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ÖRGÜT TOPLANTISINDA SORUNLAR DİLE GELDİ

‘SHP’de çatlak yok

Matbaamızda
Nişan, Nikâh, Düğün

Sünnet Davetiyeleri
1 Saatte 

Teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık 
Tif : 11797 Gemlik

Askı direğini sökmeye kalkınca

ÇATI BAŞINA GÖÇTÜ
Pazar günü Orhangazi 
gelen olayda İskender 
yaralandı.

Orhangazi Caddesinde Pa

Caddesinde meydana

rûOtû 0e yıfcddı

Belediye Başkanı Dimili, çalışmalarım anlattı, sorulan cevapladı
• SHP il Başkanı Şemsettin Şen ve yö
netim kurulu üyelerinin katıldığı toplan
tı ilgi gördü. Basına kapalı olarak sür
dürülen toplantıda parti içi sorunlar gö
rüşüldü.

® ilçe Başkanı Erkan Mutman, “SHP’li- 
lerin Belediye ile bir sorunları yok. Dı
şarıdan parti ile belediye arasının açık 
olduğu imajını yaratmak isteyenler var” 
dedi.

Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti ilçe örgüt toplantısı 
Belediye Düğün Salonunda 
kalabalık katılımla yapıldı. 
Toplantıda parti içi ve ülke 
sorunlan dile getirildi.

Pazar günü saat 13.00 de 
Belediye Düğün Salonunda 
yapılan toplantıya SHP İl 
Başkanı Şemsettin Şen, il 
Sekreteri Bekir Seymen ile 
bazı yönetim kurulu üyeleri 
de katıldı. SHP İlçe Yönetim 
Kurulu, Belediye Başkanı 
Nezih Dimili, Belediye Mec- 
lişs Üyeleri, İl Genel Meclis 
Üyesi Baki Kütahya, parti 
delegeleri ve üyelerin katıl
dığı toplantının açılış konuş 
masını İlçe Başkanı Erkan 
Mutman yaptı.

Basma kapalı yapılan top 
lantıda Erkan Mutman’ın iç 
politika konusunda konuş
tuğu öğrenildi. Toplantıdan Jk 
sızan haberlere göre, Mut- ■ H 
man konuşmasında, bazı a 
yayın organlarında SHP İI-t*S 
çe yönetimi ve partilileriyle!n 

Belediye arasında anlaşmaz 
lık olduğu. Başkanın Genel 
Merkeze şikayet edildiği şek 
tinde çıkan söylentilerin a- 
sılsız olduğu, parti ile Bele
diyenin bir bütün olarak ça
lıştığını anlattı. Mutman’ın 
konuşmasında, söylentilerin 
parti dışından kasıtlı olarak

SHP. İlçe Başkanı Mut
man, "içimizde çatlak yok. 
Bizi dışa bölünmüş göster
mek isteyenler var" dedi.

çıkarıldığını belirttiği öğre
nildi.

Yaklaşık 3 saat süren 
SHP örgüt toplantısında par 
tili üyeler de söz alarak Be
lediye çalışmalarında dik
kat edilmesi gerekli nokta
lara değindikleri ve bazı ça
lışmalara öncelik verilmedi
ği için Belediye Başkanı Ne 
zih Dimiii'yi eleştirdiler.

Bu arada mikrofon kulla
nılarak yapılan toplantı ko
nuşmaları, çevredeki vatan
daşlar tarafından kahveha
nelerden çıkılarak merakla 
dinlediği gözlendi.

BAŞKAN CEVAP VERİYOR

Partililerin öz eleştirilerin
den sonra kürsüye gelen 
Belediye Başkanı Nezih Di
mili, bugüne kadar yaptığı 
çalışmaları anlattı. Bu arada 
rakkamlar vererek belediye
nin mali durumunu dile ge
tirdiği öğrenildi. Belediyele
rin mali durumunun gittikçe 
kritikleştiğini anlatan Dimili

nin "Gemlik Belediyesi işçi 
ve memurunun aylıklarını, 
geçmiş dönem başkanının 
bıraktığı kısa vadeli ve u- 
zun vadeli borçlan ödeyen, 
bütçesine göre yatırımlar ya 
pabilen bir durumdadır. 1990 
yılından sonra kısa vadeli 
borçlar biterek daha da so
luk alacağı ve sosyal demok 
rat belediyenin programın
da olan hizmetleri seri bir 
şekilde yerine getirebilece-
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Belediye Başkanı Dimili, 
çalışmalar hakkında bilgi 
verdi, sorulan yanıtladı. 

zar günü meydana geen ka 
zada İskender Balcı adh iş
çi. boş bir deponun çöken 
çatısı altında kaldı.

Saat 10.30 sıralarında ko
nut yapımı için müteahhide 
verilen eski depoya giren İs
kender Balcı, depo içini te
mizlerken çatıyı tutan direk
lerden birini oynattı. Bu ara 
da yağmurdan ıslanarak iyi 
ce ağırlaşan çatı ani bir gü-

Bir kamyon madeni yağ çaldılar

UYANIKLAR YAKALANDI
BP’den aldıkları 12.5 ton madeni yağı Bat» 
man’a götürecek olan iki kamyon şoförü, yağ
ları Eskişehir’de satmağa kalktılar.

BP tesislerinde yükledik
leri 12.5 ton motor yağını, 
Siirt’in Batman ilçesine gö
türmek üzere yola çıkan 
kamyon şoförleri, mallan 
Eskişehir’de satmaya kalkın, 
ca yakalandılar.

Horoz Nakliyat Şirketi ta
rafından 19 Eylül günü Şiirl
in Batman İlçesine nakli ya
pılacak 12.5 ton yağ Fatih 
Özpolat ve Serdar Oktay 
adlı kişilerin kullandıktan 44 
AU 027 plakalı kamyon şo
förlerine teslim edildi.

Yağlar Batman’a ulaşa
mayınca durum emniyete 
bildirildi. Yağ hırsızlannı her 
yerde arayan jandarma, U- 
yanıkların izine Eskişehir’de

Yaklaşrk 15 metre uzunlu
ğundaki bintmm çöken oon- 
• attstaa kak» bkendnr 
Bala, oğtr yaratandı. Çevre
den yetişenler, çab atanda 
bağırıp yardım isteyen işçi
yi çıkararak Sağlık Ocağına 
götürdüler. İîk bakara Sağ
lık Ocağında yapıldıktan 
sonra Bursa'ya kaldırılan iş
çinin sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

diktan yağlan Eskişehir'de 
satmaya kalkan iki kafadar 
yakalandı. Gemlik’e getiri
len hırsızlar, mahkemece tu 
tuklanarak cezaevine kon
dular.

Kitap Bağış 
Kampanyası 
Başlatıldı

Kültür Bakanlığı Kütüpha
neler ve Yayınlar Genel 
Müdürlüğü GAP Bolgesne 
kitap bağış kampanyası baş 
tatildi.

İlçe Kaymakamlığına gön 
derilen yazıda, Kitap Bağış 
Kampanyasına tüm ha* ıran

Askeri Hara’da tören yapıldı

48 Yedek
Subay 
Diploma Aldı

Askeri Veteriner Araştır
ma Enstitüsü ve Eğitim Mer
kezi Komutanlığında öğre
nim gören Veteriner Hekim 
Yedek Subaylar törenle dip
lomalarını aldılar.

Cumartesi günü düzenle
nen törene Bursa Garnizon 
Komutanı, Gemlik Kaymaka
mı, Belediye Başkanı, Tür
kiye Cumhuriyeti Başsavcısı 
Işıklar Askeri Lise Komuta
nı, Gemlik Askeri Veteriner
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HAFTAYA BAKIŞ

Özal Cumhurbaşkanı Olacak mı?
Kadri GÜLER

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça İç politika da I 
yavaş ynvaş sertleşmeye başlıyor.

1981 Anayasa’sı Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ba- i 
kın ne diyor :

"En az üç flün ara İle yapılacak oylamaların ilk İkisin । 
de üyo tamsayısının üçte İki çoğunluk oyu sağlanamaz-
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Körfez balıkçıları iki yıl sonra rahatlayacak

FISTIKLI BARINAĞINA TAŞ DÖKÜLÜYOR
200 tekneyi barındıracak olan balıkçı barınağı bitiminde yaklaşık
3 milyar liraya mal olacak.

Fıstıklı Köyünde yapımı
na başlanan Balıkçı Barına
ğı 1991 yılı başlarında hiz
mete girecek.

1988 yılı birim fiyatlarıyla 
1 milyar 600 milyon liraya 
yüzde 10.82 indirim ile ihale 
edilen barınağın mendirek
leri 100 ve 260 metre boyun
da olacak. 200 balıkçı tek
nesini barındırabilecek otan 
barınak, tüm körfezdeki ba

lıkçılara hizmet verecek ka
pasitede. Yer tesliminden 
sonra 600 günde bitirilmesi 
planlanan barınağa taş dök
me çalışmaları hızla devam 
ediyor. İlgililer, 1991 yılı bâş-

Oğlunun ölümünden sorumlu arıyor

ABDULLAH YENİCE
VALİLİĞE BAŞVURDU

Doğru Yol Partisi Yöne
tim Kurulu Üyesi Abdullah 
Yenice, trafik kazası sonra
sı doktor hatasından öldü
ğünü söylediği oğlu Mithat 
Yenice’nin ölümünden sorum 
lu olanların bulunmasını is
tedi.

Abdullah Yenice, geçtiği
miz hafta Bursa Valiliğine 
dilekçe ile başvurarak, "Kur
şunlu yolunda geçirdiği tra
fik kazasından sonra kaldı
rıldığı Özel Vatan Hastane
sinde ameliyata alman ve 
hlçblrşeyi yok denen oğlum, 
Mithat Yenice bir süre son
ra ansızın hastalanarak genç 

larında teslim edilecek otan 
balıkçı barınağının son ma
liyetlerinin 3 milyar lirayı bu 
lacağını söylüyorlar. Barına
ğa 400 bin ton taş döküle
cek.

yaşta kurtanlamıyarak öl
müştür. Başka anne ve ba
banın gözü yaşlı kalmaması 
için oğlumun ölümünden so
rumlu olanların cezalandı
rılmasını istiyorum." dedi.

İlçe Emniyet Müdüründen 
kahvecilere nasihat s 

“İşy erlerinize 
Küçükleri 
Almayın”

İlçe Emniyet Müdürü isme 
il Hakkı Çalık, kahveci es
nafıyla yaptığı "Huzur Top
lantısında esnafın yasalara
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rastladı. Perşembe günü çal

Aynı bakkal 3. kez soyuldu

Hırsızlar Cirit Atıyorlar
Orhangazi Caddesinde Remzi Sanca adlı ki
şiye ait bakkaliye dükkanından 500 bin lira
lık mal çaldılar.

Orhangazi Caddesinde 
Remzi Sanca adlı kişiye ait 
bakkaliye dükkanından 500 
bin liralık mal çaldılar.

Gıda üzerinde satış yapan 
işyerlerine hırsızlık olayları 
artıyor. Orhangazi Caddesin 
deki bir işyeri üçüncü kez 
soyuldu.

Cuma gecesi kimliği belli 
olmayan soyguncular Rem
zi Sanca’yo ait bakkal dük
kanının sokak camını kese
rek içeriye girdiler. Yabana 
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verlerin katılması istendi.

sigara, çikolata, gıda madde 
feri ile işyeri sahibinin göm
lek ve elbiselerini çakın hır-
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Hüseyin Algan 
Veda Etti

ilçe M* Eğ;t«m Müdürtü- 
ğûnden Bursa Ortabağlar 
İlköğretim Okulu Müdürlü
ğüne atanan Hüseyin Algan 
meslekdaşlarma veda etti

Davara Sayfa 4 d»



8AWA 2
3 EKİM 1989 SALI

KÖRFEZ

Özal Cumhurbaşkanı Olacak mı?
Sayfa 1'den devam

•a üçüncü oylamaya geçilir, oy'amada üye tamsayısının 
salt çoğunluğunu sağlayan aday Cumurbaşkanı seçilmiş 
olur."

Anayasanın 102. maddesi daha sonra devamla yine 
salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde 4. oylamaya geçile 
ceğlni ve en çok oy alan İki aday arasında seçimin tek 
rarlanacağını belirterek, "Bu oylamada üye tam sayısı
nın salt çoğunluğu ile Cumurbaşkanı seçilmediği takdir 
de derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenile
nir" diyor.

Şimdi buraya bir nokta koyalım.
Meclisin salt çoğunluğu 226 milletvekilidir. 28 Kasım 

1987 seçimlerine göre ANAP’ın 292, SHP'nln 99, DYP’nin 
ise 59 milletvekili var.

Demek ANAP adayı ilk İki turda üçte iki çoğunluğu 
■ sağlayamıyacaktır. Salt çoğunluk ise 226’dır

ANAP üçüncü turda salt çoğunluğu sağlayacak ve 
Sayın özal'ı büyük olasılıkla Cumurbaşkanı seçtirecek.

ûzal'ın Cumurbaşkanı seçilmesiyle parti liderden yok 
sun kalacak. Bu görülen bir gerçek ANAP’ın 
milletvekilleri dört yıl sonrasını düşünmüyorlar. Yani bu 
dönemi sonuna kadar götürme onlar İçin yeterlidlr. Bu
nun nedeni seçmen arayıp bulmalıdır.

Ûzal’ın Cumurbaşkanlığı seçimlerine muhalefetin katıl 
maması veya istifası siyasi kaosu doğurur. Kaosların 
ise ne getireceği belli olmaz.

Halk ANAP’tan güvencesini çekti. Yerel seçimler her 
ne kadar genel seçim d^jilse de, halkın nabzını tutan 
bir göstergedir. Bu durum batı demokrasilerinde hükü
mete karşı güvensizlik sayılır. Ama, bizim az gelişmiş 
demokrasimizde sonuçlara aldıran bile olmuyor.

Önümüzdeki günler büyük siyasi hareketliliğe gebe. 
ANAP Genel Başkanı Sayın Özal, Cumhurbaşkanlığına 
kesin aday olacak gözüyle bakılıyor. Son GAP gösterisi 
bu nedenle düzenlenmiştir. TV’de üçüncü kanal ve GAP 
kanalı Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesine bilhassa 
planlanmıştır.

Bunun için ilçemizde’ de siyasi partilerde bir kıpırtı 
başladı. Türkiye’de olmaz olmaz. Kasım ayı bize neler 
gösterecek, hep birlikte göreceğiz.

FOTO GÜNEŞ
YENİ İMKANLAR SUNUYOR

• TAKSİTLE FOTOĞRAF MAKİNALAR1
> 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 YAPILIR.
VHS. BETAMAKS

istiklal Cad. Ziraat Bankası Karşı Aralığı 4/E Gemlik

sağlık köşesi

HAZIRLAYAN

Dr. Ali ÖZSÛR

ÜREME PSİKOZLARI

AKDOĞANLAR
MOTİF DUVAR KAĞIDI BAYİİ VE 

NALBURİYE TİCARETİ

Hüseyin Akdoğanlar
DUVAR KÂĞIDI VE POSTER KAPLAMA 
HALIFLEKS

Jf PARKE
M MARLEY DÖŞEME

FASARİT
BADANA VE YAĞLI BOYA İŞLERİ

|| İTİNA İLE YAPILIR.

i İstiklal Cd. Gürle İş Merkezi No. 13 Tlf : 12132 |

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

genç aranıyor.

Körfez Gazetesi Tel : 11797 GEMLİK

Süper indirimli |
Plastik ve Ebonit Akü Fiatları

FİKRET AKÜ’DE I
Amacımız Halka Hizmet |

Tlf : 14599 Gemlik i
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Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

*FATURA

* PERAKENDE SATIŞ Fİ Şİ

* ADİSYON

* SEVK İRSALİYESİ

* TAŞIMA İRSALİYESİ

* MÜSTAHSİL MAKBUZU

* GİDER MAKBUZU

Ayrıca Nişan, Nikah 

Düğün, Sünnet 

Davetiyeleri ve

Her Türlü 

Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

1 günde davetiye basılır.

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik

Süt verme süresince ruhsal değişim bakımından nor
mal. değişimdeki Luteinfazınm (annelik hissi, şefkat, ko
ruma gibi) ruhi belirtilerin mübalâğalı bîr şeklîni görü
yoruz. Çocuğunu emziren anne bîr taraftan gebelikteki 
beraberliği tekrar tekrar yaşarken, diğer taraftan da 
kendi çocuğuna idandifikasyon yaparak bîr nevi gerile
me gösterir. Süt vermenin herhangi bîr şekilde azalma
sı annelik hissinin gelişmesine kötü tesir edebileceği gj- 
bi, annelik affektif hayatı, mesut olup olmaması da süt 
vermeyi etkileyebilir.

Süt verme devresinin sona ermesi ile bütün reprodük- 
tif sistem eski haline gelerek kadın yeni bîr doğum için 
hazırlanır. Kadının gerçek seksüel olgunluğu ve kişiliği
nin gelişmesi ancak başarılı bir doğum ve süt verme 
devresi geçirmekle kabildir. Bu sebepledir ki, pekçok 
kadında orgasm ancak bir doğum yaptıktan sonra müm
kün olabilmektedir.

Menopoz, doğurmamış kadında, doğurmuş ve seksüel 
hayatını tam olarak yaşamış kadına nazaran çok daha 
ağır ve streslerle dolu olarak seyreder.

Doğum psikozları birçok araştırmacı doğum yaptıkla
rı güne kadar belli başlı’ bir psikoz geçirmemiş, kadının 
birinde bir psikozun çıktığım ileri sürmektedirler. Birçok 
ruh hastalığı nöbeti doğum esnasında meydana gelmek
tedir. Önceden ruh sağlığı bozuk olduğu bilinen kadın
larda da doğum yeni nöbetlere sebep olmaktadır.

Loğusalık ve süt verme.psikozları, doğumdan sonraki 
ilk 40 gün içinde ortaya çıkan psikozlar loğusalık psikoz
ları, 40 inci günden süt verme döneminin sonuna kadar 
görülenler ise süt verme psikozları denmektedir.

Loğusalık sırasında şiddetli agressivite, eksitasyon- 
hali ile birlikte ruhsal bozukluk nöbetleri görülmektedir. 
Bazen mani (ruh hastalığı) nöbetini gene çok şiddetli 
bir sıkıntı, bir melankoli .(ruh hastalığı) nöbeti takip eder. 
Gerek sinirlilik ve yanlış tasvirlerin tesiriyle ve gerekse 
melankoli nöbetlerindeki çöküntü fikirleri yüzünden ço
cuğunu öldüren ve intihar eden annelere rastlanır. Lo
ğusalık enfeksiyonlarına bağlı ve edinsel mahiyette bayıl
malar sık görülmektedir.

Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.

. ELEMAN ARANIYOR

İMAM ARSLAN
Shell Umurbey Dinlenme Tesislerine

4: Bayan Sekreter
Santral Oparatörü

# Kasayer
Garson ve Komiler Aranıyor.

Müracaat : Yalova Yolu 5. Kilometresindeki Tesis Mü
dürlüğüne paşvnruların şahsen yapılması

Satılık Daireler
Manastır Erkullar Inşaat’ta bitmek 

üzere kaloriferli 2 daire,
Manastır Baykal înşaat’ta kat ka

loriferli daire, 
Sahibinden satılıktır.

Müracaat ı Tel. t 13800 Gemlik
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İÇİMİZDEN BİRİ ' Röportaj
Kadri” GÜLER

Bu Haftaki Konuğumuz Lütfü Kırdar
Direksiyon Başında

Lütfü Kırdar Kim dir?

Hicri 1331 (1915) yılında Yunanistan'da doğdu. 1924 
yılında yapılan karşılıklı göç İle Gemllk'e ailesiyle birlik
te geldi. Lütfü Kırdar, o zaman 9 yaşlarındaydı. Çekir
dek satıcılığı, boyacılık ve Şekerci Ali Beyin yanında 
araktık yaptı. 1928 yılında muavinliğe, .1930 yılında ara 
ba kullanmağa başladı, 1931 yılında ehliyet alarak, bu
gün sürdürdüğü mesleğini profesyonelce yapmağa baş
ladı. Evli ve 6 kızı var. ,

— Sayın Kırdar, Yunanistan göçmeni olduğunu söyle
tiniz. Babanız Yunanistan'dayken ne İş yapardı?

— Arabaları vardı.

Şoför müydü?
— Yok. O zaman otomobil yoktu. Preveze’den Yanya 

ya yolcu taşıyan at arabalarıydı bunlar.

— Gemlîk'e geldiğinizde 9 yaşındaydım demiştiniz. O 
günkü Gemlik'ten ne hatırlıyorsunuz?

— Gemlîk'e gemi ile geldik. İskeleye indiğimizde rıh
tımda 3-4 gün kaldık. Biz, 7 kardeştik. Bizi getiren ge
mi tamamen doluydu. İskelede kaldığımız süre sonunda 
o zaman boş olan Kafoğlu Fabrikasını bize oturmak 
için verdiler. ''Burası sizin olsun Ali Aga" dediler. Fab
rikada büyük bir motor vardı. Ne fabrikasıydı bilemiyo
rum. Babam büyük dîye orayı beğenmedi. Bu kez, bu
günkü Kız Okuluna yerleştirdiler. (Ticaret Lisesine) ora 
da da 1-2 ay kaldık. “Binanın tapusunu alın" dediler. 
O zaman babam yine “bize yaramaz" deyip istemedi. 
Koyunlanmiz vardı. 50 tanesini Preveze'de satmıştık. 50 
sini Türkiye'ye getirdik. Bu kez Balık Pazarında başka 
bîr yere yerleştirildik.

— Sizin o zaman yer seçme hakkınız var mıydı?
— Vardı tabi. Zaten rumlar Gemlik'ten kaçtıkları için 

her taraf boştu.

— Peki sizin Preveze’de mallarınız var mıydı?
— Malımız vardı. Malınız olmasa bile göçmen olarak 

gelenlere mal da, ev de veriyorlardı. Biz 100 ağaç zey
tinlik aldık, tarla aldık. Büyüyünce muavinliğe sonra da 
şoförlüğe başladım.

— Göçmen olarak Gemlîk'e geldiğinizde nasıldı burası?
— Bomboştu. Nüfus çok azdı. Yavaş yavaş nüfus ço 

ğaldı.

— Biraz da şoförlük konusuna gelelim. Siz kaç ya
şında bu mesleğe başladınız?

— Ben 18 yaşında muavin oldum. İki yıl sonra ehliye 
ti alarak kendi arabamda şoförlüğe başladım.

— O gün hangi şoförler vardı Gemlik'te?
— Behçet Ağabey (Doğru) vardı. Yalı Mehmet (Gür 

le), vardı. Harun vardı. Şoför Rahmi vardı. Faik vardı, 
Tevfik vardı.

— O günlerin kullanılan araçtan nelerdi?
— Bas bir, kaldır iki Fordlar vardı.

— Otobüs mü, yoksa kamyon mu bunlar?
— Hayır taksiydi. Debriyaja bastığın zaman birinci vi 

teses geçerdi, bıraktınmı ikinci vitese başka vi
tes yoktu araçlarda. Saatte 30 kilometreden fazla yap
mazdık.

— Peki Lütfü Bey, o zaman Gemlik’te özel oto kim
lerde vardı?

— Şahıslarda oto yoktu. Nerde araba o zamanlar.
İlk taksiyi bu memlekette ben aldım.

— Sizden başka kimsede taksi bulunmaz miydi?
— Yoktu. Kamyonlar vardı. Milli kamyon derlerdi. 

Bir de kaptı kaçtı denen araçlar vardı.

— Peki, «iz taksiyi kimden ve kaça aldınız?
— Taksiyi Bursa’dan 175 liraya aldım.

— Hepsini peşin mi ödediniz?
— Araba 1931 model Ford'du. Yeni bir arabaydı. 16 

yıl kullandım.

— Yeni bir taksi Gemllk'e geldiğinde nasıl karşılandı?
— Taksiyi görmek isteyenler hergün gelir Forda ba 

karlardı. Kaça aldın, nasıl aldın diye meraklı meraklı so 
rurlardı. O zamanlar da param yoktu. 75 Hra biriktirmiş
tim. 100 lirasını da Yalı Mehmet abi borç verdi. "Git 
arabayı af" dedi. Ben de gidip aldım. Herkes şaşırdı. 
Sonra o arabanın 100 lirasını nasıl ödedim biliyormusu 
nuz. Arabayı afalı 5 gün olmuştu. Bir gün İstanbul Onl- 
versiteeinden mühendisler geldi. Dediler ki, Yenişehir, 
İzmit, Bursa’ya gideceğiz. Ne istiyorsun "400 lira verin” 
dedim ben. "Ne yapıyorsun sen, 400 liraya yeni araba 
atarız" dediler. Bononda 300 liraya anlaştık. "Tamam”

58 Yıllık Bir Genç
dedim. Aldım bir teneke benzin. Depoyu da doldurdum. 
Benzinin kilosu 25 kuruş. Benim araba hiç benzin yak
mazdı. Bir teneke ile Bursa’ya 5 defa gider gelirdim. İz
nik, Yenişehir, Bilecik, İnegöl'e gittim. Bursa ve Karaca
bey'e gitmedik. Gemllk'e döndük. Ben paramı aldım. Er 
tesi gün Mehmet Ağa beye gidip "Al şu 100 liranı" de
dim. Nerden buldun lan dedi. "Allah verdi" dedim. O za 
man 20 liraya bir lastik alınıyordu.

— Lütfü Bey, siz Bursa Gemlik arasında Taksi dolmuş 
yapardınız. Kaç kuruştu o tarihte bu yolculuğun bedeli?

— 25 kuruştu. 4-5 kişi götürür gelirdik.

— Sizden sonra ikinci taksiyi kim aldı?

— Rıfat Doğru aldı. Onunki de Ford du. Daha sonra 
biri daha Leyland aldı. O leylandı işletemedi. Ben aldım. 
Bende o maya hala gidiyor.

— O günkü arkadaşlarınızdan daha şoförlük yapan 
var mı?

— Bif ben kaldım. 58 yılda hiç kaza yapmadım. Dev 
letten madalya da aldım. 1973 yılında Hürriyet Gazetesi 

-nin açtığı kampanya ile Bursa’da 10 kişi arasında beni 
de almışlar. Bir gün sdatda yapılan törenle -maç önceşiy 
di- madalyamı verdiler. Bugüne kadar 5 kere ceza ya de 
a’im ya da yemedim.

— Lütfü Bey, 58 yıllık yaşamınızda başınızdan geçen 
ilginç bir .anınızı anlatır mısınız?

