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KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Yasaklar bitti tekneler denize açıldı

Dinç “Umudumuz Kara denizde”
Sarhoş sürücü Kumla dönüşü can aldı

Balıkçıların 31 Mayıs günü başlayan av ya
sağı 31 Ağustos gecesi son buldu. Gemlik'li
balıkçılar şanslarını aramak için 5 gündür

Balıkçılar Derneği Başkanı Hüseyin Dinç, 
ilk gecede 15 milyon liralık mazot yakıl
masına karşın, 5 milyon liralık balık tutul-

Yolda Yürüyen 
Genç Kız Ezildi
16 yaşındaki Emine Birinci İstanbul’dan ge-

denizdeler.
Balık yakalama yasakları peşinde koştu, ama umduğu

duğunu söyledi.
ortalama mazot gideri 15 Balıkçı Bankadan aldığı kre

len otobüsten inip ilçe 
rüyordu.

merkezine doğru yâ

nın kalkması üzerine, M ar
mamda tüm balıkçılar deni
ze acildi. Gemlik Baldkçılar 
Demeği Başkanı Hüseyin 
Dinç, "Marmara'da balık kal 
madı Umudumuz Karadeniz 
den gelecek palamut ve ham 
side" dedi.

Üç aydır denize açılma
yan balıkçılar, bir süreden 
beri tamamladıkları hazırlık 
lannı bitirerek Perşembe ge 
cesi Gemlik Körfezine açıldı. 
İrili ufaklı tüm balıkçı tekne 
feri bütüngece boyunca av

KURTULUŞ GÜNÜ
HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Gemlik'le düşman işgalin 
den kurtuluşunun 67. yıldö
nümü için hazırlanan prog
ram belli oldu.

Buna göre, 11 Eylül 1989 
günü Kaymakamık Makamın 
da saat 9.15-9.45 arasında 
kutlamalar kabul edilecek. 
Saat 10'da ilçenin kuzeyinde 
toplanmış asken ve milis 
kuvvetleri silah atarak şeh
re girecek, tören alanına ge 
lecek. Bu arada alanda bu 
fenan siyah örtülü sembol 
genç kızın örtüsünü çıkarıp 
üzerindeki bayrağ göndere 
çelecek. Kaymakam ve Be 
tediye Başkanı askeri birlik 
komutanına birer buket çi-

♦ ♦
İlkokullarda 
Kayıtlar
Başaldı

1989-890 öğretim yılında 
ilkokula gidecek çocukların 
kayıtlarına başlandı.

Bu yıl ilkokullara 1983 do 
ğumlular alınıyor. Öğrenci 
velileri nüfus cüzdanı ile bir 
lıkte okul müdürlüklerine 
başvurdukları takdirde ön 
kayıtlarını yaptırabiliyor
lar, İlkokullar 18 Eylül gü
nü yeni öğrenim dönemine 
başlayacak.

HAFTAYA BAKIŞ

Okul Sorunu
' Kadri GÜLER

1968-90 öğrenim yılına önümüzdeki hafta içinde girece 
ğfz, .Ancak, Gemlik'te okul- sorunu ve derslik sorunu çö 
züme kavuşmuş değil,

1970'lerin Gemhk'ın de 4 ilkokul, 1 ortaokul bir de 
Kız Meslek Lisesi He Gemlik lisesi vardı ilçede.

Bugün ilkokul sayımız 4'ten, dokuza çıktı. İlçe nüfusu
13 binlerden 50 binlere dayandı. Okul sayısı bir kat 

Devamı Sayfa 2 de

nu bulamadı.
Gemlik Balıkçılar Derneği 

Başkanı Hüseyin Dinç, artık 
Marmara Denizinde balık 
neslinin tamamen yok olma 
ğa başlandığını belirterek 
şunları söyledi :

‘‘Yıllardan beri Marmara- 
nın kurtarılması için sesimiz 
çıktığı kadar bağırıyoruz. 
Ancak sesimizi duyurama
dık. Sonunda Marmarada 
balık neslini yok ettik. Ya
sakların kalkmasıyla denize 
açılan gırgırların harcadığı 

çek verecek. Daha sonra 
Şehit Cemal’in mezarlığı zi
yaret edilecek. Belediye 
başkanı Nezih Dimili, günün 
önemini belirten bir konuş
ma yapacak.

Gece ise kordonda eğlen
celer düzenlenecek.

♦ ♦
Türkiye’nin 2. Erkek Güzeli 
Büyük Kumla’dan

Erkeğin de Güzeli 
Seçilir

Büyük Kumla Çakıl Gazi
nosunda 1989 Erkek güzeli 
Bursa'lı Zafer Öztürk seçil
di.

Geçen hafta içinde yapı
lan yarışmaya 16 aday katıl 
dı. Seçici kurul ilk elemede 
adayların sayısını 5'e indir
di. Daha sonra yapılan final 
de Bursa’lı amatör manken 
Zafer Öztürk kral ilan edildi. 
1989 Büyük Kumla Kralına 
altın kaplamalı çakmak ile 
çeşitli armağanlar verildi.

Geldiler ve gittiler

Denizden Turist Geldi
İlçemizde turizm mevsi

minin sona erdiği bugünler- 

milyon liradır. Oysa aynı ge 
ce balık halinde satılan ba
lıkların getirdiği girdi 5 mil
yon lirayı bulmaz. Bu da şu 
nu gösteriyorki, balıkçılık 
Marmarada artık bacaklarını 
sallıyor. Milyarlık demirbaş 
ve binlerce insan ■ gelecekte 
önlem alınmazsa daha da bü 
yük sıkıntılara düşecek.

Devlet yasakları değil, 
yanlış avlanmayı ve denizle 
rimiziri kirliliğini önlemeli. 
Bizim Gemlik Körfezinden 
artık umudumuz kalmadı.

1990 bütçesi taslağı belirlendi

BELEDİYE BÜTÇESİ 
6 MİLYAR LİRA

Belediye Encümeni Ekim 
ayında toplanacak olan Meç

♦ ♦
550 bin liraya teyp alındı 

Konuşmalar 
Banda 
Alınacak

Belediye Meclisinin Ekim 
ayındaki toplantı görüşme
leri bundan sonra teyp kay
dına alınacak.

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili, daha önce verdikleri 
karar üzerine, uzaktan kayıt 
yapabilecek hassas bir teyp 
aradıklarını, incelemeler so
nunda Bursa Belediyesince 
kullanılan Sony mraka teyp
te karar kılındığını söyledi.

Başkan Dimili, Belediye
nin bir odasını arşiv için a- 
yırdıklarını, tüm belgelerin 
burada saklanacağını bildir
di.

de deniz yoluyla 113 İngiliz 
turist geldi.

Yunan bandıralı "Ortius" 
adlı gemi dün sabah erken 
saatlerde limanımıza gire
rek iskeleye yanaştı. Gemi
den saat 8.00 de inen ve ço
ğunluğu yaşlı olan Ingiliz tu 
ristler, kendilerini bekliyen 
otobüslerle Iznik'e gittiler. İn 
gillz turistler İznik'ten Bur* 
sa’ya geçip tarihi ve turis
tik yerleri gördükten sonra 
Gemllk'e gelerek gemilerine 
bindiler.

Turistlerin gezisi bir gün 
sürdü.

diyi ödeyemez duruma düş
tü. Önümüzdeki yıEarda böy 
le giderse birçok tekne icra 
yoluyla satılır. Şimdilik umu 
dumuz Karadeniz’den gele
cek palamut ve hamsi akı- 
nında.”

Balıkçıların yeterli miktar
da balık yakalayamaması 
nedeniyle balıkhanede
balıklar yükr
sek fiyatlarla satılıyor. İstav 
rit dışında tüm balıklar bi
rer lüks olarak tezgâhlarda 
alıcı bekliyor.

lise sunulmak üzere 1990 
yılı bütçe taslağını hazırladı.

İlgililerden alınan bilgiye 
göre, taslak bütçede Beledi
ye gelir ve giderleri 3 mil
yar 975 milyon Hra, Otobüs 
Su İşletmesi gelir ve gider
leri ise 2 milyar 305 milyon 
lira olarak belirlendi.

Belediye bütçesinin 2 mil 
yar 821 milyon lirası cari, 
harcamalara, 851 milyon li
rası ise yatırım bütçesine 
ayrıldı.

KISA KISA
Arabeks müziğinin ünlü seslerinden Küçük Ceylan geç 

fiğimiz günlerde Gemlik’te konser verdi. Akyıldız Aile Çay 
Bahçesindeki konserde, arabeks müzik sevenler coştu.

x X x
Hasanağa ve Karacaati Kamplarında son devreler bi 

tince genel temizlik başladı. Önümüzdeki günlerde iki 
kamp da Bulgaristan'dan gelen göçmenler yerleştirilecek.

x X x
Ankara Halk Oyuncularının sunduğu "Devri Tonton” 

adlı oyun büyük ilgi gördü. Oyun önceki gece de Bursa 
da izleyicilere sunulmuştu.

x X x
Nihat Civan adlı 70 yaşındaki bir vatandaş, Balıkpoza 

rı tuvaletinde ölü bulundu. Kanser hastalığına yakalan
mış olan yaşlı adam yüksek tansiyondan öldü.

x X x
İlk Ufuk Yapı Kooperatifinin anahtar teslim töreni 31 

Temmuz günü kooperatif binalarının önünde yapıldı.

Tayini çıkan Halk Bankası 
Müdürüne

VEDA 
YEMEĞİ

Halk Bankası Müdürü 
Ali Recepoğlu için dün ge
ce Tibel Hotel'de veda ye
meği verildi. Tayini Çıkan 
Ali Recepoğlu için verilen 
verilen yemeğe, bankacılar, 
ve daire amirleri katıldı.

İstanbul'dan gelen otobüs 
ten inen Birinci ailesinin 
üzerine gelen kamyonet, a- 
ilenin 16 yaşındaki kızı Emi
ne Birînci'nin ölümüne ne
den oldu.

Geçtiğimiz hafta Çarşam
ba günü sabahı saat 02-00 
sıralarında Küçük Kumla'da 
eğlenen Bursalı işadamı 
Cem Özcan’ıri kullandığı 16 
EC 002 plakalı kamyonet, 
köprü yakınlarında yolda yü

Ekmek Zammı 
Kabul Edilmedi

Belediye Encümeni geçen 
haftaki toplantısında fırın iş
leticilerinin zam istemini gö
rüşerek red etti.

Fırın işverenleri, mazot fi- 
ması nedeniyle ekmek gra- 
yatlannm, elektriğin zamlan- 
majlarında indirim istemin
de buulndular. Konuyu Çar
şamba günkü toplantıda gö
rüşen Belediye Encümeni is
temi yerinde bulmadı.'

Fırın işletmecileri. Bursa 
Belediyesinin 425 gram ek
meği 400 liradan fiyat verdi
ğini, Gemlik’te ise ekmekle
rin 500 gramının 400 liradan 
satıldığını söylediler. 
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Hint Fakiri...
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8 ADALETSİZ GELİR DAĞILIMI SONUCU, NÜFUSUMU- |
8 ZUN YÜZDE KIRKI HİNT FAKİRİ GİBİ YAŞIYORMUŞ..
8 YOK, YOK.. BİR FARKLA..
S ONLAR DEVAMLI ÇİVİ ÜSTÜNDE...
8 BİZLER HEP DİKEN ÜSTÜNDE... S
8 v • İnan TAMER
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rüyen Emine Birinci'ye çarp
tı. Olaydan sonra kaçan a- 
raç, polis tarafndan aynı 
gün Bursa’da bulundu. Aracı 
sürdüğünü iddia eden Ha
kan Özcan’ın sorgusu sıra
sında kazayı ağabeyi Cem "in 
yaptığı ortaya çıktı. Hakan 
Özcan, ifadesinde, ağabeyi
nin tecilli cezası bulunması 
nedeniyle, suçu kendisinin 
üstlendiğini söyledi.

Kazada ölen genç kızın 
cenazesi Osmaniye Mahal- 
leşinde göz yaşlan arasın
da toprağa verilirken. Cem 
Özcan çıkarıldığı mahkeme
ce tutuklandı.

imam Akaryakıt ve Turistik 
Tesisleri hizmete açıldı

Dev Tesis 
Hizmete Girdi

Gemlik Orhangazi asfal
tında kurulan "İmam Tesis
leri" törenle hizmete açıldı-

Geçtiğimiz hafta Cumar
tesi günü tesislerde yapılan 
törene, Shell Genel Müdürü 
Jan Olea, Belediye Başkanı 
Nezih Dimili, Umurbey Be
lediye Başkam Pars Dön
mez, Ticaret ve Sanayi Oda
sı Başkanı Kemal Akıt, Cum
huriyet Başsavcısı Hüseyin 
Ruhi Us ile çok kalabalık da
vetli topluluğu katildi.'

Tesislerin açılışını Sheö 
Genel Müdürü Jan Olea yap 
ti. Daha sonra tüm konukla
ra tesislerin lokantasında 
Urfa mutfağının seçkin ör
neklerinden sunulan öğle ye 
m eğ i yendi.

İmamoğlu Tesislerinde a- 
karyakıt istasyonu, yıkama 
yağlama ünitesi, otel, lokan
ta, mescit ve cinlenme bö
lümleri bulunuyor.
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Okul Sorunu
»

Birinci Sayfanın Devamı
arterken, nüfusumuz yaklaşık 4’e katlandı.

Ortaöğretim okullarında ilçemize kazandırılan Ticaret 
ve Endüstri Meslek Liseleri ile iki ilköğretim okulu öbür 
okulların sıkletini bir parçada olsun hafifletti.

Her gün büyük bir hızla gelişen Gemlik'te okul ve ders 
lik sayısı bu gelişmeye ayak uyduramıyor.

ilçe imar planlarında yapılan- değişiklerle yerleşim alan 
i lan bir taraftan Engürücük Köyüne, öbür taraftan Küçük 

Kumla ya değin uzandı.
Manastır yöresinde şu anda yaklaşık 500 aile oturu

yor. Bu sayı önümüzdeki yıl binin üzerine çıkacak. Bir 
kaç yıl sonra ise 2 bini aşacak-

İmar planlarında okul alanlan göstermek yeterli değil. 
Bu alanların kamulaştrılarak Milli Eğitim'e kazandırılma 
şı gerekli. Devlet-ulus işbirliği ile yavrularımızın eğitim 
göreceği okullar bir an önce açılmalıdır.

ilkokullarımızda bugün ikili öğretim sürmekte 11 Ey
lül ve Gazi okulunda binin üzerinde öğrenci öğrenim 
görmekte. Dersliklerde bir sırada 3 kişi oturuyor. Sınıf 
mevcutlan 50-60 kişiden aşağı değil;

Sınıf büyüklüklerine göre öğrenci başına düşen hac 
mi vann siz hesaplayın.

Bir de, bu dershanelerdeki öğretmenleri düşünün, öğ 
retmenler, 40 dakikalık- ders saatlerinde öğrencilerine, 
birer dakikalık bile zaman ayıramamakta. Gelin siz bu 
sınıflarda başarı arayın.

Basan, ancak öğrencilerin özel öğretmenlerden ders 
alması veya özel birkaç dershaneye- gitmesi ile mümkün 
oluyor. Sonra, eğitimde fırsat eşitliğinden söz ediliyor. 
Bâr durumdaki okullarda hiçbir zaman fırsat eşitliği ola
maz.

Öyleyse ne yapılmalı?
Yeni gelişmekte olan Manastır bölgesine bir an önce 

bir İlköğretim okulu (ben ilköğretim okullarının yararlı 
olduğuna inanmıyorum ama) yapılmalı.

Gazi Okulunun yükü, Orhangazi Caddesine yapılacak 
ikinci okulla hafifletilmeli. ilkokul ile ortaokul birbirinden 
aytnlmalı. Eğitimciler, işliksiz, yapan ilköğretim okulların 
da ne gibi yararlar sağlıyorlar bir araştırsınlar...

Mezarlık altına da bir okul yapılması bir süre, sonra, 
zorunlu hale gelecek. İmar planı değiştirilirken bu. konu 
yu gözardı etmemek gerekir.

Geleceğimizin güvencesi yavrularımıza sağlıklı1 mekanı 
farda eğitim ve öğretim gördürebiimemiz için, .okul yap 
ma kampanyası başlatmalıyız Gemlik’te.

Yöneticiler, siyasiler, veliler, lütfen okul konusunda bi 
raz.gayretli olum

Hi
Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

♦ FATURA

* PERAKENDE SATIŞ FİŞİ

* ADİSYON

* SEVK İRSALİYESİ

♦ TAŞIMA İRSALİYESİ

* MÜSTAHSİL MAKBUZU

* GİDER MAKBUZU

1 günde davetiye basılır.

|| Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik 
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T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı 

Gemlik
Özel Sunay Motorlu Taşıl 

Sürücüleri Kursu

Fiat Listesi

A 1-2 Bisiklet Motosiklet 150.000.- TL.
B Otomobil Minibüs 350.000.- TL.
C Kamyon 450.000.- TL.
E Otobüs 550.000.-TL.
F Traktör 200.OOO.- TL.

I
GEMLİK

Özel Sonay Motorlu Taşıt
| Sürücüleri Kürsü

| Kayıtlarımız kesiksiz devam etmektedir.

» Her hafta yeni bir gurup başlatılabilir.

Kurs Müdürlüğü
3

MHNOHMHfömBsgasngs 
| i

Yamanlar Ticaret g 
^TELEVİZYON — VİDEO — BUZDOLABI — MÜZİK SET||| 

W HALİ — HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ 
fiŞ ALINIR SATILIR — ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR.

1® ' HAŞAN YAMAN
■ »

İstiklal Cd. Fırın Sk. (Ziraat Bankası karşı aralığı) 
GEMLİK 

jgf Kayhan Danış Sk. Altuntaş İşhanı No. 5/4 BURSA || 

O (Tekelin doğa aralığı) TLF : 226364

Ayrıca Nişan, Nikah, 

Düğün, Sünnet 

Davetiyeleri ve

Her Türlü 

Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

1 raS H
1I
i
■
i
I

sağlık köşesi

Cinsel Hareket Kabiliyetsizliği
(Impoteneia Corundî)

ileri yaşlarda cinsel hareket kabiliyetsizliği normal bir 
• durumdur. Temelinde birçok etmeni olan cinsel hareket 
kabiliyetsizliği genellikle psikolojiktir. Şu hastalıklarda 

1 bin-araz olarak meydana gelmektedir.
Cinsel organlarda doğuştan gelen bozukluklar ve bu 

bölge iltiköbı hastalıklar.
Endokrin hastalıklarından hipogonadiz ve böbrek üstü 

bezi yetersizliği ve guatr bezinin tembelliği.
Genel hastalıklardan : Diabetes mellitus (şeker hasta

lığı), omurilik hastalıkları, zehirlenmeler (clkol, morfin), a- 
. şırı tütün kullanma.

Her ağır hastalık ve aşırı fiziki ve. zihinsel yorgunluk 
cinsel hareket kabiliyetsizliğine neden olmaktadır. Bu tür 
impoteus normaldir. Cinsel hareket kabiliyetsizliği olma
yana ancak kısırlık (impoteutia generandi) şu nedenler
den meydana gelmektedir. Spermaiozoit yapma kabiliyet
sizliği teslisler yokluğu, kriptorsizm, atrofik teslisler, aşı
rı hormon (testosteron) kullanılması, şualanma ve yaşlılık

İkinci bir neden ise spermatözoid kanalların tıkanması 
prostat ve bu bölge iltikabı hastalıkları ve travmadır.

Uyumlu bir yaşam dileğiyle.

* AKYILOIZ
$ Aile Cay Bahçesi

YENİ SEZONUNU
DÜĞÜN' - NİŞAN - SÜNNET YAPACAKLARA AÇTI. 

CEMİYETLERİNİZDE TİTİZ HİZMET, 
İTİNALI SERVİSİMİZLE HİZMETİNİZE 

y} HAZIR OLDUĞUMUZU SAYGIYLA DUYURURUZ.

J Süleyman Akyıldız
TEL. : 10039 GEMLİK

# Jfc # # $ # # $ *

AKYILDIZ TİCARET
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

Alım ve Satımı
RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TELEVİZYON 

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

BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR

MEHMET AKYILDIZ
Pazar Cad. 27—Tlf : 12654 GEMLİK

Kaptan Emlak ve 
Döviz Bürosu

HER TÜRLÜ ARSA, İŞYERİ, DAİRE, 

VİLLA, OTO ALIM VE SATIM BÜROSU

Tel : 13763

Nizam Pasajı Ne. 7 Gemlik
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İÇİMİZDEN BİRİ

Balıkçılar Derneği Başkanı Hüseyin Dinç:

‘Marmara’da Balığı Gelişen Teknoloji Mahvetti
Hüseyin Dinç Kimdir?

Hüseyin Dinç, 1935 yılında Gemlik'te doğdu. İlköğreni 
mini Gemlik’te tamamladıktan sonra baba mesleği olan 
balıkçılığa başladı. Uzun yılardan beri Gemlik Balıkçılar 
Demeği başkanlığını yapıyor. Evli ve 3 çocuk babası.

— Sayın Dinç, bu haftaki konuğumuzsunuz. Balık ya 
saklarının kalktığı şu günlerde sizi seçmemiz bir bakıma 
anlamlı. Sizinle balıkçılık konusunda kısa bir şöyleşi 
yapacağız. Balıkçılık mesleğini kaç yı’dır yapıyorsunuz?

— Fiilen balıkçılığa 1948 yılında ilkokulu bitirdikten 
sonra başladım. Ortaokula yazılmak için hevesliydim. 
Ama, babamın beni okutacak maddi gücü yoktu. Balıkçı 
lığa bu nedenle başladım.

— Çok küçük yaşta balıkçı o'muşsunuz. Bildiğim kada 
nyla balıkçılık ağır bir meslek. Siz o yaşta ne yapardı 
nız?

— O zamanki devirde, balıkçı sandalları şimdiki gibi 
■değildi. Bizim görevimiz, demirlerin ucuna sarılan gazlı 
paçavrayı yakıp tutmaktı. Yeni ışıkçıydık.

— Çocukluk günlerinizdeki balıkçılık nasıldı?
— O devirde balıkçılık Gemlik, Karacaali, Kapaklı, 

Fıstıklı ve Armutlu Köylerinde yapılırdı. En hızlı balıkçı 
Itk merkez olan Gemlik’teydi. İrip ağları, manyet ağları 

1 ile yapılan balıkçılıktı. Tekneler kürekliydi. Daha motor 
girmemişti balıkçılığa.

