre divanı seçimi

■ 3— 1988-1989 yılı başkan seçimi
4— 1989-1990 yılı başkan seçimi
5— 1988-1989 yılı yönetim kurulu seçimi
6— Dilek ve temenniler.

W NİŞAN — NİKAH — DÜĞÜN &
ÇOCUK POZLARI — PORTRE jJ

$ RENKLİ FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMLERİNDE 
HİZMETİNİZDEDİR. &

I ŞEREF YILDIZ |
TLf : 2959 Belediye Karşısı GEMLİK fig

Defterdarlıkla Anlaşmalı 

KİRFEZ 

MATBAACILIK
♦ FATURA
* PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
♦SEVK İRSALİYESİ
* TAŞIMA İRSALİYESİ 
♦MÜSTAHSİL MAKBUZU 
♦GİDER MAKBUZU

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 

Davetiyeleri ve Her Türlü 
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

Tlf : 1797 - 4223 Gemlik

SAHİBİ ELİYLE SATILIK

GEMLİK GAZHANE CADDESİ (UZUNLAR GALERİ 
KARŞISINDA) 82 m2 DÜKKAN

Müracaat ; Tel : 1011 ->1514

Gazeteniz Gemlik Körfezi

spor, spor., spor., spor», spor., spor., spor,, spor..

Gemlikspor : 1
Makospor : 1

SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Orhan Gökgöz (2), Muharrem Kaşar 
cı (3), Orhan Yıldız (3).

GEMLİKSPOR : Cengiz (3), Kemal (3), Haydar 
(3), Metin (3), Celal (3), Özkan (2), Haşim (2), (.Ad
nan 1), Erkan (2), Namık (2), Yusuf (1), (Turgay 1), 
Hakan (3).

MAKOSPOR : Metin (2), Mustafa (3), Ahmet (3), 
Sebahattin (2), Muzaffer (2), Nihat (1), Cevat (2), 
Özkan (2), Kenan (3), Feyyaz (2), Bülent (2), Za
fer (1).

GOLLER : Dk. 42 Kenan, Dk. 44 Namık.

Borusan Güven : 3
Oyak Reno : 7

SAHA : GEMLİK

HAKEMLER Nurettin Karakoç (3), Muharrem 
Kaşarcı (3), Orhan Yıldız (3).

BORUSAN GÜVEN : İbrahim (1), Remzi (2), Şük
rü (3), Kenan (1), Ender (2), (Yüksel 2), Özer (3), 
Görgün (3), Ali (3), Nahit (3), Kadri (3), Ergin (2), 
(İbrahim 1).

OYAK RENO : Yılmaz (2), Sadık (2), Recep (3), 
Hakan (3), Ertan (2), Nusret (2), Ulvi (3), Ender (2) 
(Mustafa 1), Murat (3), Hüseyin (2), Sedat (2).

GOLLER : Dk. 6 Nahit, Dk. 20 Kadri Dk. 81 Şükrü 
(Borusan Güven), Dk. 42, 56, 89 Murat, Dk. 48, 63 
Ulvi, Dk. 68 Hakan, Dk. 74 Nusret (Oyak Reno.)

NOT : 58. dakikada Borusan Güvenspor’dan Nahit, 
84. dakikada Oyak Reno’dan Nusret Penaltı kaçırdılar.

Kumlaspor : 3 
Mensucat : 3

SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Fikret Hacıömeroğlu (2), İlhan Daşa 
(2), Orhan Yıldız (2).

KUMLASPOR : Ali (2), Kurtuluş (2), Ali (2), Mus
tafa 3); Ogün (2), Canip (3), Oral (3), (Fahrettin 1), 
Hüseyin (2), Bahadır (3), (Tanju 1), Metin (2), Mus
tafa (3).

MENSUCAT : Şükrü (2), (Ahmet 1), Mehmet (2), 
Adnan (1), Haşan (2), Cavit (2), Mümtaz (1), Recep 
(2), Necmi (2), A. Haydar (3), Mehmet (1), Süer (2).

GOLLER : Dk. 18, 22, Mustafa, Dk. 43 Metin (pe
naltıdan) (Kumlaspor), Dk. 18 A. Haydar, Dk. 52 Ca
vit (penaltıdan) Dk. 80 Adnan (Mensucat.)

Azotspor : 3
Yalıspor : 2

SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Süleyman Arkan (2), Neşat Arslan 
(3), Turhan Yıldız (3).

AZOTSPOR : B. Haşan (2), K. Ahmet (2), Enver 
(3), Ali (3), K. Yusuf (2), Ertürk (2), B. Yusuf (3), 
B. Ahmet (3), Adnan (3), K. Haşan (3), Mustafa (2), 
(Abdülkadir 2).

YALISPOR : Şükrü (1), Rıfat (1), İsmail (1), Na
zım (2), Yücel (2), İbrahim (3), Remzi (3), Mehmet 
(2), Ali (2), Güngör (2), (İlhan 2), Hüseyin (3).

GOLLER : Dk. 33 Remzi, Dk. 37 B. Ahmet, Dk. 51 
Ertürk, Dk. 76 Abdülkadir, Dk. 89 İbrahim.

Umuspor : 6 
Sölözspor : 1

SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Ahmet_Güngör (3), Mete Koçer (3), 
Fikret Aktaş (3).

UMURSPOR : Cem (2), K. Ahmet (2), Adnan (1), 
Soner (3), B. Ahmet (3), İsmail (3), Tahsin (4). Cer 
vat (3), K. Haşan (3), İbrahim (2), (Osman 1), B. 
Haşan (3).

SÖLÖZSPOR : Haşan (1), Mustafa (1), Adnan (2), 
Recep (2), Halil (3), Hüseyin (2), Erman (2), Tuneer 
(2), Yücel (2), Vedat (1), İbrahim (2).

GOLLER : Dk. 15, 36, 57 Tahsin, Dk. 22 Yücel, Dk. 
39 K. Haşan, Dk. 67, 76 Cevat

Armutluspor : O 
Üzümspor : 6

SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Sami Esirtgen (2), Mete Koçer (3), 
Yücel Aktaş (3).

ARMUTLUSPOR : Mehmet (1), Okan (2), Mehmet 
(2), Hüseyin (2), B. Hüseyin (2), B. Mehmet (2), 
(Engin 1), Ylşar (1), Mustafa (1), Zeki (1), Levent 
(2), Osman (2), (Hüseyin 1).

ÜZÜMSPOR : Gürol (3), Zafer (3), Emin (2), Er
doğan (3), Ferdi (3), Şener (2), Fatih (3), Güngör 
(2), Adil (4), Yusuf (3), Yüksel (3).