— Bir gün Yalova’ya gidiyordum. Arabada balık var
dı. Orhangazi'den çıktım, yolda bir kamyon. Yağmur bir 
yandan yağıyor. Baktım kamyonun arka farları yanıyor. 
Hemen sokuldum arkasına ve durdurdum. Arkadan da 
bir araç geliyor, ben onu aynadan görüyordum. Geldi 
"bam” diye bana yurdu. Arabayı sürükledi, kamyonun 
altına girecektim. Zor kurtuldum. Jandarma geldi. Yalo
va'ya gittik. Karakolda suç benim üzerimde kalacak. On 
lar Yalova’lı yâ. Neyse efendim. Bir baktım, bana vuran 
arabanın sahibi geldi. "Ne oldu" diye şoföre sordu. Du 
rumu yerinde görmüş ve şoförün haksız olduğunu anla
mış. O zamanın parasıyla. 700 lira verdiler, arabayı yap 
tirdim. Sonra, o arabayı şattım.

— Size neden Paşabahçe diyorlar? Bu adı size kim 
taktı? Bir öyküsü varsa anlatır mısınız?

— 1951 yılında arabayla yine Yalova'ya gidip geliyo
rum. Paşabahçe gemisinin kaptanı Papo'ydu. O zaman 
gemi İstanbul’dan gece gelir, ertesi sabah giderdi. Yani 
günde bir sefer yolcu taşınırdı. Kaptan, Yalova’ya geldi 
ğinde Bursa’ya gider gelirdi, Sabah Bursa’dan Papu’yu 
alır, bir saat önce gemiye yetiştirirdim. Benim arabada 
200 kilometre hız vardı. Eski yoldan Kaptan’ı saatinde 
gemiye yetiştirmek ustalık isterdi. Bir gün bana, "Lütfü 
bu taksiye Paşabahçe yazalım" dedi. Ben "istemez kap 
tan" dedim. İstanbul’dan gelirken bir siper yaptırıp, üze 
rine de "Paşabahçe” yazdırmış geldi. Benim araca tak 
tı. Beni o günden sonra hep ‘"Paşabahçe" olarak" tanı
dılar. Kimse adımın Lütfü olduğunu bilmez.

— Lütfü Bey, siz duraklardaki yazıhanelerden ayrı du 
itiyorsunuz. Bu neden?

— Ben eskiden beri ayrı çalışırım. Bağımsızım. Yaza 
hane bir masraf olursa’ benden de alırlar. Yazıhaneye 
girip te ne yapacağım. Ben oraya ayak uyduramıyorum. 
Benim özel müşterilerim var. Onlar beni gelip bulurlar.

— Her hangi bir sosyal güvenliğiniz var mı?

— Var. Ben Bağ-Kur’dan emekli oldum. Emeklilik son 
rası bile çalışıyorum. Allah,1 aynı sonucu arkadaşlarıma 
da göstersin.

— Son zamanlarda taksi esnafı silahlı gasplar oluyor. 
Bazı taksiciler soyuluyor, kimi öldürülüyor, kimi de yara 
lanıyor. Meslek yaşamınızda sizin başınızdan böyle bir 
olay geçti mi?

— Yok, hiç geçmedi. Ben arabama herkesi almam. 
Sabah 5'te kalkar, akşam 5'te evime giderim. İçki, siga
ra içmem, zamparalık yapmam. Kahvehane nedir bil
mem. Gece, kulüplerine yolcu götürmem. Yalnız acil olay 
tarda beni bulurlar, o zaman giderim.

— Lütfü Bey, genç şoför arkadaşlarına söylemek iste
diğin bir mesajın var mı?

— Sağolsunlar beni sayar ve severler. Ben de onları 
sayar severim. Dikkatli olsunlar. Acele edip kaza yapma 
sınlgr. Bugün düz yolda bile fazla hızdan kazalar oluyor. 
Hepsi ve müşteriler çoluk çocuk sahibi insanlar. Geride 
öksüz bırakmasınlar.

— Lütfü Bey size bu güzel söyleşi için teşekkür edi
yoruz.

— Ben teşekkür ederim. Sağolun.
Sürecek

spor., por. spor, spor, spor*
Gemlikspor : 0
S. Filament : 2

HAKEMLER : Şükrü Koekale (3), Recep Kayın (3), Mus 
tafo Özanç (3).

GEMLİKSPOR : Savaş (2), Kemal (1), Durmuş (2), 
Celal (2), Murat (2), Özkan (2), Namık (1). Turgay (2), 
Eftal (3), Canip (2), Emin (2).

S. FLEMENT : Cengiz (3), Abdullah (3), Mesut (2). 
BBülent (3). İlhan (2). Bilge (3).

GOLLER : Dk. 28 Abdullah, 61 Bülent

KIRMIZI KART : Kemal, Gemlikspor.

K. Kumlaspor : 1
Yunuseli : 3

HAKEMLER : Recep Kayın (3), Mustafa Özenç (3), 
Oktay Çetintaş (3).

KUMLASPOR : Ali (2), Kurtuluş (1), Haşan (1), (Gü
rol 2), Mustafa (2), Yalçın (2), Orhan d). Yılmaz (2), 
Ömer (1), Cemil (2), Ali (2), Tanju (1), (Okay 1).

YUNUSELİ : Kenan (3), Nihat (2), Kadir (2), Yalçın 
(3), Fikret (3), Şinasi (2), Halit (2), Özgür (1), Ali Os
man (3), Recep (2), M.Türker (3).

GOLLER : Dk. 22 Recep, 45-65 Ali Osman, 78 Gürol.

KAYIP

Yıldız Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesinden 
aldığım öğrenci kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Yüksel ADACAN

# *
# AKYILDIZ TİCARET

Her Çeşit Kullanılmış Eşya # 
# Alım ve Satımı *
# *

RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TELEVİZYON 
BUZDOLABI — ÇAMAŞIR MAKİNASl 

ELEKTRİK SÜPÜRGESİ — MUTFAK OCAKLARI 
YATAK ODASI VE MİSAFİR ODASI TAKIMLARI

BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR J

J MEHMET AKYILDIZ
Pazar Cad. 27—Tlf : 12654 GEMLİK

3>? ^71 '^Trö.

। Kaptan Emlak ye
| Döviz Bürosu
İ

HER TÜRLÜ ARSA, İŞYERİ, DAİRE, 

g VİLLA, OTO ALIM VE SATIM BÜROSU 

@ Tel : 10216

® Nizam Pasajı No. 7 Gemlik

DAG KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK 
DOÖRAMALIK KERESTE VE 
AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

İSMET DAĞ VE OĞULLARI
Tel : İş : 11205 — Ev : 11254-12835 
0RRANGA1İ CAIkNOl 30 GEMLİK.



SAHİBİ ve SORUMLU MÜDÜR

KADRİ GtLBR __ gemLik
KÖRFEZ

H Yönetim Yeri : İrtÜdAl Cad Gûrçajr Pasajı
I No 5 - TV : 4238 - GEMİ JK

S Dizgi ve Baskı
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MEVLÜT
29.8.1989 günü hakkın rahmetine ka

vuşan sevgili ve biricik oğlumuz MİT
HAT YENİCE’nin 40 mevlüdU 7.10.1989 
Cumartesi günü Bursa Muradiye Camiin
de yatsı namazını müteakip okunacaktır.

Bütün dost, arkadaş ve yakınlarımı
za duyurulur.

ABDULLAH YENİCE 
ve Ailesi

“SHP’de Çatlak Yok” İşyerinize Küçükleri Almayın

.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

ğiz.” şeklinde konuştuğu be 
llrtlldi.

Toplantıda Başkan Dimili 
belediye ile İlgili partililerin 
sorularını tek tek yanıtladı
ğı, daha sonra ise İl Başka
nı Şemsettin Şen'in söz ala
rak yurt ve sosyal demokrat 
belediyelerde izlenmesi ge
rekli politikalardan söz etti
ği öğrenildi.

SHP örgüt toplantısı so
nunda gazetemize bir açık- 
almada bulunan İlçe Başka
nı Erkan Mutman şunları 
söyledi :

"SHP’nin Gemlik'teki bo

> ıı«Wl»

| Yamanlar Ticaret !

I TELEVİZYON — VİDEO — BUZDOLABI — MÜZİK SETİ ( 
ç HALI — HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ n 
® ALINIR SATILIR — ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR. *

HAŞAN YAMAN j

S (
t İstiklal Cd. Fırın Sk. (Ziraat Bankası karşı aralığı) }

GEMLİK ’
Kayhan Danış Sk. Altuntaş İşhanı No. 5/4 BURSA ) 

t (Tekelin doğu aralığı) TLF : 226364 |

C.»

ODUNDA DAMPİNG I
I 1i ı
I . . i

Kısa Bir Süre İçin 
j Kuru Meşe - Gürgen { 
I Kilosu I
! 100 LİRA '
( t1 ı
i Kurt Mahrukat j
। İdris Kurt ve Oğulları 
l »

Orhangazi Caddesi - Gemlik

şansın: gelecek İçin kendi
lerine zararlı görenler, her- 
gün değişik söylentiler çıka 
rarak partiyi dışa karşı bö
lünmüş göstermek gayretle- 
rindeler. Ancak, yapılan ör
güt toplantımız da nasıl bir 
ilk içinde olduğumuz görül
müştür. Belediyeye yönelik 
her sade vatandaş gibi par
tililerimizin de İstekleri var
dır. öncelikle ele alınması
nı İstedikleri konular vardır. 
Bunlar bu toplantıda dile 
geldi. Karşılıklı özeleştiriler 
yapıldı. Birlik ve beraberlik 
İçinde son bulu.”

uymasını istedi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü 

binası, Birifink Salonunda 
yapılan toplantıya, yaklaşık 
20 kahveci ve biiardocu es 
nafı katıldı.

Emniyet Müdürü Hakkı 
Çalık, toplantıda yaptığı ko
nuşmada, okulların açıldığı 
bu günlerde umuma açık iş 
yerlerine öğrencilerin alın
mamasına dikkat edilmesini 
isteyerek şunları söyledi :

"Bizlerin görevi, yasaları 
uygulamaktır. Küçük yaşta 
çocukları işyerinizde buldu
ğumuzda yasaları işletiriz. 
Mağdur olmamak için bu 
konuya önem veriniz. Polis 
ile vatandaş ilişkileri önem
lidir. Polisin kötü davranışı 
olduğunda lütfen beni ara
yıp bildirin.”

Kahvehane işleticileri, 16 
17 yaşındaki gençleri ayırt- 
etmenin mümkün olmadığı
nı, her gelene kimlik sorma
nın ise işyerinde uygun düş
mediğini belirterek, "Polisler 
bu konuda anlayışlı olmalı. 
Yaşı 18'den küçük görülen

Hırsızlar 
Cirit Atıyor 
sızlar, geldikleri yerden çıka 
rak kaçtılar. İşyerine sabah 
gelen Remzi Sarıca dükkanı 
nın üçüncü kez soyulduğu
nu görünce şaşırdı, ilk belir 
lemelere göre bakkal dükka 
nından 500 bin liranın üze
rinde mal çalındığı saptandı.

Olay emniyet makamları
na bildirildi.

gelişmiş gençler nedeniyle 
işyerierimiz 1 hafta kapatılı
yor. Kapamadan önce teb
ligat yapılmalı. Bozulacak 
gıda maddelerini başka yere 
nakletmefiyiz." dediler. Bir 
esnafta gece bekçilerine tel
siz verilmesini istedi. İlçe 
Emniyet Müdürü Çalık, "Kad
ro yetersizliği nedeniyle 7-4 
bekçi ile görev yapıyoruz. 
Merkezi noktalarda bu cr- 
kadaşlanmız çalışmalarını 
sürdürüyor." şeklinde ko
nuştu.

Hüseyin Algan 
Veda Etti

Geçtiğimiz hafta, Milton 
Aile Çay Bahçesinde okul 
müdür ve müdür yardımcı
larının katıldığı veda töre
ninde konuşan Algan, bir
likte iki yıl ahenkli bir çalış
ma sergilediklerini belirte
rek, "Meslek yaşamında ay
rı bir yer tutacak olan Gem
lik görevimi hiçbir zaman <► 
nutmayacağım" dedi.

. Öte yandan, Hüseyin Al- 
gan’ın yerine atanan Bekir 
Güneş ile Şube' Müdürlüğü
ne atanan Mehmet Aktaş'da 
görevlerine başladılar.

48 Yedek Subay
Araştırma Enstitüsü ve Eği
tim Merkez Komutan Vekili, 
ve öğrenci velileri katıldılar.

48 öğrencinin diplomala
rını aldığı törenden sonra 
konuk ve öğrencilere kok
teyl verildi. 'Köpek gösteri
leri düzenlendi.

SHELL UMURBEY DİNLENME TESİSLERİ
Seçkin Kadrosuyla Gemlik’lilerin Hizmetinde

Rahat, huzurlu, güvenli bir ortamda aileniz ve dostlarınızla birlikte 
sîzlere unutamıyacağınız anlar yaşatabilmek amacıyla zengin mutfak çeşitlerimizi sunuyoruz.

İ

Kebaplar
• ADANA ( ACILI)
• URFA ( ACISIZ )
• DOMATESLİ
• DOMATES EZMELİ
• 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 10 KİŞİLİK GRUPLARA 

ÖZEL OLARAK ÇİĞ KÖFTE YAPILIR.

• BEŞ ÇAYINDA ZENGİN 

KURU VE YAŞ PASTA ÇEŞİTLERİ.

• ÇAY, NESCAFE, MEŞRUBAT VE SPESİYAL

• KARE MURRO

Ayrıca zengin yemek çeşitleri narpekmezii bostana ve salatalar.

Gemlik - Yalova Yolu 5. Km Tel. : 12394-13102 - GEMLİK
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Fiyatı KDV Dahil 200 Lira

gemLik

KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Matbaamızda 
Nişan, Nikâh, Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ 
Matbaacılık 
Tlf : 11797 Gemlik

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1971

Ekim Ayı Toplantıları Başladı

SATIŞ KARARI
5 arsa ile kordonda yapılan 2 dairenin satılması için encümene yetki verildi.

Vali Şahinoğlu Hastaneyi 
Gezdi Azot’u İnceledi

Bursa Valisi Erdoğan Şa
hinoğlu geçtiğimiz hafta ilçe 
mize gelerek incelemelerde 
bulundu.

Vali Şahinoğlu, Çarşamba 
günü öğleden sonra sessiz
ce Gemlik’e geldi. Kayma

kam Coşkun Ertûrk tarafın
dan karşılanan Vali, Devlet 
Hastanesini ziyaret etti. Do
ha sonra TÛGSAŞ Tesisleri
ne giderek yöneticilerden ça 
Iışmalar hakkında bilgi aldt

EKMEĞE ZAM YOK
Fırın sahiplerinin istemi Encümende 
yine kabul edilmedi.

• BELEDİYE MÜLKLERİNİN SATIŞI İLE İLGİLİ 
OLARAK KONUŞAN BAŞKAN DİMİLİ, “BU KARARI 
MEMUR VE İŞÇİLERİMİN MAAŞLARINI ÖDEYEMEZ DU 
RUMA DÜŞERSEM UYGULAMAYA KOYACAĞIM" DEDİ.
DYPU SOLAKSUBAŞl İSE ÖZAL’IN “BURSALI" SÖZÜ 

NÜN UYGUN DİLLE KINANMASINI İSTEDİ.

• İMAR KONULARININ DA GÖRÜŞÜLDÜĞÜ TOPLAN
TIDA, VATANDAŞLARIN DİLEKÇELERİ DEĞERLENDİ
RİLDİ. BİRÇOK MAHALLEDE VATANDAŞ LEHİNE 1 KAT 
İRTİFA VERİLDİ. SINIRTAŞ SİTESİNDEN HASANAĞA 
KAMPINA KADAR OLAN ALANA BAHÇELİ DÜZEN İÇİN 
DE İKİ KAT İNŞAAT İZNİ ÇIKTI.

Belediye Meclisinin Ekim 
ayî toplantılarının ilkinde, 
baa belediye mülklerinin sa 
tısı için Encümen© yetki ve 
rilmesi karariaşönldı. Başba 
kon Turgut Özal’ın DYP Mer 
kez Karar Yönetim kurulu 
üyesi İhsan Sabri Çağlayan- 
gil'e mecliste söylediği "Ne 
de olsa Bursaiı" sözünün 
kınanması istemi, zaman ye. 
ersizliği nedeniyle görüşül
medi

Geçtiğimiz hafta Cuma gü 
nû yeni Belediye binasının 
Meclis Toplantı Solonunda 
toplanan Belediye Meclisi 
eski tutanağın okunup bazı 
maddelerinde düzeltme yap
masından sonra gündeme 
geçti.

Temmuz ayında memurla 
ra yapılan zamların bütçe 
rakkamlannın aşması üzeri
ne, Muhasebe Müdürlüğü ta 
nâmdan hazırlanan ek büt
çe görüşülerek kabul edildi 
Daha sonra Su İşletmesi 
Müdürlüğüne bazı fasıllar
dan 51 milyon 500 bin lira 
aktarma yapıldı.

1990 yılı Belediye resmi 
ve tarifeleri ile gelir gider 
bütçelerinin görüşülmesi ko 
nueu bütçe komisyonuna ha 
vole edildi.

VATANDAŞA BİR KAT
İmar ite ilgili vatandaş şi

kayetlerini içeren dilekçeler 
«onusu imar komisyonu ta
rafından alınan kararlar Ko-

HAFTAYA BAKIŞ 

MECLİS GÖRÜNTÜSÜ
Kadri GÜLER

Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısını yeni binanın 
meclis salonunda yaptı.

Meclis Salonu, bütçesi kıt olan Belediye’ye Borusan 
Firması tarafından döşendi, 50 kişiye yakın vatandaşın 
görüşmeleri izleyebilmesi yanında, basın mensupları için
tfe birkaç sandalye düşünülmüş.

Soğoteunkır,. Geçen dönemki toplantılara biraz geç 
«dfcok, otaracdk yer bulmada zorlanıyorduk. Rahatlriıkla 

tutabileceğimiz bir yerimiz var artık.

Devamı Sayfa 2 de
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misyon Başkanı Atilla Yasa 
tarafından okundu. Buna gö
re, Sınırtaş Hasanağa Kampı 
arası Turisttik alandan çıkarı
larak 2 kat ayrık nizam inşa 
at açılmasına. Krom sokak 
ile Orhangazi Caddesi, Pa
zar Caddesinin bir bölümü 
Alemdar Caddesi Çukurbah- 
çeye kadar. Ilıca Caddesinin 
tamamı, Orhangazi Caddesi 
nin çevre yoluna kadar olan 
bölümü, İstiklal Caddesi Has

Kumulaştırılan Hamamın taksidi ödenmediği için

BELEDİYEYE HACİZ GELDİ
Belediyenin taşınmazları 

ile bloke paralarına yıkılan 
hamamın kamulaştırma tak
sitlerinin ödenmemesi nede
niyle haciz kondu.

Eski Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır zamanında Be
lediye Sarayı yapımı için yı
kılan ve yıkıldıktan sonra 
Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu tarafından koruma
ya alınan eski hamam sahip 
(erine her ay ödenmekte o- 
lan 20 milyon liralık borcun

Su Davası
Keşfe Kaldı
Güvenli Köyü ile Adliye 

Köyü arasında Karapınar 
kaynağı nedeniyle çıkan su

Devamı Sayfa 4 te 
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taneye kadar olan bölüm ti 
cari alana alındı.

Bazı mahalleler arasında 
kalan arsaların oluşumlar 
dikkate alınarak 1 kat irti
fa verilmesine de' karar ve
rildi.

15 Haziran günü yapılan 
meclis toplantısında 3194 
sayılı yasaya göre imar ce
zası bulunanların gecikme 
zammı alınma kararının teci 
li, İmar ve İskan Bakanlığın

Ağustos ile Ekim ayı taksit
lerinin ödenmemesi üzerine 
mal sahipleri Ahmet ile Ha
lil Yıldırım avukatları Osh 

■man Soylu aracılığı ile Gem 
■lik İcra Müdürlüğüne başvu 
rarak Belediye Mülklerine ha 
viz koydurdular.

İcra Müdürlüğü Bankala
ra yazı yazarak Belediyenin 
bloke paralarının haczedildi 
ni duyurdu.

Bu arada ^durumun öğre
nilmesi üzerine Belediye Baş

Akıt işadamlarını 
Burs Vermeğe
Çağırdı

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal Akıt, 
tüccar ve sanayicileri başa
rılı yoksul öğrencilere burs

Devamı Sayfa 4 te

Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Kemal Akıt 

dan gelen bir genelge ile ye 
niden alınmasının gerektiği 
ni belirten yazı okundu. Ya 
zı tartışmalara neden oldu. 
ANAP’lı üye. Zeki Gemicioğ- 
lu, yasada gecikme zammı
nın alınmadığını belirten bir 
hüküm bulunmadığı için 
alınmamasını savundu. Baş
kan Dimili ise Amme Alacak 
ları Yasası hükümlerinin uy
gulanmasının Bakanlıkça is

Devamı Sayfa 4 te

kanı Nezih' Dimili alacaklılar 
dan Halil Yıldırım ile görüş
tü. Borcun Kasım ayının 20 
sine değin ertelenmesini is
tedi. Halil Yıldırım Başkanın 
isteğini yerinde gördü. An
cak, Abdullah Yıldırım buna 
yanaşmadı. Kamu Malla
rına haciz konamaz diye Be 
lediye Avukatı tarafından da 
ya açıldı.

Konan haciz daha sonra 
kaldırıldı.

Çarşı deresi temizleniyor

Pazar Yeri
Hazırlıkları Başladı

Pazar yerinin Çarşı Dere
sinin iki yanına alınması 
için çalışmalar devam edi
yor.

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili, DSİ'den sağlanan bir 
kepçe ile dolmuş durumda 
bulunan derenin bir hafta
dır temizlendiğini söyledi. 
Temizleme işinin bitiminden 
sonra minibüs garajı altı da 
Temizlik İşleri elemanların
ca temizletilecek.

Dere temizleme işlerinin 
bitiminden sonra yol onarım 
lan ve dere kenarlarının dü 
zerilenmesi ile pazar yeri bu 
alana taşınacak.

Devamı Sayfa 4 te

Belediye Encümeninin 
geçtiğimiz hafta yapılan top 
lantısında fırın sahiplerinin 
zam istemi kabul edilmedi.

Fırıncılar daha öncede Be 
lediye’ye başvurarak ekmek 
satışlarının serbest bırakıl
masını veya Bursa Belediye 
sinin verdiği tarifenin uygu

Trafik Kazasında 4 Yarak
Orhangazi Gemlik yolunda meydana gelen trafik kaza 

sında 4 kişilik bir aile yaralandı.
Perşembe sabahı saat 7.00 sıralarında İstanbul’dan 

Bursa yönüne gelmekte olan 34 FMU 76 plakalı Fort 
marka özel oto, Kapıkayalar mevkiinde viraja hızlı girin 
ce dereye uçtu.

Takla atan özel otoda bulunan 4 kişi yaralı olarak 
Bursa Tip Fakültesine kaldırıldı. Kazada şans eseri ölen 
olmadı. Araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Aynı gün, saat 15.00 sıralarında ise başka bir kaza 
meydana geldi.

34 FHY 58 plakalı Doğan oto, Orhangazi'den Gemlik 
yönüne gelirken, yolda kaymış bulunan K 4375 B plakalı 
soydaş arabasını çeken araca çarpmamak için sollayın 
ca kaydı. Olduğu yerde 360 derece dönen Doğan oto 
soydaş aracına arkadan çarptı. Kazada araçtakilere bir 
şey olmadı.

Çöpleri Gelişigüzel Atıyoruz
Belediyenin temizlik konu 

na gösterdiği hassasiyet ka 
dar vatandaşlar göstermi
yor.

Çöp kamyonlarının geçiş 
saatlerinin belli olmasına 
karşın apartmanlarda gece
den sokaklara çöp bırakılma 
sı kedi ve köpeklerin çevre 
yi kirletmesine neden olu
yor. Belediye Temizlik İşleri 
yetkilileri, bazı semtlerde' 
çöp kamyonu geçtikten son 
ra çöplerin dışarıya çıkarıldı 
ğını sokak sakinlerinin uya
nlara karşın alışkanlığından 
vazgeçmediğini belirte
rek, “Bu durum çevrenin kir

TAŞI GEDİĞİNE 

BELKİ...
SN. ÖZAL “CUMHURBAŞKANLIĞINA LAY1KIM" 

DEMİŞ...
YÜKSEK SESLE BİR DE LÂİKİM DESE...
O ZAMAN BELKİ ..I

İnan TAMER

lanmasını istemişlerdi. Bu 
kez de aynı görüşlerini yeni 
liyen fırıncılara zam verilme 
di. Belediye Başkanı Dimili, 
“Çevre ilçelerde zam veril
memiş. Bu konuda öncü be
lediye olmak istemiyorum** 
dedi.

lenmesine, pisliğin yayılma
sına neden oluyor.

Okul çevrelerinde, son 
günlerde çöp bırakanları son 
bir kez daha uyonyoraz. 
Bundan sonra zabıta ekiple
ri gece ve araç geçtikten 
sonra çöp bırakanlara ceza 
yazacak.” dediler.

Yılda 1,5 milyar lira 
enerji sağlanacak 

Sunğipek 
Doğalgaza Geçti

Sovyetier Birliğinden ge
tirilen Doğalgaza ilk dönü-

Devamı Sayfa 4 te



SAYFA 2
10 EKİM 1969 SALI

Meclis Görüntüsü
Kadri GÜLER

sağlık köşesi
X X

Belediye Meclisinde eski ahenk ve tad yok. Gözlerim 
Bilal Kara'yı. Emin Bora’yı, her zamanki yerine oturan 
Nazif Ünal’ı aradı bir an. Bora’yı basın koltuklarında 
gördüm....

Yeni meclis üyeleri daha da oturaklı. Eskiden olduğu 
gibi, “kaş yapayım derken, göz çıkaran" pek yok. Ufak 
tefek teknik bilgisizlikler oluyor ama. aradan birkaç yıl 
geçince bütçe usulünü de ek bütçenin neden yapılması 
gerektiğini de öğrenirler nasıl olsa. Belediyecilik bina 
yapmaya benzemez. Tecrübe ister, bilgi ister...

Para sıkıntısı çeken Belediye, mecliste mülklerinin sa 
tışı için kararlar aldı.

18 uygulamasından doğan küçük parsellerin satışı dü 
şünülebilir ama. 921 metre karalek arsa ile kordonda 
bulunan 2 dairenin satışa çıkanlması-ilerideki bir tarihte 
de olsa-düşündürücü.

Sosyal demokrat belediyeler kaynak yaratıcı olmalı. 
Liberaller gibi yaptıklarını satanlardan olmamalı.

Bizce, belediye mülklerinin haraç mezat satılmasının 
beğenilecek bir yanı yok. Gerekçesi işçi, memur maaş
larını ödeyememe bile olsa. Kaynak yaratamadıktan, 
ayağını yorgana göre uzatamadıktan sonra, aynı sorun 
larfa yine karşılaşılabilir.

x x
Olay Gazetesi yazarlarından dostumuz Yılmaz Akkıhç, 

6 Ekim günü Gemlik Belediyesi île ilgili güzel bir yazı 
yazdı.

Burada baz rakkamlar sergileniyordu. Bizde buna bazı 
notlar ekliyelim isterseniz...