— Çocukluğunuzdaki balıkçı tekneleri nasıldı?
— Piyade kayıkları vardı. Oç çiftden tut, altı çifteye 

kadar piyadeler vardı. 6 veya 12 kişi kürek çekerdi. Gem 
lik’ten Armutlu’ya giderken 6-7 mil hız yaptırırlardı. Bun 
lar gece çalışılır, balık tutulur, sabah hale yetiştirmek 
için yine küreklerle dönüş yapılırdı. O günün insanları 
dinç ve sağlamdı.

Sandalların tipi geleneksel piyadeydi. Tarihi eser gibiy 
di sandallar. Uzun, işlemeli, zarifti. Şimdi hiç. kalmadı 
gibi birşey.

— Bu sandallar nerede yapılırdı?
— Bu sandallar İstanbul Hayvansarayda yapılırdı. 

En meşhur piyade yapıcısı Hürrem Ustaydı.
Gemlik'te sandal yapıcı yoktu. Şimdiki kalafat yerinin 

sahibi Şemsettin ve Tank Kalafat'ların babası Hüseyin 
Kalafat vardı. Onlarda sandalların onarımını yaparlardı. 
Acılan delikleri pamukla kapatırlar, sonra macun çeker
lerdi. Eskiyen tahtaları değiştirirlerdi.

— Balıkçılık iyi bir gelir kaynağı mıydı?
— Balık 40'li yıllarda boldu. Yiyicisi ise- azdı. İyi bir 

‘gelir kaynağı değildi. Çoğu bedava verilirdi.
— Ne tür balıklar vardı?
— Barbunya, şimdi barbunya diye tekir yutturuyorlar. 

Eskiden kanal barbunyası, saz barbunyası, kum barbun 
yası vardı. Kanal barbunyasına baktığınızda şaşardınız. 
Okadar güzel bir kırmızı rengi vardıki. Ancak, nar çiçe
ğinde bu rengi görebilirsiniz. Şimdi, Çanakkale Bozcua- 
da civan nda bir kısım çıkıyor. Kapaklı, Narlı arasında 
çok çıkardı. Akla gelmedik çeşitleri vardı. Uskumru, ıs
takoz, gümüş, kılıç, bu balıklar bugün artık yok. Kılıç. 
Mudanya Armutlu arasında çoktu. Sandalların ucuna ka 
las takılır, zıpkınla yakalanırdı.

— Nereye kayboldu bu balıklar?
— Balıkçı ihtiyaçtan fazla çoğaldı. Marmarada balık 

ürkütüldü. Deniz kirletildi. Eskiden balığa nadas alanı 
kalıyordu. Bu gün bu alanlar kalmadı. Bir örnek ’ vere
yim, Palamudun kuyruğuna bez bağlayıp denize salarlar 
dr. Beze de bir not, "Balığı yakaladığınız yerden bize ha 
ber verin" diye yazılırdı. Bu balık, Çanakkale’ye 15 gün 
de giderdi. Bugün 24 saatte Çanakkale’ye gidiyor. Balı
ğın kıyılarda düşmanı çok. Hiç koylara girmiyor artık. 
Direk rota çiziyor. Balığı bu teknoloji mohfetti. Radarlar 
balığın nerede olduğunu anında belli ediyor. Herkes hü
cum ediyor balığa. Çünkü, mazot parasını çıkarmak zo
runda balıkçı. İşte hayvanın ürkmesi bundan; Sonra, es 
kîden orkinoslar, yunuslar balıkların av köpeğiydi. Şimdi 
yunus'da yok, orkinos'da.

— Yani teknolojinin gelişmesi bir bakıma balıkçıyı ken 
dİ ekmeğinden ediyor öğle mİ? Bunda kabahat sîzler de 
değil mi?

— Hayır, bizde değil, devlette, önüne gelene kredi 
verildi. Kredi atan balıkçı borçlandı. Borcunun faizini 
ödeyemez oldu. Bu adam ne yapar, balık yakalar. Ya
sakta koysanız balık yakalar. Devlet, yasaklar süresince 
boMtçıya destek olmalı ki, balıkçı yasaklan delmesin. Ya 
şokların konuş tarihleri yanlış. Kirliliğin önlenmesi yine 
devletin sorunu. Bunlar devlet tarafından düzene konur 
ta ve yasaklarda denetim sıkı olursa balık eskisi gibi ço 
ğalır. Hem de birkaç yılda,

— Av ttrasmda «orunlar çıkıyor mu?

— Motorların büyümesi nedeniyle, masraflarda arttı.

Röportaj
Kadri GÜLER

Bu bakımdan, bir bakıyorsun denizin üzerinde 300-500 
tane motor. Bir kapışmadır gidiyor. Eskiden balıkçılar 
arasında sevgi vardı. Artık bu da kalmadı.

— Sayın Dinç, Gemlik'li balıkçılar teknelerini geliştir
mek için kredi kullanıyor mu? Bu kredi ne amaçla ve
rildi?

— Balıkçıların yüzde 95’i açık deniz balıkçılığı yapa
cağım diye kredi kullandı:

— Açık Deniz balıkçılığından neyi anlatmak istiyorsu
nuz?

— Türkiye karasuları dışında balık avlamayı kastedi 
yorum. Ama, tümü kendi karasularımızda avlanıyor. Çe
virme, donatım1 -kredisi vardır. Proje yaparsın, bankaya 
gidip kredi istersin. İpotek alınır, kredinin yüzde 4O’ı ba 
hkçı tarafından ödenmek koşuluyla (Özkaynak) kredi ve
rilir. İhracat yapacaksan, kredi yüzde 99'a kadar çıkar. 
Eskiden, özkaynak yüzde 20 idi. Balıkçının battığını gö
ren banka, özkaynağı yükseltti.

— Başınızdan geçen ilginç bir olayı anlatır mısınız?

— İlkokul ikinci sınıf öğrencisiydim. Okula gitmeden 
önce küçük bir.’ağımız vardı. Onu kıyıda denize atar, ya 
kaladığımız balıkları tenekeye koyardık. Yanımda ağabe 
yim, ağın boyu 6-7 koiaç. Kilotlarımızı çıkarıp, önlükleri 
mizi ağzımızla tutar kumbil, tekir yakalardık. Bu bizde 
bir tutkuydu. Bir gün, bir beyefendi bize doğru geldi. 
Hemen donları, pantolonları giydik. "Rasgele.Reisler" de 
di bize. Yaklaştı balıkları satın almak istedi. "Bunlar 
yenmez" dedik. "Yok bu 'balıklar benim’ en sevdiğim ba 
lıklar" Kaç para dedi. Biz de, "ne verirsen ver" dedik. 
Çıkardı, yeni çıkan 1 liradan verdi. O gün 50 kuruş gün 
lük yevmiyeydi. Her sabah balık tutmamızı istedi. Doğru 
eve gidip babama 1 liralık balık sattığımızı söyledik. Ba 
bam inanamadı. Kulaklarımızdan tuttu, beyefendinin ka 
pısına götürdü. Beyefendi "Ne o Mehmet Kaptan, çocuk 
lardan ne istiyorsun" dedi. Babam parayı sordu. "Tamam 
■ben verdim bu çocuklar hergün bana 1 liralık balık tu
tacaklar" şeklinde konuştu. Biz, balıkları kedilere verdi
ğini biliyorduk. Sonra o adamın, Atatürk’ün Dahiliye 
(içişleri) Vekili Şükrü Kaya olduğunu öğrendik. 15 gün 
Şükrü Kaya’ya 1 liradan balık tuttuk.

Birgün yine çay bahçesinin önünde oturuyoruz. Şükrü 
Bey’de oturuyor. Bize döndü "Haydi artık büyüdünüz 
Birde büyük ağlarla balık yakalayın da göreyim" dedi. 
Sandalye ile oturduğu yerde bize voli çevirtti. O zaman, 
şimdi iskelenin olduğu yer, voli yeriydi. Denizde O gün
lerde balık çıkmıyordu. 7.5 lira verdi, "yakaladığınız ba 
lıklar benim” dedi. 6 kişi başladık voliye. Beyefendi de 
sandalyesinde ayak ayak üstüne attı. Harman’ sigarasını 
yaktı. Başladık çekmeğe. Bir de'ne görelim, .ağlar hava
ya kalkıyor. Sardalya dolu, çektikçe koca koca karagöz 
ler geliyor. 30 tane vardı belki. Her biri 2-3 kilo. Arka
daşlarda surat mosmor. Karagözlerin bazılarını ağın dip 
lerine saklamağa başladılar. Şükrü Kaya uzaktan bizi iz 
liyor. Sandıklara balıkları koyduk. 10 karagöz çalmış bi 
zimkiler. Satış yapıldı. O günkü parayla 100 küsur lira 
tuttu. Yandık diyoruz. Mahfolduk. Satıştan sonra Şükrü 
Kaya geldi. "Çocuklar yaptığınız hareket doğru değil. Çı 
karın şu karagözleri bakayım alttan”, dedi. Biz yerin di
bine girdik. Bir tanesini aldı ve 7.5 liramızı yine verdi, 
120’lık balık sattık. Bu anımı bugün bile unutmadım. 
Ölesiye kadar da unutmam. Ve her hatırlayışta yaptığı
mızdan utanırım.

— Bu güzel anıdan sonra, balıkta pay nasıl yapılır. 
Bunu pek kimse-bilmez ve merak eder? Balıkçı ne alır, 
Reis ne alır, anlatır mısınız?

— Karadeniz ile Marmara balıkçılarında ufak değişik 
lik vardır. Denize açılmadan önce balıkçıya borç verilir. 
Bu hesabına yazılır. Balıkçı bunu evine bırakır. Akarya
kıt, ekmek, yemek,ambalaj, ve sevkiyat masraftır. Üre
tim anından pazara kadar olan zamanda yapılan mas
raf kumanyadır. 100 milyon liralık balık sattık örneğin. 
Masraf 35 milyon lira, 100 milyondan çıkar. Kalan şöyle 
pay edilir. Kaç kişiyiz. Diyelim reisle 20 kişi. Ağlar yıp 
randığı için tayfa ona karışmaz. Yani yırtılsa bile tayfayı 
ilgilendirmez. İnsan karşılığı kadar ağa pay konur. Etti 
40, Teknenin hakkı 15'tir. Tekne, ağ kadar yıpranmaz. 
Etti 55, Satıştan elde edilen 65 milyon, 55’e pay edilir 
ve adam başına düşen para ortaya çıkar. Reis iyi çalışan 
tayfaya bir pay veya daha az, daha çok teşvik pirimi 
payından verir. Düzen budun Avrupa'da balıkçılık sana
yileşmiştir, çalışanlar maaşlıdır. Türkiye'de bu düzen da 
ha yok.

— Peki tayfaların sosyal güvenliği var mıdır?
— Çıkan Bağ-Kur yasası balıkçı tayfasını Tanm işçisi 

kapsam içine aldı. Başvurduğu takdirde primini yatırıp 
ve sosyal güvenceye kavuşur.

— Sayın Hüseyin Dinç, bu güzel söyleşi İçin çok te
şekkür ederim,

SÜRECEK

spor, spor, spor, spor» spor» 

Hamzabeyspor: 0 - K. Kumlaspor: 0

SAHA : HİPODROM

HAKEMLER ; Adem Vural (3), Kenan Yavuzoğu (3),

HAMZABEY : Sabri (2), Haluk (2). Ergûn (2), Mert ut (1). 
Yakup (2), Mesut (2), Şenol (2), Emin (2J, Okan (2), L Cü
neyt 2), İsmail (2).

K. KUMLASPOR : Ali (2). Kurtuluş (2), Hüseyin €2j. Mus
tafa (2), Abdullah (2), Yalçın (2). Haşan (2J, (Selçuk 1), 
Cumali (2), Orhan (2). Tanju (2), Yünüz (2). (Cemil 2).

GOL : Yok.

Oyak Reno : 4 - Borusan Güven : 1
SAHA : MERİNOS

HAKEMLER : Nurettin Karakoç (3), Atilla Öztûrk (21. 
İlhan Dağlı (2).

OYAK RENO : Nedim (2), Latif (3), Recep (3), Yı maz 
(3)' Murat (2), (Tacettin 2), Emin (2), (Ender 2), Beyndin 
(3), Ulvi (3), İsmail (3), Sedat (3).

BORUSAN GÜVEN : Sezgin (1), Yüksel (2), Şükrü (2). 
Hüseyin- (2), Mehmet 1 (2), Mehmet 2 (1), (Abdullah 2) 
Şenol (2), Ali (2), Bilal (2), Yusuf (2), Murat (2), (Ali Os
man 2).

GOLLER : Dk. 6 İsmail, Dk. 35,52 Sedat, Dk. 39 Beya- 
din, Dk.. 71 .Abdullah.

Ağaköyspor: 2 - Gemlikspor: 0
SAHA : HİPODROM 1

HAKEMLER : Atilla Aktan (3). Mustafa ÇokellHer (3), 
İrfan Doğaç (3).

AĞAKÖYSPOR : Rahim (2), Recep (2), Halit (2), (Hüse
yin 1), Bülent (2), Fazıl (2), Kerim (2), (Ferruh 1), Mehmet 
(2), Hüseyin (2), Adnan (2), Ali (3), İsmet (3).

GEMLİKSPOR ■ Savaş (1), Kemal (2), Durmuş (1), Ce
lal (1), (Ahmet 1), Murat (1), Özkan (1), Emin (1), Turgay 
(2), Namık (2), Canip (2), Gökhan (2)

GOLLER : Dk. 51 İsmet, Dk. 60 Ali.

I GALERİ ZAMAN i 
i
f Televizyon - Video - Buzdolabı
t Müzik Setleri - Çamaşır Makinaları ve 

| tüm dayanıklı tüketim mallan
f alım satımı
I >
| Tel. : 14479 !

( Belediye İş Sarayı No. 26 Gemlik )

~İmrTEKNÎk_ i
TELEVİZYON VİDEO MÜZİK SETİ SERVİSİMİZ 

YETENEKLİ KADRO VE TAMİR CİHAZLARIMIZLA 
HANGİ MARKA VE ARIZA DURUMU NE OLURSA 
OLSUN ANINDA ARIZA TESBİTİ UYGUN FİAT YE

GÜNÜNDE TESLİMLE

HİZMETİNİZDEDİR.

NURETTİN SEMİZ
Eski Belediye karşısı Kat 2 Tel : 11866 Gemlik

DÜĞÜN — NİŞAN SÜNNET VE 
ÖZEL GÜNLERİNİZDE

VİDEO Çekimi Yapılır
Müracaat : Körfez Matbaası Tlf : 11797 GEMLİK



SAHİBİ VB SORUMLU MÜDÜR

Yönetim Yeri : İstiklâl Cad Gürçay Pasajı 
No. 5 - Tlf : 4223 — GEMLİK

KADRİ GÜLER
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_ _ gemLik
KÖRFEZ

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
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SAYFA 4

Başsağlığı
Sevgili dostum Abdullah Yenice’nin 

biricik oğlu

MİTHAT YENİCE yi
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim.

Mithat’a Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dilerim

Nezih DİMİLİ
Gemlik Belediye Başkanı

Başsağlığı
DYP Yönetim Kurulu Üyesi, dostumuz Abdulluh Yenice’nin 

biricik oğlu

MİTHAT YENİCE
aramızdan ebediyen ayrıldı. Kederli ailesinin acılarını 

paylaşır, merhuma Allah’tan rahmet dileriz.

Mustafa ve Abdullah
GÜLER

BELEDİYE SARAYI ALTINDA SAYIN GEMLİKLİLERİN

HİZMETİNE AÇILDIK.

GEMLİK SOROPTİMİST KULÜBÜ 
ÖZEL KREŞ VE BAKIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

DUYURU
MÜTEAHHİTLERİN

DİKKATİNE
BİLEZİK — YÜZÜK — KOLYE — KÜPE — KÜNYE

KREŞİMİZE 0—6 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİ KAYITLARI

SAAT — ZİNCİR ÇEŞİTLERİMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ.
BAŞLAMIŞTIR. Balıkpazarı Alemdar Caddesi Zeytinlik

Sokakta 2500 m2 civarında resmi imarlı

KAFKAS KUYUMCUSU
MUSTAFA COŞKUN — NECMİ HASBUDAK

Belediye Sarayı Altı No. 4 Gemlik

FOTO GÜNEŞ
YENİ İMKANLAR SUNUYOR 

• TAKSİTLE FOTOĞRAF MAKİNALARI 
• KİMLİK, PASO, EHLİYET, RUHSAT 

PVC İLE KAPLANIR.

ZAMAN SİZİN İÇİN ÖNEMLİYSE GELİN ZAMANA 
SİZ KARAR VERİN

• BİR DAKİKADA VESİKALIK
• OTUZ DAKİKADA VESİKALIK
• BİR SAATTE VESİKALIK
• BİR GÜNDE VESİKALIK
• BİR HAFTADA VESİKALIK

KALİTELİ VİDEO ÇEKİMİ YEPILIR.
VHS. BETAMAKS

İstiklal Cad. Ziraat Bankası Karşı Aralığı 4/E Gemlik

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi İlanlar Tek Sütün Cm. 100 TL.

İcra ve Mahkeme Kanlan Cm. 500 TL.
Zayi İlanları 3500 TL.

Dernek Kongre ilanları 35.000 TL.

Kooperatif Kongre ilanları 50.000 TL-

Tüzük ilanları 150.000 TL.

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlansın veya yo*

ABONE

Altı Aylık 12.000 TL.

Yıllık 24.000 TL-

it
ğ Vınlanmasın geri verilmez. |K

Gazetemiz basın ahlak yasasına uymayı taahhüt

■ M,. $

KONTENJANIMIZ SINIRLIDIR.

VELİLERE ÖNEM.LE DUYURULUR.

Tel. : 12890
Halitpaşa Mah. 1 Nolu Cad. No. 116

DAG KARDEŞLER
Kereste ve .Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK 
DOĞRAMALIK KERESTE VE 
AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

Gemlik

9

parselasyonla arsa, kat karşılığı müteah-

hitlere verilecektir.

Müracaat : Tel : 14263-11205 Gemlik I

İSMET DAĞ VE OĞULLARI
Tel : İş : 11205 — Ev : 11254-12835
ORHANGAZİ CAD.NO. 30 GEMLİK

Güler Ticaret
•KARABÜK DEMİR

< ÇİMENTO
• TUĞLA

> BİRİKET
SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER
Tlf : 14637 — İstiklal Cd. No. 23 GEMLİK

AKDOĞANLAR
MOTİF DUVAR KAĞIDI BAYİİ VE 

NALBURİYE TİCARETİ

Hüseyin Akdoğanlar

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

İstiklal Cd. Gürle İş Merkezi No. 13 Tlf : 13132

Süper indirimli 
Plastik ve Ebonit Akü Fiatları 

FİKRET AKÜ’DE

Amacımız Halka Hizmet
Tlf : 14599 Gemlik

1 
t

I

stüd 1{O__________
| x,x.o^x î 

; «

OTOMATİK PRİNTER BASKI CİHAZLARI İLE 
FOTOĞRAFLARINIZDA KALİTE - GÜVEN -1 GÜNDE 

TESLİMAT VE CAZİP FİYAT UYGULAMASIYLA 
SİZ SAYIN GEMLİKLİLERE HİZMET ETMEKTEN

GURUR DUYAR.

1 adet amatör resim 195 TL.
36'lık film tabı toplam 7900 TL.
36'lık film 5900 TL.
24lük film 4900 TL-
Vesikalık resimleriniz (12 adet) 4000 TL.

(24 adet) 6000 TL.

FOTOĞRAFÇILIKTA AKLINIZA TAKILAN TÜM SORULARI 
GELİN BİRLİKTE EN İYİ ŞEKİLDE ÇÖZELİM-

Adres ; Pazar Cad. No. 11/B • GEMLİK I

oooonooooooooooooouüoüoooooftajoooooo00®®®^

Gazeteci olmak ister misiniz?
8 Gazeteciliğe meraklı, fotoğraf çekebilen. Lise mezunu X 

genç aranıyor.
$ Müracaat.: Gemlik Körfez Gazetesi
8 __Mooooooooooooooeooaoooc»'*»»------------
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KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Gemlik’in kurtuluşu kullandı
birinci kordonda yapıldı. Törende konuşan Belediye Başkan Nezih Dimili geri döndü.meninden
kurtuluşunda şehit düşen ve kurtuluşumuzu sağlayanları saygı ile anıyo-

doyeniden

Alkol ve aşırı hız ölüm getirdi Belediye Kanalizasyon

işgalin 
yıldö-

Kurtuluş günü 
Başkonmın günün 
belirten konuşma 
ve iki öğrencinin

Belediye Encüme- 
mahrukatçılarının

Belediye 
önemini 
yapması 

şiir oku-

Gemlik'în düşman 
den kurtuluşunun 67.

odun fiyatlarını 
belirlendi.

dere çekti. Belediye Başka
nı silahlı kuvvetler komuta
nını bir buket çiçek verdi.

Gemlik 
ni odun

ması ile devam etti. Daha 
sonra, geçit töreni yapıldı.

Törenden sonra, Şehit C'e

ODUN ZAMLANDI
£ Fiyatların serbest bırakılması istemini Belediye Encü-

YIL 5 17

SAYI : 823

Matbaamızda 
Nişan, Nikâh, Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

Fiyatı KDV Dahil 290 Lira KÖRFEZ
Matbaacılık 
Tlf : 11797 Gemlik

67. yıl törenleri 
“Gemlik’imizin 
runı” dedi.

nümü törenlerle kutlandı.
Tören dûn. saat 9.00’da 

Atatürk Anıtı'na çelen klehn 
konmasıyla başladı. Daha 
sonra Kaymakamlıkta kutla
ma ile devam etti. Saat 10* 
da tören alanına giden pro
tokol halkın kurtuluş günü
nü kutladı.

Bu sırada, şehrin kuzeyin 
den gelen silah sesleri İle 
milis kuvvetleri ve askeri 
birlikler, protokol önünde 
düşman kuvvetlerini sembol 
eden güçleri püskürterek, 
hürriyeti sembol eden siyah 
örtülü kızı kurtardı ve birli
ğin kumandanı kızın göğsün 
deki Türk Bayrağını alıp gön 

malin mezarı ziyaret edile
rek, saygı duruşunda bulu
nuldu.

Gemlik’in düşman işgalin
den kurtuluşu nedeniyle geç 
tiğimiz hafta Cuma günü. 
Çarşı Camiinde "Bülbül Ho 
ca" tarafından mevlit okun
du. Dün gece ise, kurtuluş 
foklör şenlikleriyle kutlandı. 

fiyatları serbest bırakma is
temini kabul etmedi. Meşe 
gürgen odun fiyatı 125 li
raya yükseltildi.