GOLLER : Dk. 30 Yüksel, Dk. 32, 57, 87 Adil Dk. 
68, 81 Yusuf.

Perşembe günü sahamızda oynanan karşılaşmalarda 
Kumlaspor’la Döktaş 0—0 berabere kahrkan Umurspor 
ile Üzümspor’da 1—1 berabere kaldı.

Kumlaspor : O 
Döktaşspor : O

SDAT : GEMLİK

HAKEMLER : Nurettin Karakoç (3), Sabri Buga 
(2), Nusret Kurlu (3).

KUMLASPOR : Ali (2), Kurtuluş (2), Cumali (2), 
Mustafa (3), Ogün (2), Canip (2), Oral (3), Hüseyin 
(3), Bahadır (2), Metin (2), Levent (2), (Tanju 1).

DÖKTAŞSPOR : Ahmet (2), Halil (2), Metin (3), 
Hüseyin (3), Bekir (2), Nevzat (2), Nazım (2), Nihat 
(3), Gökhan (3), Ersin (2), Rüstem (2).

NOT : 18. Dakikada Döktaş’dan Ersin penaltı ka
çırdı.

Umurspor : 1 
Üzümspor : 1

SDAT : GEMLİK

HAKEMLER : Cavit Yılmaz (3), Sabri Buga (2), 
Nusret Kurlu (2),

UMURSPOR : Cem (1), K Ahmet (1), Adnan (2), 
Soner (3), B.Ahmet (2), Osman (2), (Abdullah 1), Ce 
vat (2), Fatih (2), KHasan (3), Sadullah (2), BJfa- 
san (2). (İbrahim 1).

ÜZÜMSPOR : Gürol (2), Cafer (2), Mümin (2), 
Erdoğan (3), Ferdi (2), Yusuf (2), Fatih (1), (Yılmaz 
1), Selçuk (2), (Mehmet 1), Adil (3), Güngör (S), 
(3), Yüksel (2).

GOLLER : Dk 22 K. Ha san. Dk 87 Adil.

Okuyunuz, Okutunuz, Abone Olunuz.
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§ SATIŞ KAMPANYAMIZ BAŞLADI!!!

Balıkpazarı 2 Nolu Cad. No. 38 Gemlik

İskele Şirketi Kuruldu
yacına cevap verecek tesis 
ferin yapımı için görüşme 
lerin olumlu sonuçlanmasın 
dan memnunum. Tesislerin 
temeli en kısa zamanda 
atılıp, yine en kısa zaman
da hizmete gireceğini umu

yorum" dedi. Hakkı Çakır, 
muhalefet partilerinin konu 
yu istismar ettiklerini de 
ifade ederek, "BİSAS ’le 
görüşmelerimiz iki yıl ön* 
ce karara Sağlansaydı, 
şimdi tesisler bitmiş olacak

t

$

s

t s

__ gemLik
KÖRFEZ

Resmi İlanlar Tek Sütun Cm. 
İcra ve Mahkeme İlanları Cm. 
Teşekkür ve Özel İlanlar Cm. 
Kooperatif Kongre İlanları 
Dernek Kongre İlanları 
Tüzük İlanları

$ 
$

ta] lanmasın geri verilmez. rs>
[§■ Gazetemiz basın ahlak yasasına uymayı taahhüt-gj
W eder.

a

tı" dedi
Belediye Başkanı Haltta 

Çakır, şirket sözleşmesen 
imzalanmasıyla "teste 
lerin yapımında en onetnT 
adımın atıldığını" belirte 
rek şöyle devam etti.

"İskele ve liman iesîsk 
ri yapılınca, Gemlik'te 
mevcut iskelesinden. Bir 
kanlar Kurulu kararname 
•erine göre belirlenen gt 
çiş hakları yine Gemlik Bt 
lediyesi'ne ait olacak. Te 
sisler kâra geçtiğinde 6e | 
kârın yüzde 25'ini Bele# 
yemiz alacak. Yeni teşde 
rin hizmete girmesiyle mev 
cut iskele trafiğe kapatıla ; 
cık. Sadece motor ve yal 
iskelesi olacak."

Belediye Başkanı Hakta 
Çakır, mevcut iskeleye ge
len giden mal yekûnunun 
halen 550 bin ton olduğuna 
dikkat çekerek, "Kapasite . 
giderek artıyor. Yeni tesir 
lerin hizmete girmesiyle, 
bölgenin ihtiyacına cevap 
vereceğiz. Bu nedenle yed 
tesislerin ilk etapta kapa 
sitesinin 1 milyon ton ola 
cağını tahmin ediyoruz.* 
dedi. Hakkı Çakır, 1987 yı 
İmin ilk 10 ayında mevcut 
iskeleden sağlanan geçiş 
haklarına ait gelirin de 1® | 
milyon liraya aştığını be
lirtti.

a 1988 Yll! Geliyor »
" Takvim Mevsimi Başlıyor 3
8^9

İşyerlerinizin Tanıtımında En Etkili Aracın Takvim Olduğu Artık Biliniyor.
Si Türkiye’nin En Kaliteli Takvim Üretici Firmaları ile Çalışıyoruz. * I

® İNIERKAL VC ESER 8
Ofset’in Takvim Çeşitlerini Siz Sayın Müşterilerimize Sunmaktan B ]

g Yine Kıvançlıyız. g
H 14- YILLIK TECRÜBE VE GÜVENİMİZLE

YARDIMLARIMIZI SUNARIZ. B

SİPARİŞ RABUL EDİLİYOR. g
H KÖRFEZ Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
® Gazhane Cad. Şirin Pasajı No. 45 - Tlf : 1797 - GEMLİK

ı
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1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık 
Tlf : 1797 Gemlik

Alptemoçin ve Mutman Engürücük'de Karşılaştı

Konuşmalar Çatıştı
Maliye Bakanı, Balıkpazarı, Pazar Cad

desi, Umurbey, Engürücük ve Kurtul’da ko
nuştu

® Erkan Mutman, tüm Gemlik’lilerden 
oy istedi. “Bağrınızda çıkmış evladınızı 
Ankara’ya gönderin” dedi.

Maliye ve Gümrük Baka 
nı Ahmet Kurtcebe Alpte- 
mcçin ile SHP kontenjan 
adayı Erkan Mutman dün 
akşam Engürücük köyünde 
konuşmaları çakıştı. Bakan 
bir kahvehanede. Mutman 
ise karşısındaki kahvehane 
de konuştu.

Maliye ve Gümrük Baka 
nı A. Kurtcebe Alptemo
çin, dûn saat 14.30’da Gem 
Hk’e gelerek Balıkpazann 
da yaptığı konuşmada A 
NAP’m Türkiye’nin bağrın 
da taht kurduğunu belirte 
rek kendilerine 5 yıl daha 
hizmet için şans verilmesi 
ni istem.