Yerel seçimlerden sonra Sayın Dimili belediyeyi aldı
ğında kasada 49 milyon 740 bin 802 lira buldu: Müteah
hitlere hemen ödenecek para ise 237 milyon 633 bin 117 
lira İdî.

Belediyenin en büyük gelir kaynağı olan Devlet gelirle 
rinden düşen pay, İller Bankası tarafından her ay öden 
mekte.

Sayın Çakır döneminde belediye bu kurumdan kısa va 
deli borçlanmalara girmiş. Biliyorsunuz Sayın Çakır Be
lediyenin parasının banka faizleriyle övünürdü.

Bu kısa vadeli borçlanmalar yaklaşık yüzde 85 faizli. 
Alınan borç tutarı ise 461 milyon 779 bin 318 lira Faiz
leriyle birlikte 600 milyon kadar.

Dokuz aylık Dimili döneminde, müteahhit borçları ile 
| yaklaşık 300 milyon lira İller Bankası borcu ödendi. Ama 

nasıl ödendi. Gelin buraya da bir bakalım.
Bakmadan önce Belediyenin uzun vadeli borçlarının 

da 5 milyar 022 milyon 770 bin lira olduğunu hatırlata
lım.

16 Ocak 1989 tarihinde İller Bankasından gerçekleşen 
para 101.729.475 lira, kesintiden sonra belediyeye 
98.648.610 lira ödenmiş.

Tarih 15. Şubat 1989 tahakkuk eden para 106.921.258 
lira. Belediyeye nakit ödenen 38.768.950 lira.

Mart ayma gelince. Tahakkuk 87.044.679, ödenen 
23.506.276 lira.

Yerel seçimlerden sonra ANAP’lı belediye gitmiş, yeri
ne sosyal demokrat belediye gelmiş.

Bakın İller Bankası ne yapmış...
Nisan, Mayıs, Haziran, Ağustos aylarında 556 milyon 

198 bin 580 lira taahhuka karşılık, Gemlik Belediyesine 
yalnız Temmuz ayında 10 milyon 686 bin 932 lira yolla
mış. Kalanını Hakkı Beyin aldığı kısa vadeli borçlara 
kesmiş.

Seçimlerden sonra İller Bankasının yaptığını görüyor 
musunuz? Banka, borcunu alacak ama, seçimler öncesi 
neden almadın demezler mi insana.

İller Bankasına borçlar 2 ay sonra bitecek. Belediye 
bugünkü mali sıkıntısını büyük oranda hafifletecek. Bele 
diye personeline ayda 135 milyon 810 bin 570, lira öde
niyor. Eylül ayı belediye gelirleri 165 milyon lira. Aynı 
ay giderleri 206 milyon 305 lira.

Belediyeyi eleştirirken biraz İnsaflı olalım. Ne bıraktı- 
larki ne istiyorlar.

Güler Ticaret
7 •KARABÜK DEMİR

< ÇİMENTO
f • TUĞLA

> BtRtKET

SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER
Tlf i 14637 — İstiklal Cd. No. 23 GEMLİK ,

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

ODUNDA DAMPİNG
Kısa Bir Süre İçin 

Kuru Meşe - Gürgen 
Kilosu

100 LİRAM|

Kurt Mahrukat
İDRİS Kürt ve OĞULLARI

ORHANGAZİ CADDESİ GEMLİK

! KAYIP
Askerlik cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Cavlt BİRLİK

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

*FATURA

* PERAKENDE SATIŞ FİŞİ

* ADİSYON

* SEVK İRSALİYESİ

* TAŞIMA İRSALİYESİ

* MÜSTAHSİL MAKBUZU

* GİDER MAKBUZU

¥
Ö0

1 günde davetiye basılır.

1990 Yılı takvim çeşitleri gelmiştir.
Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik

HAZIRLAYAN
Dr. Ali ÖZGÜR

Üreme Psikozları
Değerli okuyucular.
İki hafta önce başladığım üreme psikozlarını bitirirken 

üremek hayatın bir parçası ve tabii bir gelişme olduğunu 
öğrenmiş bulunuyoruz. Bu hafta gebelikte meydana ge
len ruhsal değişimlere değineceğim.

Gebelik Psikozları.
Daha çok gebelğiin ikinci yarısında ortaya çıkmaktadır. 

Gebeliğin ilk aylarında görülen bir takım ruhsal değişik
likler premorbid kişilik yapıları esasen bozuk olan histe
rik, psikopatik v.s. belirtiler gösteren kimselerin bu be
lirtilerin şiddetlenmesine bağlıdır.

Gebelik psikozları 25 yaşını aşmış ve çok doğum yap
mış kadınlarda daha sık görülür. Ruhsal bozukluk gebe
liğin ne kadar ileri aylarında meydana çıkarsa o kadar 
ağır- seyreder.

En çok depression hallerine rastlanır. Sıkıntı, durgun
luk, takatsizlik, uykusuzluk, hayattan zevk almama, ken
dini küçük görme, hatta kendi kendini itham hezeyanları 
ve intiharlar olabilir. Bu durumdan başka stüporlu veya 
ajite konfüzyon mentoller, Sizofrenik, paranoid tipte ruh
sal bozukluklar da görülebilir. Evvelce geçirilmiş olan 
ruhsal bozukluklar gebelik sırasında nüksetmesi de çok 
rastlanan hallerdendir.

Üreme psikozu Spesifik bir klinik tablo olmadığına gö
re psikozun cinsi iyice tetkik edilip ona göre bir tedavi 
tatbik edilir. Gebelik psikozlarında tedavinin çocuğa bir 
zararı olmamasına özellikle dikkat etmek, annenin .haya
tını tehlikeye düşüren hallerde ise tıbbi kürtajdan sonra 
tedaviye başlamak gerekir. Genel olarak üreme psikoz
ların prognozu iyidir.

Sıcak sonbahar günleri dilerim.

Ayrıca Nişan, Nikah, 

Düğün, Sünnet 

Davetiyeleri ve

Her Türlü

Basım İsleriniz İçint f

Hizmetinizdedir.
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i 
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İÇİMİZDEN BİRİ 

Gemlik Siyasetinde 40 yıllık bir isim

îlk Parke Müteahhidimiz Mustafa Özalp

MUSTAFA ÖZALP KİMDİR?

1334 yılında Kapkîı Köyünde dünyaya geldi Taşçı Ce
mal Efendinin oğludur, ilkokulu üçüncü sınıfa kadar Ka- 

। paklı Köyünde okuduktan sonra İstanbul Süleymanlye 7. 
İlkokuluna devam edip oradan mezun oldu. Erkek Lisesi 
Ona Bölümüne yazıldı. Babasının ölümü nedeniyle öğre
nimini yarım bırakıp Kapaklı Köyüne döndü. Ağabeyiyle 
babasının bıraktığı parke taşı imalat işini sürdürdü. 40 
yıl önce Gemlik’e gelerek ticaret hayatına başladı. Şu 
anda serbest muhasebecilik yapıyor. Evli 3 çocuku).

— Mustafa Bey, yaşam öykünüzden Gemlik'ln İlk par
ke taşı müteahhitlerinden olduğunuz anlaşılıyor. Parke 
taşı çevremizde yalnız Kapaklı Köyünde mİ çıkarılır?

— Parke taşı Kapaklı Köyü yanında Fıstıklı Köyünde 
de çıkarılır. Asıl ustalar Fıstıklı Köyü halkından. Hayriye 
Köyünden idi.

— Bu işle sizin ailenizden başka uğraşanlar var miy
di? İşin ekonomik yönü nedir?

— Kapaklı Köyünde bizden başka taşçılıkla uğraşan 
yoktu. Fıstıklı Köyünde bu işi yapan Faizin Mustafa, Ga- 
lipfer, onların bırakmasından sonra her iki köyün ocak
larını ben işletmeye başladım. Hayriye, Selimiye Köyle
rinde de granit madenleri vardı. Onlan da işletirdim. Aşa 
ğı yukan bu işle ilgili olarak 40-50 kişi çalışıyordu.

Hatta babamın zamanında 100 kişi çalışırdı. Aralonn- 
da rumlar bile vardı. Bizim köylerden Ç’kan parke taşla
rı Roma'ya, İstanbul’a içe ve dışa gönderilirdi.

— Taş ocaktan nasıl çıkanlır ve nasıl işlenip piyasaya 
sunulurdu? Yani ileri bir teknoloji gerektiriyormuydu?

— Ocaktaki taşlar dinamit ve barutla patlatıldıktan 
sonra çıkanlar ustalar vasıtasıyla el aletleriyle belirli ölçü 
ferde parke haline getirilirdi. Çelik burçlar madırga de
nen çekiçler ve keskiler kullanılırdı. Yani tamamen el iş
çiliği ile taş imal edilirdi.

— Ocaklardan çıkan taşlar nerelere gönderilirdi daho 
çok?

— Benim zamanımda İstanbul, Gemlik, Mudanya ve 
çevre ilçelere giderdi. Gemlik'ten başka parke taşı Ban
dırma ve Erdek'te de çıkarılırdı.

— Parke taşı işi görülüyor ki uzun süre Kapaklı Köyü 
ekonomisinde katkı yapmış. Değil mi?

— Pek sayılmaz. Çünkü ustalar bizim köyden değil, 
daha çok Fıstıklı, Selimiye ve Hayriye Köylerinde yetiş- 
tiriiirdi.

Kapaklı Köyünde ençok 20-30 kişi bu işle uğraşırdı. Ö- 
nem vermezlerdi taşçılığa.

— Mustafa Bey, Salih Erçek Bey ile yaptığım söyleşi
de Kurtuluş Savaşından sonra Gemlik Çarşı Meydanının 
ve bazı yolların sizin ve ağabeyiniz tarafından yapıldığı
nı söylemişti. Siz Gem'ik'in ilk parke taşı müteahhitlerin
den misiniz?

—Parke işlerini belediyeler ihaleye çıkarırlardı. Biz de 
bu işle uğraşan kişiler olduğumuz için ihalelere katılır ve 
işi alırdık. Hatırladığıma göre 1945 yıllarında Çarşı Mey
danı ile Alemdar Caddesinin yolfannı biz yapmıştık. Ka- 
nalisozyon işini de biz yapmıştık. O zaman ağabeyim 
sağdı ve birlikte çalışıyorduk. Yalnız Gemlik değil Mu
danya'da da çok yol yaptık.

— Mustafa Bey, sizin müteahhitlik döneminizi bizim 
kuşak hatırlamaz. Biz, sizi daha çok politik yönünüzle ta
nıyoruz, Cumhuriyet Halk Parti saflarında 1977-1978 yı
lında birlikte görev yaptık. 12 Eylül 1980’dan sonra kuru
lan Halkçı Parti ilçe Başkanlığınız var. SHP’nln ilk yöne
tim kurulu üyelerlndensinlz, Sanırım şimdi de bu partinin 
sade bir üyesisiniz.

Kaç yıldır politikanın içindesiniz?
— Aşağı yukarı 35-40 yıldır politika ile yakınen ilgilen

dim.
— CHP yönetim kurulu üyeliğini en uzun süre yapan 

kişilerin başında geliyorsunuz. Bu sürenin tam kaç yıl ol
duğunu biliyor musunuz?

— 25 yıl kadar,
— Hangi ilçe başkam İle birlikte çalıştınız?
— Devamlı Danış Ekim Bey İle çalıştım. Danış Bey ay

rıldıktan sonra. Nezih Dimili ile görev yaptım,
— Mustafa Bey, uzun bir süre politikanın içlnde kal

mışsınız. Yönetim Kurullarında birlikte çalıştığınız, bugün 
aramızda olmayan ve olan kimler vardı, hatırladığınız?

— Bu işe başladığımızda İnan Tamer, Necdet Buluk, 
Ahmet Güllü, Osman Taşkın, Ali Şirin, Sadık Çavdar, Na
fiz AJdoğon, Kaydettin Çavdar, Haşan ve Ekrem Bekçe, 
Necatı Aydın, Yusuf Ertûr gibi İsimleri hatırlıyorum. Da
ha vardı ama onları şimdi hatırlamıyorum.

— Afi Şirinin CHP İlçe Başkanlığı ycptığı söylenir.
— Evet. Danış Ekimin bıraktığı bir dönem Ali Şirin bu 

görevi üstlendi. 1900'dan önceydi,
— 1950-80 döneminde politikanın İçindeydiniz, O dö- 

MMde mufiafefecakf Mr partin olmanın ne gibi zorlukla
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rı vardı?
— O dönemlerde Türkiye'de iki parti vardı sayılır. CHP 

ve iktidardaki DP. Bu iki partinin üyeleri veya taraftarla
rı bjrbirlerine düşman gibiydi. Kahvehaneler ayaydı. Kim
se blrblrleriyle konuşmazdı. Partililer birbirlerine karşı iyi 
niyetli değildi.

— Şöyle söyleyeyim Mustafa Bey, CHP’liler DPlileri 
DP’liier CHP’lilerj nasıl görürlerdi?

— Ekseriyet DP'liler Halk Partisine kötü bakarlardı. 
Mesela, aşın kominist görürlerdi bizi. Silahları kominist- 
likti. AP döneminde de böyle oldu. Neticede, bu işin hiç
bir haklı yanı yoktu. Hiçbir Halk Partilinin aklından bile 
geçmezdi komihistllk. Ama, karşıdakiler devamlı iktidar
da kalabilmek için bunu vatandaşa karşı silah olarak 
kullanırdı.

Biz, onların yaptıkları işlerin düzgün ve dürüst olmadı
ğını görür ve eleştirirdik. Yapılan işlerin kanunsuz yapıl
dığın! iddia ederdik. Bizim demokrasi anlayışımız ile on
larınki farklıydı. Biz, demokrasiyi tam olarak yerleştirmek 
isterken, onlar demokrasiyi yalnız kendilerine verilen bir 
lütuf görürlerdi. Biz de bunlara karşı mücadele ederdik.

— Demokrat Partinin bu katı tutumu nedeniyle sizin 
şahsi zararlannız oldu mu?

— Zararlarım oldu. Ben, hayatımı parke taşı imal edip 
döşeyerek kazanırdım, iktidar DP’ye geçtikten sonra ba
na ihale kazandırmadılar. Aldıklarımda da birer bahane 
bulup, sürekli zaranma yol açtılar. Bunu o zaman bütün 
Gemlik bilirdi. Taş işini bu nedenle bırakmak zorunda 
kaldım.

— İktidarın yerelde sîzlere bir baskısı oluyor muydu?
— Olmuyordu. Bizler burada daima iyi geçinen kişi

lerdik.
— 1960 öncesi kamplaşmada siz yönetim kadroların- 

ddydınız. -Ne gibi sıkıntılarınız olurdu. Siyaset bugünkü 
gibi rahat yapılabiliyor muydu?

— Bugün bütün partiler birbirleriyle iyi sevişmekte. 
Siyasi tenkitler tabiiki olacak. O günlerde tenkitler çok 
kırıcıydı. Bu nedenle herkes birbirine kötü bakardı. Bu, 
demokrasi sınırlarının gelişmesiyle yavaş yavaş kalktı. 
Köy gezilerimizde kimse bize karşı saygısızlık yapmazdı. 
1960 öncesi ve sonrası bütün köylere* girerdik. Yalnız, bir 
kez, sanırım Nezih Dimili Başkanlığındaydı. Fındıcak Kö
yüne seçim konuşmalarına gittik. Hava kiş, yollar çok 
bozuk, her yer çamur içindeydi. Dönecektik,, arabamıza 
bindik, baktık lastik 'patlak. Lastiğe çivi çakmışlar. Bunu 
hiç unutmam^

İlğinçtirki Demokrat Parti döneminde bile böyle bir o- 
layla karşılaşmamıştık.

-— Mustafa Bey, parti yöneticiliği, İl..Genel Meclis Ü- 
yeliğl, ilçe Başkanlığı yaptınız. Eski bir Gemliklisiniz. 39 
yıl aradan sonra, sizin siyasi görüşünüz Gemlik Beledi-, 
yeslnde iktidar oldu. Belediyenin 9 aylık çalışmalarını bir 
siyasetçi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

— 9 aylık sürede Belediyenin acemilik dönemini sür
dürdüğünü görüyorum. Bu nedenle alınan kararlar biraz 
zayıf. Belediyenin parasal "yönden güçsüz oluşu, yapıl
mak istenenleri engellediği kanısındayım. Zamanla yapı
lacaktır istenenler.

— Dokuz ay sizce bu işler için yetersiz mi?
— Önümüzdeki aylarda Belediye kendi bütçesini ilk 

kez yapacak. Ona göre yatırımlara para konacak. 1990'da 
belediye çalışmalarının çok iyi olacağı kanısındayım.

— Siz Belediye Başkanı olsaydınız, önce ne yapardı- 
nı?

— Bunu ben şu veya bu dersem Belediye Başkanına 
karşı saygısızlık yapmış olurum. Başkan ben değilim. .

— Pekj sorumu değiştiriyorum. Bugün İçin Gemlik’ln 
sizce en acil sorunu nedir?

— Bence su sıkıntısı vardır. Bu çözümlenmeli. Kanali
zasyon ikinci sırayı alır.

— Mustafa Bey, tecrübeli bir politikacısınız. Gençle
rin politikadan arındırılmak İstendiği bir 10 yıllık dönem 
yaşıyoruz. Aslında yalnız gençlerin değil tüm halkın poli
tikadan uzaklaştırılmak istendiği bir dönemi yaşadık. Hal
kın politika İle uğraşması suçmuş gibi b'Ir hava estirildi. 
Politikacılar karalandı. Buna "depolitlzasyon" deniyor si
yasi lltaratürde. Şlz, buna katılıyor musunuz? Gençlerin 
ulus sorunlarıyla İlgilenmesi gerekli midir? Genç politika
cılara ne söylemek İstersiniz?

—• Her parti mensubu, partisinin politikasını yapacak
tır. Gençler yapmalıdır. Kendi partilerinden olmayanları 
düşman gibi görmesinler. Onları kazanmanın yollarım a- 
rasınlar. Kırıcı olmasınlar. Tartışarak sonuca gitsinler. 
Siyasete girip yerelde be ldenin, genelde ülkenin sorunla
rına kulak versinler. İnandıkları siyasi parti içinde güçle
ri oranında seslerini, duyursunlar. Politikadan korkmasın
lar. Politika kaybettirdiği kadar insana kazandırırda.'

— Bize zaman ayırdınız, bu konuşma için teşekükr e- 
âlyorum.

—- Ben teşekkür ederim.

! Yamanlar Ticaret I
I I
i TELEVİZYON — VİDEO — BUZDALABI — MÜZİK SETİ
| HALI — HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ

| ALINIR SATILIR — ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTMlJR. I

HAŞAN YAMAN

{İstiklal Cd. Fınn Sk. (Ziraat Bankası karşısı aralığı) 
Tel ; 10176-14479 GEMLİK

f Kayhan Danış Sk. Altuntaş Işhanı No. 5/4 BURSA
| (Tekelin doğu aralığı) Tlf : 226364

KAYIP

Küçük Kumla Yunuslu Parkta iki ay önce beyaz bir 
çanta içinde. Nüfus Hüviyet Cüzdanım, öğretmenlik 
emekli kimliğim, bir miktar para ile ziynet eşyalarım 
kaybolmuştur.

Bulanların insaniyet namına Küçük Kumla öztürk Site 
Marketine bırakmaları rica olunur.

Mehvar DEMİREL

— W-

İ Satılık Daireler |
f Manastır Erkullar tnşaat’ta bitmek )
| üzere kaloriferli 2 daire,

Manastır Baykal tnşaat’ta kat ka- • 
I loriferli daire,
| Sahibinden satılıktır.

• Müracaat ; Tel1. : 13800 Gemlik

HALİS ÇEKİLMİŞ
KAHVE ve 

Taze kuru yemiş 
Her zaman bulunur

Krom Sk. No. 1 (Gazi İlkokulu arası) Gemlik

ELEMAN ARANIYOR
İMAM ARSLAN

Shell Umurbey Dinlenme Tesislerine

Santral Oparatörü
•Jr Kasayer

Garson ve Komiler Aranıyor.
Müracaat : Yalova Yolu 5. Kilometresindeki Tosla Mü

dürlüğüne başvuruların şahsen yapılması

Kaptan Emlak ve 
Döviz Bürosu

HER TÜRLÜ ARSA, İŞYERİ, DAİRE,

VİLLA, OTO ALIM VB SATIM BÜROSU

Tel : 10216

Nizam Pasajı No. 7 Gemlik
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Dizgi ve Basla
Körfez Matbaacılık w Amhnlnj Sanayi

SAYFA 4

Belediye mülklerine satış kararı
tenildiğini bildirdi. Yapılan 
lamada 2 SHP'II çekimser 
oy kullandı. 4 DYP'lı de aynı 
doğrultuda oy verdi. Am 
NAP ve RP'li 4 ûye red, 6 
SHP'ii ûye kabul oyu kullan
dı. Böylece gecikme zammı
nın yeniden alınması karara 
bağlanmış oldu.

ARSA SATIŞ KARARI

Gündemin 9. maddesinde 
18 uygulaması İle belediye' 
ye 134,121,122 ve 145 metre 
karelik 4 orsa kaldığı bu ar 
soların ve Hamidlye Mahalle 
sindeki Iskan dışında bulu
nan 921 metre karelik başka 
bir arsanan satılması ile 
İlgili konular görüşülürken, 
muhalefet neden mülklerin 
satılmasının istendiğini sor
du. Başkan Dimili, "Belediye 
gelirleri giderleri zor karşılı
yor. Bu karan almakla he
men satış yapmak amacın
da değiliz. Ancak, memur 
ve işçimin maaşını ödeye
mez durumda kalırsam satı
şı uygulamaya koyarım" de 
di.

Daha sonraki bir madde
de de birinci kordonda yapı 
mı devam eden 2 daire ipin 
satış karan istendi. Satış ka 
ran SHP'lilerin oylarıyla ka 
bul edildi.

Toplantının kapatma ko
nuşmasının yapılacağı sıra
da söz alan DYP grup söz
cüsü Mahmut Solaksubaşı, 
Başbakan Turgut özal’ın 

meclisteki konuşmasında İh 
san Sabri Çağlayangil'e "ne 
de olsa Bursalı" sözü ipin 
kınama telgrafı çekilmesini 
sözlü olarak önerdi. Başkan 
Dimili, toplantının kapatıl
mak üzere olduğunu bunu 
bir sonraki toplantıya yazılı 
olarak getirilmesi gerektiği
ni söyledi.

Belediye Meclisi 10 Ekim 
günü yeniden toplanacak.

Kemal Akıt 
işadamlarını 
burs vermeğe 
çağırdı
vermeğe davet etti.

Ticaret ve Sanayi Odası 
öncülüğünde 17 öğrenciye 
öğretim Eğitim Bursu verdi
ğini söyleyen Kemal Akıt, 
öğrenim yılnın başlaması ne 
deniyle burs veren işadam
larına seslenerek şunları söy 
ledl :

"Yüksek öğrenim öğrenci 
lerine burs veren oda üyele 
rlmizln ücretlerini yatırmala 
rı beklerken, daha çok öğ
renciye yararlı olabilmek ipin 
kampanyamızı sürdürüyo 
ruz. Burs alan öğrenci sayı
sını arttırmak istiyoruz. Ay
nı zamanda burs ücretini de 
60 bin liradan 150 bin liraya 
çıkarılmasını istiyoruz."

BARIŞANLAR
GİYİM MAĞAZASI 

Taksitli Satışlara Başladı 
Bay ve bayan giyiminde 

• 1989-90 sonbahar kış 
çeşitlerini sunmaktan 

kıvanç duyarız.

TEL : 10101 
PAZAR CADDESİ NO. 9 GEMLİK

Sunğipek
Doğalgaza Geçti
şüm sağlayan Gemlik Sunği 
pek Fabrikası, yılda 2 mil* 
yar 600 bin liralık enerji ta 
sarruf edecek.

Geçtiğimiz hafta içinde 
doğalgaza dönüşümünü biti 
ren Sunğipek, daha önce 
Fuel-oil ile enerji sağlıyor
du.

Sümerbank Genel Müdür 
lüğünden yapılan yazılı ba 
sın açıklamasında, doğal ga 
za geçmek için 410 milyon 
harcandığı belirtildi.

Su davası 
keşfe kaldı 
anlaşmazlığı davası kaynak 
ta keşif yapılması karan 
verildi.

Geçtiğimiz hafta yapılan 
duruşmaya Adliye Köyünden 
çok sayıda köylü katıldı. Ta 
raf avukatlarının da bulundu 
ğu duruşmada mahkemeye! 
verilen belgeler ışığında Ka
rapınar Kaynağına bilirkişi 
tarafından keşif yapılması 
kararlaştınldı.

Anavatan Partisi Üyelerine 
ÖNEMLİ DUYURU

Bütün eski ve yeni üyelerimize yeniden üye kımVk 
kartlan verilecektir.
+ Anavatan Partisi Tüzüğüne göre. Partimizin kongneis- 
rine ve önseçimlerine, ûye kimlik karttanm almış otan 
üyelerimiz seçmen olarak katitabtleceklerdrr
+ Daha önce verilmiş otan kimlik kartlar da 
değiştirilecektir.

ÜYELERİMİZ :

a) Muhtarlardan alacakları ikametgâh belgeleri, 
b) İki adet vesikalık fotoğraftan ile ilgili ilce 
başkanlıklarımıza üye kimlik kartlarını 
almak için başvuracaklardır.

EN SON BAŞVURU TARİHİ : 25 Kasım 1989'dur.

ANAVATAN PARTİSİ

GEMLİK 

İLÇE BAŞKANLIĞI

Pazar yeri 
hazırlıkları 
başlıyor

Belediye Temizlik İşleri il 
gilileri Cukurbohçeden Deni 
ze giden su kanalının da 16 
yıldır ilk kez temizletildiğini 
bildirdiler.

KAYIP

Mardin Gercüş İlçesi Nü 

fus Müdürlüğünden aldığım 

Nüfus cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

Tah ir Sedat 
Ataksever

SHELL UMURBEY DİNLENME TESİSLERİ
Seçkin Kadrosuyla Gemlik’lilerin Hizmetinde

Rahat, huzurlu, güvenli bir ortamda aileniz ve dostlarınızla birlikte 
sizlere unutamıyacağınız anlar yaşatabilmek amacıyla zengin mutfak çeşitlerimizi sunuyoruz.

Kebaplar
• ADANA ( ACILI )
• URFA ( ACISIZ )
• DOMATESLİ
• DOMATES EZMELİ
• PATLICANLI
• ŞİŞ
• BEYTİ ( ANTEP FISTIKLI)
• BEYTİ ( ACILI, SARIMSAKLI )
• SOĞANLI
• ALİNAZİK
• GÜLFİDAN
• 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 10 KİŞİLİK GRUPLARA 

ÖZEL OLARAK ÇİĞ KÖFTE YAPILIR.

• BEŞ ÇAYINDA ZENGİN

KURU VE YAŞ PASTA ÇEŞİTLERİ

• ÇAY, NESCAFE MEŞRUBAT VE SPESİYAL.