Geçtiğimiz hafta yapılan 
encümen toplantısında o- 
dun satıcılarının istemi gö 
rüşüldü. İstekte, Bursa’da 

CİNSİ (Tpp) ESKİ YENİ
MeşerGürgen kesilmiş 85 bin 125 bin
Meşe 86 tîin
Gürgen (yarma) 80 bin 120 bin
Tahta 70 bin 100 bin

satılan odunun serbest bira 
kıldığı belirtiliyor ve Gemlik* 
te de aynı uygulamanın baş 
latılması isteniyordu.

Encümen aldığı kararda, 
fiyatlann serbest bırakılma
sını kabul etmedi. Ancak.

TRAFİK KAZALARINDA 3 OLU Şebekesi Döşüyor
Narlı Kapaklı Köyleri ara

sında meydana gelen trafik 
kazasında Ali Bavlı (45} ad- 
ft-ışçi feci şekilde öldü.

Küçük Kumla’dan Armut
lu yönüne giden Ali Bavlı, 
yönetimindeki 16 NE 756 
alakalı özel oto. Kapaklı ya- 
fanfanndakî bir virajı ala
mayınca 75 metre uçuruma 
yuvarlandı. Özel otoda bulu
nan Asil Çelik işçilerinden 
şoför Ali Bavlı, olay yerinde 
öldü. Araçta bulunan İsma
il Koktrük ve Arif Kurtuluş 
ise ağır yoralı ölerek Bursa 
Devlet HetKencoinde tedavi 
altına alındılar

Amonyak
Montaj işini
Tokat Aldı

Gemlik Gübre Sanayi Ano 
nim Şirketi bünyesinde ya
pılmakta olan Amonyak Fab 
rfkasının montajı TOKAR ad 
b firmada kaldı.

Amonyak fabrikası rnon- 
tojı iffc olarak ENKA adlı şir 
ket tarafından başlatılmış, 
firma işi zamanında bitirme
yince TÖĞSAŞ Genel Müdür 
lüğü ile aralarında anlaş-

Elmalı Suyu Şebekede

ihtiyacı olduğu

su veriidığirıî müjdeledi, Haydariye Köyü Elmalı suyunun

Devam» Sayfa 2 de

Bey deposundan 
mahallelere artık

ay ç«nde köylünün suya kendi 
için buna olanak bulunmadı.

Belediye Başkam Nezih Dimili, Eşref 
tu afifli ve tu sıkıntısı çeken sokak ve

moziıfc çıkmış ve mahkeme
lik dmuştardı.

Fabrikanın montajını ta- 
nıamiıyacok oton TOKAR şir 
keti yeni görevine başladı.

ses duydum. Olay bir anda 
oldu. Sanırım yanlış solladı
lar.*' dedi, Gözaltına alınan 
kamyon şoförü, daha sonra 
serbest bırakıldı.

dan 296 kişinin İlçemizde 
ikamet ettiği öğrenildi.

Kaymakamlık Makamın

Haydariye’Jiler suya verdi

Balık yasaklarının 
ermesinden sonra 
açılan balıkçılar yine 
nun dqprnjixgrlqr.

Uç aydır ilçenin bir bölümünde çekilen su sıkıntısı 
Befedıye ile Haydarıye Köyü arasında varılan anlaşma 
sonucu çözüme kavuştu.

Bir sûre önce Haydariye Köyünü ziyaret eden Beledi
ye Başkan ve Encümen üyeleri, Nacaklı deresinin suyu
nun azalması üzerine Elmalı suyundan Nacaklı Şebekesi 
ne belirli zamanlarda su verilmesini İstedi, Ancak, geç-

Ali Bavlı’nın cenazesi tö
renle toprağa yerildi. Kaza 
yapan araçta içki şişelerine 
rastlandı.

ECELE 
SOLLADILAR

Geçtiğimiz' hafta Kurtul 
Köyü yakınlarında meydana 
gelen ikinci kazada iki kişi 
öldü, bir kişi de ağır yaralan 
dı.

Cumartesi sabahı saat 
7.30 sıralarında İstanbul yö
nünden Bursa'ya doğru git
mekte olan Ali-Altıntaş yöne 
timindeki 34 P 0002 plakalı 
özel oto, aynı yöne gitmek
te olan demir yüklü Abdul
lah Demir yönetimindeki 
16 DN 309 plakalı kamyona 
yanlış sollama yüzünden ar 
kadan çarptı.

Feci kazada özel otonun 
ön tarafında oturan Ali Al
tıntaş (59) ve Halit İşçan 
olay yerinde beyinleri parça 
lanarak öldü. Aracın arka
sında oturan Osman İşçan 
(62) ise ağır yaralı olarak
Bursa Tıp Fakültesi Hasta
nesine kaldırıldı.

Kamyon şoförü Abdullah 
Demir, kazadan sonra, "Ben 
yolumda ağır ağır gidiyor
dum, birden arkamda bir

İller Bankası tarafından 
yaptırılmayan ilçenin birçok 
sokağında Belediye Fen 
ye Kanalizasyon İşleri 
Müdürlüğünce yeni şebeke
ler döşeniyor.

Arabacılar sokakta kaybo 
lan bacalar ekiplerce geçti
ğimiz hafta içinde bulundu. 
Ağzına Kadar çöple dolu o- 
lan bacalar temizlendi. Ba
zı sokaklarda döşenmeyen 
şebeke .yapılarak bacalara 
bağlandı.

108 Eylerde ise, kanallzas 
yon bacalarının üzerine be
ton döküldüğü için, uzun ara 
malar sonucu bacalar bulun 
du. Blok apartmanlar .ögyn- 
de bulunan.bir baca ige 2.5 
metre derinlikte aramalarla 
zor bulundu.

öte yandan. Bursa asfaltı 
na yapılan sitelern önüne 
de 200 metre, yeni kanali
zasyon şebekesi döşendi.

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili, mevcut kanalizasyon

Gemlik’te Kayıtlı
296 Göçmen Var

Bulgaristan'dan zorun
lu göç eden soydaşlarımız

Gemlik Rotary 
“Yaza Veda”
Balosu Düzenliyor

Gemlik Rotary Kulübü, 
Bursa Almlra Otel'de "Yaza 
Veda" adı altında bir balo 
düzenledi.

Rotary Guvernörü Ali Mü- 
derrlsoğlu’nun da katılacağı 
"Yaza Veda" balosundan el 
de edilecek gelirler İle İlçe
ye bir çocuk -parkı (yapıla
cak.

Guvornör AII-'Müderrisoğ- 
lu, 14 Eylül günü Afemer 
Turisttik Tesislerinde Rotary 
An'neler 1le bir toplantı ya
pacak. Aynı gece guvernör 
onuruna akşam yemeği veri 
leoek.

plânlarının, yapılan şebeke- 
uymadığını, birçok bacanın 
gösterildiği yerde bulunmadı 
ğınr belirterek, "Bu soruna 
çözüm için İller Bankası ile 
temastayız. Değişim projele
ri varsa; belediyemize gön
derilmesini istedik" dedi.

Halk ~~ 
Bankasına
Yeni Müdür

Gemlik HQlk Bankası Şu
be Müdürlüğüne Adnan Be
kir Topaloğlu atandı.

Eski Müdürü Ali Recepoğ 
lu'nun Zonguldak Ereğli ilçe 
sine atanmasıyla boşalan 
Halk Bankası Müdürlüğüne 
Afyon Merkez Şube Müdür
lüğünden atanan Topaloğlu, 
yeni görevine dün başladı.

Öte yandan. Halk Banka
sı, Uzunköprü Muhasebe Mü 
dürü Mehmet Çınar'da Gem 
lik Şubesinde Müdür Yardım 
cısı olarak göreve başladı.

Milli Eğitimde sürpriz atamalar

İLÇE EĞİTİM MÜDÜRÜ 
GÖREVİNDEN ALINDI

Gemlik İlçe Eğitim Müdürü Hüseyin Algan görevinden 
alınarak. Bursa Örtabağlçr İlköğretim Okulu Müdürlüğü
ne atanırken, bu göreve Gemlik Lisesi eski Müdürü Be
kir Güneş getirildi.

Milli Eğitimdeki bir dizi atama, eğitimci topluluğunda 
süpriz olarak nitelenirken, Gempk Ortaokulunun açıldı
ğından beri Müdürü olan Halit Çokal İlçş Eğitim Müdür 
lüğüne Şube Müdürü oldu. Milli Eğitim Şube Müdürü 
Durmuş Yıİmgz işe Şükrü Şenol ilköğretim Okulu Müdür 
lüğüne getirildi.

Gazi İlköğretim pkulu Türkçe öğretmeni idris Aka ise 
Orhangazi İlçesi Milli Eğitim Şube' Müdürlüğüne atandı.

ilçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Algan, atama nede
niyle izne ayrıldı. Atamaları yapılan öğretmen ye yöneti 
çilere, kararnameler dafıg iletilmedi.

Öte yandan ilçemize başka il ye' ilçelerden yeni öğret 
men atamaları oldu. Yeni atanan öğretmenler şunlar :

Adı ve Soyadı eski görev yeri , yeni görey yeri

dan alınan bilgilere göre, 
bugüne değin Gemllk’e gele
rek -çeşitli yerlerde ikamet 
eden ve resmi makamlara 
başvuran 296* kişi bulunu
yor. İlgllijer, 63 göçmen aile 
sinin 1,19*,u kadın, 1001 er
kek, 77'slnln ise çocuk oldu 
ğunu söylediler. Göçmenler 
arasında 42 kişiye iş bulun
du.

Balık El
Yakıyor

Şahin Çalışır

Mustafa Acar İznik Aydınlar Kö Fıstıklı Köyü
Yusuf Say İznik Aydınlar Kö. Elmaçayı Md.
Necla Akkoç İnegöl Şakirlaşke Umurbey İlk.
Ömer Aydın İznik Dereköy Şükrü Şenol İlk
Meral Şahin Umurbey 11 Eylül
Nilgün Aksu Umurbey 11 Eylül
Osman Telci Namık Kemal İlk. 11 Eylül
Hatice Bayraktar Küçük Kumla Gazi İlköğretim
Ahmet Sonat Namık Kemal Gazi İlköğretim
Kazım Gül Tunceli Namık Kemal
Kıymet Gül Tunceli Hürriyet Namık Kemal
Tuncer Güneri Yozgat Aydıncık .JK. .Gazi ilkok.
İbrahim İleri Niğde Cumhuriyet Şükrü Şenol
Temel Erşay Denizli Uzunpınar Gazi İlköğ.
Selim Şahin Rize İkizdere Gazi İlköğ.
A. Birtan Barut İzmit Köseköy Fevziye Köyü
Filiz Beyri Biga Gürçeşme Fıstıklı Köyü
Sabiha Erdoğan Kartal 50. Yıl Fıstıklı Kğyü
Seher Çalışır Kastamonu Taşköprü Şahinyurdu
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sona 
denize
mem-

Körfezde balık gaslinin 
azalması sonucu Balık Ha
line selen ba|ıkda az olu
yor. Bu nedenle tezgahlarda 
istavrit dışındaki balıklar el 
yakıyor.

Geçen .hafta Balıkhanede 
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OKULLAR AÇILIRKEN
Idrls YAVUZ

• Em. İlköğretim Müd.
'MUHTEREM VELİLER

Yavrulonnızaı olan aşırı sevginizden dolayı onlan şı- ı 
martmoyınız. Çocuğunuza çocuk olduğu için bazı haklar 
tanıyınız, fakat asla başıboş bırakmayınız. Çocuğunuzun 1 
arkadaşlarına dikkat ediniz. Malum "Kişi refikinden a- 
zor*' derler. Onlara bir arkadaş kadar yakın olunuz, lâ
kin dozunu kaçırmayınız. Çocuğunuzun yanında öğret- I 
menini çekiştirmeyiniz. Çünkü, öğretmene sevgisi ve İti- I 
madı olmayan öğrenci, başarılı olamaz. Çocuklarınıza İh : 
tiyqcından fazla harçlık vermeyiniz ve nereye harcadığı- I 
nı sorunuz. Tasarrufa ve parayı yerinde harcamaya alış 
tınnız. Yavrularınıza günde hiçolmazsa yarım saat ayın- | 

nız.

KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM

Öğrencilerinizle karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan I 
bir diyaloğ kurunuz. Sevginin, başarının sırrı olduğunu 
unutmayınız. Çocuğun da bir izzeti nefsi ve gururu oldu 
ğunu düşünerek kötü söz ve hareketlerden sakınınız. 
Her kötü hareketi cezalandırmaya kalkmayınız. Tatlı sö 
zün, güler yüzün ve hoşgörünün daha tesirli olacağını | 
unutmayınız. Asla sıkıcı ödevler vermeyiniz. Az ve öz 
ödevler veriniz ve muhakkak kontrol ediniz.

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER

Okullar tatil olurken "seneye çok iyi çalışacağım" di 
ye verdiğiniz sözü unutmayınız. İlk günden itibaren plan 
lı olarak çalışınız. Zamanında yatınız. Televizyona bağlı 
kalmayınız. Oyun ve ders saatlerini birbirine karıştırma
yınız. Size bir istikbal kazandırmak için çırpınan öğret
menlerinizi seviniz. Okulun kurallarına uyunuz. Yarının bü i 
yükleri, idarecileri, yurt savunucuları sizler olacaksınız.

Büyük tatil bitmek üzere. Öğretmenler bir ana ve ba
ba şevkati ile kollarını açmış, özledikleri yavrularını bek 
liyorlar. Okullar, yakında minimini yavruların cıvıltılarıyla 
yeniden canlanarak sokaklar siyah önlük, beyaz yaka ve 
ellerinde çantalarıyla koşan, zıplayan, kelebekler gibi şen 
ve şakrak öğrencilerle/ dolup taşacak. Yarının büyükleri
ni yetiştirecek olan öğretmenler mutlu, veliler umutlu, 
yavrular mesut olacak. Bu. yuvaya dönüşü hepimiz sevinç 
ve heyecanla alkışlıyacdğız.

Öğretmenlik Tanrı mesleğidir. Onun yaptığı, ibadetle
rin en büyüğüdür. Zira memleketin mükadderatını ellerin. 
de tutan kişiler, en küçük memurundan cumhurbaşkanı 
nâ kadar hepsi öğretmenin eseridir. Şu adalet terazisini 
ellerinde tutan hakini, şu hastalara şifa veren doktor, 
şu fabrikatör veya müdür, memleketin müdafaasını üst 
tenmiş olan şu Subay v.s. hep öğretmenin eseri değil 
midir? Eserimizi nekadar itinalı, maddi ve manevi bakım 
dan nekadar sağlam ve kusursuz yaparsak yarınlar o- 
kadar mutlu olur.

Yeni ders yılının bütün Türk milletine hayırlı ve başa
rılı olmasını diler; psikoloji, sabır, şevkat ve sevgi ile mü 
cehhez meslektaşlarımı hürmetle selamlarım.

Haberlerin devamı.. Haberlerin devamı..

Elmalı Suyu Şebekede
geçtiğimiz hafta sonlarında Nacaklı Şebekesine bağlandı 
ğını söyleyen Dimili, "Havaların olağandışı kurak gitme
si, bazı semtlerimizin susuz kalmasına neden oldu. Ön
lem için Stad kuyusundan Eşref Bey deposuna 1800 met 
re uzunluğunda bir şebeke yaptırıyoruz. Gelecek yıl, 
aynı durumla karşılaştığımızda bu semtler susuz kalmıya 
cak. Ama, asıl sorun arıtmadan geçen suyu Gemliklilere 
içirmektir. Haydariye Köyü Elmalı suyu arıtmadan geçip 
şebekeye verilmektedir. Haydariye’lilere Gemlikliler adı
na teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Yağışlara karşın Haydariye Nacaklı suyu debisinde bel 
li bir artış görülmedi.

Celal Çalışkan
Celal Sancar
Belal Altın
Olgun Aydoğan

Milli Eğitimde Atamalar
Erzurum Marman Kilimli Şahirryurdu 

Adıyaman Kahta Selimiye
Sivas Germenek , Fıstıklı

Malatya Hekimhan Haydariye

♦ ♦

Yakıyor
bu denli yükselişi vatandaşı 
tezgahlara bakar kıldı. Hal
kın ençok tükettiği balık is 
tavrit 2-3 bin laradan satılı
yor

Balık El
lüfer 25 bin, tekir 15-20 bin, 
karades 15-20 bin, palamut 
7-8 bin liradan müşteri bek
ledi.

Fakir yemeği olan balıkın

stüdyo__________

SÎZLERDEN GÖRDÜĞÜ YAKIN .İLGİDEN DOLAYI 
"UCUZLUK KAMPANYASINA" DEVAM ETMEKTEDİR.

1 Adet amatör resim 240 TL.
Polaroid vesikalık 4900 TL.
12 Adet vesikalık 4900 TL.
3 Adet Boy resim 4900 TL.
24’lük Film 4900 TL.
36’lık Film 5900 TL.

CAZİP FİATLARLA İTİNALI OARAK 
VİDEO ÇEKİMİ YARILIR.

Fotoğrafçılıkta aklınıza takılan tüm sorulan gelin bir
likte en 'iyi şekilde çözelim.

Pazar Caddesi No. 11/B GEMLİK

sağlık köşesi

Pamukçuk
Çocuklarda görülen ve beslenme yetersizliğinden kay 

naklcnan bir hastalıktır. Tıp dilinde "Caudida Aibicans" 
denir.

Bir çeşit mantar hastalığıdır. Ağız kenarında, gri, ıslak 
noktar halinde beyaz lekecikler şeklinde belirir. Bir süre 
sonra da yayılarak, beyaz bir tabaka oluşturur.

Mut aka doktor tedavisi gerekir. Aksi halde, aşağı so 
lunum yolunun yolları hastalıklarına sebep olur.

Hayırlı, günler.

BELEDİYE SARAYI ALTINDA SAYIN GEMLİKLİLERİN 

HİZMETİNE AÇILDIK.

BİLEZİK — YÜZÜK — KOLYE — KÜPE — KÜNYE 

SAAT — ZİNCİR ÇEŞİTLERİMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ.

KAFKAS KUYUMCUSU
MUSTAFA COŞKUN — NECMİ HASBUDAK

Belediye Sarayı Altı No. 4 Gemlik

GEMLİK SOROPTİMİST KULÜBÜ 
ÖZEL KREŞ VE BAKIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

DUYURU

KREŞİMİZE 0—6 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİ KAYITLARI

BAŞLAMIŞTIR.

KONTENJANIMIZ SINIRLIDIR.

VELİLERE ÖNEMLE DUYURULUR.

Kaptan Emlak ve 
Döviz Bürosu

HER TÜRLÜ ARSA, İŞYERİ, DAİRE, 

VİLLA, OTO ALIM VE SATIM BÜROSU

Tel ; 13763

Nizâm Pasajı No.- 7 Gemlik

I Yamanlar Ticaret 1S 8
S [TELEVİZYON — VİDEO — BUZDOLABI — MÜZİK SETİ» 

| HALI — HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ &

M ALINIR SATILIR — ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR. »

HAŞAN YAMAN »

S İstiklal Cd, Fırın Sk. (Ziraat Bankası karşı aralığı)
: | GEMLİK W
9 Kayhan Danış Sk. Altuntaş Işhanı No. 5/4 BURSA g 
fl (Tekelin doğu aralığı) TLF : 226364 y|

.NUR TEKNİK________
TELEVİZYON VİDEO MÜZİK SETİ SERVİSİMİZ 

YETENEKLİ KADRO VE TAMİR CİHAZLARIMIZLA 
HANGİ MARKA VE ARIZA DURUMU NE OLURSA 
OLSUN ANINDA ARIZA TESBİTİ UYGUN FİAT VE

GÜNÜNDE TESLİMLE

. HİZMETİNİZDEDİR. ».

NÛRETTİN SEMİZ
Eski Belediye karşısı Kat 2 Tel : 11866 Gemlik

i 
i
1

AKYILDIZ TİCARET
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

Alım ve Satımı

9

RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TELEVİZYON 
BUZDOLABI — ÇAMAŞIR MAKİNASI 

ELEKTRİK SÜPÜRGESİ — MUTFAK OCAKLARI 
YATAK ODASI VE MİSAFİR ODASI TAKIMLARI 

BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR

63

MEHMET AKYILDIZ
Pazar Cad. 27—Tlf : 12654 GEMLİK

IKgHEgT 'SraiR8IGS»B8IBS!|g3aaN

TeL': 12890
Halitpaşa Mah. 1 Nolu Cad. No. 116 Gemlik

KAYIP

Bursa Trafik Şube Müdürlüğünden almış olduğum 
112272 nolu (E) sınıfı Sürücü Belgemi kaybettim.

Hükümsüzdür.
Abdulkadir KAYA

SATILIK ARSA

FISTIKLI KÖYÜNDE DENİZ KENARINDA
400 m2 SATILIK ARSA

Tel : 13855 İZMİT

tt at s» a at» u aa J J&az sssaaz sı» jt 35=*®
| Gazeteci olmak ister misiniz? i

Gazeteciliğe meraklı, fotoğraf çekebilen. Lise mezunu I 
! genç aranıyor.

Körfez: Gazetesi Tel : 11797 GEMLİK
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İÇİMİZDEN BİRİ

Petrol tş Sendikası Bursa Şube Başkanı

ccTürk-Iş Demir Çelik Grevi
İSMET YİĞİT KİMDR?

1949 yılında Eskişehir Mahmudiye Kasabası Mesudiye 
Köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Mahmudiye 
de. Sanat Okulunu ise yatılı okudu. 1969 yılında ağaç İş 
leri bölümünden mezun a'du. özel Sektörde ve serbest 
olarak cahşbktan sonra, Kütahya Azot Sanayi’ye 1971 yı 
hntia girdi. Fabrikanın makina modelciliği bölümünde ça 
lıştı. 1973te askerlik görevine başladı. Askerlik bitiminde 
eski görevine döndü. 1979 yılında Gemlik Azotta İşbaşı 
yapt:. 12 Eylül 1980 yılında kcpancn Petrol-iş Sendikası 
ntn 1984 ydtnda yeniden açılması İçin cluştuıulan mütej 
şebbts kurucuları arasında yer aldı. Şubenin Bursa’da 
açılmasından sonra seçimlerde Petrol-lş Şube Başkanlı
ğına getirildi. Bugün hala bu görevini yürütüyor.

Evli ve iki çocuk babası.

— Saym Yiğit, anlaşıycrki, 1969 yılındcn beri fiilen iş 
çiiik ve sendikacılık yapıyorsunuz. Siz Petrol-İş Bursa 
Şubesi olarak hangi işyerlerinde kaç kişi ile örgütlüsü
nüz?