Alptemoçin. seçim kam 
panyalarnnn başladığı 
nı ve her partinin ANAP’ı 
ve onun genel başkanını 
kötülemek için yola çıktığı 
m belirterek şunları söyle 
di :

“Biz hizmet için yola 
çıktık. Hizmet halka hiz 
met için yapılır. Halka 
hizmet hakka hizmettir. 
Bunu 4 yıl önce söyledik,
Allah kısmet ederse sîzler 
bize destek olursanız. 4 yıl

Dillioğlu “Stopaj Ödeyenler İlan Edilsin”
ilçemizin tanınmış zey 

tin stokçularından Haşan 
Dillioğlu, gazetemize yap 
tığı açıklamada, stopaj ver 
gisinin adil bir vergi olma 
dığını vasfını yitirdiğini be 
Hrterek, “stopaj ödeyenler 
ilan edilsin” dedi.

Dillioğlu, üreticinin 
elde ettiği ürünün °/o70inin 
masraf kabul edilmesine 
karşın, stopaj yasası ise el 
de edilen ürünün %100 öze

HAFTAYA BAKIŞ 

29 Kasım'a Doğru
Dört aydır ülkede esen seçim fırtınası beş gün son 

ra duracak. Şu günler siyasi atmosferin en yoğun ya 
şandığı günler..

Bir süredir Gemlik dışında, ama politikanın tam 
göbeğinin üstünde siyaseti Bursa’da yakın takipteyim.

Bursa ve ilçelerinde devam eden bu kıyasıya müca 
dele Türkiye’nin yeni bir döneminin habercisi.

29 Kasım’a doğru Bursa penceresinden seçimlerin 
nasıl görüldüğünü soracaksınız belki hemen bana. Şu 
kadarını söyliyelim ki, bu seçimler belki Türkiye’de 
yaşananların en enteresanı.

Devamı Sayfa 2 de

sonra 14 yıl sonra, 24 yıl 
sonra da gücümüzün yetti 
ğince aynı sözleri söyleme 
ye devam edeceğiz.”

ANAP’ın 4 yılda altyapı 
hizmetlerini tamamladı 
ğını belirterek, "Memleke 
tin sorunlarının hepsi ta 
marnlanmış değildir. Ama 
memleketin sorunları o ka 
dar çok o kadar birikmiş 
ti ki sadece 4 yıl içinde 
bütün hepsinin hakkından 
gelebilmek ancak olsa, olsa

Maliye ve Gümrük Baka
m Ahmet Kurtcebe Alpte 
moçin 

rinden °/o7 stopaj vergisi 
kesilmesini öngördüğünü be 
lirterek, “Üretici elde etti 
ği ürünün 1/4’ünü stopaj 
olarak ödemektedir. Taze 
zeytin alıntılarında Marma 
ra Birlik %7 stopaj olarak 
kesmektedir. Mamul hale 
gelmiş salamura zeytinden 
de %7 stapaj vergisi alıcı 
firma tarafından ödenmek 
tedir. Böylece dürüst fatu 
ralı mal alan firmalar ce

Kadri GÜLER 

sihirli bir deynek sahibi ol 
makla mümkün olabilir.” 
dedi.

Bakan Alptemoçin, daha 
sonra Pazar caddesinde 
İsa’nın kahvehanesinde ko 
nuştu. Oradan Hamidiye 
köyüne çıkıldı. Hamidi’yeli 
ler Bakandan sağlık evin 
yapılması için yardım iste 
diler. Bakan daha sonra 
Umurbey’e geldi. Umurbey 
de konuştuktan sonra En 
gürük’e gitti. Alptemoçin, 
Engürücük’e gelmeden ön 
ce SHP ilçe örgütü de kö 
ye gelmiş konuşma için ha 
zırhklara başlamıştı.

ANAP’lılar SHP’lilerin 
kahvehanesinin karşısın 
daki kahvehaneye giderek 
konuşmaya başladı.

TARTIŞMA ÇIKIYOR
Maliye Bakanı konuşma 

sini sürdürdüğü sırada 
SHP’lilerden konuşmacı 
lan tanıtmağa başladı. Bu 
arada SHP’lilerin anfisinin 
ses düzeni daha güçlü ol 
duğundan ANAP’lıların 
kini baştırdı. Pencerelerde 
bulunan hoparlörlerin içe 
ri alınması istendi. Ancak 

zalandırılmaktadır. Bü da 
zeytin fiatlannda 100,1501i 
ra fark yapmaktadır.” de 
di.

Dillioğlu, vergi daireleri 
nin vergi ödeyen mükellef 
leri ilan ettiği gibi stopaj 
ödeyenleri de ilan etmesi 
ni istiyerek şunları söyledi: 
“Açıkça görülmektedirki 
yüyürlükteki %7 stopaj ver 
gisi adil bir vergi olma 
özelliğini kaybetmiştir. Bu 
kaldırıldığı takdirde haksız 
kazanç ve rekabetönlenmiş 
olacaktır.”

Corcil Rıza
Öldü

İlçemizin tanınmış sima
larından Rıza Uslu (78) 
kaldırıldığı hastanede öldü.

Uzun yıllar CHP’de gö
rev yapmış olan Rıza Uslu 
(Çor çil) nun ölümü t anı- 
yanları arasında üzüntü ya
rattı.

Rıza Uslu ile ilgili İnan 
TAMER’in yazısını üçüncü 
sayfamızda bulacaksınız. 

iki tarafta almadı. ANAP 
tl Sekreteri Özdemir Kar 
göz, SHP’lilerden hoparlö 
rü içeri sokmasını istedi. 
Gençler sokmayınca itişme 
ileti oildu. Airajya girmeler 
sonucu SHP ve ANAP ho 
parlörleri kâhvehanele 
re döndürdü.

Bir kahvehanede Bakan 
Alptemoçfin, öbür tarafta 
Erkan Mutman, konuşması 
nı sürdürdü. Taraflar kar 

Devamı Sayfa 4 de

Erkan Mutman "Evla-
dınızı TBMM'ye gönderin" 
dedi.

Komiteler ve Meclis Belirlendi

BOKSADA
SEÇİMLEK YAPİLDI

Gemlik Ticaret Borsası 
nın komiteler ve meclisse 
çimleri yapıldı.

Dün sabah İlçe Seçim ku 
rulu Başkanı yargıç gözeti 
minde yapılan seçimlerde. 
Borsa Meclisine şu kişiler 
seçildi :

Hububatçılar :
İsmail Köse, Zihni Danış

Yağ Stok ve İmalatçı: 
Kemal Kılıç, Durmaz Zey 
tincilik A.Ş.