• KAFE MURRO

Ayrıca zengin yemek çeşitleeri narpekmzli bostana ve salatalar.

Gemlik - Yalova Yolu 5. Km. Tel. : 12394-13102 - GEMLİK
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Fiyatı KDV Dahil 200 Lira

gemlik

KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ 6AZET1 j

KURULUŞ t 1t HAZİRAN 9971

Matbaamızda
Nişan, Nikâh, Düğün 

ve
Sünnet davetiyeleri

1 Saatte
Tealim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık
Ttf : «797 Gemlik

Gemlik-Bursa Otobüs Ücreti 800, Öğrenci 300 Lira Oldu

Belediye Meclisinde
DEVLET BAKANI AŞKIN 
HASTANEYİ GEZDİ

Umurbey'e de çdun 
tm ziyaret etti. Aşkın, 
biz seçeceğiz' dedi

1990’a lom Yağdı
• 1990 YIU BELEDİYE TARİFELERİNİ GÖRÜŞEN MEC 
ÜS OTOBÜS, SU, İSKELE, RUHSAT ÜCRETLERİNİ 
ARTTIRDI.

• TARİFE KOMİSYONUNUN SUNDUĞU RAPOR MEC
LİSTE TARTIŞILDI. ANAP VE RP'Lİ ÜYELER BİRÇOK 

ZAM İSTEMİNE "RED"OYU KULLANDILAR. MESKEN
LERDE 15 m3'e KADAR SU KULLANANLAR YENİ BÜT
ÇE YILINDA 250 LİRA YERİNE TON BAŞINA 250 LİRA 

BEDEL ÖDEYECEK.

• OTOBÜSLERDEN HASTANE DERNEĞİ KESİNTİSİ 
KALDIRILDI, GEMLİK SPOR KULÜBÜNE GEMLİK BUR
SA ARASINDA YOLCULUK YAPANLARDAN 8 LİRA 
YARDIM ALINACAK. BUNA KARŞILIK BİLETLERE PUL 
YAPIŞTIRILACAK. DÜĞÜN SALONU HAFTA SONUNDA 
250 BİN LİRAYA KİRALANACAK.

® OTOBÜSLERDEN ŞEHİR İÇİNDE İLKOKUL ÖĞRENCİ
LERİ, BASIN MENSUPLARI, BELEDİYE PERSONELİ VE 
EŞLERİ, EMEKLİ BELEDİYE PERSONELİ, RĞSMİ VE 
SİVİL POLİS, MÜBAŞİRLER ÜCRETSİZ YARARLANABİ
LECEKLER. ABONMAN BİLET ÜCRETİ 700 LİRA OLDU.

Belediye Meclisi Ekim ayı 
toplantılarında 1990 yılı Be
lediye ve Otobüs Su Kana
lizasyon İşletmesi tarifeleri 
görüşüldü. Meclis, Gemlik 
Bursa arasında yolcu taşı
yan otobüs fiyatlarına 200 
lira zam yaptı. Öğrenci bi
leti de 100 liradan 300 lira
ya yükseltildi. Biletlerden 
Hastane Demeğine yapılan 
yardım kaldırıldı.

12 Ekim 1989 Perşembe 
günü toplanan Belediye Mec 
(isinde eski tutanak okun
duktan sonra gündem mad
delerine geçildi. Belediye ta
rife Komisyonundan gelen 
rapor okundu. Daha sonra 
rapor maddeleri tek tek gö
rüşmeye açıldı. Tarife Ko
misyonu raporunda işyerle
rine asılan tabeların her 
metrekaresi için 10 bin lira, 
motorlu taşıtların içine ve 
dışına konan ilan ve rek
lamların metre karesinden 
5 bin lira, cadde ve sokak- 
lonn bina cephelerine yazı
lan ilan ve reklamların met
re karesinden 5 bin lira, ışık 
lı reklamların metre karesin 
den 20 bin lira, cep takvi
mi, katalog, broşürlerin her 
birinden 100 lira, yapıştırma 
ilanların da her birinden 200 
lira ilan ve reklam vergisi 
alınmasına karar verildi.

Belediye Meclisi, inşaatlar 
daki işgal harçlarına ve 

HAFTAYA BAKIŞ

Neler Konuşuluyor
Kadri GÜLER

Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantıları başlamasıy
la ilçede konuşulacak yeni konular da ortayı çıktı.

Bunların başında belediye otobüslerinden Açık öğre
tim Fakültesine devam edenlerin yararlanıp yararlanma 
yacağı sorunun baş köşeyi günlerce aldı.

Bazılarına flöre, bu bir haksızlıktı. Yüksek Okula de
vam eden diğer öğrencilerin, öğrenci bileti alırken, Açık 
öğretim Fakültesine gidenlerin bundan yoksun bırakılma 
Sı eşitsizlikti. Madem yasalar bunları öğrenci sayıyor, 
ayrım yapılması yanlış bir tutum..!

Devamı Sayfa 2 de

mezbaada kesilen hayvan
lardan kilo başına 300 lira 
kan parası alınmasına da 
karar verdi.

Mecliste Hafta tatili ruh
satlan da zam gördü. Ruh
satlar konusunda görüşme 
yapılırken içkili lokantalara 
komisyondan gelen tarifenin 
üzerinde zam alınmasını is
teyen ANA'P ve RP’li üyele
rin teklifleri kabul edilmedi.

Belediye Meclisi mezar ya 
pim ücretlerinin de arttırıl
masına karar verdi. Bir kişi 
lik özel mezar yeri 80 bin 
liradan 100 bin liraya çıktı. 
Eder kepçesinin 1 saatlik' 
kira bedeli de 70 bin liraya 
yükseltildi. Baca temizleme 
bin, kanalizasyon bağlama 
ise 15 bin liraya çıkarıldı.

DÜĞÜN SALONU
Düğün Salonu için Tarife 

komisyonundan gelen öner
geler aynen kabul edildi. Bu 
na göre : Cuma, Cumartesi 
ve pazar geceleri salon kira 
sı 250, gündüz tam gün 200 
bin, hafta arası gece 200

Tıp Fakültesi Dekanından

Devlet Hastanesinde İnceleme
Bursa Tıp Fakültesi Deka 

nı Ayhan Kızıl ve Başhekim 
Hamdi Aytekln Devlet Hasta 
nesine gelerek incelemeler

bin lira, tam gün gündüz 
100 bin lira oldu.

İskele tarifelerine de zam 
yapıldı. Daha sonra, Otobüs 
Su İşleri tarifelerinin görü
şülmesine geçildi. Mesken
lerde 15 metreküpe kadar 
olan kullanılan suyun metre 
küpü 250 liradan 450 liraya 
yükseltildi. 15-25 metreküp 
kullananlardan 550 lira, 25 
metreküpten sonrası için ise 
700 lira alınmasına karar ve 
rildi.

Ticarethanelerde de kade

Kalorifer Ateşçi
Kursu Açılıyor
İlçe Halk Eğitim Müdürlü

ğü tarafından Kglorifer Ateş 
çişi Yetiştirme Kursu açılı
yor. '

ilgililerden alınan bilgilere 
göre. Kalorifer Ateşçisi Kur
suna katılmak isteyenlerin 
Halk Eğitim Müdürlüğüne
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de bulundular.

Çarşamba günü Gemlik’e 
gelen Dekan Kızıl, Devlet 
Hastanesi Başhekimi Ali
Muhsin Sözer’i ziyaret etti. 
Sözel ile Tıp Fakültesi öğ
rencilerinin uygulama konu
sunu görüşen Dekan, daha 
sonra hastaneyi gezdi.

Devlet Hastanesi Başhe- 
rni Ali Sözer, Devlet Hasta
nesinde Tıp Fakültesi öğren 
ellerinin uygulama Yapabile
ceklerini, bu konuda gere
ken kolaylığın sağlanacağı 
nı söyledi.

Devlet Hastanesi Başhaki 
kimi Sözer, bir süre önce 
daha önce Tıp Fakültesine 
bağlı olan Sağlık Ocakları

nın Grup Başkanı olmuştu. 

me uygulaması getirildi. Bu 
na göre 15 metreküp su kul 
lanan işyerleri ton başına 
600 lira, 15-20m3 harcama
da ise 800 lira ödeyecekler, 
larda ise 800 lira ödenecek, 
daireler 600, okullar 450 lira 
ton başına su bedeli ödeye 
cek.

Belediye' Meclisinin önem
li zonalarından biri de oto
büs biletlerine oldu Komis
yon sözcücü raporunu oku 
duktan sonra madde madde 
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Yağışlar
Yararlı Oldu

Yaz boyunca hiç yağış 
düşmeyen ilçemize son gün 
lerde başlayan yağmurlar 
yararlı oldu.

İlçe Tarım Müdürlüğü yet
kilileri, son yağışların zey
tin tanesi üzerinde büyülİ 
yararlar sağladığını belirte
rek, "tane kalitesinde gözle 
le görülür iyileşme oldu. Ta 
ne buruşukluğu giderildi. 
Meyva parladı ve ağırlaştı" 
dediler.

Gemlik Sağra 
Açıldı

Sağra Ürünlerinin Gemlik 
Bayii geçtiğimiz hafta sonra 
birinci Kordonda hizmet gir 
di.

Yalnız SAĞRA Ürünleri
nin satıldığı mağaza Sedat 
Bahşişoğlu tarafından işleti
liyor. Cumartesi günü yapı
lan açılaşa seçkin davetli 
topluluğu katıldı.

Gemlik Sağra ite ilçemiz 
güzel bir mağazaya sah p 
oldu.

Bülent ülkü
Serbest Bırakıldı
Bursa. Adi iyesin in önüne 

siyah çelenk koyarken po-
Devomı Sayfa 4 te

Devlet Bakanı İlhan Aşkın, cumartesi akşamı 
gelerek. Devlet Hastanesini gezci, Umurpey ANAP Bel
de Teşkilatını ziyaret etti.

Orhangazi'den ilçemize gelen Devlet Bekanı Ilhan Aş 
kın'ı Bursa Valisi Erdoğan Şahinoğlu, Gemlik Kaymcko- 
mı Coşkun Ertürfc, Emniyet Müdürü Afi Akan, ANAP * 
Yönetim Kurulu üyesi Haşan Başaran, ANAP İlçe Başta 
nı İbrahim Tunca ve ilçe örgütü ile çevre üçe örgütün 
den partililer karşıladı. Devlet Hastanesine gelen Bakan 
Aşkın'ı kapıda, Başhekim Ali Muhsin Sözer karşindl, 
Hastaneyi gezen Bakan, "Hastane açılmaya haz r. eksik 
(erinizi çabuk tamamlayın" emrini verdi. Bekan Aşkın, 
Kadın Doğum Uzmanı için Bakanlık yetkilileri Me görüş
tüğünü de belirterek, "Doktor kadrolarınız için gtrekti 
girişim yapıldı. Yakında Kadın Doğumcunuz gelecek" dedL

BAKAN UMURBEY’DE
Devlet Bakanı Aşkın daha sonra Umurbey’e çıktı U- 

murbey Belde Teşkilatı tarafından karşılanan Bakan, 
kahvehanede yaptığı sohbette, "Merhum Celal Boyar’dan 
sonra TBMM ilk defa ANAP iktidarında sivil ikinci Cuft 
hurboşkanı'nı seçecektir" dedi.

30 Kontrol Memuru 
işyerlerini İnceledi 

Vergi 
Denetiminde 
Süper Baskın

Bursa Defterdarlığına 
bağlı vergi Kontrol memurla 
rı pazartesi günü ilçemize 
gelerek sıkı bir denetimden 
geçirdiler.

Geçtiğimiz hafta başı ani 
olarak gelen kontrol memur 
lan, beyaz ürün satan işyer 
terini baştan sona mal sa
yımı yaptılar. Denetimden 
sonra ilçeden aynlan Vergi 
Kontrolörleri adına yapılan 
açıklamada, bu tür denetim 
terinin sık sık tekrarlanaca
ğı bildirildi.

işçi giyimleri 
ihale edildi
Belediye’de çalışan ’?Ci- 

ler ve İtfaiye erlerine verile
cek giyim eşyalan için iha
le yapıldı.

Geçtiğimiz hafta Çarşam
ba günü Belediye Düğün 
Salonunda yap.lan ibateye
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TAŞ! GEDİĞİNE

ÇIKAR...
SAHİLDEKİ BİNALAR SHPtj İKİ ÜYENİN DESTEĞİ

İLE YEDİ KATA ÇIKARILACAKMIŞ...
ÇIKAR, ÇIKAR»,
HALK HAVA ALMAZ GÜNEŞ GÖRMEZMİŞ
NE ÇIKAR
ÇIKAR BU, ÇIKAR!...
KIRK YTL SONRA BİR KUŞ TUTTUNUZ DESENİZE..,

Çiftçiye
30 Ton
Tohumluk
Buğday

Önümüzdeki günlerde baş 
layccak olan buğday ekim] 
nedeniyle ilçe Tarım Müdür 
lüğüne 30 ton tohumluk 
buğday gönderildi.

İlgililerden aldığımız b.lgl- 
lere göre tik partide Toprak 
Mahsulleri Ofisinden gelen 
12 ton çeşitli tohum uk buy 
dayın kilosu 515 liradan üre 
t çilere sat İdi Y.ne TMO 
taraf odan yut dpndsn pe 
triilen 18 ton buğ*a? ahu 
mu ta cif çie e 1 »i v de 
li ve a isiz otar k ve? e 
cek.

Tohumluk huğda' konu
sunda bilgi atmak stevente- 
rin İlçe Taran Müdürlüğüne 
başvurmalan gerek yor.

Gemlik Rotary’e 
iki Yeni Üye

Gemlik Roîar> Kulübüne 
yeni a’tnan ski üye çtî tö
ren ycpsKh.
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İnan TAMER
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Neler Konuşuluyor
Birinci Sayfanın Devamı

ELEMAN ARANIYOR

Kadri GÜLER
DAKTİLO ve BİLGİSAYAR KULLANMASINA

BİLEN TİCARET LİSESİ MEZUNU ARANIYOR.

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON — VİDEO — BUZDALABI — MÜZİK SETİ
HALI — HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO
ALINIR SATILIR — ESKİSİ, YENİSİ İLE

MALZEMELERİ
DEĞİŞTİRİLİR

Bu olaya bir tarafın bakışı. Bir de maddi sıkıntı için 
deki Belediyenin Encümen üyeleri ve Başkanın görüşü 
var. Onlara da diyorki; Açık Öğrenim Fakültesi öğrenci 
leri sürekli okula giden kişiler değil. Açık Öğrenim Fa
kültesinin yil sonunda sınavları var. Bu sınavlara öğ
renciler yılda birkaç gün gidip geliyor. Böylece başarılı 
olup olamadıkları belli oluyor. Açık Öğrenim öğrencileri, 
çalışan insanlar. Doktor da olabilir, mühendiste, işçi de, 
memurda... Bu kişilere normal öğrenci gibi hergün oku
la gidip gelene yapılacak indirim uygularsak haksızlığa 
neden olur. Bir fabrikada çalışan yüksek aylıklı mühen
disin 100 liraya Bursa'ya gidip gelmesi, haksızlık değil mi?

Açık Öğrenim Öğrencilerinin bilet indiriminden yarar
lanma tartışması SHP Meclis grubunu da rahatsız etti. 
Önümüzdeki günler bu rahatsızlık meclisteki oylamada 
kendini belli edecek. Başkan ile grup karşı karşıya ge
lebilir. Bakalım göreceğiz.

X X

Bu haftaki tartışma ise; Hastane Derneğine otobüs 
biletlerinde yapılan yardımın kaldırılması. Bu davranışı 
ANAPJIt meclis üyesi Avukat Zeki Gemicioğlu "Alınmış 
siyasi bir karar" olarak niteliyor.

1 Ocak 1990 tarihinden sonra Gemlik-Bursa arasında 
yolcu taşıyan otobüs biletlerinden Hastane Yardımı için 
yârdım alınmayacak, bu para belediye bütçesine 
kalacak.

Tarife Komisyonu, Hastanenin bittiğini, bundan sonra 
döner sermayenin çalışacağını, yardım konusunun baş
ka yollarla alınması gerektiğini savunuyor. DYP’liler de 
bu görüşe katılınca karar. Meclisten çıkıyor.

Olaya bu gözle bakarsak, karar verinde. Ama, bana gö
re asıl sorun. Hastane konusunun ANAP’lılar tarafından 
ıpo|6os ıuısouıui|o uijdjdx nq ısaıu|idoA euıez|oıu ifpiıod

Hestaneye alınan tüm personelin ANAP'lılara yakın 
kişiler olması. Hastaneyi ANAP’m ilçeye en büyük eseri 
olarak yansıtmaları, orada burada "Belediye Hastanenin 
yapılmasına destek vermiyor" sözleri, bu karan çıkması 
na neden oldu.

Çare Hastane Derneğindeki politikacıların bu işi gönül 
lûlere bırakmasında. Yoksa çekişme sürer gider.

x x

Çare, Hastane Derneğindeki politikacıların bu işi gönül- ’ 
nin verilmesi. Mecliste bir grup bu konuyu destekliyor | 
muş. Ama SHP'den olumsuzluk yönünde ağırlık var. 
DYP’liler bu konuda parmak kaldırır mı bilmem. Elbet 
kaldıranlar olacak.

Perşembe günü yapılacak meclis toplantısında, kimle
rin nasıl oy kullanacağını hep birlikte göreceğiz.

ODUNDA DAMPİNG
Kısa Bir Süre için 

Kuru Meşe - Gürgen 
.Kilosu

100 LİRA

Kurt Mahrukat
İDRİS KURT ve OĞULLARI

ORHANGAZİ CADDESİ GEMLİK

Kaptan Emlak ve
Döviz Bürosu

HER TÜRLÜ ARSA, İŞYERİ, DAİRE, 

VİLLA, OTO ALIM VE SATIM BÜROSU

Tel : 10216

Nizam Pasajı No. 7 Gemlik

Akmantar Pasajı

S.S. KÜÇÜK SANAYİİ 
SİTESİ KOOPERATİFİ

GEMLİK

HAŞAN YAMAN
I

İstiklal Gd. Fırın Sk. (Ziraat Bankası karşısı aralığı)
Tel : 10176-14479 GEMLİK
Kayhan Danış Sk. Altuntaş İşhanı No. 5/4 BURSA 
(Tekelin doğu aralığı) Tlf : 226364

i
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Gemlik Gümrük Müdürlüğünden 14.9.1989 tarih ve 
621013/2063 Nolu Gümrük Vezne Alındı makbuzunu za
yi olmuştur. Hükümsüzdür.

ÇUKUROVA DIŞ TİC. A.Ş.

AŞKINER
|||| ÇEKİLMİŞ

KAHVE ve
Taze kuru yemiş

Her zaman bulunur
Krom Sk. No. 1 (Gazi İlkokulu arası) Gemlik

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

genç aranıyor.

Körfez Gazetesi Tel : 11797

* FATURA

GEMLİK

f 

t

I

i

I

Satılık Daireler
Manastır Erkullar fnşaat’ta bitmek 

üzere kaloriferli 2 daire,

Manastır Baykal İnşa a t’ta kat ka 
loriferli daire,

Sahibinden satılıktır.

Müracaat : Tel. : 13800

NUR TEKNİK

Gemlik

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

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

Ayrıca Nişan, Nikah
* PERAKENDE SATIŞ FİŞİ Düğün, Sünnet
* ADİSYON Davetiyeleri ve
* SEVK İRSALÎYESÎ

* TAŞIMA İRSALÎYESÎ

* MÜSTAHSİL MAKBUZU

* GİDER MAKBUZU

Her Türlü

Basım İşleriniz İçin

Hizmetinizdedir

1 günde davetiye basılır

1990 Yılı takvim çeşitleri gelmiştir
Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf 11797 Gemlik w
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Gemlik Emniyet Müdürlüğü Polis Karakollarını ve Lojmanlarını Yaptırma Derneği Tüzüğü t
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :
Modele 1- Derneğin aoi; Gemlik Emniyet Müdürlüğü 

Polis Karakollarını ve Lojmanlarını Yaptırma Derneğidir. 
Merkezi Gemlik'tir.

DERNEĞİN AMACI :
Madde 2. Demeğin amacı :
a) Gemlik Emniyet Müdürlüğü ve bağlı karakolları ile 

Emniyet mensuplan için yapılacak olan lojmanlar ve Po 
lis evi için arsa temin etmek ve binaların yapılmasını 
sağlamak,

b) Emniyet Müdürlüğü ve Polis Karakolları için gerek 
li olan her türlü araç, gereç ve malzemelerin teminini 
sağlamak, bunların tamir, bakım ve hizmette kuilanılabil 
meleri için gerekli olan eksikliklerini gidermek,

c) Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinin aksatılmadan yü 
rütülebilmesi için gerekli olan maddi desteği sağlamak,

d) Mevcut hizmet binalannın her türlü onarımını yap

Adı, Soyadı D.Y. Ta. Mesleği Tabiyeti İkamet Adresi

L Hakkı Çakır Umurbey 1928 Em. Memur T.C. Kayhan mh. 2 noiü cd. No. 7/3 Gemlik
Mehmet Turgut Gemlik 1942 Tüccar T.C. Orhaniye mh. İnayet Sk. No. 3 Gemlik
Emir Doğru Gemlik 1337 Nakliyeci T.C. Kayhan Mh. 1 nolu cd. Seç Apt. Gemlik
inan Tamer Bursa 1937 Fab. Yön.Kü.Üye T.C. Hamidiye Mh. İstiklal Cd. Kordon Apt. 16 Gemlik
İbrahim Aydın Gemlik 1927 Müteahhit T.C. Ata Mh. Aydınlar Çiftliği Gemlik
Haşan Başaran Gemlik 1942 Tüccar T.C. Hamidiye Mah. Tekel Sok. No. 3/7 Gemlik
Kemal Akıt Gemlik 1939 Tüccar T.C. Cumhuriyet Mh. Kayıkhane' Sitesi No. 5 Gemlik

DER.4EĞE ÛYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE
ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ :
Madde 4. Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip 

ve 18 yaşını bitirmiş bulunan ve Demekler Kanunu hü
kümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış olan herkes 
demeğe üye olabilir.

Kanunun 16- maddesinde belirtilen hususlar yerine ge 
tinlmek kaydı ile Kamu görevliieride üye olabilirler.

Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının (2) ve (3) numa 
ralı bentlerinde gösterilenler ile diğer kanunlarındernek 
fere üye oiamıyacaklan belirlenen kişiler ve Ortaokul 
ve ortaöğretim öğrencileri demek üyesi olamazlar.

Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının (4)ncü bendinde 
gösterilenler bu bentte belirtilen yasak süresince deme 
ğe üye olamazlar. Yüksek öğretim öğrenci derneklerine 
öğrenci olmayanlar, bu kanunun 39. maddesinde gösteri 
fen demeklere, demeğin kurulduğu, kamu kurum ve ku 
ruluşiannda çalışmayan kamu hizmeti görevlileri ve ka
mu hizmetlerinde çalışan meslek mensupları tarafından 
kurulan demeklere de o meslekten olmayanlar ile Millet 
vekilleri üye olamazlar.

Türk vatandaşı olmayanların demeklere üye olabilme 
feri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, 
o yabancının Türkiyede ikamet etme hakkına sahip ol
ması gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

ÜYELİK HAKLARI :
Madde 5. Demek yönetim kurulu, üyelik için yapılan 

müracaatları en çok 30 (gün) içinde üyeliğe kabul veya 
isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müraca 
at sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Madde 6- Hiç kimse bir derneğe üye olmaya veya 
demekte üye kalmaya zorlanamaz. Üye istifa etme hak 
kına sahiptir.

Madde 7. Demek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler 
arasında dil, renk, ırk, cinsiyet, din ve meshep, aile, züm 
re ve sınıf farkı yoktur. Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı 
üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konamaz.

Madde 8. 4. Maddede belirtilen Kamu hizmeti görevli 
feri dernekler Kanununun 16. maddesi hükümleri gereğin 
ce üye olabilecekleri derneklerin; Türkiye Büyük Millet 
Meclîsi üyeleri, özel gelir kaynağı veya özel imkanları 
kanunla sağlanmış olan kamu yararına çalışan dernekle 
rîn, yönetim ve denetleme kurullarında görev alamazlar.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :
Madde 9 '■ Üyelerden :
a) Yasalarımıza, dernek tüzüğüne aykırı veya amaca 

zarar verici hareket edenler.
Kanunların ve dernek tüzüğünün koyduğu esaslara gö 

re üye olma hakkını kaybedenler.
b) Aidatını tebliğe rağmen 15 gün içinde mazeretsiz 

olarak ödemiyenler.
Yönetim kurulu kararı ile üyelekten çıkarılanlar, der

nekten çıkarılanların toplanacak ilk genel kurula itiraz 
hakları vardır. Demekten çıkan veya çıkarılanlar önce
den derneğe yaptıkları yardım ve aidatları geri istiyemez.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ
VE TOPLANMA ZAMANI :
Madde 10, Demek genel kurulu, derneğe kayıtlı asil 

üyelerden varsa şubelerin temsilci üyelerinden teşekkül 
eder. Genel kurulun toplantı gününden bir ay öncesine 
kadar aidatlarını ödemiyenler, toplantı nisabında gözö- 
nûne alınmaz. Ve oy kullanamazlar. Aidatını ödemeyen 
aeH üyeler ile fahri üyeler dinleyici olarak toplantıya ka 
Atabilir, dilek ve temennide bulunabilirler. Dernek, tüzü 
ğûmir gazetede yayınlandığı tarihi takip eden 6 ay için

tırmak,
e) Emniyet Müdürlüğüne ait birimlerin tefriş edilebil

mesi için gerekli malzemeyi temin etmek,
f) Polis-Halk ilişkilerini geliştirmek amacı ile toplantı, 

eğitim çalışmaları, seminerler düzenlemek ve bu konuda 
gerekli olan araç, gereç ve malzemelerin teminini sağ
lamak,

g) Emniyet mensuplarının okuyan çocuklarına, dul ve 
yetimlerine, şehit mensuplarımızın ailelerine yardımda 
bulunmak,

Bu amacı gerçekleştirmek için;
A. Mevzuat çerçevesinde ayni ve nakti yardım sağla

mak, eşya piyangosu tertiplemek, balo tertiplemek.
B. Gayesine uygun derneklerle işbirliği yapmak, gaye

sine uygun her türlü faaliyette bulunmak.
DERNEK KURUCULARI :

'Madde 3. Dernek kurucuları şunlardır : 

de ilk genel kurul toplantısını yapar.
a) İki yılda bir OCAK ayında olağan,
b) Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü 

hallerde veya dernek üyelerinin beşte' birinin yazılı iste
ği, üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya, 
yönetim kurulu tarafından çağırılır. Denetlem ekurulunun 
veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine 
yönetim kurulu genel kurulu bir ay içersinde toplantıya- 
çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde 
bulunan üyelerin birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında ", 
üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla^ 
görevlendirir. §
—GENEUKÜRÜL fOPLAİ^İ’si7bYTuLLANMA VE |

KARAR ALMA ŞEKLİ : g
Madde 11. Yönetim kurulu; genel kurula katılma hakkı 

olan üyelerin listesini düzenler, genel kurula katılacak 
üyeler enaz 15 gün önceden günü saati, yeri ve günde
mi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantı
ya çağrılır. Buçağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebi 
ile toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının hangi gün 
yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci top
lantı arasında bir haftadan daha az zaman bırakılmaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yeri ile toplantı 
gündemi, toplantı gününden enaz 15 gün önce mahallin 
en büyük Mülki Amirine yazı ile bildirilir. Bu yazıya, top 
lantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir.