—Bursa'da örgütlendiğimiz işyeri pek çok. Ama 12 
Eylül’den sonra sendikaların yeni işyerlerinde örgütlen
meleri çok zorlaştı. Şu anda Gemlik TÜGSAŞ, BP. ve 
Sunğipek işyerlerinde örgütlüyüz. Lastik-lş Kolunun Pet- 
rol-tş'in kapsamına alınması nedeniyle irili ufaklı pek- 
çok işyerinde (bu yaklaşık 4500 kişiyi bulur) örgütlen
dik. Hcngi işyerinde örgütlenmeye kalksak, sendikamıza 
kayıtlı elan işçilerin akitleri fesh ediliyor. Örneğini çok 
fasa bfr süre önce, eski Maliye ve Gümrük Bakanı Ah 
met Kurtcebe Aiptemoçin’in işyerinde yaşadık. Sendika- 

ı mızın işyerinde lam yetki alacağı sırada, bize üye olan 
I işçilerin birer birer akitleri fesh edildi. Bursa’da örgütlü 

olduğumuz işyerleri şunlar : Taysan, Bursa Akü, Kapsan, 
Deisa, Çimsan, Burboya, Combel Conto, İnegöl Tekel 
Kibrit, Mudanya Petrol Ofisi, Orhangazi Yen San Yenile 
me Sanayi işyerlerinde toplam 1947 kişiyiz.

— 12 Eylül’den sonra iş yasalarında işçi erin cleyhine 
yapılan değişiklikler size nasıl yansıdı. İşveren kıdem 
tazminatın' ödeyip, istediği işçiyi daha önce işten çıkara 
■nazmıydı?

— İş Yasanın 14-16 ve 17. maddeleri 12 Eylül öncesi 
böyle gelişi güzel uygulanamıyordu. En azından, tenkisa 
ta gidildiğinde, başvurduğumuzda 6 ay işçi alamıyordu. 
Aslında 500 bin liradan başlayan ceza var ama işveren 
bunu ödemeye razı oluyor. Çünkü, kıdemli işçiyi çıkarıp 
daha ucuz, sendikasız işçi işverenin işine yarıyor.

— 12 Eylül yasatan işçilere ne gibi mağduriyetler ge
trdi?

— Herşeyden ence iş güvencesi kalmadı. Dışarıdaki 
işsizler içerideki işçiler kıyaslanarak tehdit unsuru haline 
getirildi. En büyük sıkıntı bence bu. Sabah işinden çı
kan bir işçi, ertesi gün, "acaba işime son verildi mi" dü 
şüncesinde olduğu sürece işverimi düşüyor. Örgütlenme 
özgürlüğü zorlaştırıldı.

— Türk İş Genel Başkanı Şevket Yı maz’ın yaptığı bir 
açıklamada, işyerlerinden işçi çıkarıldığı, yerine ise göç
menlerin alındığı doğru mu?

— Maalesef doğru. En son örneğini Erkut Teksirde 
gördük. Petrol-İş’e üye olan 107 işçinin iş akidi fesh e- 
dîldı. Bunların '»erine Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin 
alındığını yine burada çalışan işçilerden öğrendik. Duru 
mu Cumhuriyet Savcılığına bildirdik. Şikayetimiz 6 ay 
içinde işçi alınamaz şeklinde oldu tabii. Savcılık takip
sizlik kararı verdi. Şimdi, İş Mahkemesinde dava açtık. 
Bölge Çalışma "yaptığımız araştırmada böyle bir şey 
yoktur" diye bize cevap verdi. Ama, göçmenler orada ça 
lışıyor .

— Türkiye'de uzun zamandır grev yapılmıyor. Son yıl
ların en uzun grevi ise İskenderun Demir Çelik'te sürü
yor. Bağımsız Çelik İş Sendikasının bu grevine Türk İş 
neden uzun süre sessiz kaldı?

— Demir Çelik grevi, kamu sektöründeki grevlerin 
en uzunu. Bu uzun grev, Türkiye İşçi sınıfının kazanım 
fan açısından dikkate değerdir. Burada çirkin oyunlar 
sergilendiğini hep birlikte duyuyoruz. Grevin uzaması, ba 
alarmın İşine yaradı. Temennimiz bu oyunlara son verip 
bir an önce tarafların karşılıklı anlaşıp, grevin demokra 
fîk bir şekilde son bulmasıdır,

Yalnız Türk iş olarak bu grevin desteklenmesinde çok 
geç kalınmıştır, 24 bin işçi, aylardır bırakın maddi ola
rak, manevi olarak bile destek'enmemlştlr. Biz, Petrol 
İŞ olarak, gazete ve dergilerimizde, basına verdiğimiz 
Emeçlerde, Demir Çelik grevinin desteklenmesini Iste- 

ye okr/ı sıcak tuttuk.

Röportaj
Kadri GÜLER 

İsmet Yiğit :

ni Desteklemede Geç Kaldı”
Bazı sendikalarımız da maddi destek topladı. Türk İş 

bu grevi ciddi olarak ele alıp, Türk İş'e bağlı sendikala 
rın katkısını arttırmak zorundadır. Gerekirse eylem yap
malıdır.

— Sayın Yiğit, Türk-İş içinde Petrol-İş'in yeri nedir? 
Türk-İş bir mozaik. Her görüşte sendikacı var. Bunlar 
arasında sizin yeriniz nedir?

— Son genel kurul da belirtildiği gibi, Petrol-İş, sı
nıf ve kitle sendikacılığı yapan sendikaların başında gel 
mektedir. Kesinlikle işçiyi sağ, sol olarak bölme değil, 
sınıf bilincine göre yetiştirerek kitle sendikacılığının teme 
lini oluşturmaktır.

— Peki Türk-İş’in temel felsefesi nedir?

—Türk-İş’in belli bir temel felsefesi yoktur. Türk-İş 
sınıf sendikacılığı da yapmamaktadır. Türk-İş, ilkelerini 
de belirtmemiştir. Ama, Petrol-İş, sınıf ve kitle sendikacı 
lığı yapacağını açıkladığı an, bazı insanlar çıkıp damga 
sini yapıştırmaktadır. Onun için çok duyarlı olmak zorun
dayız. Bazı kişiler bu ilkelerden dolayı damga vuracak
lar diye de korkup sendikacılık yapılmaz. Kitle ve sınıf 
sendikacılığının hangi dünya görüşünü ortaya koyduğu 
bellidir.

—; Şu anda Gemlik'teki jşyerlerinizde süren toplu söz 
leşme var mı?

— Şu anda yok. Yılbaşından sonra başlayacak. Son 
toplusözleşmeyi TÜGSAŞ'la yaptık.

— 12 Eylüi'de DİKS kapatıldı, tüm mâllarına el kondu. 
Türk-İş kapatılmadı. Ama faaliyetleri durduruldu. Konuş
mamızın başında .1984 yılında izin verilerek Bursa'da sen 
dikayı yeniden faaliyete geçirdiğinizi söylediniz. Petrol- 
İş'in merkezi, 12 Eylül öncesi Gemlik’ti? Neden Bursa'ya 
alındı bu şube?

— Şubenin Gemlik’te açılması için defalarca Valiliğe 
başvuruda bulunduk. Aldığımız yanıt olumsuz oldu.

— Yani o dönemde sendikanın nerede açılacağını Va 
ii mi tayin ediyordu? —

— O dönemde Genel Merkezimiz Gemlik Şubesinin 
açılması için başvuruda bulunuyor. Ama- sıkıyönetim Ko 
mutanlığı Gemlik’e kesinlikle izin vermiyor. Ve son çare 
olarak Bursa’da açılmasına, karar veriyor. Bizim şubemiz 
12 Eylül'de kapatılmadı. Daha önce kapatılmıştı. Bölge
deki işçilerin daha'fazla mağdur olmaması için buna ra 
zı olduk. Bursa’da bile açılmasında büyük problemler 
çıkardılar. Kısacası sendikaların açılmasını pek istemi
yorlardı.

— Peki bugün Sendika merkezini yine Gem ik'e taşıma 
yı düşünüyor musunuz?

— Artık merkezi bir yerleşimimiz oldu. Örgütlenmemiz 
Mudanya, Orhangazi, İnegöl’e kadar yayıldı. Bursa mer
kez durumuna girdi.

— Gemlik'te lokal açmayı düşünüyor musunuz?
— Amacımız önce Bursa’da kendi binamızı almaktı. 

Ama, 1987 grevleri bu isteği erteletti. Ancak, örgütlendi 
ğimiz ilçelerde birer lokal açmayı düşünüyoruz. İşçi ar
kadaşlarımızın kahvehane köşeleri yerine, sohbet edece 
ği, kendi kültür ve sınıf anlayışını pekiştireceği yerlerin 
açılmasını istiyoruz. Zamanlama konusu belli olmadı. Ka 
rar alındı.

— İşçi yıllık izinlerinde tatil yapabiliyor mu?
— Şu anda özel sektörde bu düşünülemez, yıllık izin 

ücreti alınır. TÜG’SAŞ'ln dinlenme tesisleri vardır. Çek 
az işçi buralardan yararlanır. Petrol-İş'in Dikili'de 70 dö 
nüm arazimiz var. 87 grevleri olmasaydı. O yıl yapılacak 
yatırımla büyük dinlenme tesisleri yapılacak, tüm üyeleri 
miz bundan .yararlanacaktı.

— Sayın ismet Yiğit, son olarak söylemek istediğiniz 
blrşey var mı?

— TÜGSAŞ sözleşmesi en iyi sözleşme dedim. İş ye 
rinde bazı huzursuzluklar olmuştur. 7 yıllık bir işçi ile 12 
yıllık bir işçi arasında fark doğmuştur. Bu yüzde zam 
neden’yle doğmuştur. Bir skala ayarlaması yapılırsa, bu 
dengesizlik kıdemler göz önüne alınarak, kapatılabilinir. 
Skala iş yapana eşit ücret verme demektir. Önümüzde 
ki gündem .budur. Skala ayarlaması için Genel Merkez
le çalışmaya başladık. Ama şu tarihte yapılacak veya 
uygulanacak diye’ bir şey bugünden söylenemez. Çünkü, 
grup sözleşmeleri yapılıyor. Aynı sözleşmeler öbür işyer 
leri için de uygulanıyor. Yalnız Gemlik’in istemesi ile bir 
yere varılamıyacağını arkadaşlarımızın bilmesi gereklidir.

* — Sayın Yiğit, bu güzel sözleme için size teşekkür 
ediyorum. Tüm emekçi kardeşlerimize sağlıklı, bol zomlı 
toplu sözleşmeler diliyorum.

— Ben teşekkür ederim.

spor, spor, spor, spor, spor.

Bravo Bsrusan Güven 6-1
Pazar günü Gemlik sahasında ardı arkasına iki karşı 

iaşma oynandı. Saat 14.00'de tik karşılaşma Borusan île 
Uludağ arasındaydı. Bomsap rakibini gol yağmuruna tut 
tu. Karşılaşma 6-1 Borusan'ın galibiyeti ile bitti.

İkinci karşılaşma îse Gemlikspor He Makospor arasın 
da geçti. Makospor deplasmanda puan almaşım bikfi. 
Gemlikspor ise ayağına gelen kısmeti hovartiat» harca
dı. Karşılaşma 1-1 son buldu.

Borusan-UIudağ karşılaşmasının orta hakimliğini Atilla 
Aktan, yan hakemlikleri Cahit Geyik ve Haşini Pazar yap 
tı. Takımlar karşılaşmaya şu kadrolarla çıktı :

BORUSAN : İbrahim (3), Yüksel (2), Şükrü (3|. Meh
met (2), Mülayim (2), Ali (2), Mehmet (3), Ali (2). Abduf 
lah (3, Zafer (3).

ULUDAĞ : K. Kamil (1), Kamil (1), Bülent (2). Harun 
(2), Cebrahil (1), Mevlut (2), Erdinç (3), Erken (1), Ahmet 
(2, Nahit (2), Hakan (2).

GOLLER : Mehmet Dk. 67-83, Murat 74, Bilal 22-50. 
Zafer 61

Gemlikspor 1 - Makospor 1
Gemlikspor Makaspor karşılaşmasında orta hakemliği 

Necdet Sönmez, yan hakemliklerini Cahit Geyik ve Ha
şim Pazar yaptı. Takımlar sahaya şu kadrolarla çıktı :

GEMLİKSPOR : Savaş (2), Kemal (2), Durmuş (1), 
Namık (3), (Veysel 2), Murat (2), Ahmet (2), Turgay (2), 
Gökhan (2), Emir (2), Okan (2), Canip (2).

MAKO : Metin (1), Bilal (3), Hakan (2), Şahin (1), Mu 
zaffer (2), Özdemir (1), (Serkan 3), C’evat (1),’ Fahri (1), 
Burak (1), Fikret (1), Yunus (2).

GÖLLER : Dk. 65 Emin, 72 Serkan.

♦ ♦

Robert Bosch : 2
Küçük Kumlaspor : 1

HAKEMLER : Taner Öncel (3), Rıdvan Koca (3), Recep 
Kayın (3)..

ROBERT BOSCH : Özer (3), İsmail (2), (Erdoğan 1}, 
Aydın (2), İlhan (2), (Mümin (2), Necmi (3), Osman (3), 
Sami (3), Ramazan (2), Hascn (3), Tuncay (2), Erdoğan 
(3).

KÜÇÜK KUMLA : Ali (1), Kurtuluş (1), Hüseyin (2), 
Mustafa (1), Yalçın (3), Haşan (2), Cumali (2), Orhan 
(1), Yılmaz (2), Cemal (3), Tanju (2), (Abdullah 1).

GOLLER : Dk. 65 Yalçın, 73 Necmi, 83 Erdoğan.

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK 
DOĞRAMALIK KERESTE VE 
AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

İSMET DAĞ VE OĞULLARI
Tel : İş : 11205 — Ev : 11254-12835
ORHANGAZİ CAD.N0. 30 GEMLİK

§ AKDOĞANLAR
MOTİF DUVAR KÂĞIDI BAYİİ VE 

NALBURİYE TİCARETİ 
vr

Hüseyin Akdoğanlar 
♦ 
# DUVAR KÂĞIDI VE POSTER KAPLAMA 

HALİFLEKS 
PARKE 
MARLEY DÖŞEME 
FASARİT
BADANA VE YAĞLI BOYA İŞLERİ 
İTİNA İLE YAPILIR.

$
aj. İstiklal Cd. Gürle İş Merkezi No. 13 Tlf ; 15132
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SAHİBİ VB SORUMLU MÜDÜR 

KADRİ GÜLER .. gemlik
KÖRFEZ

1

Yö—tin Yeri : istiklâl Cad Gûrçay Pasajı 
No. 5 * Tlf : 4223 — GEMLİK 

Dizgi ve Baskı 
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
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Geçirdiği trafik kazasından sonra kaldırıldığı Vatan 

Hastanesinde ameliyata alınan ve ameliyat sonu fenalaşa
rak Tıp Fakültesine nakledilen ve tüm çabalara karşın 
kurtarılamıyarak vefat eden biricik oğlumuz,

MİTHAT YENİCE’nin
hastanede yattığı sırada büyük yardımlarını esirgemeyen 

Bursa Milletvekili Sn. Cavit ÇAĞLAR9a
Oğlumuzu yaşama döndürmek için büyük çaba sarfeden 

Prof. Dr. Sn. Ayhan ÖZDEMÎR’e 
. ve çalışma arkadaşlarına

Gizleri bir an olsun yalnız bırakmayan 
Gemlik Kaymakamı Sn. Coşkun ERTÜRK’e 

Belediye Başkam Sn. Nezih DİMİLİ’ye 
Cumhuriyet Savcısı Sn. Hüseyin Ruhi US9a 

Yargıç Sn. Nihat Özyurt’a
ANAP İlçe Bşk. Sn. İbrahim TUNCA'ya 
DYP İlçe Bşk. Sn. Aydın ERENOĞLU'na 

SHP İlçe Bşk. Sn. Erkan MUTMAN'a 

cenazemize katılan, çelenk gönderen, telefon ve telgrafla 
acımızı bizierle paylaşan eş, dost, akraba, arkadaş ve 
yakınlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Abdullah YENİCE 
ve Ailesi

AYRAKTAR
DÜĞÜN SALONU
Bütçenize Uygun Yeni Bir Anlayışla Hizmetinizdedir.

Katlı Pasta - Limonata - Komple Servis - Orkestra 
Araba Süsleme - Gelin Başı Dahil

499.000 TL
Her Türlü Toplantı - Sünnet - 

Cemiyetleriniz İçin
Nişan - Kına - Düğün
Sade Salon

J

A

m

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

♦FATURA

♦ PERAKENDE SATIŞ FİŞt

♦ADİSYON

♦SEVK İRSALİYESİ

♦TAŞIMA İRSALİYESİ

• MÜSTAHSİL MAKBUZU

♦GİDER MAKBUZU

Gündüz : 149.ooo
Gece : 193.ooo

İsteğe Göre Bütçenize Uyğun Video

TL.
Çekimi Yapılır.

Salonumuzda Fotoğraf Çekimi Yapılır. ’

Rezervasyon : Akmanlar Pasajı No. 126 
Bayraktar Düğün Salonu

DUYURU

Tlf : 11839
Tlf : 12442

Has İnşaat Şirketinden 1.9.1989 tarihinden itibaren 
bütün iş ilişkilerim bitmiştir.

3. şahıslara duyurulur.

Cumhur Yalı

Ayrıca Nişan, Nikah,

Düğün, Sünnet

Davetiyeleri ve

Her Türlü

Basım İşleriniz İçin

H izmet i nizd ed i r.

1 günde davetiye basılır.
Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik

(

FOTO GÜNEŞ
YENİ İMKANLAR SUNUYOR

• TAKSİTLE FOTOĞRAF MAKİNALARI
• KİMLİK, PASO, EHLİYET, RUHSAT 

PVC İLE KAPLANIR.

ZAMAN SİZİN İÇİN ÖNEMLİYSE GELİN ZAMANA 
SİZ'KARAR VERİN

, > BİR DAKİKADA «VESİKALIK
| • OTUZ DAKİKADA VESİKALIK

' • BİR SAATTE VESİKALIK
• BİR GÜNDE VESİKALIK
• BİR HAFTADA VESİKALIK

KALİTELİ VİDEO ÇEKİMİ YEPILIR.
VHS. BETAMAKS

İstiklal Cad. Ziraat Bankası Karşı Aralığı 4/E Gemlik

MÜTEAHHİTLERİN 
DİKKATİNE

Balıkpazarı Alemdar Caddesi Zeytinlik 
Sokakta 2500 m2 civarında resmi imarlı 
parselasyonlu arsa, kat karşılığı müteah
hitlere verilecektir.

Müracaat : Tel : 14263-11205 Gemlik
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Fiyatı KDV Dahil 290 Lira

gemUik

KÖRFEZ
______________ HAFTALIK SİYASİ GAZETE______________  

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

VELİLERDE HEYECAN BAŞLADI

Matbaamızda 
Nişan, Nikâh, Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ 
Matbaacılık 
Tlf : 11797 Gemlik

Gölet projesi iller Bankasında

OKULLAR ACİLDİ ^T”’
Tüm yurtta dün ilk ve orta dereceli okullar 
açıldı, ilköğretim Haftası da başladı. Gem
lik’te bu yıl 500 öğretmen, 12000 civarında 
öğrenciyi okutacak.

İlköğretim Haftası nedeniyle emekli Kay
makam Hüseyin Köseoğlu ve emekli öğret
men Hüseyin Güneri evlerinde ziyaret e- 
dildi.

İlk ve orta dereceli okul
lar tüm yurtta /dün törenler
le 1989-90 öğretim yılına 
başladı. İlk öğretim Haftası 
da kutlanıyor.

Dün sabahın erken saatle 
rinde ilkokula yeni başlayan 
öğrencilerini okula götüren 
velîlerdeki heyecan görül
meğe değerdi. Her okulda 
İstiklal Marşı ile okullar öğ
renim yınılı başlattılar. Okul 
Müdürleri bayrak töreninden 
sonra yeni öğrenim yılı nede 
niyle açdış konuşmalarını 
yaptı. Daha sonra dershane
lere girilerek ilk ders başla-

İnşaatlara 
Dikkat

Son zamanlarda ilçemiz
de yapımı devam eden inşa
atlarda görülen başı bozuk
luk yakınmalara neden olu
yor.

inşaat sahiplerinin inşaat 
çevresine koruma bandı 
yapmaması, inşaat atıkları
nın kaldırılmaması sokak sa 
kinlerinin ve taşıt sürücüle
rinin şikayetlerine yol açı
yor.

Vatandaşlar inşaatların da 
ha sıkı kontrol edilmesini 
ve yönetmeliklerin uygulan 
masını istiyor.

Böylesi de ilk kez görüldü

Kömürlerini
Belediyeden tahsis kömü

rü için para yatıran yaklaşık 
100 kişi, depodan kömürle
rini almıyor. Belediye tara
fından Orhaneli’den getirti
len kömür satışları devam 
ediyor. İlk partide getirilen 
150 ton kömür tüketildi. İ- 
kinci parti 150 ton kömürün 
çekilmesine ise başlandı.

Mutman’dan 3 Bin Mektup
SHP İlçe Başkanı Erkan Mutman partili üyelere ve de 

(eğelere hitaben yazdığı iki sayfa tutarındaki mektupta 
"Erken Seçîm"e neden gerek olduğunu anlattı.

Mutman, mektubunda partililerine, "bizler ülkemizin 
ekonomik sorunlarına toplumsal düşünce bütünlüğü için 
efe bakabilmek, temel hazırlıklara karşı politikalara, so
mut uygulama programlarına sahip olmalıyız. SHP ola
rak yakın gelecekteki İktidarımızda kararlı, açık ve ce 

tut atacağımızı halkımıza göstermeliyiz" şeklinde ses- 

leniyor.
Erkan Mutman'ın mektupları partili gençler tarafından 

adreslerine gönderiliyor, Mutman 3 bin kişiye mektup 

göndereceğini açıkladı.

dı.
Saat 9.30 da ise, Atatürk 

Anıtında bir başka tören 
vardı.

İlçe Kaymakamı, Belediye 
Başkanı, Cumhuriyet Baş
savcısı ve okul yöneticileri
nin katıldığı törenle ilköğre
tim haftası başlatıldı. Gazi 
İlköğretim Okulu Öğretmeni 
Ali Okuroğlu, haftanın öne
mini belirten bir konuşma 
yaptı. İstiklâl Marşı ve "An
dımız” söylendi.

Daha sonra hazırlanan 
program gereği, Umurbey’e 
giden protokol, emekli Kay
makam Hüseyin Köseoğlu’- 
nu evinde ziyaret etti.