Yağ ve Sabun Satıcıları: 
Kafoğlu A.Ş. Ihan Tamer, 
Mahmut Solaksubaşı

Turşu ve Konserve Sa.: 
Öğretmenler Günü 
Kutlanıyor

24 Kasım öğretmenler 
günü bugün tüm yurtta tö
renlerle kutlanacak.

Bu sabah Atatürk Annıtr 
na saygı duruşu yapılacak 
ve İstiklâl Marşıyla bayra
ğımız göndere çekilecek. 
Daha sonra günün anlamı
nı belirten konuşmalar ya
pılacak.

Demirel Gemlik’te Konuştu 

“ANAP ZORAKİ VE 
TESADÜF 
İKTİDARDIR”
O -Demirel Gemlik’e helikopterle geldi. 35 
dakika konuştu.
@ Demirel konuşmasında Özal’ı bol bol e- 
leştirdi. Ama adım anmadı.
@ Tülay Günay ve Halil Çorum’un söz yü
züklerini taktı.

Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı Süleyman Demir" 
el, ilçemizde yaptığı konuş
masında, "Buraya barınak 
yapılacaktır. Kaç senedir 
tamamlanmamış, yedi se 
ne zarfında barınak ihtiya 
cı yanında başka ihtiyaç 
lar da doğdu. Acaba bunun 
farkında mısınız? Eskişe 
hir'e buranın demiryolu ile 
bağlanması !azım." dedi.

Cumartesi günü saat 
10.30da Helikopter ile Ti" 
bel Otele inen Süleyman 
Demirel, otelde evlenecek 
olan iki gencin söz yüzük
lerini taktı. Demirel, Tü
lay Güney ile Belediye 
Meclis üyesi Burak Çorum’ 
un oğlu Halil Çorum’un 
söz yüzüklerini takarken 
"Hayat boyu mutluluklar" 
dilerim dedi.

Hükümet Konağı önünde 
Gemliklilere karşı konu
şan Süleyman Demirel 30 
dakika süren mitng sırasın

Erdoğan Barutçuoğlu, E 
min Özergen

Et ve Et Mamulleri Sa.:
Hafit Ak, Ali Yılmaz

Çeşitli Gıda Maddeleri : 
Şükrü Kanber, O. Emir Sal

Zeytin Koıriisyoncuiarı: 
Yahya Uslu, Haşan Miras 
yedi

Ticaret Borsası önümüz 
deki günlerde aralarında 
toplanarak Borsa yönetim 
kurulunu saptayacak.
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da Turgut Özal’dan hiç söz 
etmiyerek konuşmasını ta
mamladı.

Demirel konuşmasında, 
29 Kasım’da ülkeyi 5 yıl 
süreyle idare edecek bir hü 
kümeti çıkarmak için san- 
dıkbaşma gidileceğini belir 
terek şunları söyledi :

"Seçimlerde nemize la 
zım derseniz, şikayet ede
cek yer bulamazsınız. Ne
mize lazım, kim ne yapar
sa yapsın derseniz vatan
daşlık hakkınızı kullanmış 
olmazsınız. Bu ülke bizim
dir, kimse bu ülkede kira
cı değildir. Ev sahibi biziz, 
biz burada^ yabancı da de
ğiliz. Bugün varız yarın yo 
ğuz da değil. Ebediyete ka 
dar olacağız. Bu ülkenin 
ileriye gitmesinden, kalkın 
masından hepimiz sorumlu 
yuz. Millet hükümet çıkar
maktan müstafi kalırsa.
yani neme lazımderse, her- 
şey olduğu yerde kalır. Ne
den bu kaldı diye soramaz 
siniz. Nüfus artlar, halk fı 
karalaşır. Fıkaralık gelir 
herkesin kapısını çalar. Ne 
den oldun diye bakarsınız 
etrafınıza. Onun içindir kî 
herkesin reyini ülke meşe 
leşine, ülke işlerine seyirci 
likle değil, ona katılmakla 
görürüz.

Siz çıkarın hükümeti bi 
risi gelip başımıza oturma 
sın, siz çıkarın ki sîze bor 
cu olsun adamların. Tok 
musunuz, aç mısınız bunla 
rı soran, bunları düşünen 
olsun. İşte 29 Kasım'da so 
rulacak soru bu."

ZORAKİ İKTİDAR
Demirel, konuşmasında 

1983 yılında seçimlere sokul 
madıklannı vatandaşın

Devamı Sayfa 4 de



24 KASIM 1987

-- QemUkkörfez SAYFA : 2

29 Kasım'a Doğru KULAK - BURUN - BOĞAZ MÜTEHASSISI

OPERATÖR DOKTOR
a

Başbakan Turgut özal’ın 17 Ağustos’da Bursa’ya 
gelişinden başlıyarak sırayla Sayın Demirel’i, Sayın 
İnönü’yü ve Sayın Ecevit’i gelişinden gidişlerine değin 
izleme olanağım buldum.

Demirel’in birinci gelişi referandum öncesiydi. DYP 
liler Demirel’i 12 Eylül öncesi ihtişamıyla karşılamış 
lardı. Yani yüz üzerinden yüz alarak, öbürlerinde bu 
organizasyon daha zayıftı. Meydanda Demirel’e gelen 
ler kadar kalabalık değildi. Ancak tüm liderlerin ge
lişinde Fomora meydanı hep doldu, öyle veya böyle. 
Yağmur altında da olsa doldu.

Sonra refarandumu yaşadık. Gördükki, meydanı 
dolduran kalabalık sandık başına gittiğinde "EVET" 
yerine “HAYIR”ı daha çok kullandı.

Şunu söylemek istiyorum. Meydanlar artık ölçü de*

KİTLEDE DEPOLİTİZASYON

Şimdi iki gündür beyaz camda renklendi. Yedi ve
ren gül gibi yedi siyasi parti lideri beyaz camı şen
lendirdi.

Geçenlerde DYP ikinci bölge liste başı Cahit Çağ
lar ile Mudanya’nın bir köyüne gittik. Yaşlı bir amca 
ile söyleşirken bize aynen şunu söyledi :

"Ben 40 yıllık CHP'liyim. Ama bu seçimlerde oyu
mu DYP vereceğim."

Enteresan değil mi?
Bir başka köyde Maliye ve Gümrük Bakanı ile ge 

zerken, masasına oturduğum köylü hayat pahalılığın
dan yakınıyordu :

"Bugün aldığımızı ertesi gün aynı fiatla alamıyoruz. 
Devlet bizim buğdayımıza yılda bir defa fiat veriyor. 
Binbir meşaketle yetiştirip sattığımızda cebine koydu 
ğun bir elden geliyor öbür elden uçuyor." diyor ve 
oyunu ANAP’a vermiyeceğini söylüyor.