Toplantı başka bir sebebie geri bırakılırsa bu durum 
geri bırakma sebebleride. belirtilmek suretiyle, toplantı 
ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyele 
re duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden 
itibaren en geç 2 ay içinde yapllması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esas 
lara göre yeniden çağrılır. Ve toplantı ikinci fıkra esas 
larına göre mahallin en büyük Mülki Amirine duyurulur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakıl
maz. Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulundu 
ğu yerde yapılır.

Madde 12. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyele
rin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantı 
da çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan 
üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye 
tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Madde 13. Genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve 
mahallin en büyük Mülki Amirine bildirilen gün, saat 
ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim 
kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza ko 
yarak toplantı yerine girerler.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Fahri 
üyelerin oy hakkı yoktur. Kararalar, mevcudun salt ço 
ğunluğu ile alınır. Dokuzuncu maddede belirtilen çoğun 
luk sağlanmış ise durum bir tutanak ile tesbit edilir ve 
toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği 
yönetim kurulu üyelerinden bir tarafından açılır.

Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması, top 
lantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılışdan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan 
ve başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi • 
genel kurul başkanına aittir.

Katipler toplantı tutanağını düzenler, başkanla birliktej 
İmzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler» 
yönetim kuruluna verilir. Toplantılarda yalnız gündemde! 
yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bu! 

lunan üyelerin enaz onda bîri tarafından görüşülmesi 
istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
Medde 14. Genel kurulda görüşülüp karara bağlana

cak hususlar şunlardır.
1- Dernek organlarının seçilmesi,
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- Yönetim vedenetieme kurullan raporiannm görüşül 

mesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp 

aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
5- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınma 

sı veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda 
yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6- Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması,
7- Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt di 

şındakj demek veya kuruluşlara üye olarak katılması 
veya ayrılması,

8- Derneğin feshedilmesi,
9- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine 

getirilmesi.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI :
Madde 15. Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden 

teşkil etmek üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asıl 
üyeliklerde boşalma olduğu takdirde ençok oy alandan 
başlamak üzere yedek üyelerin göreve çağrılması zorunlu 
dur. Toplantı günleri kurulca tesbit edilir. İlk toplantı en 
yaşlı üyenin .başkanlığında yapılır. Ve üyeler arasında 
görev bölümü karara bağlanır. Toplantı günleri kurulca 
tesbit edilir. Toplantılarda salt çoğunluk aranır. Ve mev 
cudun salt çoğunluğu ile karar verilir.

Üst üste üç veya yılda on toplantıya mazeretsiz yahut 
kabul edilir mazereti olmaksızın katılmayan üyeler ku
rul üyeliğinden çekilmiş sayılır. Buna dair kararı ilgilinin 
süre verilerek savunması alındıktan sonra yönetim ku 
rulu verir.

Madde 16.. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar se
bebi ile yedeklerininde yerine, getirilmesinden sonra üye 

itam sayısının yarısından aşağıya düşerse genel kurul 
S mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu ta 
E rafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağanın yapıt 
Smamassı halinde dernek üyelerinden birinin başvurması 
Süzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak 

dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay için
de genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 17. Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine 
getirir :

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyele 
rinden bir veya bir kaçına yetki vermek.

2. Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şu 
be kuruluşlarına yetki vermek.

3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri 
yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak ge 
nel kurula sunmak.

4. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine ka
bulü halinde bunları on gün içinde mahal in en büyük 
Mülki Amirliğine bildirmek.

Mevzuatın kendisine .verdiği diğer işleri yapmak ve 
yetkileri kullanmak.

Madde 18. Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üye
den teşkil etmek üzere genel kurulca seçilir.

Bu kurul derneğin hesaplarını ve çalışmalarını devam 
lı denetleyerek asgari altı ayda bir hazırlayacağı rapor 
ları yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula su 
rtbr. Ayrıca üyelerin demek çalışmaları hakkındcki ihbar 
lan üzerinede rapor hazıriıyarak gereğini yapar.

Yönetim kurul her türlü hesap ve işlem dosyalarını 
talebinde denetleme kuruluna göstermeye mecburdur. 
Yönetim kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı takd’rde 
denetleme kurulu zabıtla bunu tesbit eder ve genel ku 
rulun toplantıya çağrılmasını sağlar. Suç teşkil eden hu 
suslarin tesbiti halinde durumu ilgili makamlara iletir.

Madde 19. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün 
içinde yönetim kurulu başkanı tarafindan sayılan organ 
lara seçilen assil ve yedek üyelerin ad ve soyadlan, ba 
ba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikamet 
gahları demek merkezinin bulunduğu yerin en büyük 
Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

Şube Kuruluştan
Madde 20. Demeğin şubesi yoktur. Şube açamaz.
Madde 21. Üyeler girişte 1000 TL. giriş aidatı ve yıl

da 12.000 TL. üye aidatı öderler. Bu miktar yıllık ola
rak verilebileceği gibi aylık taksitler şeklinde de ödene 
bilir. Ödeme şekil ve zamanı üyenin talebide gözönüne 
alınarak yönetim kurulunca tesbit edilir. Yapılan bu tes 
bit her üye için üye kayıt defterine işlenir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİKĞİ :
Madde 22, Demeğin tüzüğü, merkez genel kuruluna 

fc iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile değiştir! 
■ lir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule göre ilan ettiril 
İlerek kesinlik kazanır.
I Devamı Sayfa 4 te



__ gemLik
KÖRFEZ

Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. GOrçajr Pasajı 
No. 5 - TY : 4238 — GEMİ JK

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

3BJB» '■TC 7F-tar 3B--U30-I '15C »=^£0^*980^1

.•— -H»r-> j—■" TUM—

SAYFA 4

Gemlik Emniyet Müdürlüğü Polis

Karakollarını, Loj. Yap. Der.

DERNEĞİN GELİRLERİ :
i Madde 23. Derneğin gelirleri şunlardır.

1. Giriş ve ûye aidatı.
2. Demekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, ba 

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

3- Demeğin mal varlığından elde edilen gelirler,
4- Bağışlar ve yardımlar,
5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine 

uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
Demeğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden 

veya diğer kuruluşlardan yardı malması içişleri Bakanlı
ğının izni ile olur.

TUTULACAK DEFTERLER r
1- Oye kayıt defteri; demeğe girenlerin kimlikleri, der 

neğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere 
yazılır.

2- Karar defterî; yönetim kurulunun kararları tarih ve 
numara sırası ile bu deftere yazılır. Kararların altı baş 
.kan ve üyelerce imzalanır.

3- Gelen ve giden evrak defterî; gelen ve giden evrak 
tarih ve numarası ile bu deftere yazılır.

4- Gelir ve gider defteri; dernek namına alınan bütün 
paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikle 
ri yerler acık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

5- Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri; bütçe, kesin 
hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.

6- Demirbaş defteri; demeğe ait demirbaş eşyalar bu 
deftere işlenir.

7- Alındı belgesi kayıt defteri; dernek gelirlerinin alın 
masında kutlanılan alındı belgeleri bu deftere kaydedilir.

Bu sayılan defterlerin Noterden tastikli olması zorun 
ludur.

Madde 23. Demek gelirleri alındı belgesi ile toplanır 
ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin sak 
lama 'süresi, özel kanunlarında gösterilen daha uzun sü 
reye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş (5) yıldır. 
Demek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belge 
si Maliye* Bakanlığınca bastırılır. Derneğin talebi üzerine 
bu belgeler 30 gün içinde verilmez ise kanundaki usu
le göre demekçe bastırılan alındı belgeleri mahallin en 
büyük Mülki Amirliğine onaylattırılarak- bağış ve aidat 
kabulünde kullanılır. Maliye Bakanlığınca resmi alındı 
belgeleri sağlandıktan sonra demeğin bastırdığı özel 
alındı belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplıyacak ki 
şi veya kişileri demek yönetim kurulu bir karar ile belir 
ler ve bu karar o yerin en büyük Mülki Amirliğine tes 

cil ettirilir. Demek adına gazete, dergi ve öteki basılı 
eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca 
yardım toplamakyosaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME
Madde 26. Demek amacım gerçekleştirmek için bağış 

veya satın alma yolu ile taşınmaz mal edinebilir ve bun 
lan satabilir. Hibe ve terk edebilir. Kamu yararına çalış 
ma kararı almadıktan sonra ikametgahı ile maç ve faa 
liyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mal sa 
hip olamaz.

Demeğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla 
derneğe intikal eden taşınmaz mallar, dernek adına ta
puya tescilinden itibaren 3 ay içinde İçişleri Bakanlığına 
bMdJrilir.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI :
Madde 27. Demek yardım sandığı kurmaz.
LOKAL AÇMA :
Madde 28. Demek merkez veya şubesinin bulunduğu 

yerde mahallin en büyük Mülki Amirinden izin almak ve 
kanunlara aykırı davranmamak şartı ile birer lokal açıp 
işletebilir.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ :
Madde 29. Genel kurulun, derneğin feshine karar ala 

bilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına 
sahip bulunan dernek üyelerinin enaz üçte ikisinin top-: 
fantide hazır bulunması şarttır, ilk toplantıda çoğunluk 
sağlanamaması halinde üyeler usulüne uygun olarak 
ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıya kayılan üye sa 
yısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe 
ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki 
çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde 
mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

Mddö 30, Feshi Halinde derneğin menkûl ve gayrı men 
kül malları Polis Vakfına devredilir.

Anavatan Partisi Üyelerine
ÖNEMLİ DUYURU

Bütün eski ve yeni üyelerimize yeniden üye kimlik 
kartları verilecektir.

Anavatan Partisi Tüzüğüne göre, Partimizin kongrele
rine ve önseçimlerine, üye kimlik kartlarını almış olan 
üyelerimiz seçmen olarak katılabileceklerdir.

Daha önce verilmiş olan kimlik kartları-da 
değiştirilecektir.

ÜYELERİMİZ :

a) Muhtarlardan alacakları ikametgâh belgeleri,
b) İki adet vesikalık fotoğrafları ile ilgili ilçe 
başkanlıklarımıza üye kimlik kartlarını 
almak için başvuracaklardır.

EN SON BAŞVURU TARİHİ : 25 Kasım 1989’dur.

ANAVATAN PARTİSİ

GEMLİK 

İLÇE BAŞKANLIĞI

Belediye Meclisi
tarifelerin görüşülmesine ge 
çildi. DYP’li üye Mahmut So 
laksubaşı şehir içi taşımacı 
lıkta kamu görevlilerinden 
ücret alınmamasını istedi. 
İşçilerin işlerine giderken 
ücretsiz servis araçları bu 
lunduğunu söyleyen Solak- 
subaşı, "Bu durum gelirleri 
düşük olan kamu görevlileri 
ni rahatlatacaktır" dedi. 
SHP'li üye Yılmaz Kılıç bu
na karşı çıktı. Kılıç, memur 
işçi ayrımı yapılmasının doğ 
ru olmadığını, işçilerin de 
çok zor koşullarda bulundu
ğunu söyledi. Meclis şehir 
içi tam bilet ücretini 100 ii 
raa'an 300 liraya çıkarırken, 
ilkokul öğrenciler^ istiklal,. 
Kore ve Kıbrıs Gazileri, ba 
sın mensupları mübaşir ve 
polislerin ücretsiz şeyehat 
etmesi kararlaştırıldı. Şehir 
içinde öğrenci biletleri yine 
100 lira olarak bırakıldı. Bü 
nun yanında Gemlik Bursa 
arasında taşımacılık yapılan 
otobüs ücretleri. 583 liradan 
792 liraya yükseltildi. Hasta 
ne Derneğine kesilen yar
dım meclis tarafından kaldı 
rıldı. Gerekçe olarak Hasta
nenin kurulduğu ve Döner 
sermayeye geçtiği ileri sü-

Gemlik Rotary
Tibel Otel Restorant’ında 

yapılan yemekli toplantıda 
kulübe alınan Diş Hekimi Do 
ğan Alkaya ile İnşaat Müte
ahhidi Yaşar Bektaş’a Ro
tary Rozetleri Kulüp Başka
nı Mahmut Solaksubaşı ta
rafından takıldı. Solaksuba- 
şı, rozetleri takarken, "İş 
yaşamında gösterdiğiniz ba 
şarıyı, hizmet etmede de gös 
termenizi bekliyoruz. Kulü
bümüze katılmanızla yapaca 
ğımız hizmetler daha da ço
ğalacaktır." dedi.

rüldü. Meclis; Gemlik Spor’a 
8 lira pul karşılığı yardım ya 
pılmasını da karara bağla
dı. ANAP Ve' RP'li üyeler bu 
karara "red" oyu kullandı
lar. Bursa Gemlik abonman 
bilet ücretide meclisçe 700 
lira olarak kabul edildi.

Kalorifer Ateşçi 
Kursu Açılıyor

başvurmaları gerekiyor. Baş 
vurularda ikamet belgesi, 
nüfus cüzdanı örneği, öğre
nim belgesi ve 3 adet fotoğ 
raf isteniyor.

Kalorifer Ateşçisi Yetiştir 
me Kursu, 23 Ekim-8 Aralık 
günleri arasında, haftada 4 
gün ikişer saat verilecek.

Bülent Ölkü 
Serbest Bırakıldı

lis tarafından gözaltına alı
nan ve daha sonra tutukla
nan Körfez’e Bakış Gazete
si sahibi Bülent Ülkü ser
best bırakıldı.

İki aydır Bursa Kapalı Ce 
zaevinde tutuklu bulunan 
Bülent Ülkü ve iki arkadaşı 
çıkarıldığı mahkemece ser
best bırakıldı.

işçi giyimleri 
ihale edildi

beş firma katıldı. . Kapalı 
zarf usulü ile Encümene fi
yat veren firmaların giyim 
eşyası örnekleri de Encü
men üyeleri tarafından art
tırma anında İncelendi. Eş
yalar değişik firmalar üze
rinde kaldı.

BARIŞANLAR
GİYİM MAĞAZASI 

Taksitli Satışlara Başladı 
Bay ve bayan giyiminde 
1989-90 sonbahar kış 

çeşitlerini sunmaktan 
kıvanç duyarız.

TEL : 10101 
PAZAR CADDESİ NO. 9 GEMLİK

I
SATILIK DAİRELER VE DÜKKAN

İSTİKLAL CD. ELSAN ELEKTRİK'İN ÜZERİNDE
120 m2, OSMANİYE MH. DAL SOKAKTA 105 m2 

DAİRELER,
SEMERCİLER YOKUŞU GEMLİKECZANESİ YANINDA 

DÜKKAN SATILIKTIR.

Tel : 13830 GEMLİK• \

GEMLİK HASTANESİ 
UZMAN DOKTORLARINDAN 

âr. ‘tyü.cet 

İÇ HASTALIKLARI
UZMANI

(ELEKTROKARDİYOGRAFİ)
MUAYENEHANESİNDE. 20 EKİM 1989’DAN 

İTİBAREN HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR.

MUAYENEHANE :
İstiklal Cd. No. 53 Kat. 2 (Gazi İlköğretim Aralığı) 
Maliye Apt. Karşısı Tel : 13674 .GEMLİK

GEMLİK 1 
Ticaret Borsası Bşk. Duyuru 

23.10.1989 PAZARTESİ GÜNÜ ORGAN SEÇİMLERİ 
MİZ YAPILACAKTIR. SEÇİMLER BORSA MECLİS 

SALONUMUZDA SAAT 9.00—17.00 SAATLERİ 
ARASINDA YAPILACAKTIR.

SAYGI İLE DUYURULUR

GEMLİK
SAGRA SPECİAL

HİZMETİNİZE AÇILDI
1 kg. çikolata lO.ooo tl
1 « sarelle açık 5.400 « 
1 « badem ezme 11.9oo«

DÜĞÜN — NİŞAN ve ÖZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
EKONOMİK ÇİKOLATA ÇEŞİTLERİ

ADRES : BİRİNCİ KORDON NO ; 77 GEMLİK
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SAYI : 829
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Fiyatı KDV Dahil 200 Lira

gembik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Matbaamızda 
Nişan, Nikâh, Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık 
Tlf : 11797 Gemlik

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1971

Belediye Meclisinde Bütçe Görüşüldü

1990 Belediye Bütçesi
4 Milyar 338 Milyon Lira
AçıkiÖğrenim Fakültesi öğrencilerinin öğrenci bileti kullanması için verilen önerge encümenin
yetkilerine gasp olacağı için Başkan tarafından oylatılmadı

• BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE ANAP VE RP'Lİ ÜYELE
RİN KARARNAMELERE BİLE "RED" OYU KULLANMASI 

HAYRET İLE KARŞILANDI. 1990 YILI BÜTÇESİNDE YA
TIRIM HARCAMALARINA 1 MİLYAR 61 MİLYON LİRA 
AYRILDI. OTOBÜS. SU VE KANALİZASYON İŞLETMESİ 
BÜTÇESİ İSE 2 MİLYAR 305 MİLYON LİRA.

• BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNE HALK İLGİ GÖSTERMEDİ. 
3-4 KİŞİ DİNLEYİCİSİ OLAN MECLİSTE AÇIK ÖĞRENİM 
FAKÜLTESİ KONUSU GÜNDEME GELDİĞİNDE MECLİS 
HAREKETLENDİ. SHP’Lj ÜYE MUSTAFA KÜÇÛKSİPHA- 
Yl ANAP'LI ZEKİ GEMİCİOĞLU'NUN ÖNERGESİNİN 
MECLİSTE OYLANMASININ YASAL OLMADIĞINI İDDİA 
ETTİ. BAŞKAN ÖNERGEYİ OYLATMADI.

Güvenli İle 
Adliye Su
Duruşmasına 
Devam

Adliye Köyüne akan Karo 
P nar suyu neden yie Güven 
li ve Adlîye Köyü arosmda 
akan anlaş-r,azlıkla Hgİi ota 
rak acılan davaya başındı

Adliye Köyü Muhtarı Alî 
Bayrak karap:nar suyu başm

Devamı Sayfa 3 de

İnan Tamer 
yeniden Tica
ret Borsası 
Başkam 
seçildi

Yaz s> Sayfa 3'te

Gemlik Belediyesinin 1990 
yılı bütçesi geçtiğimiz hafta 
yapılan-Belediye Meclis top
lantısında 4 milyar 338 mil
yon. 500 bin lira olarak ka
bul edildi Meclis Otobüs Su 
ve Kanalizasyon İşletmesi 
bütçesini de 2 milyar, 305 
milyon alarak onayladı. Per
şembe günü Meclis odasın
da Belediye .Başkanı Nezih 
Dimili. Başkanlığında topla
nan Belediye Meclisi, Ekim 
ayı toplantılarını sürdürdü. 
Belediye Bütçesinin ele alın 
dığı toplantıda, bütçe korniş 
yonunca hazırlanan 1990 yı 
Iı bütçesi fasıl fasıl okuna
rak, tek tek görüşüldü.

Bütçe görüşmelerinin ilk 
faslında Belediye Başkanı- 
nın bürüt maaşı ele alındı. 
Bütçe komisyonunun önerdi 
ği yıllık 18 milyon lira aylık 
aynen kabul edildi. Böylece. 
Başkanın maaşına 1990 yı
lında zam yapılmadı.

ANAP'lı üye Zeki Gemici- 
oğlu, 11 fasıl görüşmelerin
de meclis üyelerine de üc
ret ödenmesini önerdi. Nüfu 
bu 70 bin den az olan yer
lerde meclis üyelerine ücret 
ödenmesinin yasal olarak 
mümkün olmadığı açıklandı. 
Görüşmelere devam edildi. 
Belediye'nin sözleşmeli per
sonel avukatının aylık net 
maaşının 200 bin lira olma
sı kabul edildikten sonra, 
geçici işçilerin aylıklarının 
net 200 • bin lira olması 
Mustafa Küçüksiphayi tara

fından önerildi. KüçüksPph'a- 
yi, önergesinde "geçici işçi
lere yasal olarak yakacak 
ve sosyal hak verilmediğini, 
bu nedenle ücretlerinin yük
seltilmesini istiyoruz" dedi.

Önerge tartışmadan son
ra kabul edildi. Zabıta ve it 
faiye görevlilerine verilecek 
zam konusunu* görüşüldü. 
ANAP'lı üye Zeki Gemicioğ- 
lu, fazla mesai ücretlerinin 
net 200 bin liraya yükseltil
mesini isteyen önergesi tar
tışıldı. Tartışmalar sonunda 
SHP’li üyelerin' oyuyla bu
günkü mesai ücretlerine yüz 
de yüz zam yapılması karar 
(aştırıldı.

SHP Gemlik ilçe Başkanı Erkan Mutman, 

“Özal Anap’ın Cumhurbaşkanı Olacak”
Sosyal Demokrat Halkçı 

Parti İlçe Başkanı Erkan 
Mutman, ANAP Genel Baş
kanı Turgut Özal’ın cumhur 
başkanı olmadaki ısrarının 
demokrasiye ve halk irade
sine indirilmiş bir darbe ola
cağını söyledi.

Gazetemize bir demeç ve 
ren Erkan Mutman, Başba
kan Turgut Özal’in cumhur
başkanı adayı olmasını ve 
birinci tur oylamayı televiz
yondan naklen vermeyen 
TRT yöneticilerini eleştire
rek şunları söyledi :

PARKE MAKİNASI
DYP grup sözcüsü Mah

mut Solaksubaşı, encüme
nin alınan yeni beton parke 
makinası konusunda üyele
re bilgi verilmesini istedi. 
Başkan Dimili, makinanın 
geçtiğimiz hafta yapılan İha 
lede Eskişehir'i! bir firma
dan 69 milyon liraya, 6 tak 
sitte ödemek koşuluyla alın
dığını söyledi. Parke makine 
sının Kasım ayında ilçeye ge 
tirilerek, kömür deposu ya
nındaki kapalı alana kurula
cağını bildirdi. Dimili, 
"Bundan sonra öncelik sıra
sıyla ilçenin tüm sokakları 
parke taşı ile kaplanacak.

'Yerel seçimlerde yüzde 
2.8 oy alarak halkın güve
nini yitirmiş bir iktidarın 
yapması gereken en doğal 
şey bir an önce seçime git 
mekti.Ama, Sayın Özal, bu
nu yapmayarak parlamento
daki çoğunluğuna güvenip 
Cumhurgaşkanı olmaya ka
rar verdi. Bu, halka karşı 
Cumhurbaşkanı demektir. 
Bunca olayla yıpranmış, hal 
km güvenini yitirmiş bir kişi 
nin cumhurbaşkanı seçilme
si, demokrasi ve halk irade-

Devamı Sayfa 3 de

İlçede asfaltın yerini beton 
parke alacak. Sökmesi, taşı 
ması kolay olan bu kapla
ma taşının Gemlik'e daha gü 
zel bir görünüm vereceğini 
sanıyorum. 1991 yılında su 
şebekesi biterse, tüm ilçe 
yolları beton parke kaplan
mış olacak" dedi.

Belediye Başkanı Dimili, 
bir soru üzerine kanalizas
yon çalışmaları ile de bilgi 
verdi. Belediye Fen İşlerinin 
kısa sürede 2 kilometre ka
nalizasyonu kendi olanakla
rıyla döşediğini belirten Di
mili, “Kanalizasyon konusun 
da kararlıyız. Bu işin kalan 
bölümünü belediye alarak

Erkan MUTMAN

tamamlıyacağız. Elimiz
de ilçe kanalizasyon şebeke 
sini gösteren bir pian yok. 
İlçede daha yapılacak 21 
kilometrelik kanalizasyon I- 
şirniz var. Bunun için iller 
Bankasına başvurduk. (Si
zin kanalizasyonunuz bize 
göre yapıldı) cevabını aldık. 
Manastır mıntıkasının kana 
lizasyonu için proje yardımı 
istedik. Yine "red" cevabıy
la karşılaştık. Bu işi biz 
kendimiz çözüme kavuştura 
cağız. 1990 yılında 21 kilo
metre kanalizasyonu döşe
meyi düşünüyoruz" şeklinde 
konuştu.

Fasıl fasıl bütçe görüşme
leri tartışıldı. Genelde ANAP 
lı. iki üye ile RP'li Mahmut 
Kökbıyık "red" oyu kullandı. 
RP'li üye Mahmut Küçük 
ise kendine göre doğru bul
duktan maddelere "evet” 
oyu verdi. 1990 bütçesi 
SHP’li üyelerin oylanyla ka 
bul edildi.

1990 yılı bütçesinde yatı
rımlara 1 milyar 61 milyon 
lira ayrıldı.

Bütçe görüşmeleri sonun
da söz alan Başkan Nezih 
Dimili, 1990 yılı bütçesinin 
ilçemize, ulusumuza haydi 
olmasını diliyorum. Şuna I- 
nanınız ki belediyenin gelir 
ve giderlerini en titiz şekilde 
kullanacağız. Bu konuda tu
tumlu olmak zorundayız" 
dedi.

Devamı Sayfa 4 te

Muhtarlar
Federasyonu 
Başkanı Toplantı
Yaptı

Türkiye Muhtarlar Demek 
leri Federasyonu Başkanı 
Muhittin Büyükaslan, geçti
ğimiz hafta ilçemize gelerek 
köy ve mahalle muhtarlarıy
la bir toplantı yaptı.

Salı günü Belediye Düğün 
Salonunda yapılan toplantı
ya Gemlik Muhtarlar Deme
ği Başkanı İdris Kurt'un da
vetlisi olarak katılan Büyük
aslan, köy ve mahalle muh
tarlarının sorunlarını dinledi

Devamı Sayfa 3 de

Belediye’de
Telefon Tasarrufu

Mali kriz içinde olan Gem 
lik Belediyesinde, memurla
rın dışan ile doğrudan tele 
fon görüşmesi yoscklondı.

Be’ediye Başkanı Nezih 
Dimili, parasal sıkıntı sonu 
eresiye dek her türü tasar
rufa daha çok dikkat ede
ceklerini belirterek sarılan

“Eylül ekim ayı belediye 
telefon faturası 2 mTyon B- 
ro gelince me-ruriarm doğ 
radon dşan ile gârûşmestai

Devamı Sayfa 3 de

HAFTAYA BAKIŞ

Meclis Görüşmeleri
Kadri GÜLER

Belediye Meclisinin ekim ayı toplantıları devam ediyor.
Geçen hafta 1990 yılı bütçesi meclisten geçti. Tahmi

ni belediye bütçesi 4 milyar 338 milyon lira olarak kabul 
edildi.

ister Devlet olsun, ister belediye veya herhangi bir şir 
ket bütçesi, tahminlere dayanarak yapılır. Ama, gerçek 
veriler dikkate alınır.