Kaymakam Coşkun Er- 
türk, Belediye Başkanı Ne
zih Dimili, Cumhuriyet Baş
savcısı Hüseyin Ruhi Us, İl
çe Eğitim Müdür Vekili Dur
muş Yılmaz, Umurbey Bele
diye Başkanı Pars Dönmez 
ve okul müdürlerinin hazır

Ekmekte rekabet başladı

350 Liraya Ekmek Satılıyor
Belediye Encümeni geçtiğimiz hafta fı
rıncıların zam istemini yine geri çevirdi

Fırın işleticileri ekmek fi
yatlarına zam yapılmasını 
isteyerek Belediyeye baş-

Almıyorlar
Belediye ilgilileri havalar 

soğumadan kömürlerin a- 
lınmasını istiyor. Bu neden
le hergün belediye hoparlö
ründen anons yapılıyor. An
cak, parasını yatıranlar bile 
havaların güzel gitmesi ne
deniyle-kömürlerini almıyor
lar.

bulunduğu ziyarette konu-- 
•şan Kaymakam, geleceğin 
yöneticileri ve genç cumhu
riyetimizin kollayıcıları ola
cak olan çocuklara seslen
di. Kaymakam Coşkun Er- 
türk şunları söyledi :

"Sevgili çocukjar sîzler, 
Atatürk ilkelerinin ışığında 
Türkiyemizin yöneticileri o- 
lacaksınıZ Sîzler umudu
muz, geleceğimizsiniz. Bu
gün üzerinize düşen görev
lerinizi çok çalışarak yeri
ne getiriniz. Okulunuzu ve 
öğretmenlerinizi seviniz. Ye
ni öğretim yılınız tümünüze 
kutlu olsun."

Ziyarete katılan öğrenci
ler yanlarında getirdikleri 
bir buket çiçeği emekli 
Kaymakam Hüseyin Köse- 
oğlu'na verdiler. Daha son
ra emekli öğretmen Hüse
yin Güneri ziyaret edildi.

İlköğretim haftası çeşitli 
etkinliklerle hafta boyunca 

vurdular. Konuyu görüşen 
encümen 500 gram ekmeğin 
yine 400 liradan satılmasına 
devam dedi.

Fırıncılar ile Belediye a- 
rasında zam konusunda i- 
natlaşma sürerken Osmani
ye Mahallesinde yeni açılan 
Kardeşler Fırını 500 gram 
ekmeği 350 liradan satma
ğa başlad.

Bir tarafta ekmek fiyatla
rını yükseltmek’ isteyen fı
rıncılar, öte yanda düşük fi
yatla ekmek satabilen bir 
başka -işyeri ^çelişki yarat 
mağa başladı.

Osmaniye Mahallesindeki 
ucuz ekmek satışının başla
ması üzerine bakkallarda 
bu fırınla rekabet için 20 li
ra kârla 350 liraya ekmek 
satmağa başladı.

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili, "şimdilik ekmek fi
yatlarına zam yapılmasını 
düşünmüyoruz. 350 liradan 
ekmek satabilen fırınlar il
çemizde mevcut. Bu fınn ar
zu edilirse günde 7 bin ek
mek çıkarabilirim diyor. • Bak 
kollara verilen kâr marjı ol
masa, yani tezgahta ekmek 
satılsa vatandaş daha ucu
za sofrasına ekmek getire
bilecek.’’ şeklinde konuştu.

kutlanacak.
1989-1990 öğretim yılında 

ilçemizdeki okullarda öğ
renciler 242 derslikte öğre
nim görecekler. Gemlik 
Merkezde ve köylerde 12000 
civarında öğrenci okullara 
devam ediyor. Bu öğrenci
leri 500 öğretmen okutacak.

Belediye otobüslerinde yeni uygulama
AÇIK ÖĞRETİM 
ÖĞRENCİSİNE 
İNDİRİM YOK
Belediye Encümenin aldığı kararla Gemlik 
Bursa arasında ücretsiz seyahat kartlan 
iptal edildi. Şehir içinde öğretmenler de 
bundan sonra bilet alacaklar.

Belediye encümeni toplu 
taşıma yapan otobüslerle 
ilgili bir dizi yeni kararlar 
aldı. Bundan sonra Açık Öğ
retim Fakültelerine devam 
edenler tam bilet alacaklar. 
Öğretmenler de ücretli sa- 
yahat edebilecek.

Belediye Başkanı Nezih 
'Dimili, Gemlik-Bursa arasın
da çalışan otobüslerde üc
retsiz seyahat kartı alanla
rın kartlarının iptal edildiği
ni, yeni isteklere ise cevap 
yerilmiyeceğini söyledi.

Serbest kartla belediye
nin ayda 6 milyon lira zara
ra uğradığını söyleyen Nezih 
Dimili, alınan kararlarla ilgi
li şunları söyledi :

" Belediyemizin şehir içi 
otobüsünde geçen yıl uygu
lamaya konan öğretmenlere 
ücretsiz seyahat olayını kal
dırıyoruz. Buna neden, çalı
şan öbür kesimden gelen 
tepkidir. Öte yandan, Açık 
retim Fakültesine devam e- 
den öğrencilere verilen öğ
renci biletleri de kaldırılmış
tır. Yaptığımız araştırmada, 
bu biletle seyahat edenlerin 
büyük bölümünün başka bir 
işte çalıştığını gördük. Yani 
öğrenci kimliğiyle çalışan 
bu kesimin belediyemizi za
rara uğratması, kamu malı
nın korunmaması anlamına 
geliyor. Mühendislik yapıp 
öğrenci biletiyle gidip gelen
ler var. Şehir içinde öğren-

içimizden Biri

Mahmut 
Solaksubaşı 

ROTARY’yi 
anlatıyor

I Kadri GÜLER'in Yazısı I 
Sayfa 3 te

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili ilçede su sıkıntısının 
kalmadığını söyledi

Nacaklı Deresindeki su
yun azalması nedeniyle As
kerlik Şubesi üzerindeki Eş
ref Bey deposundan su a- 
lan semtler yaz boyunca bü
yük sıkıntı 'çektiler. Lise Cad 
desi, Kayhan Mahallesinin 
bir bölümü. Şehit Mehmet
çik Sokak, mezarlık altı gibi 
semtlere günde ancak bir

ciler yine ücretsiz seyahat 
edecektir. Serbest seyahat
ten Belediye Meclisince ka.- 
bul edilenlerle, yasalarla 
kendilerine bu hak verilen
ler yararlanacaktır."

Rotary Guvarnörü Ali Müderriroğlu :

‘Amacınız Yalnız Hizmet Olsun’
Gemlik Rorary Kulübünün davetlisi olarak 
gelen Ali Müderrisoğlu, Atamer Tesislerinde 
Rotaryenler ve Rotary’annlerle görüştü.

Gemlik Rotary Kulübünün 
yıllık asamblesi Guvarnör 
Ali Müderrisoğlu’nun da ka
tılımı ile yapıldı. Burada ko
nuşan Guvarnör Müderris- 
oğlu, "en büyük hedefiniz 
hizmet olmalı." dedi.

Geçtiğimiz hafta Perşem
be günü ilçemize gelen Ali 
Müderrisoğlu, Rotary Kulüp 
yöneticileriyle görüştü. Da
ha sonra yıllık kurul toplan
tısını yaptı. Rotary’annlaria 
da görüşen Müderrisoğlu, 
kulübün çevreye yapacağı 
kalıcı hizmetlerde eşlerine 
yardımcı olmalarını istedi. 
Guvarnör Ali Müderrisoğlu, 
konuşmasında şunlan söyle-

TAŞI GEDİĞİNE 

| YAZIK, ÇOK YAZIK... I 
ANAP’LI OTUZÜÇLER KENDİLERİNE YOL ARIYOR- |

| LARMIŞ...
TÜMÜ BÎR ZAMANLAR ANAP’IN ÖNDE GİDEN KO- | 

2 DAMANLARL., 
| DEMEK HALA YOLUNU BULAMAMIŞLAR,., 
£ YAZIK, ÇOK YAZIK...
§ BÎR BİLENE SORUP ÖĞRENSELER BARİ...

8 İNAN TAMER
8 ______ §oo<x>ooooc»O0aDaooooooo<x»ooDoooı>ooo<.'«>ooDooc*'.'x>

kaç saat su veriilebiliyordu.
Belediye Başkanı Nezih 

Dimili Elmal; suyunun Na
caklı şebekesine bcğlanmcsı 
nedeniyle artık arozöz ite su 
dağıtımının kaldın occğ nt 
belirterek şunlan söyledi :

" Haydariye Köyüne aylar 
önce yapt ğımız başvuru kö
yün ihtiyacı sona erince ye
rine getirildi. Yaz boyunca 
su sıkıntısı çeken semtleri 
mize artık su geliyor. Gele
cek yıl aynı sıkıntıyı çekme
mek için 1200 metre boru 
döşeyerek stad arkasındaki 
yedek artezyeni her ihtima
le karşılık Eşref Bey depo
suna bağlayacağız. Yine ha
valar kurak giderse suyu 
devreye sokup bu yıl yaşa
nan su sıkıntısını yaşatma
yacağız."

GÖLET PROJESİ

Belediye Başkanı Dimili 
Haydariye deresine yapıla
cak göletle ilgili tüm proje
lerin İller Bankasına verildi
ğini, 1990 programına alın
dığı takdirde gelecekte Gem 
lik'in nüfusu 100 bin olana 
dek, su sıkıntısı çekilmeye
ceğini bildirdi.

di :
" Rotary kendinde önce 

hizmeti düşünen, topluma 
hizmet verme gücü ve bilgi
sine sahip kişilerin oluştur
duğu bir topluluktur. Bunun 
için yörenize kalıcı hizmet 
ler veriniz, yaptığınız hiz
metler yıllar sonra da unu
tulmasın, ses getirsin. Bir 
kulübün çalışması vereceği 
hizmetle ölçülür. Bizim de_ 
şer ölçümüz hizmettir."

YAZA VEDA BALOSU

Atamer Tesislerinde guvar
nör on uruna verilen yemekten 
sonra Cuma gecesi de Bursa

Deva mı Sayfa 4 te
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KONUK YAZARLAR

İLKÖĞRETİM HAFTASI

Ali OKUROĞLU

Bugün ülke olarak, millet olarak mutluyuz... sevinçli
yiz.. Bugün her yıl olduğu gibi cehalet çemberini parça 
(ayacak, yüzbinlerce çocuğumuz daha, eğitim ordusuna 
katılmak için çırpınıyor... Atatürk milliyetçiliğinden ilke 
ve inkılaplarının ışığından yaralanmak için can atıyor... 
Vatanına, milletine, bayrağına, kültürüne, töresine sahip 
çıkmanın ALFABE’sine başlıyor... Doğruyu, iyiyi, güzeli 
görme ve insan olma yarışma katılıyor... Şanlı bayrağı
mızın dalgalandığı her yurt köşesinde aynı ruh, aynı dü 
şünce. aynı heyecan yaşanıyor. Bir özlem bir sevinç yu 
mağı oluşuyor...

Nasıl sevinmeyelim... Çocuklarımız ümidimizdir, Gele
ceğimizdir. Onlar için varız, onlar için yaşarız. En güzel 
şeylerin onların olması için didiniriz.. Onların yükselme
si, yücelmesi bize kıvanç verir, bize mutluluk verir.

Ulu Önderimiz, bu büyük eserim dediği TBMM’nin açı 
lışını çocuklara bayram olarak armağan etmekle 
ödüllerin en 'büyüğünü vermiştir.

O, cephede kazanılan savaştan daha yüce, daha an
lamlı ve de daha zor olan cehaletle yapılan savaşın öne 
mini vurgulamıştır. Bu savaşın ilk etabının ise, ilköğre
timle başladığına özellikle dikkati çekerek hedefi belirle
miştir.. Devletin tüm imkânlarını bu uğurda seferber et
meyi amaç endinmiştir...

“Çünkü ilköğretimi insan için hava gibi, su gibi gerek 
li görmüştür." Bu görevi devletin bizzat üstlenmesini 
prensip saymıştır.

Burada- İlköğretimin önemini uzun uzun anlatmaya 
gerek görmüyorum. Güneş gibi açık ve net olan bu ger 
çeği görmemek mümkün değildir. Asıl olan buna sahip 
çıkmak, gereken önemi vermek ve ondan azami derece 
de yararlanmaktır..

Ülkenin dörtbir yanında olduğu gibi. İlçemizde de 245 
derslikte, merkezde 5584, köylerde 1606 olmak üzere 
TOPLAM : 7190 öğrenci ve 251 öğretmenle.. İlköğretime 
büyük bir coşku ile başlanılmış bulunmaktadır...

Bu büyük bu anlamlı uğraşta, her bireyin her kurum 
ve kuruluşun kendine düşen görevi yapacağına kuşku
muz yoktur...

1989-90 öğretim yılının başlangıcını simgeleyen, İLK
ÖĞRETİM HAFTASI kutlamaları, tüm hafta boyunca okul 
[arda törenlerle ve Belediye ses düzeni, ile halka yansı 
tılan programlarla canlı tutulacaktır.

"Bu sembolik tören vesilesiyle ilköğretim Haftasının 
yeni Öğretim yılının tüm öğrencilere, anne ve babalara, 
aziz milletimize hayırlı olmasını ve başarılı geçmesini te 
menni ediyorum..."

Siz sevgili öğrencilerime de sağlıklı, neşeli ve başarıiı 
nice yıllar diliyor, gözlerinizden öpüyorum.

«samsansa ısa ısa issiösiîssibs »sı
Yamanlar Ticaret

stüdyo___________

SÎZLERDEN GÖRDÜĞÜ YAKIN İLGİDEN DOLAYI 
"UCUZLUK KAMPANYASINA" DEVAM ETMEKTEDİR

1 Adet amatör resim 240 TL.
Polaroid vesikalık 4900 TL.
12 Adet vesikalık 4900 TL
3 Adet Boy resim 4900 TL.
24'lük Film 4900 TL-
36’lık Film 5900 TL.

CAZİP FİATLARLA İTİNALI OARAK 
VİDEO ÇEKİMİ YAPILIR.

Fotoğrafçılıkta aklınıza takılan tüm soruları gelin bir
likte en iyi şekilde çözelim.

Pazar Caddesi No. 11/B GEMLİK

NUR TEKNİK__________________ i

TELEVİZYON VİDEO MÜZİK SETİ SERVİSİMİZ 
YETENEKLİ KADRO VE TAMİR CİHAZLARIMIZLA 
HANGİ MARKA VE ARIZA DURUMU NE OLURSA 
OLSUN ANINDA ARIZA TESBİTİ UYGUN FİAT VE

GÜNÜNDE TESLİMLE

HİZMETİNİZDEDİR.

NURETTİN SEMİZ
Eski Belediye karşısı Kat 2 Tel ; 11866 Gemlik

$ AKDOĞANLAR
MOTİF DUVAR KÂĞIDI BAYİİ VE

NALBURİYE TİCARETİ#•
J Hüseyin Akdoğanlar

DUVAR KÂĞIDI VE POSTER KAPLAMA
HALIFLEKS

& PARKE
# MARLEY DÖŞEME

FASARİt
v BADANA VE YAĞLI BOYA İŞLERİ 
İTİNA İLE YAPILIR.

İstiklal Cd. Gürle İş Merkezi No. 13 TIf : 12132 
&

& 
*
*

&

sağlık köşesi

HAZIRLAYAN
Dr. Ali ÖZGÜR

Koroner Hastalığında Ağrı

Normal bir kimse, kalbini hissetmez, fakat miyokart 
iskemisi ağrı yapar. Bu ağrıyı oluşturan hakiki neden 
bilinmemektedir, fakat miyokarttakî (kalp adalesi) iske- 
misinin kasdan, laktik asit gibi asit maddeler, yahut lu- 
istamin ve kininler gibi ağrı uyandırıcı maddelerin ser- 
bestleşmesine neden olduğu ve bu maddelerin kan do 
(aşımını yavaşladığı için kalpten kafi miktarda uzaklaştı 
rılmamcs.n n ağrıya sebep olduğu sanılmaktadır. Bu anor 
mal maddelerin, konsantrasyonunun yükselmesi, miyokart 
tâki ağrı sinirleri uçlarını uyarır ve ağrı stimulusu sem
patik âferan sinir lifleri ile merkezi sinir sistemine ileti
lir.

Hayırlı yarınlar.

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK 
DOĞRAMALI K KERESTE VE 
AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

İŞMET DAĞ VE OĞULLARI
Tel : İş : 11205 — Ev : 11254-12835
ORHANGAZİ CAD.NO. 30 GEMLİK

Güler Ticaret

•KARABÜK DEMİR
< ÇİMENTO
• TUĞLA

< BİRİKET

[TELEVİZYON — VİDEO —- BUZDOLABI — MÜZİK SETİ 
t HALI — HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ 

ALINIR SATILIR — ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR.

HAŞAN YAMAN

İstiklal Cd. Fırın Sk. (Ziraat

Kayhan Danış Sk. Altuntaş 
(Tekelin doğu aralığı) TLF :

S
Bankası karşı aralığı)

GEMLİK
İşhanı No. 5/4 BURSA

226364

Kaptan Emlak ve 
Döviz Bürosu

HER TÜRLÜ ARSA, İŞYERİ, DAİRE, 

VİLLA, OTO ALIM VE SATIM BÜROSU

Tel : 13763

Nizam Pasajı No. 7

FOTO GÜNEŞ j
YENİ İMKANLAR SUNUYOR

• TAKSİTLE FOTOĞRAF MAKİNALARİ
• KİMLİK, PASO, EHLİYET, RUHSAT r

PVC İLE KAPLANIR.

ZAMAN SİZİN İÇİN ÖNEMLİYSE GELİN ZAMANA 
SİZ KARAR VERİN

• BİR DAKİKADA (VESİKALIK
• OTUZ DAKİKADA VESİKALIK |
• BİR SAATTE VESİKALIK
• BİR GÜNDE VESİKALIK
• BİR HAFTADA VESİKALIK

KALİTELİ VİDEO ÇEKİMİ YEPİLIR.
VHS. BETAMAKS

İstiklal Cad. Ziraat Bankası Karşı Aralığı 4/E Gemlik ı

Süper indirimli
Plastik ve Ebonit Akü Fiatlan 

FİKRET AKÜ’DE

Gemlik Amacımız Halka Hizmet

SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE 
ABDULLAH GÜLER

Tlf : 14637 — İstiklal Cd. No. 23 GEMLİK

GEMLİK SOROPTİMİST KULÜBÜ 
ÖZEL KREŞ VE BAKIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

DUYURU

KREŞİMİZE 0—6 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİ KAYITLARI

BAŞLAMIŞTIR.

KONTENJANIMIZ SINIRLIDIR.

VELİLERE ÖNEMLE DUYURULUR. -

Tel. : 12890
Haiitpaşa Mah. 1 Nolu Cad. No. 116 Gemlik

Gazeteci olmak ister misiniz?

Gazeteciliğe meraklı, fotoğraf çekebilen. Lise mezunu 
genç aranıyor.

Tlf : 14599 Gemlik Körfez Gazetesi Tel : 11797 GEMLİK
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__ çjemLIk
KÖRFEZ SAYFA : 3

İÇİMİZDEN BİRİ

Gemlik Rotary Kulübü Başkanı Mahmut Solaksubaşı :

“ROTARY’NIN AMACI
MAHMUT SOLAKSUBAŞI KİMDİR?

1955 yılında Gemlik'te doğdu. İlkokulu Gemlik'te oku
du. Daha sonra İstanbul Scint Benoit Erkek Lisesine 
devam etti. İstanbul Üniversitesi işletme Fakültesinden 
mezun oıdu. Bir yıl yüksek lisans yaptıktan sonra Gem
likte ticari yaşama atıldı. 1980 yılından beri ticaretle uğ 
ruşıyer. Belediye Meclis üyeliği yapıyor Evli ve 1 çocuk
babası.

— Sayın Solaksubaşı siz Gemlik Rotary Kulübünün 
yeni donem Başkentsiniz. Rotary nedir? Acık'ar mısınız?

— Roteray nînçok kısa tanımı şudur. Mesleklerinde 
iyi noktalara gelmiş iş adamlarının bir araya gelerek, 
topluma hizmet için kurdukları kulüptür. Kısacası hiz
met kuiütüdür. Bu hizmet kulübü deyimi bizde hep yan
lış anlaşılıyor. Kendilerine mi hizmet acaba? Yani birbir
lerine mi hizmet diye. Böyle değil tabii. Sadece ve 
sadece top:uma. çeşitli yönlerden, çeşitli zamanlarda 
hizmet etmeği amaçlıyor. Demek iş adamlarından kuru
lu. Hizmet etmeğe zamanlan ve durumları nedeniyle 
uygunluğu nedeniyle >Ş adamlarından kurulmuştur. Ku- 

, luiduğu 1905 yılında iş adamlannın birbirlerini dönerek 
t ziyaret etmeleri ve toplantılarını bu çark ekseni içjnde 

gerçekleştirmeleri nedeniyle Rotary adını almıştır. Bugün 
kulüp Doğu Bloku ülkelerinde bile kurulmuştur. Ülkemiz 

| de. hep başka illegal derneklerle karıştınlmıştır.
— Ben buradc araya gireyim isterseniz. Bazı çevreler 

Rotcry sözünden değişip anlamlar çıkarıyor. Yani sözcü 
gün ycbancı oluşu, kulübün dış kaynaklı bir kulübümüş 

I imcimi yaratıyor. Bu konu rahatlıkla da istismar ediliyor?
— Rotary anlamım deminde belirttim. Çarktır. Dön

mekten gelir bu sözcük. Bu isim Rotary değilde başka 
bir Türkçe sözcükte olabilirdi. Ama ilk kez ABD'de kurul 
muş olması amaçlarının burada saptanması ve dünyaya 
yayılması nedeniyle her ülkede aynı şekilde anılıyor. Bu 
nun kurulan ülkelere zaran değil yaran var. Tepki adın 
dan dolayı ise hatalı bîr tepkidir diyebilirim.

— Kulübünüze gelen tepkiler bir gruptan mı yoksa 
değişik gruplardan mı oluyor? Tepkilerin kökeni siyasi 
mi?

— Bazı belirli bir grup gibi çıkıyor karşımıza, bazen 
de başka başka. Doğrudan bizimle fikirsel düzeyde mü
cadele eden yok. Ama, kulüp hakkında kulüp dışında ko 
nuşuluyor. Bunları duyuyoruz. Kulüp amlemlerine karşı, 
yazılama karşı açıktan olmayan saldırılar yapılıyor. Kar
şı çıkanların büyük çoğunluğu bilgisizlikten kaynaklanı
yor. Yapılan hizmetleri görseler, sanırım karşı çıkmazlar. 
Biz; karşı düşüncede olan kişilerin toplantılarımıza katıl 
masını istiyoruz. Kulübümüz de hiçbir gizlilik yoktur. 
Açıklık baş prensibimizdir. Zaten her toplantıya mutlaka 
değişik gruptan insanları davet ederiz. Belki yaptığımız 

: işlerin büyük bir bölümünü bir kişi yapabilir. Mesele bu 
। roda birçok kişiyi biraraya getirip hizmet yapma hazzını 

sağlamaktır. Belki kişi tek başına birşey yapacak zaman 
bulamıyor olabilir. Ama, kulüp çerçevesinde topluma ya 
pıfacak faydalı bir hizmetin en azından kenarından tu
tuyordun Böylece büyük hizmetler ortaya çıkıyor. Tepki
lerin kökeni siyasi de olabilir.