Genelde tüm siyasetçiler, milletvekili adayları kah 
vebane konuşmalarının çok durağan geçtiğini, vatandaş 
da eski siyasi heyecanın kalmadığını söylüyorlar. 
Doğrudur.

Vatandaş, her gelen politikacıyı dinliyor. Ama ses
siz. Çoşkusuz.

Enterasan bir seçim yaşıyoruz.
Şanslı görülen ANAP. Refah Partisi ve MÇP’nin 

kendini kemirmesiyle oy kaybedecek.
Özal’m ülkeyi 70 cente muhtaç etti dediği eski us

tası Demirel, "Ülkede köye icra bu hükümet zamanın 
da girdi" diyor. Ve puan topluyor.

Demirel kırsal kesimden oy alacağa benziyor.
SHP ve DSP sol oylan toparlıyacak. Ama bölün

müşlük sonuç getirmiyeıek.
Enterasan bir seçim yaşıyoruz.
Türkiye yeniden koalisyonlara mı gidiyor ne?

• CUMHURİYET
• MİLLİYET
• HÜRRİYET
• OLAY
• HAKİMİYET
• BURSA HAKİMİYET GAZETELERİNE 
İLAN ALINIR. <

Nurhan Pakız
sağlık köşesi

SAYIN GEMLİKLİLERE DUYURULUR.

MUAYENEHANESİNİ AŞAĞIDAKİ ADRESTE 

AÇARAK HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR.
•K

TW : 1717
KÖRFEZ Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
Gazhane Cad. Şirin Pasajı No. 45/A Gemlik
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Tlf : 2111
Çarşı Meydanı Erçek Pasajı Üstü G hİMT .1K

ÇATAK TUHAFİYE VE 
KONFEKSİYON

KIŞLIK ÇEŞİTLERİNİ SUNAR

SHETLANT, LEMSWOOLVE SAF YENİ YÜN

i
İÜ
£5

SIFIR YAKA — POLA YAKA — V YAKA 
BALIKÇI YAKA ÇEŞİTLERİYLE 

KIŞLIK ZENGİN GÖMLEK ÇEŞİTLERİ İLE 
YÜNLÜ — PtKİKARE — ÇİZGİLİ VE KARELE DÜZ 

ÇEŞİTLERİ

i 
i

BAHARİYE — ASTRAGAN — SPORTMEN « 
SAF YENİ YÜN — AKSU — VÎGÜRE YÜNSA VE §3 

BOSSA’DAN ZENGİN YÜN PANTOLONLAR ® 
EROS İÇ ÇAMAŞIRLARI — MISIRLI ÇORAPLARI || 

GOLD İÇ ÇAMAŞIRLARI
SAF PAMUK EŞORFMAN ÇEŞİTLERİNİ SUNAR g

TLF : 2075
DEMİRSUBAŞI MAH. NO. 3/ GEMLİK ®

â

DAG KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLİK

DOĞRAMALIK KERESTE VE

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

İSMET DAĞ VE OĞULLARI
Tel. : İş : 1205 — Ev : 1254-2835
ORHANGAZİ CADDESİ NO. 30

GEMSASTA

GEMLİK

j İ ARSA ALINACAKTIR
Müracaat : Tlf : 216447 BURSA j

ÖR «Sultan
Mobilya Mefruşat 

Ruşen Gümüş

Gemiik’li Müşterilerimiz
Kalitede Fiatta Bize Güvenin

Şimdi Yeşil'deki Yeni Mağazamıza 
Gelin Mobilyanızı Seçin 
Evinize Teslim Edelim

ÇEK YAT KANEPE İMALATI TOPTAN VE PERAKENDE

Merkez : îvazpaşa Çarşısı No. 23 Tlf : 215731 BURSA
Şube : Yeşil Dereboyu Cad. 13 Tlf : 218322 BURSA
Atölye ; Yeşil Sağlık Caddesi 13 BURSA
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HAZIRLAYAN
Dr. ALI ÖZGÜR

UYKU
(Güzellik Garantisi)

Sayın okurlar günün 24 saatinin en az 6-8 saatini 
uykuya ayırmalıyız. İnsan ömrününün 1/4’ünü uyuya
rak geçirir. Bilim adamlarımız bu konuda yaptıktan 
araştırmalarla şu sonuca varmışlardır. Vucudun yan- 
lız dinlenmeye ihtiyacı vardır. Uykuya ihtiyacı olan 
beyindir. Uzun süre uykusuz kalan kişilerde fiziksel 
olarak hiç bir değişiklik görülmemiştir. Ancak sinir 
sistemi, tam tersine, çok etkilenmiştir. Çift görme, 
hareketlerde düzensizlik ve kararsızlık, kişilik, ürkek 
ve çabucak kızan bir karakter olma, karar verme ken 
dine hakim olma ve gerçekçilik duygusu meydana 
gelmektedir.

Uykusuzluğun yada rahatsız uykunun güzellik ve 
sağlık için ne uğursuz şeyler olduğunun nedeni orta
dadır. Günlük görevini yerine getirmek zorunda olan 
beyin ve sinir sistemi, yorgun argın, gergin ve sinir 
li bir biçimde etkilerini insanın yüzüne aksettirir. 
Kızgınlık ve alınganlık gözlerin, burnun ve ağzın çev 
resindeki kasları gerer. Uykusuzluk alışkanlık haline 
geldiği takdirde yüzdeki korkunç çizgiler kalıcı olur, 
kaslar öfkeli bir halde donar kalır ve memnunsuzluk 
kişinin yüzünde adeta okunur.

Uyku, kişinin uygun duyusal yada başka uyaranlar 
la uyandıralabileceği bir bilinçsizlik durumu olarak ta 
nımlanabilir. Koma ve saradaki bilinçsizlik durumları 
uyku olarak kabul edilemez. Ancak benzer yanlan 
vardır. Uyku sırasında kan basma düşer, nabız sayı 
sı azalır, deri damarları genişler, bazen mide-barsak 
yolunun çalışması artar, kaslar tamamen gevşek tor 
duruma geçer ve vucudun temel metabolizması tümüy 
le yüzde 10'20’ye kadar düşer.

Kasların duyguların genellikle bütün vucudun an
cak dinlenmeyle eski güçlerine ve sağlıklarına kavu
şabilmektedirler. Ancak bu dinlenme uyku uyuma İn
çimi, sinirlili, sıkıntıların esiri olmak, yatak, yastık, 
gecelikler ve uyku verici besinlerle ve uyku hastalık 
lan ile ilgilidir.