Devamı Sayfa 2 de

imralı’dan Kaçan 
Firari Mercedes
Çalmış

Hereke'li bir iş adamının 
çalınan mercedes otomobili 
tesadüf eseri Gemlik’te gö
rülmesi üzerine yapılan ta
kip sonucu oto hırsızların- 
dan biri yakalandı biri ise 
kaçtı. Hırsızların imralı Ya
rı Açık Cezaevi mahkumlan 
olduğu belirlendi.

Devamı Sayfa 4 te

Taksicilerle Huzur 
Toplantısı

Gemlik Emniyet Müdürü 
İsmail Hakkı Çalık bu kez 
ilçemizdeki Taksi şoförleriy
le "Huzur" toplantısı yaptı.

Cumartesi günü Emniyet 
Müdürlüğü Brifink Salonun
da yapılan toplantıya yakla
şık 35 Taksi şoförü katıldı. 
Toplantıda konuşan İlçe Em 
niyet Müdürü Çalık, ilçedeki 
trafik açısından en büyük

Devamı Sayfa 4 te

TAŞI GEDİĞİNE

PASO!...
ÖNÜNE GELENE, PASO PASO PASO., 
ANAPTAN SEÇİM İHSANI (!) 
PEKİ NE DİYOR SN. DİMİLİ.
BELEDİYENİN YILDA YÜZELLİ MİLYON LİRA 

YAĞMALANMASINA PASO.., 
AVANTACILIĞA PASO...
KAYIRMACILIĞA, HAKSIZLIĞA PASO...
KEYFİLİĞE PASO...
HALKA SAYGISIZLIĞA PASO...
ADALETSİZLİĞE PASO.., 
EVET, BAYLAR, PASO... PASO!...

İnan TAMER
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Meclis Görüşmeleri
Kadri GÜLER

Birinci Sayfadan Devam
Çevre belediye bütçelerine göre, Geml k Belediyesinin 

bütçesi azımsanacak bir rakkam değil, önemli olan bu 
bütçe yılında yatırımlara aynlan paydır.

Gemlik Belediye bütçesinin dörtte biri ancak yatırım
lara ayrılmış. Bu ise bence yeterli değil. ,

Muhalefet partilerinin kazandığı belediyelerde İller 
Bankası kaynaklarından yararlanması ne dense zorlaştı. 
Bu kapı zorlanmalı.

X X
Gece haftaki meclis toplantısında vatandaşı ilgilendire 

i cek imar konusu olmadığı için ilgi yoktu
Dinleyici sıralarında parmakla gösterecek kadar az 

vatandaş oturdu, ilk siraga arasında ise bir iki kişi kal- 
| dı bu sıralarda.
ı Halkımız çıkan olduğu sürece meclis toplantılarını iz- 
I liyor. "Gerisi beni ilgilendirmez" mantığıyla bakıyor işe...

Bu durumun beğenilecek bir yanı yok. Halk, meclis 
toplantılanna katılarak olup biteni denetlemeli. Denetle
meli ki söz söylemeye hakkı olsun.

X X
Bütçe görüşmeleri sırasında dikkatimi çeken, bir konu, 

I ANAP ve RP’li üç üyenin strf muhalefet yapmak için 
I meclisten geçmesi zorunlu olan bütçe uygulama karar

namelerine bile "Red" oyu verdiler. Sanırım bu üyeler 
işin daha farkında değiller.

Bence, tecrübeli eski meclis üyelerinden bu arkadaş
ların biraz bilgi alması gerekir. Yoksa, daha çok-gelip 
giderler bu meclise... Bunun güzel bir örneğini bütçe gö 
rüşmeleri sonunda ele alınan bir önergede gördük.

ANAP’lı meclis üyesi Sayın Zeki Gemicioğlu’nun Açık 
öğrenim Fakültesi için verdiği önerge, encümenin yetki
lerine müdahele olacağı için Başkan tarafından oylama
ya sokulmadı.

Sayın Gemicioğlu, eski Başkan Hakkı Çakır dönemin
de Belediyenin 5 yıl Avukatlığını yaptı. Böylesine hukuk 
sal bir hataya düşmemeliydi.

Açık Öğrenim Fakültesi öğrencilerinin durumu her za
man tartışılabilir. Ama, mecliste yapılacak konuşmalar
da, üyelerin kendilerini hazırlamaları gerekir., Yoksa, 
dört dörtlük konuşanlar, fakülte bitirenleri susuz dereye 
götürüp getirirler.

Kongre İlânı
GEMLİK İLÇE-BUCAK VE KÖY HALK 

KÜTÜPHANELERİ YAPTIRMA VE YAŞATMA
YARDIM DERNEĞİ

Demeğimizin olağanüstü genel kurulu 20.11 1989 Pa 
zartesi günü saat 14.00'de Halk Kütüphanesi Müdürlü
ğünde yapılacaktır. Çoğunluk toplanamadığı takdirde ge 
nel kurul toplantısı 27.11.1989 Pazartesi günü saat 14.00 
de aynı yerde yapılacaktır.

Tüm üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1— Açılış
2— Saygı Duruşu
3— Kongre divan heyeti seçimi
4— Faaliyet raporunun okunması
5— Yönetim kurulunun ibrası
6— Denetim kurulunun ibrası
7— Dilek ve temenniler
8— Kapanış.

KAYIP

Ankara Çankaya Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
Nüfus cüzdanımı kaybettim Hükümsüzdür.

Mehti Kösegll

Kaptan Emlak ve 
Döviz Bürosu

HER TÜRLÜ ARSA, İŞYERİ, DAİRE, 

VİLLA, OTO ALIM VE SATIM BÜROSU

Tel : 10216

Nizam Pasajı No. 7 Gemlik

ODUNDA DAMPİNG

Kısa Bir Süre İçin 
Kuru Meşe - Gürgen 

Kilosu

100 LİRA

Kurt Mahrukat
İDRİS KURT ve OĞULLARI

ORHANGAZİ CADDESİ GEMLİK

■ ■ '»Wl —-ww «■»—> «Kil—W —-»w—».

j Yamanlar Ticaret I
î TELEVİZYON — VİDEO — BUZDALABI — MÜZİK SETİ I 
| HALI — HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ ) 

। ALINIR SATILIR — ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR. । 

। ' HAŞAN YAMAN |

f İstiklal Cd. Fırın Sk. (Ziraat Bankası karşısı aralığı) ') 
| Tel : 10176-14479 GEMLİK

* Kayhan Danış Sk. Altıntaş Işhanı No. 5/4 BURSA i 
I (Tekelin doğu aralığı) Tlf : 226364 )

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

Küçük Kumla
EFES RESTAURANT

TEMİZ VE İTİNALI SERVİSİ İLE KIŞ MEVSİMİNDE 
DE HİZMETİNİZDE OLDUĞUNU KIVANÇLA DUYURUR

GÜNLÜK TAZE BALIK — IZGARA ÇEŞİTLERİ — 
SICAK ve SOĞUK MEZELER

Belediye Çay Bahçeleri Karşısı Küçük Kumla/GEMLİK

Süper indirimli 
Plastik ve Ebonit Akü Hatları 

FİKRET AKÜ’DE

Tlf : 14599 . Gemlik

sağlık köşesi

HAZIRLAYAN
Dr. Alî ÖZGÜR

Sağlıklı Yaşam için Yürüyüş

Yürüyüş gibi hafif veya orta şiddette bir egzersiz bi
le devamlı uygulandığında, buna kişinin kalp, damar 
sağlığından meydana gelen olumlu etkiler eşlik etmekte 
dir. Yürüyüş ayrica, sıkıntıyı ve ruhsal gerilimi azatlığı, 
zayıflamaya yardımcı olduğu gösterilmektedir. Düzenli 
yürüyüşler kolesterolü düşürmektedir. Yüksek tansiyonu 
kontrol c Itı.ıa alınmasında yardımcı o'maktadır ve kemik 
erimesini yavaşlatmaktadır. Yürümenin, insan sağlığı 
üzerindeki etkileri şöyledir.

Düzenli egzersizler ruh sağlığı üzerinde çeşitli olumlu 
etkileri vardır. Sıkıntı ve çöküntüyü hafifletmeyle, kişinin 
kendisini çok daha iyi hissetmesini sağlamaktadır. Hem 
erkeklerde hemde kadınlarda benzer şekilde görülen bu 
olumlu etkiler kişinin yürüyüş hızına bağlı değildir ve 
egzersiz sonrasında en az iki saat, süreyle devam et
mektedir.

Egzersizin zayıflama programlarındaki rolüne gereken 
önemini çok zaman verilmediğini söyleyebilirim. Egzer
siz sırasında enerji tüketilmesinin yanisıra fiziksel akti- 
vite, iştah azalması sağlanarak zayıflama programına 
başka bir yöndende katkıda bulunulmaktadır. Mekaboliz 
ma egzersiz sonrasında da bir ile dörs saat arasında 
yüksektir. Bu durum ek enerji kaybına neden olmakta
dır. Bunun dışında egzersiz, yağsız vucut kütlesinin ve 
istirahat sırasında metabolizma hızının korunmasına da 
yardım etmektedir. En etkili zayıflama programlan eg
zersizle diyeti birlikte uygulayanlardır. Yürüyüş, zayıfla
ma programının komponenti olarak özellikle faydalıdır 
ve hafif bir aktivite olduğundan tehlikeside azdır.

Egzersizle ilgili çalışmaların bazılannda total koleste
rol düzeylerinin azaldığı ve yüksek dansiteli yağların 
düzeyi yükselmektedir.

Ekzersiz kan basıncında düşme sağlamaktadır. Bu bir 
çok araştırmalarla kanıtlanmıştır. Egzersiz yaşlanmayı 
yavaşlatmaktadır. Kişinin yaşı standart bir egzersiz prog 
ramınırı uygulanmasına engel olmamalıdır. Yaşlı erişkin
lerdeki ağırlık kaldırma çalışmalarıyla sağlanan nisbi 
faydaların daha gençlerdekiyle 'kıyaslanabilir düzeyde ol 
duğu bir çok çalışmada gösterilmiştir.

Kemik kütlesinin kaybı özellikle kadınlar olmak üzere 
ileri yaştaki kimselerde sık karşılaşılan bir durumdur. 
Kemik kütlesinin kaybı (osteoporoz) yaşlı kimselerdeki 
kemik kırıklarının önemli bir bölümünden sorumlu bulun 
duğu ve maliyetinin hem hasta, hemde toplum açısından 
yüksek olduğu düşünülmektedir. Hayvanlarda ve insan
larda yapılan çalışmalarda fiziksel aktivitenîn ve Özellik 
le bacakların üzerinde yük taşımalarına neden olan yü
rüyüş gibi egzersizlerin, kemikteki mineral miktarını ar
tırdığı veya kemikten mineral kaybını yavaşlattığı göst- 
rilmiştir.

Sayın okurlar gelecek haftaki yazımda insan sağlığını 
olumlu yönde etkileyecek egzersizlerin miktar derecesi 
vö sıklığı ne kadar olmalı konusunu açıklamaya çalışa
cağım. Hayırlı ve mutlu yarınlar.

I EROL KURU TEMİZLEME 
Gemlik’lilerin hizmetine girdi

HANIMLARA BÜYÜK KOLAYLIK...:

ARTIK ELLERİNDE HALI, BATTANİYE, NEVRESİM 
YIKAMAĞA PAYDOS..!

İSTENEN KALİTE VE TİTİZLİKLE TEMİZLİK 
İÇİN BİZE BAŞVURUN.

HER ÇEŞİT KURU TEMİZLEME YANINDA 
DERİ MONT, CEKET, SÜET, BAYAN ÇANTASI 

BOYANIR VE RENK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILIR.

İstiklal Cd. Gurçay Pasajı No. 7 GEMLİK
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spor. spor. spor, şpor, spor.

Çilekspor: 2
Borusan Güven: 2

SAHA VELEDROM (Dış)
HAKEMLER : Taner Öncel (3). Erdinç Tümer (3). Ha- ı

san Kocaboz (3).

ÇİLEKSPOR : Mustafa (2). Osman (2). Orhan (3). Ka I 
dır (2). Salih (3). Xbrahim (3). Necdet (3). Ahmet (2). 
sel (2). İsmail (3), Mustafa (2). (Erol 2).

■. I
BORUSAN GÜVEN : Ercan (2). Yüksel (2). Hüseyin ı 

(1). Mehmet (2). Murat (2). Abdullah (2). Şenol (2). Sa 
lih (2). Bilal (3). Yusuf (3). Haşan (3).

i
GOLLER : Dk. 2.70 Bilal. 5 İbrahim. 37 İsmail.

I

Gemlikspor: 1 -
İnegöl Doğan : 0

SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Ctemal Laleoğlu (3). Ömer Mutlugil (3).
Tûmay Ayınca (3).

GEMÜKSPCR : Savaş (3). Murat (3). Durmuş (3). 
Emin (4). Ahmet (3). Özkan (3). (Erkan 3), Okan (3), 
Gökhan (3). Celal (3). Canip (3). Turgay (4), (Eftal 2).

LDOĞAN : Hüseyin (2), Mustafa (1), İbrahim (1), Ve
dat (2). Muhittin (2), Savaş (2). Basri (2) (Necdet 2), 
XIhan (1). Fatih (2), Yılmaz (1). Hüsnü (3).

GOL : Dk- 74 Canip
KIRMIZI KART . Dk. 58 Yılmaz (İ.Doğan).

ı Batı Trakya : 0
Küçük Kumla : 0

Rotary Başkanları 
Gemlik’te Toplandı

Bölge Rotary Kulüpleri 
Başkanları Gemlik Rötar/ 
Kulübünün davetlisi olarak 
ilçemize gelerek yıllık asamb 
(elerini yaptılar.

Tibel Otel'de yapılan top
lantıya Eskişehir, Bilecik, Bo 
zöyük. Bursa, Bursa Osman 
gazi. Bursa Uludağ ve Yalo- 
ba Rotary Kulüp başkanları 
katıldı.

Toplantıda, Rotary'nin hiz 
met avenüsünün çalışmala
rının değerlendirildiğini söy
leyen Gemlik' Rotary Kulübü 
Başkam Mahmut Solaksuba 
şı, "Çevre kulüpler bugüne 
kadar yaptığı çalışmaları an 
lattı. Bir kelime ile söylemek 
gerekirse, m'ly arlan aşan 
değerde hizmet vermiştir. 
Bu toplantı bir açıdan da ta 
nışıklığı geliştirdi. Kulüpler 
arasında dostluk ve ilişki
nin doğmasına neden oldu" 
dedi.

SAHA : MERİNOS

HAKEMLER : Tanen Öncel (3). Kenan Yavuzoğlu (3). 
Ziya Coşkun (3).

BTRAKYA : Cevdet (2), Özcan (2), Osman (2), Nihat 
(2), Coşkun (2). Yüksel (1). (Ayhan 1). Halil (2), Şenol 
(1), (Bülent 2), Necati (2), Haşan (2), Ahmet (2).

KJOJMLA : Şükrü (4), Ömer (3), Hüseyin (2), Cemil 
(2). Selçuk (2). Yalçın (3), Orhan (3), (Kurtuluş 2), Gö 
tül (2), Mustafa (2), Yılmaz (2), İsmail (2), (Ali 1).

GENÇLER LİGİ GENÇLER LİGİ GENÇLER LİGİ

Belediye’de
Telefon Tasarrufu
yasakladım. Daire Müdürle
ri dışında tüm personel sant 
rai aracılığıyla dışarıyla gö
rüşme yapabilecek. Her ko
nuda tasarruf etmek zorun
dayız."

SHP İlçe 
Başkanı 
Erkan
Mutman
sine indirilmiş bir darbedir. 
SHP, cumhurbaşkanlığı se
çimlerine katılmayarak hal
kın gözünde büyümüştür. 
Sayın Özal, üçüncü turda 
yalnız ANAP’lılann oylarıyla 
seçildiği takdirde halkın de
ğil ANAP’ın cumhurbaşkanı 
olacaktır. Devlete ve devle
tin temel kurumlanna bun
dan büyük darbe İndirile
mez."

Eski Ziraat Odası 
Başkanı Haşan 
Arıol Öldü

Gemlik Ziraat Odası eski 
başkanlarından Yüksek Zi
raat Mühendisi Haşan Anol, 
yakalandığı hastalıktan kur- 
tulamıyarak öldü.

Uzun süre Devlet hizmet
lerinde görev yaptıktan son
ra emekli olan Ziraat Yük
sek Mühendisi Haşan Arıol. 
bir-süre ilçemizde çimento 
ticareti ile uğraştı. Kalbin
den rahatsız olan Haşan 
Arıol, bu ara Gemlik Ziraat 
Odası Başkanlığı görevini 
de yürüttü. Arıol, geçtiğimiz 
hafta Gemlik'te toprağa ve
rildi.

Muhtarlar
Başkam

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili’de bir ara toplantıya 
katılarak, muhtarlara elin
den geldiğince yardımcı ola
caklarını, mahallelerin sorun 
larının öncelikle muhtarlar 
tarafından belediye'ye du
yurmasında sorunların daha 
çabuk çözüme kavuşacağını 
söyledi.

Güvenli île 
Adliye Su 
Duruşmasına 
Devam
da çalışma yapılırken, Gü
venli Köyünden bazı kadın
ların "suyunuza bir teneke 
zehir döker İşinizi bitiririz", 
denerek tehdit edildikleri, 
ayrıca ağıza alınmayacak kü 
fürlere mağruz kaldıkları, 
üzerine tüfek ile' ateş açıldı
ğı şeklinde şikayet üzerine 
dava açılmıştı.

Asliye Ceza Mahkemesin
de başlayan duruşmada, yar 
gıç tarafları dinledi. Güven
li Köyünden haklarından da 
va açılan kadınlar ve erkek 
ler suçu kabul etmediler. Dû 
ruşma bir başka güne bıra
kıldı.

İnan Tamer yeniden 
Ticaret Forsası Başkanı oldu
Gemlik Ticaret Borsasfnın örgen seçimleri dûn İlçe 

Seçim Kurulu gözetiminde yapıldı.
Gizli oyla yapılan sepmter sonunda. Borsa Yönetim 

Kurulu Başkanlığına İnan Tamer yeniden seçildi Başkan 
Vekilliğine Osman Sal, Saymanlığa Haşan M 'asyed üye 
liklere de İsmail Köse ve Şükrü Kamber getirildiler.

Seçimlerde Borsa Meclîs Başkanlığına Mahmut Sotak- 
subaşı. Başkan Vekilliğine Yahya Uslu ile Ali Yılmaz se
çildiler.

Evli Kadın Zinadan 
Tutuklandı

Emire Bekçe adındaki evli ve çocuklu bir kadın, kaçı
rıldığını ve ırzına geçildikten sonra vücudunun jiletle par 
çalandığını iddia etti. İddia asılsız çıktı.

Emire Bekçe'nin iddiası üzerine polisçe başlatılan so
ruşturmama, Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülen evli 
kadının yalan söylediği ortaya çıktı. Aşığı Etem Çelik 
adlı kişi ile birlikte olduğunu polise itiraf eden Emire Bek
çe, kocasından korktuğu içinde bıçak ucu ile vücudunu 
çizdiğini ve yalan söylemek zorunda kaldığını itiraf etti.

Dün, Savcılıkça Mahkemeye çıkarılan kadının kocası 
nın şikayetçi olması’ üzerine tutuklanarak, ceza evine 
gönderildiler.

Vali Dün Gemlik’teydi
Bursa Valisi Erdoğan Şahinoğlu dün akşam üzeri İlçe 

mize gelerek Kamakam Coşkun Ertürk*ü ziyaret etti.
Orhangazi Belediye Hastanesinde inceleme yapan Va 

li Şahinoğlu, dönüşte yanında Bursa Garnizon Komutanı 
ve Emniyet Müdürü olduğu halde Kaymakamlığa geldi. 
Kaymakamlıkta bir süre kalan Vali ve yanındakiler Bur- 
say'ya döndüler.

Yeni Dernekte Görev Bölümü

Gemlik Emniyet Müdürlüğü Polis Karakollarını ve Loj
manlarını Yaptırma Derneği kurucu üyeleri arasında gö
rev bölümü yapıldı.

Dün, Ticaret ve Sanayi Odasında toplenen Kurucular, 
eski Belediye Başkanı Hakkı Çakır’ı Demek Başkanı seç 
tiler. Sekreterliğe Mehmet Turgut, saymanlığa ise Ha
şan Başaran getirildi.

Dernek Başkanı Hakkı Çakır, gazetemize yaptığı açık 
lamada en kısa zamanda derneğe üye yazımlarına başla 
nacağını. Emniyet Müdürlüğünün ihtiyacı olan aracın 
alımı için çalışılacağını söyledi.

Borusan Güven : 1
İnegöl Doğan : 4

SAHA GEMLİK

HAKEMLER : Ömer Mutlugil (3), Cemal Laleoğlu (2), 
Tûmay Alınca (3),

BORUSAN GÜVEN : Resul (1), Hamza (2), Murat (2), 
Arif (2), Zafer (3), Harun (2). Ali (2), Kenan (1), Necmet 
tin (2), Ahmet (2), Veysel (1), Bahadır (2), Celal (1).

İ.DOĞAN : Sedat (2), Nedim (2), Nuhsin (2), Haluk (2), 
Ercan (2). Caner (3), Recep (2), İsmail (1), Ali (3), Er
can (3), İrfan (2).

GOLLER Dk . 34 Zafer, 32,42,83 Ali, 8 Ercan.
KIRMIZI KART : Dk. 10 Bahadır (Gemlik).

||||

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ f

Gemlikspor : 3
Y.M. Tanzer : 2

I 
i
I
!
i

Matbaacılık
* FATURA
* PERAKENDE SATIŞ FİŞÎ
* ADİSYON
* SEVK ÎRSALÎYESİ
* TAŞIMA İRSALİYESİ
* MÜSTAHSİL MAKBUZU
* GİDER MAKBUZU

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve

Her Türlü
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

f 
i 
i 
i 
i

İlan
ELEMAN ARANIYOR

DAKTİLO ve BİLGİSAYAR KULLANMASINA 
BİLEN TİCARET LİSESİ MEZUNU ARANIYOR.

8.8. KÜÇÜK SANAYİİ
SİTESİ KOOPERATİFİ

i 
s

1 günde davetiye basılır.

1990 Yılı takvim çeşitleri gelmiştir.
Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik

i 
I 
i
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Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

SAYFA 424 EKİM 1969 SALI

1990 Belediye Bütçesi 4
AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Daha sonra Otobüs, Su ve Kanalizasyon işletmesi büt 
ce görüşmelerine geçildi. Bu büttce de tartışmalar so
nunda 2 milyar 305 milyon lira olarak meclisten geçti.

Bütçe görüşmelerinden sonra ANAP'lı üye Zeki Gemi- 
cıoğlu'nun Acıköğretim Fakültesi öğrencilerinin de oto
büs biletlerinden indirimli yararlanmasını isteyen önerge 
di. Gemicioğlu konuşmasında özetle şöyle dedi : 
kında bilgi vermesini istedi.

Gemicioğlu yaptığı konuşmada Belediye Encümenince 
Acıköğretim Fakültesi öğrencilerinin otobüs indiriminden 
yarariandınlmamasının yanlış bir karar olduğunu söyle
di. Gemicioğlu konuşmasında özetle şunları söyledi :

“Hepimiz öğrenci olduk. Öğrenci pasosundan hep ya 
rariandık. Hiçbir belediye bu pasolardan yazın yararla
nılmaz dememiştir. Bizim öğrenciliğimizde Açı^ öğretim 
Fakültesi yoktu ama, öğrenci öğrencidir. Bu arkadaşlara 
kısıtlama yerine daha da fazla haklardan faydalandırmak 
gerekir. Bu öğrencilerin içinde ekonomik durumu iyi olan 
lor olabilir. Bunlar istisnadır. Hem çalışıyor, hem de oku 
yortarsa, bu zorunluluktan ileri gelir. Otobüslerden öbür 
öğrenciler gibi yararlanmaması bizim ayıbımızdır."

Daha sonra DYP grup sözcüsü Mahmut Solaksubaşı 
söz aldı. Solaksubaşı’da, Açık Öğrenim Fakültesi öğren 
çilerinin otobüs biletlerinde indirimden yararlanılması ge 
rektiğinî savundu. Ancak, yaş sınırlaması getirilmesini 
önerdi.

RP'li üye Mahmut Kökbıyifc ise; kursa giden öğrenci
lerinde öğrenci indiriminden yararlanmasını da önerge
ye alıp onaylanmasını istedi.

Önergeye karşı olan SHP grubu adına Mustafa Küçük 
sîphayi söz alarak uzun bir konuşma yaptı. Küçüksipha 
yi, belediyelerin yasalarla yönetildiğini 4.5 yıl boyunca 
muhalefetin eleştirileri ile karşı karşıya kalacaklarını be 
Biterek ‘'bizi yıpratmaksınız. Bu sizin asil görevinizdir. 
Bizi yıpratın ki size yol açılsın." dedi.

Küçüksiphayi, iki buçuk aydır ilçede Açık Öğretim Fa 
kültesi öğrencileri konusunda Encümenin aldığı karar 
île ilgili büyük spekülasyon yapıldığını belirterek, 
“Ben isterdim ki Sayın Gemicioğlu önergesinde başka 
attamatiflerde getirseydi. Bu önergede yalnız Açık Öğre 
time değil, bana göre en son düşünülmesi gereken bir 
konu Açık Öğretim Fakültesi. Lise son sınıf öğrencileri 
dershaneye giderken, meslek kurslarına giderken, biçki 
dikiş kurslarına giderken, yabancı dil kurslarına giden 
öğrencilerine de bu hcktan yararlanmasını, daha da 
öte, malî sıkıntı içinde bulunan işçi ve memurlarımıza, 
taksitle neden kömür verilmediğini de sormalıydı. Öner
gesinde bunların hiçbiri sorulmadı" dedi.

Açık Öğretim hakkında bilgi veren Küçüksiphayi. daha 
sonra şöyle konuştu :

“Araştırma yaptırdık. Gemlik’te açık öğretimden yarar 
[anan Makina mühendisleri var. Tekstil Mühendisleri var.

GEMLÎK
SAĞRA SPECİAL

HİZMETİNİZE AÇILDI
1 kg. çikolata
1 « sarelle açık
1 « badem ezme

10.9oo tl
5.400 «

ll.ooo «
DÜĞÜN — NİŞAN ve ÖZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 

EKONOMİK ÇİKOLATA ÇEŞİTLERİ

ADRES : BİRİNCİ KORDON NO : 77 GEMLİK

Gazeteci olmak ister misiniz?

Gazeteciliğe meraklı, fotoğraf çekebilen. Lise mezunu 
genç aranıyor.