— Rotary Uluslararası bir kuruluş. Ulusal konularda 
nasıl tavır alıyor?

— Rotary'nin Uluslararası olması, ortak eylem birliği 
anlamına gelmez. Her kulüp bağımsız bir bütündür. Tek 
basınadır ve eylem birliği yoktur.

— Şunu sorayım. Kulüpler genel merkezden (Guvar- 
nörden) veya Uluslararası üst birimden emir alan kuru
luşlar değil mi?

— Hayır. Sadece guvernörlüğe bilgi verir kulüpler. 
(Stföfararasına olan tek vecibesi çıkarılan dergi iledir. 
İngilizce yayınlanıyordu. Şimdi Türkçesi yayınlanıyor. Ar 
bk onuda almaya zorunlu değiliz. Bir de yurt dışına üye 
başına 5 dolar göndeririz. Nedeni ise gerekli yazışmala 
nn utoşüniması içindir. Masrafa karşılık yapılan yardım
lar.

— UiMİararcsı Rotary'e bağlı olmanın yararları nedir?
— Büyük yararları var. Bu yıla kadar Uluslararası 

| Rötory Vakfından 3 milyon 250 bin dolar nakit para al- 
sırşız. Bunun karşılığında yurt dışına 99 bin dolar yar- 
dnw yapılmış. Bu yardım nasıl oluyor, Paul Harris Dos
tu. Yani Rotan/ kurucusunun dostu diye bir kuruluş var. 
•fetaryen bu kuruluşa üye olmak isterse, bin dolar bağış 
ta bulunmak zorunda. Buna karşılık, kendine bir rozet 
verilir, Türkiye'den 99 kişi Paul Harris Dostu olmuş. 99 
bin dolar bu nedenle ödenmiş. Örneğin Sovyetler Birliği 
Soşkanı Gobaçav'da Paul Harris dostu oldu bu yıl. En 
ferasandır bu durum. 99 bin dolar, 3 milyon 250 bin do 
tor otorak bize geriye dönmüş,

— Nom dönüyor bu para?
— Rotor/nin dünyada en büyük projesi olan çocuk 

tofçi aştsı prejeei ite geldi. Rotary, dünyadan çocuk fel- 
sümek için yoto çıktı. Bunun için de belli pilot böl

Röportaj
KodriGÜLE^

YALNIZ HİZMETTİR
geler seçildi. 30-40 ülkeden Türkiye dünyaya örnek ol
muştur çocuk felç! uygulamasında. Rotary hizmeti bu 
rada başlıyor işte. Alınan yardıma karşılık hizmetin ye 
rine getirilmesi için bütün kulüpler ve rotaryenler örnek 
bir hizmet üretmiş ve sonuçta dünyada parmak ısırtacak 
başarı elde edilmiştir. Bu yıl eğitim amaçlı 2 milyon do 
larhk bir yardım daha geliyor. Kısacası 99 bin dolara 
karşılık alınan 5 milyon dolardır. Çok büyük bir paradır 
bu. Bunun dışında Türkiye, Berezilya ve Uganda da çev 
rilecek bir filmin tüm hazırlıkları tamamlanmıştır. Bu 
film ülkemizin tanıtımı açısından büyük kazanımdır. Dün 
yadaki 24 bin kulüpteki .yaklaşık 1 milyon rotaryen'e 5 
ayrı dilde Bulgar sorununu anlatan bir mektup gönderil 
miştlr. Dış İşleri Bakanlığının bile yapmadığını Rotary 
yapmıştır.

— Kulübünüzdeki üyeler değişik mesleklerden kişiler 
midir?

— Rotarey'nin ana ilkelerinden bir tanesi mümkünse, 
veya mümkün olduğu kadar üyelerini her türlü meslek 
dalındaki kişilerden seçmektir. Nedeni hizmet vereceksi
niz, bir konuda hizmet getireceksiniz, tüm üyeler doktor 
olsa o zaman ne olur, doktorların kulübü oluyor. Bü 
nedenle değişik mesleklerdeki, insanların bir araya gelme 
si, hizmetler açısından çok önem taşımaktadır. Bu yılki 
projemizde bir çocuk parkı var. İçimizde müteahhit ol 
masa; mühendis olmasa,- mimar olmasa sadece doktor
lar olsa bu işi yapmak oldukça zor olur. Tecrübe ve bil 
gi akımının değişik meslekler kolaylaştırmaktadır.

— Kulübünüz sizin döneminizde ne gibi etkinlikler ya 
pacak?

— Projelerimizden büyük olanı ve Gemlik’in ihtiyacı 
olan Hamidiye Mahallesi ile Osmaniye Mahallesi arasın 

-da bu bölgenin çocuklarının yararlanacağı bir çocuk par 
kı yapılacak. Belediye bize yer gösterdi. Arsa sahibi par 
ka kendi, babasının adının verilmesini istiyormuş. Bu en 
doğalhakkı. İyi bir park yapmayı düşünüyoruz. Artı bir 
beceri kursu açacağız. Endüstri Meslek Lisesi ile görüş 
tük. Kaynak, kursu açılacpk. Yaklaşık 150 saatlik kurs 
sonunda bir meslek öğrenecek kursiyerler.

Bir başka proje, toprağa atılan gübre ile kullanılan 
ilacın iyi kullanılması için panel düzenliyeceğiz. Çiftçimi 
zi bilgilendirmek için güzel bir kitapçık meydana getire 
ceğiz. Her zaman elinin altında bulunacak ve başvuru 
kaynağı olacak.

Guvernörümüzün ziyareti sırasında bir proje daha or
taya çıktı. Sivas kangal köpeklerinin dünyada tanıtımı, 
safkanlığının korunması. Safkanlığın belirlenmesi için 
bir labratuvar kurulması. Batıda bu iş labratuvara indir 
genmiş. Hayvanların safkanhğı korunmuş? Üretiliyor, sa 
tıyorlar ticaretini yapıyorlar.

Bizim iklimimizde yetişen bu hayvanı koruma altına 
alıp, üretimini bir standarda-bağlayıp ülkemize döviz ka 
zandırmayı ve bizim köpeğimizi dünyaya tanıtmayı amaç 
lıyoruz. Ancak, bu uzun süreli bir proje. Bu konuda ulus 
lararası bir sempozyum yapılabilir. Guvernörümüz sem- 
pozumun masrafını karşılanacağını söyledi.

— Gemlik Rotary, bugüne kadar çevreye ne kazandır 
dı?

— 1983’de kuruldu' kulübümüz. 1984'den sonra hiz
metler başladı. Liseye dil labratuvarı. Ticaret Lisesine 
bilgisayar, Hamidiye Köyüne Atatürk büstü, cam şişe 
toplama kampanyası, öğrenci bursları devam ediyor. 23 
Nisan’da öğrenci giydiriyoruz, çocuk felci aşısı nedeniy 
le Sağlık Ocağına yardım, köylerde diş taraması yapıldı. 
Diş fırçası dağıtıldı. Dişi çürük hastalar tedavi edildi. Ha 
fırladığım bunlar.

— Bir de şunu sorayım. Kulübünüze yalnız işadamla
rından üye yaptığınızı belirttiniz. Başarılı bir sanatkar da 
kulüp üyesi olabilir mi?

Tabi tek meslek kavramını farklı ele almak gere 
kir. Kişi sanatıyla yaşamını sürdürüyorsa, sanatında ile 
ri gitmiş kişiyse tabii kulübe üye gösterilebilir. Tüm üye 
lerin kabulü ile üye olunur kulübe. Mesleklerde sınırlama 
basın ve din adamlarında yoktur. Önemli olan kulübün 
bünyesine zaman ve maddi açıdan yararlı olabilme özel 
liğini taşımasıdır. Kulübümüz üyeleri ayda 60 bin lira 
aidat öder. Ayda dört gün yemek yenir. Artan paralar 
hizmetlerde kullanılır.

— Geçtiğimiz hafta guvernörünüz geldi.. Asamble yap | 
tınız. Bize guvernör ve asamble sözcüklerini açıklar mı
sınız?

— Guvernör sözcük karşılığı başkandır. Bu başkanın 
bir iş yaptığı yoktur. Tüm kulüplerin başıdır. Sadece j 
uluslararasında Türk Rotary'sinin yaptıklarını tanıtır, on 
lordan gelenleri kulüplere duyurur. Sadece rica eder ve 
yol gösterir.

Dünyanın her tarafından gelen fikirleri süzüp, bizim 
kullanabileceğimizi bize, onların kullanabileceğini onlara 
iletir.

Asamble de guvernörün her yıl kulüplerde yaptığı top 
lantıdır. Fransızca bir sözcüktür birleşim anlamına gelir.
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spor., por. spor, spor, spor.
Gemlikspor: 0 - MKP Kavaklıgücü: 0

SAHA : GEMLİK
HAKEMLER : Adem Vural (3), Serdar Kızıllan (3), Müs- 

tecep Güler (3).
GEMLİKSPOR : Savaş (3), Kemal (2), Durmuş (1), Na

mık (1), Murat (2), Mehmet (2), Turgay (2), Özkan (2), fi
min (2), Canip (2), Eftal (1).

MKP KAVAKLI r Dursun (1), Şükrü (2), Coşkun (2), Er
sin (1), Kurtul (1), Burhan (2), Taşkın (1), Erdinç (2), Ma
hir (3), Yalçın (2), A. İhsan (2).

K, Kumlaspor: 2 - Döktaşspor: 2
SAHA : GEMLİK
HAKEMLER : Serdar Kızıltan (3), Adem Vural (3), Müs- 

tecep Güler (3).
K. KUMLASPOR : Ali (1), Kurtuluş (2), Hüseyin (3), 

Mustafa (3), Abdullah (2), Yalçın (2), Alî (1), Orhan (1), 
Yılmaz (2), Cemil (3), Tanju (2).

DÖKTAŞSPOR : Soner (2), Rasim (2), Sinan (1), Bekir 
(1), Mustafa (3), Haşan (2), Nihat (2), Levent (1), Ersin 
(2), Tamer (1), Sait (3).

GOLLER ;• Dk. 50 Cemil, Dk. 83 Yalçın (K, Kumlaspor, 
Dk. .26 Sait, Dk. 81 Ersin (Döktaşspor).

U. Bayındırlık: 2 - Borusan Güven : 2
SAHA : HİPODROM
HAKEMLER : Orhan Gökgöz (2), İbrahim Afp (3), Tü- 

may Alınca (3).
U. BAYINDIRLIK : Erdoğan (3), Latif (2), Mehmet (3), 

Ali (2), Baki (2), Kemal (2), Ramazan (3), Erkan (3), Se
dat (2), B. Mehmet (3).

BORUSAN GÜVEN : İbrahim (2), Yüksel (3), Şükrü (2), 
Mehmet (2), B. Mehmet (3), Şenol (3), Abdullah (2), Bilal 
(4), Yusuf (2), Eser (3), Hüseyin (2).

GOLLER : Dk. 3 B. Mehmet Dk. 11 Ramazan (U. Bayın
dırlık), Dk. 41-67 Bilal (Borusan Güven).

KIRMIZI KART : Şenol (Borusan Güven).

GENÇLER LİGİ.. GENÇLER LİGİ.. GENÇLER LİGİ.. GENÇ

Gemlikspor: 6 - Gedeiekgücü : 0
SAHA : GEMLİK
HAKEMLER : Alpaslan Bursalı (3), Orhan Onver (3), 

Fikret Aktaş (3).
GEMLİKSPOR : Alp (2), Murat (2), Uğur (3), Cengiz (3) 

Okan (3), Gökhan (3), Ersin (2), Cüneyt (1), Ertan (3), 
Hakan (2), Atanur (4).

GEDELEKGÜCÜ : Nunrıan (1), Hakan (1), Bilgin (1). 
İlhan (1), Mehmet (2), Okan (2), Erkan (1), Nail (1), Ser- 
bülent (2), Halil (1), Murat (1).

GOLLER : Dk. 3 Gökhan, Dk. 30 Ertan, Dk. 72 Cengiz, 
Dk. 74-76-78 Atanur.

Borusan Güven : 1 - Kültürspor: 2
SAHA : GEMLİK
HAKEMLER : Fikret Aktaş (3), Orhan Ünver (3), Alpas

lan BursalI (3).
BORUSAN GÜVEN : Resul (1), Hamza (2), Yusuf (2). 

Tuncay (2), Haşan (3), Kemal (2), Arif (1), A. Rıza (1), 
(Düzgün 1), Bahadır (1), Ahmet (2), Cslal (2).

KÜLTÜRSPOR : Erhan (2), Necati (2), Yıldırım (3), B. 
Şakir (2) (Remzi 1), Mete (3), Alican (2), Mehmet (2), Ta- 
hir (3), Erdal (3)„ Orhan (2), Gürsel (2), (Şakir 3).

GOLLER : Dk. 23 Celal, Dk. 35-80 Erdal.

AKYILDIZ TÎCARET
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

MEHMET AKYILDIZ
Pazar Cad. 27—Tlf : 12654 GEMLİK



SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜR 

KADRİ GÜLER gemUik

Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gürçay Pasajı 
No. 5 - Tlf : 4223 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
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İçimizden Biri
Amacınız
Yalnız Hizmet

BAYRAKTAR
DÜĞÜN SALONU
Bürçenize Uygun Yeni Bir Anlayışla Hizmetinizdedir;

Katlı Pasta - Limonata - Komple Servis - Orkestra 
Araba Süsleme - Gelin Başı Dahil

499.000 TL
Her Türlü Toplantı - Sünnet - Nişan - Kına— Düğün 

Cemiyetleriniz İçin Sade Salon

Gündüz : 149.ooo TL..
Gece : 199.ooo TL..

îsteğe Göre Bütçenize Uygun Video Çekimi Yapılır. 
Salonumuzda Fotoğraf Çekimi Yapılır.

Rezervasyon : Akmantar Pasajı No. 126 
Bayraktar Düğün Salonu

FATURA
♦

*

♦

TU’: 11839
TM : 12442

Toplantıda o yıl yapılacaklar tartışılır. Kulüplere yol gös 
tenr. Bize geldiğinde kangal ı köpeklerin ıslağı ve ilçeye 
çim saha yapılmasını önerdi: Değerlendirmeye alacağız.

_ Sayın Solaksubaşı, konuşmanızın sonuna ge dik 
son olarak ne söylemek istersiniz?

— Rotary kulübü yardım demeği değildir. Bunu yapa 
cak> demekler, vardır. Amaç toplumda eksikliği hissedi- 
lenkonularda kişiye değil topluma yardım edebilmektir. 
Çocuk - felçi aşısı gibi, çocuk parkı gibi, dil lobratuvorı 
gibi. Bir de potansiyelleri bir araya 'getirilmesi olayıdır, 

i Rdtary hizmet içînr çıkarın yüzer bin lira hizmet edece
ğiz demek değil. Herkesin elindekr imkanları en iyi şekil 
det değerlendirmektir.

— Sayın Solaksubaşı bu söyleşi.için teşekkür ediyo
rum.

— Ben teşekkür ‘ederim.

♦

V 
v

Gemlik Lisesi Kantini kapalı zarf'usulüyle "BİR YILLIK" 
süre ile kiraya 'verilecektir.

İstekliler. Gemlik ; Lisesi Müdürlüğünden ihale şartname 
siniştensin edebilirler.

İhale -22.9.989 günü saat 16.00'da Gemlik Lisesi Müdür 
lüğünde cyapılaca ktır.

İlgililere duyurulur.

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

Ayrıca.Nişan, Nikah
PERAKENDE S ATIŞ FİŞİ Düğün, Sünnet
ADİSYON Davetiyeleri ve
SEVK ÎRSALÎYESL

* TAŞIMA İRSALİYESİ

♦ MÜSTAHSİL MAKBUZU

♦ GİDER MAKBUZU

Her Türlü

Basım İşleriniz İçin

H izmetinizded i r

1 günde davetiye basılır

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf 11797 Gemlik

Al m ıra Otelde 200 kişinin ka 
tıdığı "Yaza Veda" balosu 

. yapıldı. buradaki baloya. 
Gemlik Kaymakamı Coşkun 
Ertürk, Belediye Başkanı Ne 
zih Dimili, Garnizon Komu-
tanı Muzaffer Kuş
Rotary Guvamörü Afi Mü- 
derriscğlu, gelecek dönem 
Guvamörü Şahap Tarzı da 
katıldı.

Rotary geceden e'.de edil
miş gelirle yapılacak çocuk 
parkına kullanacak.

Umur bey’e 
Çocuk Parkı

Umurbey İlkokulu karşısı
na mermerci Salih Akovali- 
gil tarafından çocuk parkı 
yapılıyor.

Proje ve finansmanı Salih 
Akovalıgil tarafından sağla
nan çocuk parkının çevre 
duvarları tamamlanmak ü- 
zere.

Öte yandan Umurbey 
Beyleri Mezarlığı yaklaşık 
35 milyon- lira harcanarak 
Helmersan Firması tarafın
dan yeniden düzenleniyor. 
Mezarlık tamamen mermer 
olacak.



YIL

SAYI : 825

26 EYLÜL 1989 SALI

Fiyatı KDV Dahil 290 Lira KÖRFEZ
Matbaamızda

Nişan, Nikâh, Düğün 
ve

Sünnet Davetiyeleri 
1 Saatte 

Teslim Edilir.

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

KÖRFEZ
Matbaacılık
TIf : 11797 Gemlik

KURULUŞ : it HAZİRAN 1973

ATAMA ÖNCE DURDURULDU, SONRA UYGULANDI

Bekir Güneş göreve başladı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan eski Gemlik Lisesi Müdürü, 
şikâyet edilmişti.

bazı dinci çevrelerce Bakanlığa

GEMLİK LİSESİ MÜDÜRÜ İKEN BİR KIZ ÖĞRENCİNİN 
YÖNETMELİKLERE AYKIRI OLARAK OKUL İÇİNDE BAŞ
ÖRTÜLÜ GEZMESİ ÜZERİNE ÖĞRENCİYİ UYARAN BE
Kİ? GÜNEŞ, VELİNİN ÖĞRENCİSİNİN TASDİKNAMESİ
Nİ ALMASI ÜZERİNE, İSLAMCI ÇEVRELERİN HIŞMINA 
UĞRAMIŞTI.

BEKİR GÜNEŞ'İN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE A- 
TANMASl AYNI ÇEVRELERİ HAREKETE GEÇİRDİ. BİR 
PARTİYİ DE ARKASINA ALAN BU ÇEVRELER, MİLLİ E- 
ĞİTİM BAKANLIĞINA ÇEŞİTLİ ADLARLA TELGRAFLAR 
ÇEKEREK MÜDÜRÜN ALINMASINI İSTEDİLER.

BAKANLIK İÇİNDEKİ İSLAMCI GRUPLARIN DA ETKİSİY
LE BEKİR GÜNEŞ'İN ATAMASI TEL EMRİ İLE PERŞEM
BE GÜNÜ DURDURULDU. ANCAK, ANAP İÇİNDEKİ RA
DİKAL KANAT, OLAY EL KOYUNCA, BİR GÜN ÖNCE İP
TAL EDİLEN ATAMA ERTESİ GÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

İlçe Milli Eğitim Müdürlü- Bekir Güneş hedef haline si'ndeki olay Bekir Güneş Önceden yaptıkları gibi Ba- perşembe günü durdurulan Bekir Güneş olayı ANAP’tn
güne atanan Bekir Güneş’in 
ataması, geçtiğimiz hafta 
içinde durduruldu ertesi 
gün yeniden işleme kondu. 
Bekir Güneş, cuma günü 
görevine başladı.

Bekir Güneş. Gemlik Li
sesi Müdürlüğü yaparken, 
bir kız öğrencinin yönetmen 
lîkiere aykın başörtülü ola
rak okul içinde gezmesi ü- 
zerine öğrenciyi uyarmış, an 

getirilmişti.
Aynı çevreler, olayla 'ilgili 

olarak Milli Eğitim Bakanlı
ğına da baskı yaparak okul 
müdürünün görevden alın
ması girişiminde bulunmuş
lardı. Milli Eğitim Bakanlığı
na sızmış bulunan İslamcı 
çevrelerin de etkisiyle, bir 
süre sonra Bekir Güneş gö
revinden alınarak. Bursa dı
şına sürüldü. Gemlik Lise- 

öğrenci olayını aşarak, A- 
NAP içindeki radikallerle, 
dinci grupların mücadelesi
ne dönüştü.

İl dışındaki görevinden bu 
kez Bursa Çınar Lisesine 
atanan Bekir Güneş, geçti
ğimiz hafta İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne getirildi. Bekir 
Güneş'in bu göreve atanma 
sı, ilçedeki dinoi çevreleri 
yeniden harekete geçirdi. 

kanlığa telgraf çekip bir 
yandan da ilçe ve Bursa’oa 
kendilerine yakın basın ka
nalıyla Atatürkçü bir öğret
meni göreve başlatılmadan 
atamasının durdurulması 
sağlandı.

Bu olay Milli Eğitim cami
asında ye ANAP’lı radikaller 
arasında ters, tepki gördü. 
Bakanlıkla başlayan -temas 
lar sonucu, geçtiğimiz hafta 

atama, cuma günü iptal e- 
dildi. Saat 16.00 sıralarında 
Bursa Milli Eğitim Müdürü 
Necmi Yazıcıoğlu, Gemlik 
Kaymakamı Coşkun Ertürk'- 
ü arayarak; Bekir Güneş’in 
hemen göreve başlatılması
nı istedi. Bekir Güneş, izinli 
olduğu halde bulunarak, İl
çe Eğitim Müdürlüğüne ge
lerek görevi teslim aldı. Da
ha sonra izne aynldı.

kendi içindeki grupların sa
vaşımı olarak niteleniyor. 
Olay Milli Eğitim çevresinde 
ve ilçede' merakla izleniyor.

Belediye 
Meclisi
5 Ekim’de

cak öğrenci tutumunda bir 
değişiklik yapmayınca, öğ
renci velîsi çağrılarak kızla
rının başka bîr okula nakli 
istenmişti.