Sayın okurlar sırası ile uykuyu etkileyen durumları 
açıklamadan önce çocuklarda görülen uyku bozukluk
larına değinmek istiyorum.

1-3 yaş arasındaki çocuklarda uyumayı istememe 
olağan olup müsamahakar ana baba tarafın dan ahar 
tılahilir. Bu durum ayrılık korkusu şeklindo meydana 
gelir, duyulan korku ve endişe yalnız bırakılma korku 
sundan zuhur eder. Daha büyük 4'6 yaştaki çocuklar ' 
geceleri canavarların veya korkunç insan ve hayvan
ların kendilerine zarar vereceklerinden korkarlar Aile 
ve arkadaşlara olan saldırgan duygular uykudan ön I 
ce kendini korku olarak gösterebilir. Burada gece 
uyanan endişeli çocuğa aşın tepki gösterilmemeli ve I 
kızma malı ve ana baba bir çocuk hekiminden yarden 
istemelidir. Arada kurulan bağ nedeniyle çocuğa kar ' 
şı davranış tarzı belirlenir ve kısa süre içinde çoor I 
ğun endişeleri ve korkulan azalır. Çocukların çoğu j 
gece 8-10 saat uyur, ancak bu çocuktan çocuğa değr I 
şir. Uyku saatleri düzenlenerek alışkanlık sağlamak 1 
yararlı olabilir. Birçok çocukta uykuya ilişkin kaygı, 

j evlilikle ilgili yada diğer aile durumları olabilir.
GÜNEŞLİ GÜNLER.
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S.RAS. GELDİKÇE İHAH TAMER

RIZA AMCANIN (ÇORÇİL) ARDINDAN...
KONUK YAZARLAR CELXML 1LHAN

I

YILAN HÎKAYESİ
İlçemizin renkli simalarından Rıza Uslu, 78 yaşın

da aramızdan ayrıldı ansızın sessiz, sedasız.
Hergün birkaç gazete okur, radyoyu pür dikkat din 

ler, bizler dünyanın özellikle yurdun siyasal haberle
rini ilk önce kendisinden öğrenirdik. Siyaset O’nun ha
muru idi. O’nunla yoğrulmuştu sanki. Bir diplomatça 
sına yorumlardı siyasi olayları. Onun içindir ki halk, 
kendisine Dünya’nın sayılı siyaset adamı CHHURCİLL’e 
in adına izafeten ÇORÇİL adını vermişti. Küçük adı 
ile çağıranlar pek enderdi. Çorçil Dayı, Çorçil Amca 
diye seslenilirdi çoğu kez kendisine.

Rıza amca, büyük bir vatanseverdi. Yunan ’ın Gem 
lik’i işgalini 12 yaşında görmüş, ramların, ermenilerin 
ve de soyguncu çetelerinin nice zulüm tedhiş ve soy
gununa tanık olmuştu. Düşmanın denize dökülüşünü 
izlemişti geldiği Gemlik sahilinden. O günleri canlı ta
rih olarak anlatırdı bizlere yeri geldikçe. Gözleri dolu 
dolu. Ulusun birlik ve dirlik içinde olmasını dilerdi 
hep. Anarşi ve terörün- varolduğu günlerde en büyük 
acı ve ızdırabı ençok yüreğinde duyanlardandı.

Onun için asıl olan vatanın bölünmezliği, vatan kur
taranlara saygı, Atatürk ilkelerine inançla bağlılıktı. 
Çok partili hayata geçildiği günlerden bile; Atatürk’ün 
izinde, devrimlerinin sadık bekçisi olarak çahştı. Altıo- 
ku ve devrimleri savundu inançla. Altıok ile gösteri
len ilkeler, Kutsal Kitaptan sonra, ençok inandığı ve 
bağlandığı ilkelerdi. Son nefesini verinceye dek, bu il
kelerin korunmasına, yaşatılmasına ve genç kuşaklar
ca benimsenmesine katkıda bulundu. Kar altında, yağ
mur altında, geçit vermez çamurlu yollarda köylere 
Altıok için koştu, durdu yıllarca. Kahve sohbetlerinde 
topluma ışık saçmaya çalıştı içtenlikle, karşılıksız. 
CHP'nin Hamidiye Mahallesi delegeliği O’nun için ye
terli idi. 32 yıl bu görevi bihakkın yaptı.

Ticari, siyasi ve özel yaşamında dürüst, açık sözlü, 
dobra dobra konuşurdu. Diyeceklerini kişinin yüzüne 
karşı, açık açık kırmadan söylerdi. Riya nedir, bilmez
di. Ençok sevdiği, ençok saydığı kimsede bir tutarsız
lık, bir tembellik gördümü hatır, gönül dinlemez gere

İLÂN
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinden

Dosyan No. 1987/143

Gemlik ilçesi, Kapaklı köyü, Ova mevkiinde kain 
kuzeyi Emine Turan, güneyi Seyfettin Gönenç, doğusu, 
Kami Omay, batısı yol ile çevrili, 189.m2 miktarında 
ki taşınmazın davacı Fikriye Erdoğan, tarafından se
netsizden tesçili taleb edildiğinden, iş bu yer hakkın
da hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 
3 ay içersinde mahkememizin 1987/143 sayıh dosyası | 
na müracatları ilan olunur.

kenini yapardı. CHP yönetiminde görev yaptığımız yıl* I 
larda, hep kaybetmenin bizlerde yarattığı bezginlik ve ' 
yılgınlıktan ötürü, azmi şikayet etmişti faizleri Rahmet- , 
li ÎNÖNÜ’ye...

Rıza Amca, ikinci dünya savaşı yıllarında ilçemizin i 
tanınmış zahire tüccarı idi. Çoğu kişinin boğazında 
buğdayı vardı, ama paralı ama parasız. Çok kerpiç 
ev yeniden yapıldı o’nun ürettiği tuğlalarla. O’nun 
ozamanlar işinde çalışmış, ekmeğini yemişlerin, son | 
görevde olmayışlarını da yadırgadım doğrusu. Öyle I 
ya onlar şimdi zengin, asilzade, rical, Rıza amca Fa 
kir ve de avamdan. Ah kahpe dünya ah...

Bîr ara işini kaybetti. Büyük maddi sıkıntılar çek 
ti. Ama, gururla onurla, ezilmeden sürdürdü yaşamını 
boynudik, yüzü ak olarak. Hiçbir kimse hiçbir maddi 
katkayı kabul ettiremedi kendirine. Heri yaşma rağ
men apt. tepelerinde dam aktardı, harç taşıdı, şanti
ye bekledi onurunu ayaklar altına almadı. Namusu 
ile kazandı, kazana bildiği ile yetindi. Yaşamı tevek 
külle karşılayanlardı. Dinine de bağlı idi. Aniden ra
hatsızlanıp hastahaneye kaldırılırken yolda, yakınları 
ile helallaştı, dostlarına ve sevenlerine selam yol
ladı. Hep birlikte Şahadet getirilmesini istedi. Allah, 
Allah diye diye döndü Yaradanma. Altmışgün önce 
kaybettiği vefalı eşine.