Körfez Gazetesi Tel ; 11797 GEMLİK

Milyar 338 Milyon Lira
Suriğipek'te çalışan yüksek maaşlı memurlar var. Neden 
ben 300 bin lira ile 1.5 milyon lira arasında maaş alan 
Açık Öğretime ayrıcalık yapacakmışım. Öyle bir yaygara 
koparıldık!, bu iş kan davası haline geldi. Bir gerçekte 
birleşmek zorundayız. Yasalar belirli bir kesime ücretsiz 
seyahati emreder Kim bunlar; İstikla’, Kıbrıs, Kore gazi
leri, San basın kartı mensuplan, bunun dışında hiç kim 
senin hakkı yoktur. Sayın Gemicioğlu hukukçudur, o 
gençlere gerçeği söylesin."

Küçüksiphayi İstanbul, İzmit, Adapazarı belediye oto
büsleri ile İlgili kısıtlıyıcı kararlar aldığını söyledi. Encü
men kararlarının meclislerde değiştirildiğini gösteren bir 
tek kararın bulunmadığını belirten Küçüksiphayi, encü
mene ve meclise 1580 sayılı yas'a ile ayrı ayrı .yetkiler 
verildiğini örnekleriyle okudu. Mustafa Küçüksiphayi şöy 
le dedi *.

“Meclislerin Encümenlerin aldıkları kararları değil de
ğiştirmek, tasvip etmemeğe bile hakları yoktur. Encüma 
nin yetkileri 1930 çıkan yasa ile belirlenmiş. Konuyu 
uzatmak istemiyorum. Biz bu kararları neden aldık. Ül
kemizin siyasi konjektörü biliniyor. Böyle bir durumda 
biz budalamıyız ki 400 öğretmenin bedava seyahat hak 
kını elinden aldık. Biz budala mıyız ki, kursa gidecek öğ 
rencilere bu hakkı vermiyoruz. Dershanelere gideceklere 
bu hakkı vermiyoruz. Bedava 250 tane kartı iptal edi
yoruz.

Çaresiz kaldık. Belediye bütçesini aldığımızda karşı
mızdaki tablo şuydu. 237 milyon lira kısa zamanda mü 
teahhitlere ödenecek borç. 439 milyon lira Sayın Hakkı 
Çakır zamanından kalma ve hemen ödenmesi gereken 
borç, faizi hariç. Kasada 49 milyon lira para. Bunlar 
ödenecek, personel maaşları verilecek, iş yapılacak bu 
yetmiyormuş gibi Temmuz ayında maaşlara zam geldi. 
Az bile geldi ama, bizim bütçemiz sarsıldı. Mayıs, Hazi 
ran. Temmuz, Ağustos aylarında İller Bankasından 4 ay 
içinde 10 milyon lira para geldi. Şartlarımız uygun oldu 
ğunda, Ocak'ta belli olacak. Açık Öğretime de, öğret
menlere de, kursa giden yavrularımıza da Afyon'da, Kü 
tahya'da okuyup ta haftada bir kez anne-babasını gör
meye giden üniversite öğrencilerine de, işçilerimize de 
emeklilerimize de birşeyler yapmak istiyoruz. Ama, lüt
fen, Encümenin onurunu ayaklar altına almayın. Bu ya 
salar kapsamında meclisimizin böyle bir önergeyi oyla
maya yetkisi yoktur. Bu önergeyi oylayamazsınız. Oylar
sanız ne olur. Birşey olmaz. Ama, hukukun üstünlüğünü 
çiğnemiş olursunuz. Yasalara karşı gelirsiniz, encümenin 
saygınlığına gölge düşürürsünüz."

Küçüksiphayi’nin konuşmasından sonra Başkan Dimi'i, 
"önergeyi oylatmıyorum" dedi. Daha sonra ikinci önerge 
nin görüşülmesine geçildiğinde önerge sahibi Zeki Ge
micioğlu "önergemi geri alıyorum" dedi.. Meclis 25 Ekim 
günü yeniden toplanıp gündemini görüşecek.

Taksicilerle 
Huzur 
Toplantısı

sorunun park yerlerinin bu
lunmamasından doğduğu 
na değinerek, "Taksi şoförü 
arkadaşlardan trafik kuralla 
rina uymalarını, duraklar dı
şında yapılan İndi hindilerde 
trafiği aksatmamaları- 
dır. Trafik konusunda eği
tim çalışmalarını sürdürüyo
ruz. Bu yıl da okullarda tra 
fik konusundaki eğitimlere 
önem vereceğiz. Taksicilik 
bir kamu hizmetidir. Bilhas
sa geceleri sokaklarda siz 
ve bizden başka kimse bu
lunmuyor. Suç işleyenleri 
anında görevlilere bildirirse
niz yakalanması kolay olur” 
şeklinde konuştu.

Taksi şoförleri İse ilçenin 
güngeçtikçe büyüdüğünü el
lerinde sağlıklı bir ilçe pla
nının bulunmadığını kendile
rine plan verilmesini, belli 
yerlere yaya geçidi çizgileri 
çizilmesini ve adsız sokakla 
ra ad verilmesini İstediler.

Mercedes Oto
Geçtiğimiz hafta Aydınlar 

Koli. Şirketini ziyaret eden 
Hereke'li işadamı Kemal Ör- 
güç, sohbet ettikleri sırada 
ueöeö uspuıssppoo |o|>jiıs| 
çalınan mercedes
marka otomobilini görünce 
takibe başladılar. Bu arada 
emniyet de olaydan haber
dar edildi. Çalıntı oto Orhan 
gazi yolunda bulunan tamir 
hanelere. girince arabanın 
yanına yaklaşarak inmeleri
ni istediler. Silahlı olan oto 
hırsızlarından biri mal sahibi 
ile polisin geldiğini görünce 
üzerinde taşıdığı silahı attı. 
Bu arada fırsattan yararla
nan biride kaçtı.

Yakalanan kişinin Şahin- 
yurdu Köyünde işlediği bir 
cinayetten mahkum Cemal 
Acar olduğu, asıl oto hırsı
zının ise İmralı Cezaevi fira 
risi Abdullah Öztürk olduğu 
anlaşıldı.

Polis kaçan firariyi arama 
sına karşın bulamadı. Ce
mal Acar çıkarıldığı savcılık 
tan sonra Imralı Cezaevine 
teslim edildi.

GEMLİK HASTANESİ 
UZMAN DOKTORLARINDAN 

Dr. Yaşar YÜCEL 
İÇ HASTALIKLARI

UZMANI
(ELEKTROKARDİYOGRAFİ)

MUAYENEHANESİNDE 20 EKİM 1989'DAN 
İTİBAREN HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR.

MUAYENEHANE :
İstiklal Cd. No. 53 Kat. 2 (Gazi İlköğretim Aralığı) 
Maliye Apt. Karşısı Tel : 13674 GEMLİK

KARTA!
OZALiT-FOTOKOPi

OZALİT ve FOTOKOPİ ÇEKİMLERİNİZ İTİNA 
İLE YERİNE GETİRİLİR. TÜM ÇEKİMLERİNİZ 

13086'YA EDECEĞİNİZ BİR TELEFON İLE 
İŞYERİNİZDEN TESLİM ALINIP, EN SERİ ŞEKİLDE 

İŞYERİNİZE TESLİM EDİLİR.

KARTAL EMLAK
EMLAK VE GAYRİMENKUL ALIM-SATIMI;

TAPU VE KADOSTRA DAİRELERİNDEKİ TÜM İŞLERİ, 
ARSA VE ARAZİ TESBİTİ, 

BELEDİYE VE EMLAK BEYANNAMESİ İŞLERİNİZİ 
EN SERİ VE UYGUN ŞARTLARLA YERİNE GETİRMEK 

İÇİN DAİMA SİZİN HİZMETİNİZDEYİZ.

Tlf: 13086
Belediye Pasajı No. 16 GEMLİK

BARINANLAR
GİYİM MAĞAZASI

Taksitli Satışlara Başladı 

Bay ve bayan giyiminde 
1989-90 sonbahar kış 

çeşitlerini sunmaktan 
kıvanç duyarız.

TEL : 10101 
PAZAR CADDESİ NO. 9 GEMLİK

KAYIP
İl Milli. Eğitim Müdürlüğünden aldığım öğretmen kim

liğim ile Akhisar Nüfus Müdürlüğünden aldığım Nüfus 
Cüzdanımı Kaybettim.

Hükümsüzdür.
Emine GEZGİN
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Fiyatı KDV Dahil 200 Lira

gemUik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ ŞAHTI

Matbaamızda 
Nişan, Nikâh, Dfiğfta 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Tealim Edilir.

KÖRFEZ 
Matbaacılık 
Ttt : 11797 Gemlik

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1971

DYP’lilerin bir önergesi kabul edilmeyince

Muhalefet Belediye 
Meclisini Terk Etli

Cumhuriyet
Bayramı
Kutlandı

Cumhuriyetimizin 66. yıldönümü nedeniyle TÜGSAŞ 
Tesislerinde "Cumhuriyet Balosu" düzenlendi

Refah Partisi ye Islahatçı Demokrasi Partisi Cumarte 
si günü yapılan Çelen koyma törenine katılmadı.

• TOPLANTIDA, DYP'Lİ ÜYELER, VERDİKLERİ ÖNER
GEYLE, İMAR PLANI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK 
LERİN GÖRÜŞÜLMESİNDE DİLEKÇE SAHİPLERİNİN 

ADLARININ DA AÇIKLANMASINI İSTEDİLER

• ÖNERGEYE SHP'LİLER KARŞI ÇIKTI. SHP'LİLER, KO 
MİSYONDA TÜM PARTİ TEMSİLCİLERİNİN BULUNDUĞU 
NU BELİRTEREK, "BURADA VATANDAŞI TEŞHİRE GE
REK YOK. ADLARINI ZATEN BİLİYORSUNUZ" DEDİLER.

Belediye Meclisi Ekim Ayı 
toplantılarının görüş
meleri sırasında, muhalefete 
mensup DYP, ANAP ve RP’ 
li üyeler meclîsi terk etti.

Geçtiğimiz hafta Perşem
be günü toplanan Belediye 
^Meclisinde, eski tutanağın 
okunmasından sonra, baş- 

»kan Nezih Dimili “tutanağın 
yazımına karşı otan var mı?” 
diye sordu. Üç toplantıda da 
bulunmayan DYP’li Hüseyin 
Er, söz alarak kürsüye gel
di. Toplantılarda bulunama
dığını, belirten Er, Açık Öğ
retim Fakülteleri öğrencile
rinin öğrenci düetlerinin ipta 
ili konusunu anlatmağa baş
layınca, Başkan tarafından 
uyanidı. Bunun üzerine. Baş 
ikan, Hüseyin Er’e "Gündem 
dışı yapılacak konuşmalar 
için daha sonra söz verece
ğim" dedi.

Hüseyin Erin oturmasın
dan sonra. Başkanlığa veri
len önergelerin görüşülme
sine geçildi.

DYP’Iiler tarafından veri
len birinci önergede, meclis 
bantlarının saklanması için 
karar alınmasını istedi. Ya-

> uyarıldı. Baş
kan ve Atilla Köse’nin "red" 
oyuna karşılık çoğunlukla 
kabul edildi.

DYP’li üyelerin ikinci öner 
gesinde, meclis tutanakları
nın dönem sonunda üyelere 
veya parti grup başkanlan- 
no verilmesi istendi. Bu ö- 
nerge tüm üyelerce kabul 
edildi, DY Plilerin üçüncü ö- 
nergesi imar planı değişikli-

HAFTAYA BAKIŞ 

66. YIL
Kadri GÜLER

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 66. yıldönümünü coşku 
içinde kutladık.

Bir ulusun 66 yıl varlığınım sürdürmesi uzun bir süreç 
değil.

Cumhuriyete giden yol Ulusal Kurtuluş Savaşından 
geçer.

Genç Cumhuriyetimiz, Atatürk'ün çizdiği yeni yaşam 
tarzım benimseyerek kendine bir yol çizdi. Bu yol sürü
yor.

Ulusal Kurtuluş Savaşının özünde emperyalizme baş- 
kaldırış, tam bağımsızlık yatar.

Cumhuriyeti benimsemiyen, geçmişe özlem duyanlar
Devamı Sayfa 2 do

ği isteyen vatandaş dilekçe
leriyle ilgiliydi. Önergede, gö 
rüşmeler sırasında dilekçe 
sahiplerin adlarının da açık 
lanması isteniyordu.

SHP'li İmâr Komisyonu 
Başkanı Atilla Köse, söz ala 
rak, "Komisyon toplantıları 
sırasında dilekçeler tek tek 
ele alındı. Komisyonda bü
tün partilerden arkadaşlan-

Sağlık Bakanı Geliyor

Devlet Hastanesi Törenle Açılıyor
Hazırlık çalışmaları ta

mamlanan Gemlik Hastane
sinin açılışı Sağlık Bakanı 
Halil Şıvgın tarafından 
yapHacak.

4 Kasım 1989 Cumartesi 
günü İstanbul'dan gelecek

Belediyenin Tiyatro Atağı

160 Gemlikli AVP’de Kördöğüş’ü izledi
Bursa Ahmet Vefik Paşa 

Tiyatrosunun sahneye koy
duğu sezonun Hk oyunu 
"Kördöğüş” Belediye’nin gi
rişimi ile ilk kez ISO Gem
likli tarafından izlendi.

Belediyenin bir kültür hiz
meti olarak değerlendirilen 
toplu tiyatro İzlemesine, be
lediye personeli ve’ eşleri 
ile vatandaşlar katıldı.

Halka tiyatroyu sevdirme
yi amaçladıklarını söyleyen 
Başkan Nezih Dimili, "40 
kişiden fazla alınan biletler

mız vardı, İsteyen not aldı. 
Kimse itirazlarda bulunma
dı. Aldıktan notlan grupları
na götürebilirlerdi. Burada 
vatandaşı teşhir etmenin an 
lamı yok" dedi.

Oylamada SHP grubu 
"red”, DYP, ANAP ve RP'li 
üyeler de "kabul" oyu kul
landılar. Başkanın da "red‘ 
oyu vermesi üzerine, önerge 

olan Bakan, Orhangazi’de 
karşılanacak. Devlet Baka
nı İlhan Aşkın’ın da hazır 
bulunacağı açılıştan sonra 
hasta kabulüne başlanacak.

Gemlik Hastanesi 500 mil
yon lirası halk katkısı ol

de Devlet Tiyatroları Yüzde 
50 İndirim uyguluyor. Mu
rat Karasu'nun yönettiği 
Kördüğüşü oyunu için per
şembe günü ilk kez 160 kişi 
ile birlikte oyunu izlemeye 
gittik. 4 bin lira otan biletler 
2 bin liraya İndirimli alındı. 
Bu konuda öncülüğü beledi
yemiz yaptı. Belediye Salo
nunda uygun sahnemiz yok. 
Sanat ve kültürel etkinlikle
ri için elimizden geleni ya
pacağız. AVP sahnelerinde 
değişik her oyunu Gemlik'li- 
lere İzletmek düşünceslnde- 
ylz. Değişik sanat etkinlikle
ri için yakında bir pro|e baş 
(atacağız" dedi.

Belediyenin yeni girişimi 
vatandaşlar arasında mem
nunluk yarttı.

Devamı Sayfa 4 te

Çukurlar Yüzünden 
Yürüyecek Yer 
Kalmadı

İlçe' İçinde Osmaniye ma- 
hallelesinde ve sokaklarında 
yapımı devam etmekte olan 
İçme suyu boru hattı döşe
me çalışmaları nedeniyle ka 
zılan sokaklar köstebek yu
vasına döndü.

Devamı Sayfa 4 te

oyçokluğu ile kabul edildi. 
Bunun üzerine muhalefet 
grupları toplantı salonunu 
terk ettiler.

Muhalefetin meclisi terk 
etmesinden sonra, söz alan 
SHP’li üye Mustafa Küçüksi 
pahi, "Muhalefet üyeleri mec 
fisi terk ederek çalışamaz 
duruma soktular. Böyleceta 

mak üzere 3.5 milyar liraya 
çıktı. 3 milyar lirası Sağlık 
Bakanlığınca karşılanan has 
tanede 2 Dahiliye, 1 Çocuk, 

1 Diş Hekimi, 1 Hariciyeci 
ile 4 pratisyen doktor gö 
rev yapacak.

Su Şebeke 
Değişikliği
Devam Ediyor

İller Bankası tarafından 3 
milyar liraya ihale edilen ve 
yapım çalışmalar! 1991 yılı 
sonunda bitecek olan Gem
lik Su Şebekesini değiştir
me çalışmaları hızla devam 
ediyor.

Hamidiye ve Osmaniye 
Mahallelerinin bir bölümün
de başlayan çalışmalar İştik 
lal Caddesine paralel ola
rak sürüyor.

Gazi İlköğretim Okulu kar 
şısındaki sokaklar bu ne
denle savaş alanına döndü. 
Ana borunun geçeceği çu
kurlara döşeme yapıldıktan 
sonra borulara tazzikli su 
verilerek kontrol ediliyor. 
Daha sonra ise çukurlar ka

Devamı Sayfa 4 te

Yardım Sevenler 
Çay Düzenliyor

Gemlik Yardım Sevenler 
Derneği Bursa Almıra Otel 
de çay düzenledi.

8 Kasım günü Bursa’da 
yapılacak olan Cay geliri ile 
kulüp hizmetlerince yoksul 
kişilere yardım yapılacağı 
açıklandı,

Cumhuriyetimizin 66, yıl
dönümü tüm yurtta büyük 
törenlerle kuttandı.

28 Ekim 1989 Cumartesi 
günü saat 13.00'de top atış
tan ve fabrika sirenlerinin 
çalmasıyla Cumhuriyeti
mizin 66. yıldönümü kutlama 
larımn başladığı duyuruldu. 
Bu arada Resmi ve özel ku
ruluşlarla, orta dereceli okul 
lardan 1Q’ar kişilik gruplarla 
Atatürk Anıtına çelenk 'koy
ma töreni yapıldı.

Çelenk koyma törenine 
resmi daireler, kurumlar, ku
ruluşlar, dernekler ile siyasi 
partiler çelenk koydu. Çe
lenk koyma törenine Refah 
Partisi ile İslahatçı Demokra 
si partisinden kimse katıl
madı. Anıta çelen.t koymadı.

66. yıl kutlama törenleri 
pazar günü Birinci Kordon
da gerçekleşti. Saat 9.30 ile 
10.00 arasında Kaymakam

Halı Sirkelerken
Yere Çakıldılar
Osmaniye Mahallesin

de meydana gelen olayda, 
evinin balkonunda halı sirke 
leyen Sabriye Yabancı (35) 
veFatma Şener (32) adlı ka 
dınlar, balkon duvarının yı 
kılması nedeniyle yere çakıl 
dılar.

Geçtiğimiz hafta meyda
na gelen olayda, ikinci katta 
ki evlerinin balkonuna çıkan 
Sabriye Yabancı ve Fatma 
Şener, tuğla örülü balkon 
korkuluklanna yaslanın
ca, tuğla korkulukla birlikte 
yere' çakıldılar.

Olayda Fatma Şener bur
nundan yaratandı. Sabriye 
Yabancı ise Bursa SKK Has 
tanesine kaldırıldı. Ağır olan 
yaralının sağlık durumu iyi
ye gidiyor.

Devamı Sayfa 4 te Devamı Sayfa 4 te

TAŞI GEDİĞİNE 

Doğaldır...
Bir ANAPTmın oğlunun düğününde, ilçemizin önde 

giden AN A PIHan DYP İlçe Başkanınm önderliğinde el ele 
omuz omuza halay çekip horon tepmişler...

Tutunacak başka dallan katmayınca...
DYP’ye sanlmak...?
Doğaldır...

İnan TAMER

Coşkun Erturk. Gamtzon Kp 
mutanı Muzaffer Kuş ve 
Belediye Başkanı Nezih :D*- 
müi kutlamalarda bütandı*

Kordondaki tören saat 
10.15'de başladı. Kayma
kam, Garnizon Komutanı ve 
belediye Başkanı öğrencile
rin, gençlerin ve halkm bay
ramını kutladı. Daha sonra 
İstiklal Marşı ile Bayrak tö
reni yapıldı. Kaymakam Coş 
kun Ertürk bir -konuşma yap 
tı.

Devamı Sayfa 4 ta

Verem Savaş 
Derneği Gıda 
Yardımı Yaptı

Gemlik Verem Savaş Der 
neği tüberklozlu hastalara 
gıda yardımlarım sürdürü
yor.

Her ayın son cuma günü 
ilçe esnafından toplanan gı

Devamı Sayfa 4 te

Tarihi Eser
Yok Oluyor

Balık Pazarı İki nolu cad 
dede bulunan tarihi evin ba 
tamsızlık yüzünden çökmesi 
an meselesi.

Yüksek Anıtlar Kurumu ta 
rafından "yıkılamaz, yalnız
ca eski hafinde bırakılarak 
restore edilebilir” diye tescil

Devamı Sayfa 4 te

itini Uıkumra p.lımutu 
tahtındın indirdi

40 Yıllık Uskumru
Palamut Diye
Satılıyor

Halkımızın yüzyıllardır ve- 
verek yediği palamut batağı
nın çok az yakalanması ne 
den iye fiyatı ithal uskumru
dan pahalı olunca, palcsnu-
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66. YIL
Kadri GÜLER

Sayfa 1’den Devam

her zaman vardı. Bugün de var..
Bunlar, kendilerine uygun ortam bulduklarında Cumhu 

riyete Atatürk’e ve Devrimlerine her zaman karçı çıktılar, 
çıkmağa devam ediyorlar.

Batı Emperyalizminin çömezlerinin İzmir'den denize 
dökülmesinden sonra, yeni Türk Devletinin temelleri 
atıldı.

Cumhuriyetin ilanıyla da kendi benliğine kavuştu.
Genç Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinde, 

laiklik, devrimcilik, halkçılık, devletçilik, ‘ulusçuluk ve 
Cumhuriyetçilik yatar.

Bugün, bu ilkelerden birçoğu yara aldı.
Laiklik, sağ iktidarlar dönemlerinde her zaman İstis

mar edildi.
Bugün şeriatçılar açıkça örgütlenmekte, Atatürk'e dil 

uzatmaktan çekinmemekteler.
Ğumhuriyetin temeline dinamit koymak için sinsi sinsi 

çalışmaktalar.
Devrimcilik sözü okul kitaplarından bile çıkarıldı. Halk 

alık ve devletçilik Sayın Özal’in eliyle yo|< edildi. Ata
türk milliyetçiliğinin yerini Türk-İslam sentezi gibi ara- 
beks bir kavrama bıraktı.

Cumhuriyet kavramı da zedelendi.
Bugün Sayın Özal, şekilse! olarak parlementodaki co 

ğunluğuna dayanarak Cumhurbaşkanı seçiliyor. Halkın 
kendine verdiği yetkiyi almasına karşın!

Atatürk’ün Çankaya’sına ilk kez HACI bir başbakan 
oturacak.

Bu, Cumhuriyetimiz için yeni bir dönem başlıyor de
mektir. Bundan sonra olacakları birlikte izliyeceğiz.

KARTAL 
OZALiT-FOTOKOPi

OZALİT ve FOTOKOPİ ÇEKİMLERİNİZ İTİNA 
İLE YERİNE GETİRİLİR. TÜM ÇEKİMLERİNİZ 

13086'YA EDECEĞİNİZ BİR TELEFON İLE 

İŞYERİNİZDEN TESLİM ALINIP, EN SERİ ŞEKİLDE 
İŞYERİNİZE TESLİM EDİLİR.

KARTAL EMLAK
EMLAK VE GAYRİMENKUL ALIM-SATIMI;

TAPU VE KADOSTRA DAİRELERİNDEKİ TÜM İŞLERİ, 

ARSA VE ARAZİ TESBİTİ, 
BELEDİYE VE EMLAK BEYANNAMESİ İŞLERİNİZİ 

EN SERİ VE UYGUN ŞARTLARLA YERİNE GETİRMEK 
İÇİN DAİMA SİZİN HİZMETİNİZDEYİZ.

Tlf: 13086
Belediye Pasajı' No. 16 GEMLİK

sağlık köşesi

HAZIRLAYAN
Dr. Alî ÖZGÜR

GEMLİK
SAĞRA SPECİAL

HİZMETİNİZE AÇILDI

1 kg. çikolata 10.9oo tl
1 « sarelle açık 5.400 «
1 « badem ezme \ ll.ooo «

DÜĞÜN — NİŞAN ve ÖZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 
EKONOMİK ÇİKOLATA ÇEŞİTLERİ

ADRES : BİRİNCİ KORDON NO : 77 GEMLİK

AŞKINER
HALİS ÇEKİLMİŞ

KAHVE ve
Taze kuru yemiş 

Her zaman bulunur
Krom Sk. No. 1 {Gazi İlkokulu arası) Gemlik

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON — VİDEO — BUZDALABI — MÜZİK SETİ 
HALI — HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ 
ALINIR SATILIR — ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR.

HAŞAN YAMAN

İstiklal Cd. Fırın Sk. (Ziraat Bankası karşısı aralığı)
Tel : 10176-İ4479 GEMLİK
Kayhan Danış Sk. Altuntaş İşhanı No. 5/4 BURSA 
(Tekelin doğu aralığı) Tlf : 226364

i 
I 
i 
I

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

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

Ayrıca Nişan, Nikah 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve

Her Türlü 
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

1 günde davetiye basılır.
1990 Yılı takvim çeşitleri gelmiştir.

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik
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Sağlıklı Yaşam için Yürüyüş
İnsan sağlığını olumlu yönde etkileyecek egzersizlerin 

miktarı, derecesi ve sıklığı ne olmalı
Kalp, damar sağlığını olumlu yönde etkileyecek egzer 

sizlerle ilgili tavsiyeler şöyledir. Sağlığı yerinde yetişkin 
lerde uygulanacak egzersiz sıklığı haftada 3-5 gün. Eg
zersiz yoğunluğu maksimal oksijen tüketiminin %50 
den fazla artmasını veya maksimal kalp- atım sayısının 
enaz yüzce yetmiş fazlalaşmasını sağlayacak şekilde 
olmalıdır. Egzersiz süresi 15-60 dakika süreli devamlı 
aktivite (süre, egzersiz yoğunluğuna göre değişmelidir.) 
Egzersiz şekli yüzme, bisiklete binme, sıkı yürüyüş veya 
dayanıklık egzersizleri şeklindedir. Butüm bu çalışmalar 
sıkı bir yürüyüş sırasında erişkinlerin çok büyük bir bö 
tümündeki kalp atım sayılarının, eğitim eşiği üzerine çı
kabilmektedir.

Yürüme kapasitesinin önerilmesinde kullanılmak üzere 
çeşitli testler geliştirilmiştir. Tekrar tekrar basamak inip 
çıkmak,, sabit duran bir idman bisikletinde pedal çevir
mek ve 1 veya 2 millik koşunun ne sürede tamamlandı 
ğını ölçmek bu amaçla kullanılan test yöntemleri arasın 
dadır.