Azot yakınlarında oturan 
bu öğrencinin durumu İs
lamcı çevrelerce kendi ideo
lojilerine malzeme yapılarak 
Bursa'da yayınlanan bir ye
rel gazetede konu sürman- 
şst işlenerek. Lise Müdürü

SHP’de
Örgüt 
Toplantısı

Sosyal Demokrat Halkçı

ÇİRKİN OLAYI NEFRETLE KINIYORUZ

YILMAZ AKKILIÇ’A SALDIRDILAR
Gazetemizin eski köşe yazarlarından’ Olay Gazetesi 

yazan, tarihçi ve araştırmacı Yılmaz Akkılıç, geçtiğimiz 
hafta iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar yakalandı.

Olay, cumartesi günü saat 12.00 sıralarında Yılmaz Ak 
kılıç’ın çalışma odasında meydâna geldi. Olay Gazetesi
nin danışma bölümüne gelen iki kişi, Haşan Uçar adını 
vererek Yılmaz Akkılıç’la görüşmek istedi. Bu arada ya
zı işleri servisinde dolaşan Akkıhç’a ziyaretçisi olduğu 
bildirildi. Akkılıç, ziyaretçilerin odasına alınmasını istedi. 
Bir süre sonra da kendisi odaya girdi. Oda kapısını ka 
patan saldırganlar, "Sen kim oluyorsun da Özhan'lar ko

nusunda yazı yazıyorsun" diye' küfür etmeğe başladılar. 
Akkılıç’in telefona sarılmak istemesi üzerine müdahele 
eden saldırganlardan biri masa üstündeki makası kapa
rak Akkılıç’in yüzüne tersiyle vurdu. Saldırganlar daha 
sonra odadan kaçtılar. Durumu telefonla danışmaya bil 
dirmesi üzerine' saldırganların, önü kesildi. Ancak görevli 
leri itip camlan kırarak kaçtılar.

OLAY EMNİYETE DUYURULDU

Çirkin olaydan sonra, durum Emniyet Müdürü Ali A- 
Devamı Sayfa 4 te

Toplanıyor
Belediye Meclisi Ekim ayı 

toplantılarının ilkini ayın 5’ 
inde yapacak.

Belediye Encümeni 5 E- 
kim günkü toplantısı için 
gündem belirledi. Buna gö
re, Su Otobüs İşletmesine 
ek bütçede aktarma yapı
mı, 1990 yılı belediye resmi 
ve tarifelerinin görüşülmesi, 
imar planı ile ilgili şikayetle 
riri görüşülmesi, iskele geçiş 
ücretlerinin karara bağlan-

Devamı Sayfa 4 te

Sürücü Kursu
Parti Yönetim Kurulu tüm 
partili üyeleriyle 1 Ekim gü
nü Belediye Düğün Salonun
da toplantı yapacak.

SHP İlçe Başkanı Erkan 
Mutman, toplantıda parti içi 
ve ülke sorun lan nı n görüşü
leceğini belirtti.

Erkan Mutman, gazeteci 
yazar Yılmaz Akkıhç’a yapı-

Devamı Sayfa 2 de

Belediye Beton Kırma
Makinası Aldı

Belediye Meclisi geçtiği
miz hafta yaptığı toplantısın 
da beton parke yapan maki 
no alınmasına karar verdi.

HAFTAYA BAKIŞ

Bir Atama Öyküsü
Kadri GÜLER

Gemlik Milli Eğitim Müdürlüğünde geçtiğimiz haftalar 
bir dizi atamalar gerçekleştirildi. Bu atamalar nedeniyle 
bazı çevreler bîr bardak suda fırtınalar estirdi.

Neydi bu kopan gürültünün ardı?
Bugünkü yazımda İlce Eğitim Müdürlüğü atamasına 

değineceğim,
ANAP’ın iktidar olmasıyla, partinin doğal siyasi yapısı 

nedeniyle, ülkücü ve dinci gruplar kendilerine hedef seç 
tikferî mevkileri Milli Eğitim Bakanlığında (bilhassa Ba-

Devamı Sayfa 2 de

—

HASTANE 1
Gemlik Devlet Hastanasi 

açılış hazırlıklarını büyük 
bîr hızla sürdürüyor. Geçtiği 
miz hafta hastaneye iki ye
ni doktor daha atandı.

Hazırlıkların tamamlanma
sından sonra bir aya kadar 
hizmete girecek olan Devlet

Eskişehir’de bulunan bir 
firma tarafından üretilen be 
ton parke makinası ile ilgili

Devamı Sayfa 2 da-

AYA KADAR HAZIR
Hastanesine' geçtiğimiz haf
ta yeni diş ünitesi bağlandı. 
Narkoz cihaz ve ameliyat 
masası alımı için ise i hale 
yapıldı.

Hastane Baştabibi Ali 
Muhsin Sözer, çalışmalara 
eşlik ederken, sınavla alınan 
hizmetli ve memurlar çevre 
düzenlemesi için 'bedenen 
çalışıyorlar.

Hastaneye doktor atama
larının sürdüğünü söyleyen 
Başhekim Sözer, 8 uzman

Devrilen Pota 
Öğrenciyi 
Yaraladı

Geçtiğimiz hafta Gazi ilk
öğretim okulunda meydana 
gelen kazada, okul bahçesin 
deki basketbol balasının 
devrilmesi sonucu Fatma

Devamı Sayfa 2 de'

Arkadaşının 
Evinden 
Altın Çaldı 

Yazısı Sayfa 2 de

doktor kadrosunun dolduru
lacağını belirterek şöyle ko
nuştu :

"Bir hastanenin yeni hiz
mete girmesi kolay bir olay 
değil. Hergün birçok eksik 
çıkıyor. Bütün arkadaşlarım-

Devamı Sayfa 4 te

îş Bankasına 
Yeni Müdür

İş Bankası Gemlik Şubesi 
Müdürlüğüne Ahmet Bakar 
atandı.

İş Bankası eski Müdürü 
Erdoğan Aksu'nun emekli 
olması üzerine bu göreve İz
mit Merkez Şubesi Müdür 
Yardımcısı Ahmet Bakar ge 
tirildi. Bakar 19 yıllık banka
cı;

İçimizden Biri

Kadri GÜLER
Bu Hafta 31 Yıllık
Emekli Öğretmen

Halil UĞUR’la
Konuştu

Yazısı Sayfa 3 te

2 Nolu Cadde 
Yeniden 
Düzenleniyor

Gemlik Küçük Kumla yolu 
bağlantısını sağlayan ve çok 
bozuk durumda olan 2 nolu 
caddeye beton parke döşe
niyor. <■

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili, 2 nolu caddeden iki 
yıl sonra su şebekesi geçe-

Devamı Sayfa 2 de

noaoooıx>c»Qooooo(XJot;oo3c<vaTocooooLx oooooooü
| TAŞI GEDİĞİNE

I H AB ABAM KES... |
8 BİLİYORUZ, EVET TEK'SİN
8 TEKSİN DİYE HALK EZAMI ÇEKSİN.,
8 DİREK DİKECEĞİM DE, KES..
K TEL DÖŞEYECEĞİM DE, KES...
5 BOYA YAPACAĞIM DE, KES...
8 REVİZYON DE, KES...
8 ARIZA DE, KEŞ...
8 İŞGÜNÜ DEME, KES...
8 TATİL TANIMA KES..; \
8 BAYRAM BİLME, KES... ’
8 GEÇ ÖDEDİNİZ DE, KES...
8 HABABAM KES... Ş
8 KİMSEDEN NE SES, NE NEFES...

YETTİ BE!... S

inan TAMER S
OOOOCNMOOOOOOOOOODOOOMlOCOOOaOOOOOOOaMMMİ

68 Kursiyere 
Sertifika Verdi

İlçemizde yeni açılan özel 
Sonay Sürücü Kursu 35 gün 
lük eğitim ve öğretimini ta
ma mlıy orak yapılan sınavda 
63 kursiyere sertifika verdi.

Ûç grup toplamı 75 kursi
yer geçtiğimiz hafta sınav 
oldular. Sınavlarda basan 
gösteren 68 kişiye okulda 
düzenlenen törenle sertifika 
lan dağıtıldı.
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Bir Atama öyküsü
kan Vehbi Dinçerler döneminde) kapmışlardı. Aslında, 
Milli Eğitim Bakanlığının parsellenmesi 12 Eylül öncesi
ne dayanıyordu.

Hafızalarınızı yoklayın... Son MC hükümeti döneminde 
bu Bakanlık ülkücülerce parsellenmemiş miydi?

12 Eylül sonrası gelen suskunluk, siniş, ANAP’ın ikti
dar oluşuyla yeniden kadrolaşmaya dönüştü.

Bugün tüm çağdaş, Atatürkçü eğitimciler birer birer 
yönetim kadrolarından uzaklaştırılıyor. Bu kadrolara ya
rı hoca, yan öğretmen kişiler getirildi.

Arabesk bir siyasal yapıya sahip olan ANAP içindeki 
radikaller tüm bu gelişmelerde yalnız seyirci kaldı.

Atatürk devrimlerinin bir bir yok edilişi sırasında bazı 
aydınlann sesleri çıktı. Ama, bu sesler de yeterli olmadı. 
Milli Eğitimdeki kadrolaşma, bugün daha da devam edi
yor.

x X

Gemlik Lisesindeki bir kız öğrencinin yönetmenliklere 
uygunsuz giyimle okula gelmesine, Okul Müdürü Bekir 
Güneş'in tepki göstermesi kadar doğal ne olabilirdi.

Bu olay 1970'li yıllarda olsaydı yer yerinden oynardı. 
Bir siyasi partinin simgesi haline gelen türbanlı eğitim 
modeli için başlatılan savaşımın en sıcak günlerine ge 
ten Gemlik Lisesi olayı, ilçedeki Refah Partili ve bilmem 
ne tarikatlarına mensup kişilere malzeme olmaya yol 
açtı.

Bu siyasi partinin Bursa’da yayınlanan yan resmi ya
yın organı, olayı sürmanşet yaparak dikkatleri Gemlik 
Lisesine çekti. Konunun özü saptırılarak. Okul Müdürü 
hedef gösterildi. Özlerinde şeriatçılık yatan kesim "Baş 
örtü” olayına "mal bulmuş mağribi" gibi sarıldılar.

Sonuçta, Gemlik Lisesinin çağdaş, başarılı, disiplinli 
Müdürü sürüldü. Hemde ANAP'lıların tüm çabalarına 
karşın atama durdurulamadı.

Müdürü “münferi" ilan edenler, okul velileri değildi.
Dışarıdaki başka bir siyasi görüşü paylaşan kişilerdi. 

Bu kişiler, öğrenci velisini zorla şikayet ettirdiler. Sonuç 
ta, zaferi kazandılar. Zafer sarhoşlukları ise uzun süre 
onlara haz verdi.

Gemlik Lisesindeki olay, Atatürkçü düşünce ile onun 
karşıtı olanların kavgasıdır. Kim ne derse desin olay bu 
dur.

ANAP Gemlik İlçe örgütü, ağırlıklı siyaset yapamama
nın Lise olayı île faturasını ödedi. Bu konuyu da kendi
leri için bîr prestij meselesi yaptılar. Bekir Güneş'e, 
"sen git, biz seni yine getireceğiz" dediler.

Ve bîrgün, ansızın beklenen geliş gerçekleşti.
Malum çevreler, hemen harekete geçtiler. Sözcülerini I 

yapan gazetelerle yine aynı oyunları sergilemeye başla i 
dılar. Belli odaklardan çekilen telgraflar, sonucu Bakan
lıktaki yandaşlan vasıtasıyla atamayı bir günlüğüne dur ; 
durdular.

Hangi siyasi görüşte olursak olalım, namuslu, çalışkan, i 
çağdaş, ilerici ve Atatürkçü devlet görevlilerini korumak | 
zorundayız. Bu bir kavgadır.

ANAP İlçe örgütü burada görevini yapmıştır. Bu kav
gada kendilerini Atatürkçü sananlar susarlarsa, sonunda I 
çok pişman olurlar.

Beton Kırma
incelemelerini yapan Fen İş
leri Müdürlüğü başkanlığa 
sunduğu raporda, makina 
alımı ile ilçenin büyük bir 
sorunun çözüme kavuşaca
ğı belirtildi.

Firma sahiplerini geçtiği
miz hafta belediyeye davet 
edilerek yapılan pazarlıkla 
beton parke makinası taksit 
li olarak 79 milyon liraya 
alındı.

Belediye Başkanı Dimili, 
makinanın faaliyete girmesi 
ile ilçenin tüm cadde ve so
kaklarının asfaltının kaldırı
larak parke yapılacağını söy 
ledi.

Devrilen Pota
Aktaş adlı 7 yaşındaki 
çocuk yaralandı. Kaza okul 
bahçesinde bulunan beton 
potanın beton bağlantıları
nın çürümesi nedeniyle dev
rilmesi, sonucu meydana 
geldi. Birinci sınıf öğrencisi 
Fatma Aktaş, devrilen pota 
ile ayakları kırıldı. Yaralı öğ 
renci Bursa Devlet Hastane
sine kaldırıldı. Kazada şans 
eseri başka yaralanan olma 
dı.

2 Nolu Cadde 
Yeniden 
Düzenleniyor 
ceğini bildirerek şunları söy 
ledi :

"İki nolu caddeden binler
ce araç geçmekte, yolun 
çok bozuk olması, şikayetle 
re neden olmaktaydı. Bu ne 
denle 1900 metre yolu beton 
parke döşemeye karar ver
dik. Parkenin sökülmesi çok 
kolay, onarımı da asfalttan 
daha ucuza mal olmakta. E- 
manet usulü ile 49 milyon li
raya düzenlemeye başladık. 
Birkaç günde Balıkpazarı 
semtine kadar gelindi. Bu 
yoldan çıkan paket taşlarını 
da dere boyu ve ara sokak
larda kullanacağız.."

SHP’de 
Örgüt 
Toplantısı 
lan saldırıyı da kınadı. Mut- 
man, "olay üzücü olduğu ka 
dar ibret vericidirde. Gazete 
ciye kalkan eller düşünce' öz 
gürlüğüne kalkar. Sayın Ak- 
kılıç'a geçmiş olsun diyo
rum" dedi.

Arkadaşının Evinden
Gazhane Caddesinde otu 

ran Hatice Birlik adındaki ev 
li ve iki çocuk annesi genç 
bir kadın yakın, arkadaşının 
evinden çaldığı altınlarla ya 
kalanınca tutuklandı.

Hatice Birlik, dün savcılık

ta ifade verdikten sonra, 
mahkemeye sevk edildi. Yar 
gıç, altın çalmaktan Hatice 
Birlik’i tutukladı. Tutuklu 
Bursa Kapalı Cezaevine 
gönderildi.

DÜZELTME

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 989/361 escs, 
989/380 karar sayılı dosyasına göre Murat AKAY'ın Gem 
lik olan doğum yerinin Paris-Fransa olarak düzeltilmiştir.

Velayeti
Hüseyin A'KAY

KAYIP

Giresun İli Dereli ilçesi Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
Nüfus cüzdanımı ve önemli evraklarımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
Kenan ŞENER

sağlık köşesi

Üreme

HAZIRLAYAN
Dr. Ali ÖZGÜR

Psikozları

Personel Tasıttırılacaktır I

Botaş Genel Müdürlüğü; Gemlik ile 10 km.'lik mesafe 
de bulunan RMS istasyonu arasında vardiyalı personel 
taşıma işini ihale edecektir.

Sözkonusu işin kesin teminat tutarı "1.000.000.-"TL. 
(Birmilyon TL.) olup, işle ilgili şartname Pendik İşletme 
Başmûhendisliği'nden ücretsiz olarak temin edilebilir.

İhaleye katılacaklar tekliflerini en geç 5.10.1989 tarihi- | 
ne kadar Botaş Genel Müdürlüğü Güneş Sokak No : 11 I 
Güvenevler Ankara adresinde bulundurmak zorundadır.

Bilgi için Gemlik 14506 nolu telefona müracat edilebilir.

.NUR TEKNİK:
TELEVİZYON VİDEO MÜZİK SETİ SERVİSİMİZ 

YETENEKLİ KADRO VE TAMİR CİHAZLARIMIZLA 
HANGİ MARKA VE ARIZA DURUMU NE OLURSA 
OLSUN ANINDA ARIZA TESBİTİ UYGUN FİAT VE 

GÜNÜNDE TESLİMLE

HİZMETİNİZDEDİR.

NURETTİN SEMİZ
Eski Belediye karşısı Kat 2 Tel ; 11866 Gemlik

Üreme psikozları çok eski çağlardan beri hekimlerin 
dikkatini çekmiştir. O, zamanlar bu psikozları, sütün bey 
ne. vurması ile izah ediliyormuş. 19. yüz yılın ortalanna 
doğru bu konu tekrar gündeme geldiğinde, sütün beyne 
vurması özel bir psikoz şekli olarak göstermek hatasın
dan kurtulamamıştır. Üreme psikozlarının nedeninin iza 
hı için çeşitli teoriler ileri sürülmüş, gebelikte görülen 
idrar ve kan bozuklukları, doğurma korkusu ve bitkinlik 
halleri ve çeşitli hormonal değişikler üzerinde durulmuş
tur. Normal kadınlar üzerinde yapılan hormonal ve psi- 
kanolitik çalışmalar şu sonuçları vermiştir.

Üreme fonksiyonları kadar seksüel dürtünün emosyo- 
nel gösterileri de gonadal hormonlar tarafından idare 
edilmektedir.

Östrogen ifrazı ile birlikte kadında heteroseksuel ar
zular meydana gelir. Lutein farzında ise psikoseksuel 
enerji bir passiv alıcı, şefkat gösterici, annece anne ol
ma arzusu .ile dolu bir davranışa döner.

Hormonal değişime patalel birde emosyonel değişim 
vardır.

Döllenme olmazsa lutein’in gerileyip genel hormon se 
viyesinin düşmesi ile paralel olarak kadının ruhi hayatın 
da anal-sadistik elementlerin hakim olduğu genital bir 
davranış örneği ortaya çıkar. Bu kendisini sıkıntı, gergin 
lik, sinirlilik, huzursuzluk, yorgunluk ile gösteren adetân 
cesi gerginlik halinden başka bîr şey değildir. Menstruas 
yon ile birlikte gerginlik ve sinirlilik kaybolur, buna kar
şı olmamış gebelik için bir üzüntü olarak kabul edebile 
ceğimiz ve kadının kendi cinsi hayatını ve seks organla 
rını beğenmemesi, aşağı kötü, pis ve kıymetsiz görmesi 
ile karakterize bir ruh haleti ortaya çıkar. Kirlenmek ta 
birinin anlamı budur.

Gebelik sırasında normal adetler kesilir ve ancak sû 
tün bitiminden sonra tekrar kurulur. Gebelik devresinde 
Lutein hormonu hakimdir. Buna bağlı olarak bu devrede 
alıcı, şefkat gösterici, annece instinktler çok kuvvetlenir, 
yumuşak, koruyucu içedönük ruhi enerji artar. Müstak
bel annede bu instiuktlerin artması genel affektif hayat 
ta bir ilerlemeye sebep olur. Böylece, pek çok sinirli ka 
dinin evvelden şikayet ettikleri sıkıntı, çöküntü ve ümit
sizlik gebelik esnasında kaybolur.

Doğum, anne ile çocuk arasında süregelen sembolik 
bağlantı ve müşterek biyolojik hayatın birdenbire kesil
mesi demek olduğu için hem anne ve hem çocuk için 
bir traumadır. Doğum sırasında anne ağrılarının ve kor 
kunun etkisiyle yaşama hayatta kalabilme çabası içinde 
dir. Bundan sonra annelik hisleri gelişecek ve anne sev 
gisi doğum esnasında geçirilmiş olan korkulan unuttura 
çaktır. Ağrısız uyuşturucu altında yapılan doğumlarda an 
nelik şuurunun tam manasıyle yerleşemediğine ve anne 
nin bundan sonraki safha olan süt verme dönemine ge 
reği gibi hazırlanamadığına işaret etmektedir.

Sayın okurlar üreme psikozları başlığı altındaki yazıma 
bir sonraki yazımda devam edeceğim. Birçok okuyucu
ma kullandığım tıp terimleri yabancı gelebilir, ancak so
rularınıza yanıt vermeye-her zaman hazınm.

Başarı ve mutluluk dolu yarınlar.

Kaptan Emlak ve
1 AKDOĞANLAR

MOTİF DUVAR KAĞIDI BAYİİ VE 
NALBURİYE TİCARETİ

KAYIP

Ağrı İli Hamur ilçesi Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Halit ÇELİK

I Döviz Bürosu
HER TÜRLÜ ARSA, İŞYERİ, DAİRE,

VİLLA, OTO ALIM VE SATIM BÜROSU

s 
| ■

Tel : 10216

Nizam Pasajı No. 7

T

Gemlik

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

İstiklal Cd. Gürle iş Merkezi No. 13 Tlf : 12132

i Süper indirimli
Plastik ve Ebonit Akü Fiatları

FÎKRET AKÜ’DE
Amacımız Halka Hizmet

Tlf : 14599 Gemlik
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İÇİMİZDEN BİRİ Röportaj
Kadri GÜLER

Emekli öğretmen Halil Uğur :

“öğrencinin Hayata Açılan Penceresini Aralardık”
HALİL UĞUR KİMDİR?

Halil Uğur, doğum tarihi kesin b&lll değil. Annesinin an
latımına göre. Yunon'ın Türkiye'den kaçmasından 6 ay 
sonra Mudanya'nın Ak Köyünde dünyaya geldi. (1923 yı
lının Nisan veya Mayıs ayt olarak kabul ediyor Sayın Ha
lil Uğur doğum gününü.) Okumaya Köy Hocasında baş
ladı. Çepnj Köyü İlkokuluna gitti. 3. sınıfta Mudanya Hay
rı Ipar Yurduna yazıldı. 1939'da ilkokulu Mudanya'da bi
tirdi. Bursa ikinci ortaokuluna yazıldı. Buradan Erkek Li
sesine girdi. Erkek Lisesini bitirdikten sonra Ankara Ga
zi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümüne öğrenciliğe başla
dı. 1949 yılında öğretmen oldu. Askerlikten sonra öğret
menliğe Ük kez Çankırı İlgaz Ortaokulunda başladı. 1954 
yılından sonra Adapazarı Karasu Ortaokulunda 1958 yılı
na kadar çalıştı. Daha sonra Gemlik Ortaokuluna atandı. 
6 Haziran 1981 tarihinde emekli oldu. Evli 3 kızı var.

— Hocam, öğrencilik yıllarında unutamadığınız anınız 
var mı?