Rıza Amca, Bak şu Yüce Allah'ın işine ki; şu ka 
raladığım satırların müsfettesini evde başka kağıdın 
olmaması nedeniyle ömrünü her şeyini verdiğin CHP’ 
nin Altıok’lu 19.cu kurultayına ait bloknotuna yazmak 
nasip oldu. înanki bende hayret ettim bu işe.

Evet hemşeriler, Dostlar.. İlçemiz namuslu, isimsiz 
bir büyüğünü siyaset Bir ÇARIKLI ERKANIHARB’i 
kaybetti. Biz dava arkadaşları, ülküdaşlan olarak anı 
sini yaşatacağız. Yürüdüğü ve inandığı Atatürk’ün yo 
lunda ve izinde olacağız. Söz Rıza Amca.

Aziz hatıran önünde saygı ile eğilir, Allah’tan rah 
met ve kabir rahatlığı dilerim.

Tüm sosyal demokratların başı sağ olsun..

##*$*********$********

NİŞAN — NİKAH — DÜĞÜN 
ÇOCUK POZLARI — PORTRE 

RENKLİ FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMLERİNDE 
HİZMETİNİZDEDİR.

ŞEREF YILDIZ
Tlf : 2959 Belediye Karşısı GEMLİK
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lanlı olanları çoğunluktaydı. Hele bir tanesi vardı ki I 
onu dinlerken hem korkar hem de büyük bâr haz du- I 
yardık. İçinde sık sık yılanlar padişahının (şahmera- I 
nm) adının geçtiği bu masal temek tükenmek bilmez | 
di. Anlatandan anlatana uzunluğu ve verdiği tad oeği । 
şirdi. Şimdilerde sürüncemede kalan hep iş için kulla- I 
m Lan YILAN HİKAYESİ deyimi sanıyorum o masal- I 
dan kök bularak günlük konuşmalarda yer effinonştîr.

Çağdaş toplumlarda her sorunun hflüntrl birde çö* I 
zümü vardır. Eğer henüz çözümü olmayan yeni bir so- I 
runla karşılaşılmışsa ilgili birimler en kısa zamanda ı 
en yoğun bir biçimde çözüm arayışına yönelerek «r | 
runlann üstesinden gelebilmektedirler.

Bizde ise, karşılaştığımız sorunun kolaylıkla üste
sinden gelebiliyorsak tamam, hiylesni de birlikle üre- I 
terek çözümlüyoruz. Ancak sorun kolay yenir yutulur i 
cinsten değilse dananın kuyruğu o zaman kopuyor işte. I 
Çözüm arama kafa yorma yerine, kaytarma, haşir»ct- 
nın üzerine yıkma görmezlikten gelme, zora başvurma 
gibi uygar insanın gitmemesi gereken yollara doludiz
gin giriveriyoruz.

Böyle sorunlara birkaç örnek ister misiniz?
Hemen aklıma gelenleri sıralayım.
Çocuğumuzun bir gençlik sorunu mu var. Bizde, bas

kı altına almak, yada görmezlikten gelmek, çözüm yo
lu olarak bilinmekte. Doğaldır ki bu akıldışı yoldan 
sonuç alamıyoruz. Başta kolayca yönlendirilebilecek 
olan bunalım gençlik dönemini, giderek olgunluk döne
mini de olumsuz etkileyebilecek bir boyuta ulaşıveri* 
yor. Artık bu bir yılan hikayesidir, ömür boyu sürüp 
gidecektir.

Basın yayın konusu, sansür kurulları, kitap tutukla- ' 
malar, sonra geri bırakmalar. Tv.de dizi dizi silahlar
la yan yana, iç içe gösterilen suçlu kitaplar. Bir de
virde özgür, bir devirde yakıma hükümlü kitaplar. Ve 
sonuçta giderek azalan gazete-kitap okur sayısı. Bu 
hikaye, hangi hikayeye benzemektedir, söyler misiniz?

Demokrasimiz, kırk yıllık çiçeği burnunda demokra
sim bu, hikayelerin en başı sonu belirsiz olanı değil 
midir?

Ulusal eğitim sorunlarımız vardır. Bilimsel ve akıl
cı bir yöntemle ele almadığımız için bir siyasi kadro 
yapar, bir diğeri bozar. Biri bir miktar yozlaştırır, 
sonraki gelen bir yüz yıl daha gerilere götürmek için ı 
her türlü girişimde bulunur. Sonra da gençlerimizin 
günlük davranış biçimleri dahil, her çeşit davranışını 
yadırgar, acı acı yakınırız onlardan. Ne hakla?

Eğitim konusu, her işin başı, her ciddi yapılanma
nın temel taşı olduğu için bu konu ile yazımı tamam
lamak istiyorum. İnsanlarımız, özellikle gençlerimiz, 
çağdaşlarına ve gelecek kuşaklara karşı büyük bir ser j 
rumluluk içinde olmaları gerektiğinin bilincine varma- I 
lıdırlar. Okudukları okullar bu bilinci vermekte yeter
sizse ki bence öyledir sormalı, okumalı, aramalı ama | 
mutlaka öğrenmenin bir yolunu bulmalıdırlar. Aksi I 
halde yılan hikayesine döndürdüğümüz her sorun, ulu
sal gelişmemizin ve bireysel gelişmemizin ayaklarma I 
dolaşan zehirli birer yılan olacaktır.

gembik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi İlanlar Tek Sütun Cm. 800 TL.
tera ve Mahkeme İlanları Cm. 300 TL.
Teşekkül’ ve özel İlanlar Cm. 500 TL.
Kooperatif Kongre İlanları 10.000 TL.
Dernek Kongre İlanları 7.500 TL.
Tüzük Hanları 40.000 TL.

ABONE

6 Aylık 1250 TL.
1 Yıllık 2500 Tl..
Posta ücretleri ayrıca tahsis edilir.

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlansın veya yayın 
lanmasın geri verilmez.