Bir millik yürüme testi en çok- tercih edilenidir. Kişinin 
yürüme kapasitesini yaş, vucut ağırlığı, cinsiyet, 1 millik 
uzaklığın yürünmesi için geçen süre ve bir millik yürü
yüşte kalp atım sayışının ne' olduğu gibi faktörleri hep 
birlikte göz önünde tutmak ve doğru bir şekilde ölçebil 
mektedir. Bu bir mil yürüme testinden elde edilen bilgi
ler daha pratik bir şekilde kullanılmak ve' herhangi bîr 
kimsenin fiziksel sağlık durumunu hızla belirleyip kendi
sine uygun bir egzersiz programı tavsiye etmek amacıy 
la işlenmiştir.

Sayın okurlar yürüme programları hazırlarken dikkat 
edilecek noktalar şunlardır.

Kalp sağlığı için : Kontrollü yürüme programlan baş
vurulan başlıca uygulamadır. Bu programlar egzersizin 
tehlike faktörlerinin azaltılmasına yönelik bir programla 
birlikte uygulanmalıdır.

Gebelikte yürümek, hemen hemen hiç zararsız olmaz 
ve her fiziksel sağlık durumunda uygulanabilmesi nede 
niyle gebeler için mükemmel bir egzersizdir. Gereken 
şekilde programlanıp kontrol edilen yürüme egzersizi 
hem anne hem d efetuş (anne kamındaki bebek) açısın 
dan tehlikesizdir ve annenin sağlık durumunu olumlu 
yönde etkilemektedir. Doğum sonrası dönemde yürümek, 
kas tonusuyld vucut ağırlığının gebelik öncesindeki dü
zeylere dönmesine yardım eder.

Diabetiklerde (şeker hastalarında) egzersizin metabo- 
lik etkileri, büyük öneme sahiptir. Egzersiz, çalışan kas 
lar tarafından alınan şeker miktarını artırır ve egzersiz 
eğitimi, insulin karşısında duyarlılığın artmasını sağlamak 
tadır: Egzersin ayrıca, vücut ağırlığının kontrol altında 
tutulmasına yardım etmekte ve kalp-damar hastalıklarına 
zemin hazırlayan öbür tehlike faktörlerini azaltmaktadır. 
Bu nedenle, yürüyüş gibi programlı bir egzersiz, kan şe
keri düzeylerinin en uygun seviyede tutulması açısından 
diyet ve insulin ya da ağızdan alman ilaç tedavisine fay
dalı bir yardımcı olmaktadır.

Sonuç olarak : Sağlık açısından hareketsizlik zararlı, 
yürümek, insan sağlığı üzerinde, uzun dönemde en önem
li etkileri sağladığı gösterilmiş olan, hayat boyu uygula 
nobilecek etkili bir egzersiz şeklidir

Sayın okurlar, önceden hareketsiz bir hayat süren bir 
kimsenin bir egzersiz programı uygulamasına başlama
dan önce bir hekim tarafından görülmesine ihtiyaç var 
dır. Sağlıklı çevre ve sağlıklı yürümeler.

Kaptan Emlak ve 
Döviz Bürosu

HER TÜRLÜ ARSA, İŞYERİ, DAİRE, 
VİLLA, OTO ALIM VE SATIM BÜROSU

Tel s 10216

Nisam Pasajı No. 7 Gemlik
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Gazetecilik
Mustafa Küçükslpahl 
SHP Meclis Üyesi

Ülkemizdeki işlerden birtanesi de, küçük bir ilçede mat 
baacılık yapmaktır. Yeteri kadar sermaye, bir uygun yer
vede birkaç

Böyle bir 
isteyen bir 
nız. ya bu

eleman... hepsi bukadar.
matbaada haftalık gazete çıkarmak ihtisas 
iştir. Ya gazetecilik okulu mezunu olacaksı- 
işlerden anlayan personeliniz olacak, ya da

uzun yılların tecrübesi bulunacak. Bunların hiçbirisi yok 
ve de bu bilginiz ve tecrübenizle köşe yazarlığına heves 
vede bu bilginiz ve tecrübenizle köşe yazarlığına heves

*

(enirseniz, hiç şüphe yokki sizi, büyük 
çektir.

“ÇAĞRI" Gazetesi yazı işleri Müdürü 
Eren, geçen hafta köşesinde "YORUM”

üt 
t

sıkıntılar bekleye

Sayın Mustafa
başlıklı bir yazı

yazmış. Bu yazısında bana saldırıyor. Sebebi şu :
Belediye meclisinde bir önerge ile ilgili yaptığım 

nuşmada gazetesinin taraf tuttuğunu, yanlış yazılar
ko-
yaz

eliğini ve bununlada yetinmeyerek muhabiri 
bîr İstanbul gazetesine yanıltıcı haberler 
söylemiş olmamdır. Buna öfkelenen 
benîm için İTHAL MECLİS ÜYESİ ifadesini

s

3«

r»

bulunduğu 
gönderdiğini

bu kişi
kullanıyor.

Bu ifade ile nezaket kaidelerinden uzaklaşmağa başla 
yan yazar, yazısında çok ileri gidiyor.

Sözüm ona, bu köşe yazarı bununla benim Gemlik 
doğumlu olmadığımı anlatmak istiyor. Doğrudur. Ben 9 
ssnelîk Gemlikliyim. Ama bunda ayıplanacak birşek yok 
ki. Belediye meclîsinde benden başka yedi arkadaşımız 
daha Gemlik doğumlu değildir. Bu tür bölücülük yapmak 
ne insanlığa, ne vatandaşlık ve ne de müslümanlıkla 
bağdaşmaz. Ayrıca, Peki ama Siz Nerelisiniz. Saldırısın 
da ikinci olarak ele aldığı benim "Bu açık öğretimin pa 
so meselesi kan davasına döndü" demiş olmamdır. Her
kesçe bilindiği gibi kan davası bir olgudur ve ülkemizde 
örnekleri pek çoktur. Çirkin olan bu gerçeği dile getirmek 
değil, yasal haklan olmayan bazı tahrikçilere' kucak aç 
-nak ve bîr bardak suda fırtına koparmaktır.

Yazar bu defe da inciler döktürüyor. Diyor ki :
"Hak aramak insanlann en doğal hakkıdır" Boylere 

bir söze kim karşı çıkabilir... Elbette doğrudur bu. An
cak biz belediye olarak kimlerin yasal haklarını ellerin
den almışız? Böyle birşey yok ki. İlkokul öğrencilerin 
den üniversite öğrencilerine kadar ülkemizdeki bütün öğ 
renciler, belediye otobüslerinden indirimli seyahat izni 
almışlarsa bu, yasal bir hak değil, belediyelerin atıfeti
dir. İsteyen belediye, istediği an bunu kaldırabilir.

Eski kibrit matbaacısı ve yeni köşe yazarı, yazısını, 
herkes tarafından çok iyi bilinen bir atasözünü değişti
rerek bitiriyor. Diyorki :

"KILAVUZU KARGA OLAN ORKESTRADAN BÜLBÜL 
SESİ BEKLENMEZ"

Yani, bu hasbei kader Basın konsey üyesi olan yazar.

ı*

beni kargaya benzetiyor ve benim 
m ön planda tutan arkadaşlarımın 
pisliğe sokmağa tereddüt etmiyor.

Bu denli basit ve bukadar basın 

1*

0

t*

r

A

gibi belediye hakları- 
bumunu ima yolu ile

ahlâk yasasına ters
düşen bir teşpihe, benim ayni üslupla cevap vermem ge 

I refanez mi? Elbette gerekir. Ama, ben bu yazımla yazar 
lann seviyeli yazı yazmalarını önermiyor muyum? O hal 
de nasıl olurda ayni seviyeye inerim. Bunun için susa
cağım ve bunun takdirini okurlarımıza bırakacağım.

Bu konuyu bir nasihatle bitirme'k istiyorum.
Sayın Eren,
Gazeteciliğe ve yazarlığa özenen kimselerde bazı İyi 

hasletlerin bulunması gerektiğini herhalde biliyorsunuz
dur. Yazar, mümkün olduğu kadar tarafsız olmalı ve 
olaylara objektif bir prespektiften bakmalıdır... Yazar, 
hümanist olmalı ve kişilere hakaret etmemelidir... Yazar, 
dürüst olmalı ve okurlarına kendini sevdirmelidir. Bir 
yazar eğer bunların hepsini uhdesinde toplayabilirse, iş 
te o zaman tam anlamı ile YAZAR sıfatını kazanır.

Şayet bu hasletlerden yoksunsa YAZAR olamaz, tersi 
olur ve ilelebet kibrit matbaacısı sıfatından kurtulamaz.

İlerde hangi yolu seçeceğinizi hep birlikte göreceğiz. 
NOT : Bu satırları Çağrı Gazetesine yayınlanması İçin 
gönderecektim. Ancak, gazete Yazı İşleri Müdürleri bu 
yazıyı İsterse yayınlamayabilir. Bu düşünceyle Gemlik 
Körfez'de daha geniş olarak yazabiliyorum. Sıcağı sıcağı
na yerine ulaşsın diye. M. K.

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 karşıtı Kat 2 Tel : 11888 Gemlik

oemUk
KÖRFEZ

İLAN
GEMLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1— ilçemiz, Orhaniye Mahallesi, Kumlayolu altı 'mev
kiinde bulunan,' mülkiyeti Hazine'ye ait tapunun 10 paf
ta, 342 ada, 1 parsel numarasında, 1.185 m2 yüzölçüm
lü çalılık vasfındaki taşınmaz mal satışı yapılmak üzere 
ihaleye çıkarılmıştır.

2— İhaleye ait şartname ve ekleri Gemlik Mal Müdür 
lüğü-Millj Emlâk Memurluğunda mesai saatleri dahilinde 
görülebilir.

3— İhale; Gemlik Hükümet Konağının 4.cü katında bu 
lunan, Gemlik Mal Müdürlüğünün odasında 21.11.1989 
Salı günü, saat 14.00'de, Devlet ihale Kanunu’nun 36. 
maddesi hükmü gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile İha 
leşi yapılacaktır.

4— İşin tahmini bedeli 75.000.000.- TL. (YETMİŞBEŞ- 
MİLYON) olup, geçici teminatı ise 2.250.000,. TLdır.

5— İkinci kişiler adına ihaleye katılacakların noterden 
almış vekaletnamelerini, şirketleri adına katılacak, şirket 
temsilcilerinin ise noter tasdikli yönetim kurulu yetki bel 
gesi ve imza sirküleri ile birlikte,

6— Taliplilerin 21.11.1989 Salı günü, saat 12.00’ye ka 
dar teminatlarını Mal Müdürlüğü veznesine yatırarak, tek 
lif mektuplarını ihale komisyonuna vermiş bulunmalan, 
KDV.si dahil tüm masrafların alıcıya ait olarak ihaleye 
çıkarılmıştır.

PTT ile müracaatların dikkate alınmayacağı ilan olunur.

İLAN
GEMLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1— İlçemiz, Gemlik yolu mevkiinde bulunan 
1195/25580 hissesi hazine'ye ait tapunun 9 pafta, 1048 
parsel numarasında 25.580 m2 yüzölçümlü zeytinlik vas 
tındaki taşınmazmaldaki Hazine hissesi olan 1.195 m2 
lik ‘kısmının satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2— İhaleye ait şartname, ve ekleri, Gemlik Mal Müdür 
lüğü Milli Emlâk Memurluğunda mesai saatleri dahilinde 

görülebilir.
3— İhale, Gemlik Hükümet Konağının 4.cü katında bu 

lunan Mal Müdürlüğünün odasında toplanacak olan ko 
misyon huzurunda 20.11.1989 Pazartesi günü, saat 14.00 
de Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi hükmü gereğin 
ce KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihalesi yapılacaktır.

4— İşin tahmini bedeli 30.000.000.. TL.sı (OTUZMİL- 

YON) olup, geçici teminatı ise 900.000.. TL.dır.
5— İkinci kişiler adına ihaleye katılacakların. Noterden 

alınmış vekaletnamelerini, şirketleri adına katılacak şir
ket temsilcilerinin işe Noter tasdikli Yönetim Kurulu yet 
ki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte;

6— Talfplilerin 20.11.1989 Pazartesi günü, saat 12.00’ye 
kadar teminatlarını Mal Müdürlüğü veznesine yatırarak, 
teklif mektuplarını ihale komisyonuna vermiş bulunmaları 
KDV.si dahil tüm hrıasraflan alıcıya ait olarak ihaleye 
çıkarılmıştır.

PTT ile müracaatların dikkate alınmayacağı ilan olunur

GEMLİK SAĞLIK GURUP BAKANLIĞI 
SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Kuruluşlarımızdaki giyecek yardımından yararlanacak 
personelimizin muhtelif giyecekleri alımı işi 2886 sayılı 

kanunun 37. ve müteakip maddelerine istinaden KAPÂLI 
TEKLİF USULÜ’yle eksiltmeye çıkarılmıştır.

İhale 10.11.1989 CUMA günü hizasında yazılı saatte 
Gemlik Devlet Hastanesi Baştabip odasında yapılacaktır. 
Şartname ve liste Sağlık Grup Başkanlığında mesai sa
atlerinde görülebilir. İsteklilerin idari şartnamede isteni
len belgelerle birlikte düzenleyecekleri teklif mektupları 
nı ihale saatinden yarım saat öncesine kadar komisyonu 
muza vermeleri, postadaki gecikmelerin kabul edilmeye

ceği ilan olunur.

Cinsi Miktarı Geçici Bedel Tut Geç. Te.

Muhtelif Giyecek 10 kalem 11.422.401 Tl. 342.672.401 Tl. 
İHALE SAATİ : 14.00 Dr. Besim ÇAVUŞOĞLU

Sağlık Gurup Başkan Yrd.

Gayrimenkulün Açıkartırma İlâm 
Gemlik İcra Müdürlüğünden

DOSYA NO. 989/439

Gemlik tapu sicilinin 8.7.1987 tarih ve pafta : 1, odc: 
251, sahife : 540 ve parsel 1'de kayıtlı Gemli^ Kayhan 
mahallesi 1. nolu caddede kain 27025 metre kare mikta 
andaki arsa üzerine inşaa edilmiş bulunan halen tapu 
sicilinde kat irtifakı halindeki kargır apartmanın 4. katta 
ki 20/440 arsa paylı bağımsız bölüm sıra nolu mesken 
denize nazır, olup bilirkişi tarafından 80.000.000 TL kıy 
met taktir edilmiş olup mesken açık artırma suretiyle 
satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 4.12.1989 Pazartesi günü saat 10 00 
10.20'ye kadar Gemlik İcra dairesinde açık artırma sure 
tiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 
%75ni ve rüçhanh alacaklılar varsa alacaktan mecmuu
nu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. 
Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın toahhü 
dü baki kalmak şartiyle 14.12.1989 Perşembe günü aynı 
yer ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkanlacakbr. Bu 
artırmada da rüçhanh alacaklıların alacağını ve satış 
masraflarını geçmesi şartiyle artırana ihale olunur.

Muhammen kıymetinin %40 nisbetinde.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıyme 
tin %20 nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar 
milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. 
Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçme 
mek üzere mehil verilebilir, Dellâliye resmi, KDV, ihale 
pulu, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş ver 
giler satış bedelinden ödenir.

3— ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu 

gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masra 
fa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hak 
ları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç 
bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde 
ödenmezse İcra ve İflâs Kanununun 133. maddesi gere
ğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan vve 

%10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir 
hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5— Şartname, İlân tarihinden itibaren herkesin görebil 
mesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde is 
teyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve 
münderecatinı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 989/439 sayılı dosya numarasiyle 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(İc. İf.' K. 126)
(+) İlgililer tâbirine irtifak hakkı İcra Müdürü

sahipleri de dahildir. Abdurrahman Çelik

Elemanlar 
Aranıyor

İmam Aslan Shell Umurbey Dinlenme Tesislerinde 

görevlendirilmek üzere;

Bay ve Bayan MUHASEBE YARDIMCISI
Bayan SANTRAL MEMURU
Bay ve Bayan KASİYERLER
Deneyimli Bayan SEKRETER
Tecrübeli GARSONLAR, Komiler
KAHVECİ-MEYDANCl
Bay ve Bayan YABANCI DİL BİLEN (İng tercih edilir.)

BULAŞIKÇI aranıyor. İlgilenenlerin aşağıdaki adresimi 

ze şahsen müracaatlan rica olunur.

İMAM ASLAN SHELL UMURBEY
DİNLENME TESİSLERİ
Gemlik Yalova Yolu 5. Km. GEMLİK
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Belediye Meclisi
Gayrimenkulun Açıkartırma İlânı 

Gemlik İcra Müdürlüğünden
DOSYA NO. 989/305 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, adedi, 

evsafı :
Gemlik tapu sicilinin 29.3.1979 tarih ve pafta : 3, sa- 

hife : 497 ve parsel : 563’te kayıtlı Gemlik Gençali kö- 
! yü molakçeşme mevkiinde kain 18.500 metre kare mik

tarındaki tadanın tamamı bilirkişi tarafından 200.000.000 
lira kıymet taktir edilmiştir. Taşınmazın tamamı açık ar
tırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 4.12.1989 Pazartesi günü saat 10.30’dan 
10.50’e kadar Gemlik İcra dairesinde açık artırma sure

tiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 
%75ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuu
nu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. 
Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhü 
dü baki kalmak şartiyle 14.12.1989 Perşembe günü aynı 
yer ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu 
artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış 
masraflarını geçmesi şartiyle artırana ihale olunur.

‘Muhammen kıymetinin %40 nisbetinde.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıyme 
tin %20 nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar 
milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. 
Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçme 
mek üzere mehil verilebilir, Dellâliye resmi, KDV, ihale 
pufu,, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş ver 
giler satış bedelinden ödenir.

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu 

gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masra 
fa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hak 
ton tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç 
bırakılacaklardır.

4— Saüş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde 
ödenmezse İcra ve İflâs Kanununun 133. maddesi gere
ğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan vve 

%10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir 

hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5— Şartname, ifân tarihinden itibaren herkesin görebil 
mesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde is 
teyen atıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve 
münderecaünı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 989/305 T. sayılı dosya numarasiyle 

memurluğumuza başvurmaları ilân ölünür.

fîc. İf. K. 126)
(+) İlgililer tâbirine irtifak hakkı İcra Müdürü 

sahipleri de dahildir. Abdurrahman Çelik

AÇILIŞA DAVET
UZUN YILLARDAN BERİ ÖZLEMİNİ ÇEKTİĞİMİZ 
GEMLİK DEVLET HASTANEMİZ 4 KASIM 1989

CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 10.00’DA SAĞLIK BAKANI 
SAYIN HALİL ŞIVGIN VE DEVLET BAKANI SAYIN

İLHAN AŞKIN TARAFINDAN HİZMETE AÇILACAKTIR. 
BU MUTLU GÜNÜMÜZE TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR. 

♦

Gemlik Hastane Yaptırma
Yaşatma ve Koruma Demeği Başkanı 

HAKKI ÇAKIR

BARINANLAR
GİYİM MAĞAZASI 

Taksitli Satışlara Başladı 

Bay ve bayan giyiminde 
1989-90 sonbahar kış 
çeşitlerini sunmaktan 

kıvanç duyarız.
"I

TEL : 10101
PAZAR CADDESİ NO. 9 GEMLİK

n vatandaşın oleyine oldu- 
yetimiz kalmamıştır. Yasa
nın emrettiği şekilde toplan
mak zorundayız. Bundan 
sonra yapılacak toplantının 
ve alınacak kararların öne
mi yoktur” dedi.

Başkan Dimili, 1580 Sayılı 
Yasanın 68. maddesine 9ö- 
re meclisi Sah gününe erte 
ledi.

SOLAKSUBAŞI’NIN 
AÇIKLAMASI

Toplantıdan ayrılan DYP’ 
(iler İlçe Başkanları Aydın 
Erenoğlu’nun yazıhanesin 
de toplanarak durum değer
lendirmesi yaptılar.

Burada gazetemize bir a- 
çıklama yapan DYP Grup 
sözcüsü Mahmut Solaksubc 
şı, şunları söyledi :

"SHP’IIIer Meclisteki ço
ğunluklarına dayanarak mec 

, lis çalışmalarını ve kararla
rı kendi istekleri doğrultu
sunda alıyorlar.

Öğrencilerin mağdur bira 
kıldığı durum, fahiş şekilde 
yapılan otobüs ve su zamla

Verem Savaş
da maddeleri ile yardımse
verlerin verdiği giyecekleri 
tedavi gören tüberklozlu 
hastalara verildiğini söyle
yen Dernek yöneticileri "Bu 
kez de 60 kişiye yaklaşık 
birbucuk milyon liralık yar
dım yaptık. Yardımlara de 
vam edeceğiz. Halkımızdan 
bizlere ulaştıracağı bağış 
ve yardımlar ihtiyacı olana 
ulaştırılacaktır” dediler.

n vatandaşın alheyine oldu
ğu için zaten bizi üzmektey 
di. Bugün verdiğimiz önerge 
ye de meclis çalışmalarında 
muhalefet görevimizi, mille
tin hak huzurunun korunma 
sı istemimiz de çoğunlukla
rına dayanarak red etmeğe 
çalışmışlardır. İmar durumu 
değişikliğinde karar alman 
yer sahiplerinin isimlerinin 
açıklanmaması düşündü
rücüdür."

GEMLİK HASTANESİ 
UZMAN DOKTORLARINDAN

Dr. Yaşar YÜCEL

İÇ HASTALIKLARI
UZMANI

(ELEKTROKARDİYOGRAFİ)

MUAYENEHANESİNDE HASTA
KABULÜNE BAŞLADI,

MUAYENEHANE :
Mfklol Cd. No. 53 Kot. 2 (Gazi İlköğretim Aralığı)
Maliye Apt. Karşısı Tef 13674 GEMLİK

Kısa Kısa
Cumhuriyetimizin 66. yıldönümü kutlamalarına başla

mak için 28 Ekim günü saat 13.00'de Atatürk Anıtına 
çelenk koyma törenine Refah Partisi ile Islahatçı De
mokrasi Partisinin katılmaması eleştirilere neden oldu.

X X
Atatürk Anıtına konan çelenklerden bazılarının aynı ge 

ce parçalanması ve kime' ait olduğunu gösteren yazıla
rın yırtılması, konuya ilgililerin önem vermediklerini gös 
terdi. Çelenklerin bir gün bile korunamaması hayret 
uyandırdı.

X X
Cumhuriyet Balosuna Askeri Erkan ile Yargı organla

rını temsil eden kişilerin katılmaması dikkat çekti. Balo 
da, ANAP ve DYP ilçe Başkanları bulunurken, SHP, RP 
ve IDP'yi temsilen kimse yoktu.

X X
Törenlerin başlaması sırasında protokola ayrılan yer

lerin halk ve küçük rütbeli subaylarca doldurulması ne
deniyle, Döğruyol Partisi İlçe' Başkanı Aydın Erenoğlu, 
RP İlçe Başkanı Osman Kahveci ve bazı resmi daire mü 
dürlerine'yer kalmayınca, Erenoğlu ve Kahveci töreni 
protesto edercesine terk ettiler.

Cumhuriyet 
Bayramı Kutlandı

Daha sonra da günün an 
lamını belirten konuşmayı 
İmam Hatip Lisesi Edebiyat 
öğretmeni Ersan Kaçar yap 
tı. Öğrencilerin şiirler oku
masından sonra geçit töre
ni düzenlendi. Gece ise fe
ner alayı ilçe içinde dolaş
tı.

Cumhuriyetimizin 66. yıldö 
nümü nedeniyle İlçe Halk 
Kütüphanesinde "Atatürk, ve 
Cumhuriyetimiz’’ konulu ki
tap sergisi açıldı.

İthal Uskumru
tun saltanatı sona erdi.

Çikita muzuyla başlayan 
ithal furyasına Norveç’ten 
getirtilen Uskumru balığının 
da eklenmesi üzerine, yerli 
balık piyasası yabancı kö
kenli balıkların istilasına uğ 
radı.

Son yıllarda Marmara De 
nizinin kirliliği nedeniyle bo 
zı balık türlerinin yok olma
sı, bazılarının ise doğrudan 
Ege’ye göçü nedeniyle a: 
yakalanması fiyatların artma 
sına neden oldu.

Sezon başından beri 6 bin 
liradan aşağı inmeyince, it
hal uskumru balığı seyyar 
balıkçılarca "palamut 2 bin 
500 liraya" diyerek
satılıyor. Palamutla aynı bö' 
yüklükte' olan ithal uskumru 
vatandaşlar tarafından u- 
cuzluğu nedeniyle -beğenile
rek alınıyor.

Vatandaşlar, şok uskumru 
nun palamutun saltanatına 
son vermesine üzülüyor ve 
şunları söylüyorlar :

"Bize uskumruyu palamut 
diye satmaları yanlış. Birçok 
vatandaş ciddi olarak us
kumruyu palamut diye bile
rek alıyor. İlgililer bunun ö- 
nüne geçmelidir?'

Küçük Kumla

EFES RESTAURANT
TEMİZ VE İTİNALI SERVİSİ İLE KIŞ MEVSİMİNDE 

DE HİZMETİNİZDE OLDUĞUNU KIVANÇLA DUYURUR
GÜNLÜK TAZE BALIK — IZGARA ÇEŞİTLERİ — 

SICAK ve SOĞUK MEZELER
Belediye Çay Bahçeleri Karşısı Küçük Kumla/GEMLİK

Çukurlar Yüzünden
İller Bankası tarafından 

müteahhit firmaya ihale edi 
len su borularının döşenme 
si için açılan çukurlar uzun 
süre kapatılmıyor. Vatandaş 
lar, "karanlıkta kaza ile çu
kurlara düşsek mutlaka bir 
yerimizi kıracağız açılan çu 
kurların kontrollerinin yapı
lıp en kısa zamanda kapa
tılmasını istiyoruz" diyorlar.

Tarihi Eser
edilen Nemika Ünan’lara ait 
bir zamanın en güzel Gem
lik evi göz göre yok oluyor.

Bir tarafının hemen hemen 
tamamı çökmüş durumda 
bulunan evin önünden geç
mekte olan vatandaşlar 
"evin önünden gelip geçer
ken her an sanki kafamıza 
bir şey düşecekmiş korku
suyla yürüyoruz. Hadi biz 
dikkatli olabiliriz. Ama, du
rumun bilincinde olmayan 
küçük çocuklarımız bunu dû 
şünemez, bir üzücü olay baş 
göstermeden ilgililerin konu 
ya eğilmelerini istiyoruz' 
diyorlar.

Su Şebekesi
patılıyor.

Çukurların çabuk kapatıl
masını isteyen sokak sakin
leri, "yağmurlar başlama
dan bu işler bitirilsin yoksa 
eylerimize giremeyiz" diyor
lar.

SATILIK KOOPERATİF HİSSESİ
MANASTIR MEVKİİNDE KÖRFEZ YAPI 

KOOPERATİFİNDEKİ HİSSEMİ SATIYORUM. 
Tel : 12803 GEMLİK
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