— Bursa İkinci Ortaokulunu bitirdiğimde, öğretmenler 
kurulu beni öğretmen olmam için Balıkesir Necati Bey 
Enstitüsüne seçti. O zamanlar, öğretmen okullarına ba
şarılı öğlenciler gönderilirdi. Sağlık muayenesinde kal
bimden hasta olduğum ortaya çıkınca, okula gidemedim. 
Erkek Lisesini bitirdikten sonra Gazi Eğitim Enstitüsüne 
not ortalamamın yüksek olması nedeniyle başvurdum. 
Okula çağırdılar, orada da kalbimden dolayı pürüz çıktı. 
Bunun üzerine. Bursa Milletvekili Atıf Akgüç'e gittim. 
Durumu anlattım "Benim hakkımı yiyorlar, yerim© başka
sını alacaklar" dedim. Beni Parti Meclisine çağırdı. Par
ti Meclisi Ulus’taydı, gittim. Akgüç Milli Eğitim Bakanı 
Saffet Arıkan'ın kaynıydı. Okul Müdürüne telefon açtı. 
Okula gittim ve müdürle görüştüm. Doktora telefon açıl
dı. "Raporlarını sağlam yaz gönder" dendi. Sizin anla
yacağınız, çürükken sağlam raporu aldım.

— Hocam, Gemlik’te en uzun süre öğretmenlik ya
pan kişilerden birisiniz. Sizin Gemlik'e geldiğinizde tek 
ortaokul vardı, (şimdi Ticaret Lisesi olarak kullanılan bi
na). burada o gün hangi öğretmenlerle birlikte çalıştınız?

— Okul Müdürümüz Azmi Akcengiz'di. Tarih Öğretme
ni Rafet Ökter, Fransızca Öğretmeni Cevdet Bey, Coğ
rafyacı Sıtkı Demir, Tarihçi Makbule Demir, Müdür Yar
dımcısı Rıza Bey, Mualla Hanım, Matematikçi Şaban Tu
ran, Beden Eğitimi Öğretmeni Semaat Hanım, eşim Resim 
Öğretmeni Tayfur Beyler vardı.

Sekreterimiz Ahmet Yaraman idi.
— Hangi Müdürlerle birlikte oldunuz?
— Azmi Beyden sonra Asım Üstün geldi. Daha sonra, 

Raşit Bey, Necdet Alpay, Yılmaz Öğer, Mehmet Çalım, 
Halit Çokal ile çalıştım. Halit Çokal zamanında emekli 
oldum.

—- 23 yıl Gemlik’te öğretmenlik yaptınız. Bizimde öğ
retmenimiz oldunuz. Hatta ağabeylerimizin de. Acaba, 
kaç öğrenci okuttunuz, şöyle bir tahmin yapabilir misiniz?

— Bir defa bugün 45 yaşının üstünde olanlardan baş
layın. Örneğin Osman Pir, Dursun Kuşkaya, Ahmet Aşçı, 
Mustafa Toplu, Ziya Şendil, Esat Coşkun, ilkleriydi. 
Sonra 1981 yılında ortaokulu bitirenleri düşünün. Sayı o- 
farak tahmin etmem olanaksız. Öğretmen olarak ilk ça
lıştığım okuldan mezun ettiklerimin içinde Tuğ General 
olacaklar var. Biri 8. Ordu Genel Kurmay Başkanı şu an. 
Öğrencilerimin arasında çok sivrilmiş isim var. Profösör, 
öğretmen, mühendis, doktor, yargıtay üyesi, savcı, hakim

— Değerli Hocam, benim okuduğum bazı öğretmenle
rin belirgin özellikleri vardı. Örneğin, Tarih Öğretmeni
miz Rafet Hanım öğrencisinin numarasını ve soyadını 
bugün bile unutmaz. "114 Güler, kalk tahtaya" derdi. Si
zin öğrencilerinizi tanımada belirgin bir özelliğiniz var mı?

— Ben öğrencimi hiç bırakmam. Mezun olduktan son
rakim nerede onları takip ederim. Adım adım. Hangi o- 
kulo girmiş, nerede görevde, ezbere bilir ve gittiğim her 
yerde ararım. Bana kart ve mektup yazarlar, ben onlara 
kart atarım.

— Hocam, sizin yıllar önce okuttuğunuz bir öğrencini
zi aramanız nasıl karşılanıyor?

— Çok memnun kalıyorlar. Bana yazdıkları mektupla
rı bir görseniz, hayran olursunuz. Ben, okurken ağlıyo
rum. Bugün Strazburg’ta Kültür Ataşesi olan bir öğren
cim var. Hidayet Bahçeci. B.u çocuk ortaokulu okurken 
İlgaz'ın bir köyünden gelirdi. Ayaklarına otobüs lastiği 
giyerlerdi. Okula geldiklerinde sobanın etrafında topla
nırlar, ceketlerini kurusun diye^ sandalyelere asarlardı. 
Ortalığa bîr koku salardı. Öyle zor koşullarda okudular. 
Bugün, Kültür Ataşesi oldu. Beni hala arar, sorar, Birgün 
Yargıtay'da bir İşim vardı. Biri yanıma geldi. Elimi öptü. 
"Hocam sizi 30 yıldır görmemiştim. Beni tanıdınız mı" 
dedi. Tanıdım' dedim, "Huro Köyü’nden Gafur Özkan’sın. 
Hiç tahmin etmediğiniz bir yerde biri karşınıza çıkıyor. 
Elinizi Öpüyor. Siz, bu kişiyi yetiştirmeden dolayı mutlu 
oluyorsunuz. Gafur, Yargıtay'da tetkik haklmlmlş.

Bu yaz Antalya'ya gittim. Kaldığım otelde birgün beni 
biri bekler buldum. Geldi elimi öptü. Baktım benîm Gem
lik'ten öğrencim Yalçın Acer, bizi bırakmadı, iki gün e- 
vjnde konuk etti. Geziye çıkarken çalıştığı yerden 
görüp, üç gün aramış, sonunda buldu. Bunlar parayla 
sağlanacak şeyler değil.

— Sayın Hocam, öğretmenlik mesleğine 7 yıl 4 ay da 
ben emek verdim. Öğrenciler yetiştirdim. Sizin kadar ol 
masa da bu mesleğin inceliklerini bilen biriyim. Sizce, 
öğretmenlik mesleğini öbür mesleklerden ayıran taraf 
nedir?

— Bir defa insan yetiştiriyorsun. Bu insan, ulusuna 
çeşitli alanlarda yararlı oluyor. İnsanlığa yararlı oluyor. 
Bence, öbür mesleklerde bu yok. Yetiştirdiğiniz bir öğ
renciyi, bir mevkide gördüğünüz zaman çok mutlu olu
yorsunuz. Devlet Hastanesine gidiyorsunuz, bir bakıyor
sunuz Burun Boğazcı Süleyman Mayın, Tıp Fakültesinde 
Uzman Doktor Doçent Yardımcısı Müfit Parlak, iftihar 
ediyorsunuz. Elinize sarılıyorlar. Size ilgi gösteriyorlar. 
Bunlar güzel şeyler.

— Okuturken sizi sevmeyen öğrenci mutlaka vardı. 
Dövdükleriniz, bağırıp çağırdıklarınız, size' kin tutanlar 
vardır. Bunlardan Herki yıllarda tepki almadınız mi?

— Hiç tepki almadım. Kinini kusanı görmedim. Öme 
ğin. Çakal, Dursun Kuşkaya, çok yaramazdılar, belki 
ciövmüşümdür, Ama, beni gördüklerinde ençok saygı göş 
teren, hürmet eden kişilerdir. Ben, mesleğimde hiç kim
seyi karşıma almadım.

— Hocam, öğrenciyi avuç içiyle seri olarak başına vu 
rurdunuz. Rafet Hanım, Kulak uçlarını tırnaklarıyla sıkar 
dı. Hüsamettin Bey, mümessilin tahtaya yazdıklarını kal
dırır "hazır ol" çekip sağ ı sollu tokatlardı. Siz, bazı öğ 
rencilerinize ders yapmadığında, bunu süreklilik haline 
getirdiğinde! kızar, "git sanatkar ol, bu memlekete sanat 
kar da gerekli" derdiniz. Bu durum öğrencilerinizi renci
de etmez miydi?

— Ben, bunu öğrenciye kin olsun diye söylemezdim. 
Devlet, çocuklarımız okusun diye masraf yapıyor. Öğren
cinin görevi okula geliyorsa, verilen ödevleri yapmak, öğ 
retmenini dinlemek. Bunu yapmıyorlarsa başkalarının hak 
larına mani olmamaları gerekir. Ben, böyle düşünüyor
dum. Okumayacaksan, sanat öğren, o da bir eğitim ve 
geçim yoludur. Kimseyi rencide etsin diye bunu söyle
mezdim.

Almanya'dan bir öğrencim geldi. Sadi adında. Aynı 
şekilde ona da söylemişim. O da sınıf kapısını vurarak 
çekip gitmiş. Elimi öptü. O gün yaptığından dolayı özür 
diledi. Yıllar sonra, "siz haklıymışsınız" dedi. Meslek 
edinmiş, yurt dışında çalışıp maddi yönden iyi duruma 
gelmiş. Öğretmen kötülük olsun diye öğrencisine söz 
söylemez.

— Hocam, meslek yaşamınızda sizi en çok üzen ve 
iz bırakan ne oldu?

— Gemlik’ten sürülmem için bazı kişilerin beni şika
yet etmesi oldu.

— Sizi ne diye şikayet ettiler?
— Milli Eğitim Bakanı İbrahim Öktem zamanında şi

kayet edildim. "İki dileğimiz yar” deniyordu şikayette. 
Biri Türkçe öğretmeni Halil Uğur’un buradan gitmesi, 
öbürü de Eski Cumhur Başkanı Celal Bayar'ın Umurbey 
e yerleşmesi. "Halil Uğur yüzünden çocuklarımız okula 
gidemiyor" diyorlar. Bu ilk şikayetleri. Umurbey’li olanla 
rın ve Demokrat Partili olanların çocuklarını sınıfta bira 
kıypr şeklinde. Müfettiş geldi, bir hafta sınıfıma girdi. 
Benim sınıfımda 8 Umurbey’li çocuk vardı. Hepsinin de 
Türkçesi iyiydi. En yüksek notlan onlar almıştı. Not def
terlerini gösterdim. Şikayet edenlerin adlarını şimdi ver
meyeyim. Ama, bu velilerin öğrencileri sonra geldi, "bi
zim sucumuz yok, özür dileriz" dediler. Bir şey çıkmadı. 
Şikayetler devam etti. 12 Eylül sonrası tayinler çıkmaya 
başlayınca ilk beni aldılar. Zonduldak’a verdiler. 12 Ey
lül sonrası Danıştay kararıyla geri geldim.

— Hocam, sizi en mutlu kalan olay nedir acaba?
—- Açık kalp ameliyatı geçirdiğim 1969 yılında. Bursa 

da ne kadar okuttuğum öğrencim varsa, koşup bana kan 
vermeğe geldiler. Ortaokuldaki arkadaşlarım, okulu ta
til edip, Bursa’ya hastaneye koşarak bana kan vermeğe 
geldi. Bu olayı hiç unutamam.

— Dün ile bugünün eğitim sistemleri arasında fark 
ver mı?

— Ben, Gemlik'te göreve başladığımda, 7 öğretmen
dik, Okulun eğitim ve öğretimi o kadar iyiydi kî dışarı
ya gönderdiğimiz öğrenciler için okula mektuplar gönde 
rilirdi. Eğitim düzeyi yüksekti. Öğretmen iyi yetiştirilirdi. 
Sonraları, mektupla öğretmen yetiştirdiler. Bu kaliteyi 
bozdu. Öğretmen yetiştiren okullarda siyasi kutuplaşma 
kaliteyi daha da bozdu. Hiçbirşey bilmeden, öğrenmeden 
diploma alıp okullara öğretmen oldular. Bugün, bu kişi
ler çocuklarımızı okutuyor, öğretmen yetiştiren okullar 
mutlaka kaliteli olmalıdır.

Devamı Sayfa 4 te

İlan
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAM YMDM

Osmaniye ve Harnkfiye MahaKetariais muhtelif sokak 
lan kaldırım inşaatı yapım işi 2886 saydı yasanın 81- 
madoesînîn (a) fıkrası hükümlerine göre 6.10.1889 günü 
saat 14£0'de Emanet Komisyonu huzurunda ihale edile
cektir.

1— işin keşif bedeli 49-339.610— TL olup, geçici temi 
natı 1,500 900 - TLdır.

2— İhaleye girmek isteyenlerin yapı tee« ve onanın 
işleri ihalelerine girme yönetmei<^ndeki bükümler içinde 
ibraz edecekleri belgeleri ile müracaat etmeleri gerek
mektedir.

3— Bu işe aît keşif ve şartnameler Fen ipleri Müdür 
lüğünde görülebilir.

4— İhaleye iştirak edeceklerin 1989 yılı Ticaret Oda* 
belgesi, yapı iş araçtan bildirisi, teknik personel bildiriş’, 
mali durum bildirisi, iş bitirme belgesi He en az (C) gura 
bu müteahhitlik karnesi ibraz etmeleri şarttır.

5— İhaleye katılmak için son müracaat tarihi 5.101088 
günü mesaj saati bitimine kadardır.

6— Posta ile yapılacak müracaatlardaki gecikmeler 
dikkate alınmaz.

Av. Nezih Dimili
Belediye Başkanı 
(Basın 32)

İLAN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1— Belediyemiz İtfaiye, Zabıta ve Bando teşkilatında 
görevli personele kumaşı dairemizden verilmek üzere 51 
Adet dikişi ihale edilecektir.

2— İhale 2886 sayılı yasanın 35. maddesinin (c) ben
di gereği açık eksiltme' suretiyle yapılacaktır.

3— İhale 11.10.1989 Çarşamba günü saat 15 00 de Be 
tediye Encümeni huzurunda olacaktır.

4— Bu işe ait şartnameler Belediyemiz Yazı İşlerinden 

ücreti mukabili temin edilebilir.

5— İşin muhammen bedeli 6.375.000 lira olup geçici 
teminatı 200.000.. liradır.

İlgililere ilan olunur.
Av. Nezih Dimili

Belediye Başkanı
(Basın 33)

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1— Belediyemiz ve bağlı işetmelerde görevli psrsone 
le 1989 yılı kışlık melbusatian satın alınacaktır.

2— İhale 2886 sayılı yasanın 35. maddesinin (a) ben
di hükümleri dahilinde yapılacaktır. (Kapalı Zarf)

3— İhale 11 Ekim 1989 Çarşamba günü saat 14 00 de 
Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4— Bu işimize ait şartname beedye Yazı İslerinde 

görülebilir.

5— Alınacak melbusotar miktarı, muhommem beden,

muvakkat teminatı aşağıda 
İlgililere ilan olunur.

Alınacak malzemelerin
Cinsi Miktcn
Kışlık elbise 227 takım

gösterilmiştir.

Muhammen Geçici
Bedeli Teminatı
36.320.01» TL 1.100.000.TL

Ayakkabı 268 çift 10.720.000 TL. 330000 TL

Gömlek 122 adet 2.440.000 TL. 75.000.TL

Meşin ceket 90 ooet 14.490.000 TL 432.000.TL

Çizme 98 adet 1.960.000 TL 60000TL

Tulum 48 adet 2400000 TL. 72.000.H-

Kravat 40 adet 200.000 TL 6000 TL

Yağmurluk 147 adet 5-580.000 TL. 180.000.TL

Kazak 26 adet 1.300.000 TL. 40000 TL

Av, Nezih Dimili 
Belediye Başkanı .

(Basın 34)
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! T eşekkür ı 
j i
İ IYapımı tamamlanarak ortakları- ) 
I mızın yerleştiği kooperatif konutları- i 
! nın kanalizasyon sorununun çözümün- j 
( de biziere yardımcı olan

। Belediye Başkanımız , 
j Sayın Nezih DİMİLİ’ye ■

Fen işleri Müdürü 
8 SEHER AY’a 8

| Kanalizasyon ve Park Bahçeler Müdürü | 
| Sayın Erol ŞENER’e •
t Belediyenin öbür teknik personeli ve j 
| işçilerine teşekkürü bir borç biliriz. |

I ŞİRİN GEMLİK I
Konut Yapı Kooperatifi Adına j 

Başkan 1

r İsmail PEKER j

ODUNDA DAMPİNG
Kısa Bir Süre İçin 

Kuru Meşe — Gürgen 
Kilosu

. 100 LİRA

Kurt Mahrukat
İdris Kurt ve Oğulları

Orhangazi Caddesi - Gemlik

Hastane 1 Aya Kadar Hazır
la bu eksikleri tesbit edip 
gidermeğe çalışıyoruz. Şu 
anda Hastanemize Çocuk 
Hastalıkları Uzmanı olarak 
Teoman Dumlu, Dahiliyeci 
olarak Yaşar Yücel adlı iki 
arkadaşım atandı. Bunların 
yanında Feza Şen ve Can
sel Güneyli Şen adlı pratis
yen iki doktor verildi. Artvin 
den bir başka pratisyen dok 
torun daha ataması yapıldı. 
Eksiklerimiz tarrfcımlanın- 
ca hastaneyi hemen hizmete 
açacağız."

Öte yandan Ali Muhsin 
Sözer, Bursa Tıp Fakültesi
nin uygulama merkezleri o- 
lan Gemlik, Armutlu, Küçük 
Kumla ve Engürücük Sağlık

Ocaklarının grup başkanlığı 
na getirildi. Bu görev Tıp 
Fakültesi bünyesinde bir Uz 
man Doktor tarafından yürü 
tülüyordu.

Belediye 
Meclisi
5 Ekim’de
ması. Belediye ve Şehir Böl
ge Planlamacısı kadrosu is 
teminin kararlaştırılması, 
İmar Müdürlüğünün Fen İş
lerinden ayrılması, yeni so
kaklara adlar verilmesi, oto 
büslerden ücretsiz seyahat 
edeceklerin kararlaştırıl
ması, Çiftçi Malları Koruma 
Derneğine yönetici seçimi.

Yılmaz Akkılıç’a Saldırdılar 
kan'a bildirildi. Olay yerine gelen Siyasi Polis ekipleri 
parmak izi ve eşgal aldı. Aynı gece yapılan’ baskında 
saldırganları yakaladı. Yılmaz Akkılıç’a saldıranların Milli 
Eğitim Şube Müdürü Mehmet Nuri Özhan'ın kardeşi İl 
Eğitim Araçları Müdürü Ahmet Özhan ile Süleyman Çete 
bi Lisesi akşam bölümü öğretmeni Süleyman Koçak ol 
duğu öğrenildi. Saldırganlar pazar günü mahkemeye çı
karıldı. Duruşma tutuksuz olarak 10 Ekim günü yapılacak.

Akkıliç, cüma günü Özhan'lar adlı bîr yazı yazmış ve 
eğitim camiasındaki gelişmelere değinmişti.

KINANDI
Yılmaz Akkılıç’a yapılan saldın yerel ve ulusal basında 

büyük tepki yarattı. Pazar günkü Bursa’da yayınlanan 
gazetelerde olay kınandı.

Yılmaz Akkılıç’a yapılan saldınnın tüm basın camiası 
na ve basın özgürlüğüne karşı yapılmış bir saldın olarak 
görülüyor ve kınıyoruz.

İçimizden Biri
— Hocam, öğrenci velilerinden siyasi düşüncelerinden 

dolayı çocuklarına kiri tutar mıydınız?
— Kesinlikle böyle bir düşüncem olmazdı. Ama bu 

kö'nu dâ istismar edildim. Beni şikayet edenler, müfetti
şe yalan yalnış şeyler söylemişler. Menderes asıldığı 
gün okula gazeteleri getirtip, "Allahım, bu günleri göste 
recek miydin bize” demişim göya. Bunu bir kız öğrencim 
babasına söylemiş. Amcası dâ kendileri de koyu demok 
rat, iktidar değiştiğinde beni şikayet ettiklerinde müfetti 
şe ifade verdim bu yüzden. O kız öğrencim ise sınıfın 
başarılı öğrencisiydi; Notları da hep iyiydi. Ben Türkçe 
öğretmeniydim. İnsanın iyi düşünmesini, okuduğunu iyi 
anlamasının yollarını öğretiyordum. Öğrencinin hayata 
açılan penceresini biz araladık: Öğretmen olduğum için 
toplunla insan yetiştirdiğim için, çok mutluyum;

— Hocam, bizlerin bugünlere ulaşmamızda büyük 
emekleriniz geçti! Doğruyu görmeyi, güzeli bulmayı siz
den öğrendik. Gazete okumasını, kitap sevgisini bize siz 
aşıladınız. Ben ve benim gibi binlerce öğrenciniz size 
teşekkür ediyor ve yaşamınızın kalan bölümünde mutlu
luk ve sağlıklar diliyoruz.

— Ben teşekkür ederimi

Seçkin Kadrosuyla Gemlik’lilerin Hizmetinde
Rahat, huzurlu; güvenli bir ortamda aileniz ve dostlarınızla birlikte 

sîzlere unutamıyacağınız anlar yaşatabilmek amacıyla zengin mutfak çeşitlerimizi sunuyoruz.
Kebaplar
• ADANA ( ACILI)
• URFA ( ACISIZ )
• DOMATESLİ
• DOMATES EZMELİ
0 PATLICANLI
• ŞİŞ
• BEYTİ ( ANTEP FISTIKLI)
• BEYTİ ( ACILI, SARIMSAKLI)
• SOĞANLI
• ALİNAZİK
• GÛLFİDAN
• KABURGA KEBAP
• PİLİÇ ŞİŞ KEBAP
> LAHMACUN VE PİDE ÇEŞİTLERİ

Tatlılar
• KÜNEFE ( PEYNİRLİ)

• BAKLAVA

• KIRMA KADAYIF

• ŞÖBİYET

• BÜLBÜL YUVASI

• SARAY SARMA

• SPESİYAL TATLI

• BURMA

• KURU BAKLAVA
• HAVUÇ DİLİMİ

• SULTAN ( KAYMAKLI)

• HER ÇARŞAMBA, CUMARTESİ VE PAZAR 

ÖĞLE SERVİSİYLE BİRLİKTE

HER ZAMAN 1.0 KİŞİLİK GRUPLARA

ÖZEL OLARAK ÇİĞ KÖFTE YAPILIR.

• BEŞ ÇAYINDA'ZENGİN

KÜRÜ VE YAŞ PASTA ÇEŞİTLERİ.

• ÇAY, NESCAFE, MEŞRUBAT VE SPESİYAL.

• KAFE MURRO

Ayrıca zengin yemek çeşitleri narpekmezli bostana ve salatalar.

Gemlik - Yalova Yolu 5. Km. Tel. : 12394-13102 - GEMLİK
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