Gazetemiz basın ahlak yasatma uymayı 
eder.

taahhüt
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AKDOĞANLAR
MOTİF DUVAR KÂĞIDI BAYİİ VE 

NALBURİYE TİCARETİ

Hüseyin Akdoğanlar
DUVAR KÂĞIDI VE POSTER KAPLAMA 
HALIFLEKS
PARKE
MARLEY DÖŞEME
FASARİT
BADANA VE YAĞLI BOYA İSLERİ
İTİNA İLE YAPILIR.
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SAHİBİ ELİYLE SATILIK

GEMLİK GAZHANE CADDESİ (L^ZUNLAR GALERİ 
KARŞISINDA) 83 nı2 DÜKKAN

Müracaat : Tel : 1011 - ISM

Kongre İlânı
S.S. GEMLİK BELEDİYE MEMURLARI 

KONUT YAPI KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizm olağan gunl kurul toplantısı a 
sağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Î2 Arahk 1387 
Cumartesi günü saat lO.Oö'aa Hafiîpaşa MahaBen 
Mektep Sokak Atatürk îlkokuiu salonunda yapdacaktr.

Mezkur gün ve saatte saya üyıicrinign toplan
tıya gelmeleri üân okunur,

GÜNDEM Ycnetaa Kurulu

1— Yoklama ve açıhş
2— Dnan teşkili ve saygı tkruşu

3— Faaliyet ve dtnrtçi nportam efecunnas
4— Raporlar Mikanda görüşme
5— Yönetim kmda ve denefeçBeraı ibrası
6— Yün tim tanla asî ve yedeklerinin tayan
7— Denetçilerin asü ve yedekâsimu tayan
S— Muhasebe üa etinin teskâti
S— 1987 bütçesinin Ictbiti
10- Dilek ve temennüer
11- Kapanış.

Tv.de


KADRİ GÜLER

24 KASIM 1987

SORUMLU MÜDÜR VE SAHİBİ
Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Görçay Pasajı 

No. 5 - Tlf : 4223 — GEMLİK
Dizgi ve Baskı

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

SAYFA : <

2

Sayın Gemlikliler
Göker Ticaret'ten Siz Sayın Müşterilerimize Yeni 8ir Hizmet Daha

S
O

Ayrıca

Dünyanın tanıdığı (PFAFF) Bindallı dikiş makinaları baş bayii ve 
yetkili servisi

Ocakgaz’dan sonra şimdi de ERGAZ (mavi) tüpleriyle günün her 
saatinde muntazam servis

Profilo Buzdolapları - Çamaşır Makinaları - Renkli Tv. Çeşitleri - Müzik Setleri

i

Soba ve Fırın Çeşitleri - Zengin Avize ve Züccaciye Çeşitleri ile Hizmetinizdeyiz.

BORDAM Kampanyamız Devam Elliyor ?w

Not : Bindallı Piko Makinaları Servisi Ziraat Bankası Aralığı Mehmet Ay
Ayrıca Pek Yakında Bayan Öğretmen Tarafından Ücretsiz Kurslar Düzenlenecektir.

&

GÖKER TİCARET
Balıkpazarı 2 Nolu Cad. No. 38 - Tlf : 1637 GEMLİK

“ANAP ZORAKİ VE
TESADU İKTİDARDI
zoraki olarak birini tercih 
etmek durumunda kaldığı 
m bildirerek, "Bugünkü ik 
tidar zoraki ve tesadüfle 
rîn ikHdar|dırr* dedi.

Demirel, bugünkü yöne 
tim iktidarı cebinde gö 
rüyorlar. Sizin iradeniz san 
ki onlara ipotekli şeklinde 
konuştuktan soinra "Benîm 
köylüm zeytin üreticim, 4 
sene zarfında 2 defa zeyti
ne dön vurdu. Hiç kimse 
gelip haliniz nedir diye sor 
du mu? Bunlara nasıl oy 

AÇIK TEFEKKÜR
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçilmem 

dolayısı ile beni bizzat veya telefonla kutlayan dost 
ve hemşehrilerime, ticaret ve sanayi erbabına ve tüm 
üyelerimize teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

JKIETMLZKJL AKIT
Gemlik

Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı

vereceksiniz .Sizin halinizi 
hatırını sormayanlara oy 
vermeyin'' dedi.

Demirel daha sonra zey
tin fiatlarım eleştirdi ve 
şöyle konuştu :

“Benim köylümün zeyti
ni 3 bin liradan satılıyor. 
Geliyorlar 1400 liradan pa
zar açıyorlar. Fi a tın yarı
sından, zaten yok satıyor. 
Acaba bu adam ne ile ge 
çiniyor diyen var mı? Bun 
lara oy vermek zebaldir 
zebal.” 1980 ile 1987 yılı 

arasında fiat farklarını kı- 
yashyan Demirel, işçinin 
köylünün, emeklinin, esna
fın yoksulluğa itildiğini söy 
ledi.

“Köylü fıkaralaşmış her 
şey kat kat pahalanmış. 
Benim bıraktığım Türkiye’ 
de gübre 12.5 liraydı. Bu 
gün 150 lira. Eğer bunlar 
29 Kasım’da milletin yeni
den yetkisini alırsa 30 Ka* 
sım’dan itibaren seyredin 
zamları.”

Konuşmalar 
Çatıştı
şılıklı coşku ile konuşmacı 
larını alkışlayarak ilginç 
bîr tablo yarattılar.

İlk konuşmayı tamamlı 
yan Maliye ve Gümrük 
Bakamı aracına biiruerken 
konuşmasını sürdüren Er 
kan Mutman’a "Bravo" 
diye alkış tuttu.

Mutman konuşmasında 
Ö2al iktidarını eleştirdi 
Dondan zarar gören zeytin 
üreticisiyle ilgilenilme 
diğini, gelen ekspertizlerin 
de göstermelik geldiklerini 
belirterek “Bugüne kadar 
don zararlarınız için kaç 
lira yardım aldınız. Bir ku 
ruş alanınız varsa çıksın 
söylesin” dedi. Mutman ko 
nuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hangi siyasal partiden 
olursa olsun destek istiyor 
rum. Gemlik’in bakrından 
çıkmış bir evladınız olarak 
artık Gemlik’lilerinde TB 
MM’ne milletvekili göndere 
bileceğini ispat etmenin za 
manı gelmiştir. İşçilerin, 
esnafın, köylünün, gençli 
ğin sorunlarını başka mil 
letvekiline anlatması imkan 
sızdır. Sorunlarınızla uğraş 
mak için destek istiyorum. 
Benim başarım sîzlerin ba 
şansı olacaktır. Katı parti 
zanlıkla ilçemizin sorunları 
çözülmez.”

Defterdarlıkla Anlaşmalı 

körfez 
MAIBMCIUK

* FATURA
* PERAKENDE SATIŞ FÎŞÎ
* SEVK İRSALİYESİ
* TAŞIMA İRSALİYESİ 
* MÜSTAHSİL MAKBUZU 
* GİDER MAKBUZU

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 

Davetiyeleri ve Her Türlü 
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

Tlf : 1797 - 4223 Gemlik
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