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Matbaamızda 
Nişan Nikâh, Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Tealim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık 
Tlf : 11797 Gemlik

KURULUŞ ; 16 H AZI Ra N 1973

9 Günlük Tatilde Yazlıklar Tamamen Doldu

Kurban Bayramı 
Şahin Geçli

Kurban Bayramı tabiinin 
uzun sürmesi Kurşunlu, Gem 
saz. Küçük Kumla, Karacaa- 
11, Narlı. Armutlu sahil bandı 
nın tamamen dolmasına ne
den oldu.

Geçtiğimiz hafta sah gü
nü başlayan Kurban Bayra-

DSP Kumla Belediye Başkam Adayı Belli Oldu

YEŞİLDAL’DAN AYGÜN'E YANIT
Demokratik Sol Partinin 

Küçük Kumla Belediye Baş
kan adayı Mehmet Ümran 
Demirci.

DSP î,çe Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 19 Ağus 
tos tarihinde Küçük Kumla’ 
da yapılacak Belediye Baş
kanlığı seçimlerine katılaca
ğını belirterek, "adayımıza 
güveniyoruz. Küçük Kumla 
beldesine hayırlı ve uğurlu 

HAFTAYA BAKIŞ

ANMA K...
JCaSri Qüler

Her yıl Temmuz ayı geldiğinde bir tuhaf olurum. Oysa 
Temmuz ayı yüm yorgunlukların giderildiği, yazın en gü
zel dinlence günlerinin başlangıcıdır.

1 Temmuz, 2 Temmuz ve 3 Temmuz...!
3 Tentmuz 1979 günü işinden evine giden sorumlu mü 

dürümuz Av. Cengiz Göral, oturduğu Örnek Apartmanına 
75 metre kala arkadan kahbece vurularak öldürülmüştü.

Cengiz, avukatlık mesleğinde olduğu kadar, kaleminde 
de güçlü bir kişiydi. Demokrattı, mücadeleciydi, emekçi 
kitlenin insanca yaşamasını sağlayacak düzenden yanay 
di.

Faşizmi yaşadığı günlerde Adalet önünde defalarca 
mahkum ettirmişti. Bu yüzden faşistlerce öldürüldü.

Yıllar ne çabuk geçiyor.
11 yıl önce Cengiz ile birlikte düşünen birçok arkada

şı, o günlerde paylaştıkları düşüncelerini bugün paylaş
mıyorlar. Cengiz, bugün sağ olsaydı ve neleri yitirdiğimi
zi görseydi şaşardı sanırım.

Cengiz ve Cengiz gibi binlerce kişi o karanlık günler
de sevdiklerinden ayrıldı. Ama, kalplerde, gönüllerde yaşı 
yortar, unutulmuyorlar...

Biz de Cengîz’imizî unutmadık.

x X
1 Temmuz Kabotaj Bayramının bu yıl para yokluğu ne 

deniyle göeterimsiz kutlanması büyük ayıp.
Yıllardır deniz gösterileriyle kutlanan Kabotaj Bayramı 

nın masa başında alınan kararla gösteriler yapılmadan 
kutlanması aslında beceriksizliktir.

Kabotaj Bayramının masrafları ilçemizdeki kurum ve 
kuruluşlarca sağlanmaktaydı. Devlet, bu iş için bütçesin 
den herhangi bir ödenek ayırmıyordu.

Anlaşılan, Hüseyin Reis ile Çakal Mustafa bu kez işin 
içine girmedi ve bu ayıp işlendi. Dileriz seneye aynı ayıp 
işlenmez.

minin hafta başına foslama
sı nedeniyle birçok işyerinde 
pazartesi günü yarım gün 
olan tatilde bayram tatili İle 
birleşti.

Bayramın birinci günü ge
nelde kurban kesimi, ile uğ
raşanlar, öbür günlerde' hem 

olmasını diliyoruz" denildi.
Öte yandan Mehmet Üm

ran Demirci’de yaptığı açrk 
lamada, "beni bu göreve a- 
day gösterenleri mahcup et- 
miyeceğim. Değerli Kumla*lı 
lar, 19 Ağustos'ta beni Baş
kanlığa layık görürlerse en 
iyi hizmeti vereceğimden e- 
min olmalarını isterim" dedi.

AYĞÜN’E YANIT
DSP İlçe Başkanı Kemal 

akraba gezmelerini sürdür

dü, hemde dinlenme olanağı 

buldu.

İlçemiz ve köylerinde Kur 

ban Bayramı sakin geçti. İl

çe Emniyet Müdürü İsmail 

Hakkı Çalık, bayramın sakin

Yeşildal, eski parti ilçe Baş
kanı Osman Aygün’ün Re
fah Partisine geçmesi üzeri
ne yerel bir gazeteye yaptı
ğı açıklamayı eleştirdi.

Kemal Yeşildal, açıklama
sında Osman Aygün’ün ilçe 

Başkanlığı döneminde parti 

teşkilatının Gemlik 'kamuo

yunun dikkatini çekmediğini 

belirterek, "Sayın Ali Osman 

Aygün ile birlikte yaptığımız 

çalışmayla daima olumlu ve 

yapıcı oldu. Sayın Aygün a- 

çıklamasında kendine yar

dımcı olunmadığından söz 

ediyor. Kendisi ne öneri ge

tirmiş ki biz yardımcı olma- 
mışık. Sosyal Demokrat bir 

partili partisinden istifa ede 

bilir, ama ardından aşırı sağ 

bir partiye geçmesi çok üzü 

cü bir olaydır” şeklinde ko

nuştu.

Hasanağa ve Karacaali’de

Kamplarda İkinci Devre Başladı
Milli Eğitim; Gençlik ve 

Spor 'Bakanlığına bağlı ola
rak çalışan Karacaali ve Ha 
sanağa Kamplarında genç
lik dönemi başladı.

Karacaali Kamp yetkilile
rinden aldığımız bilgilere gö
re, 6-17 Temmuz günleri 
arasında 10 günlüık devre ha 
ünde sürecek olan Gençlik 
Kampına 'Lise düzeyinde 151 
öğrenci katıldı.

İstanbul, Ankara, Bursa, 
İzmit ve İzmir yöresinden 
kampa katılan öğrenciler, 
kamp, süresince birbirleriyle 
kaynaşacaklar, sportif çalış
malarda bulunacaklar, el be 
cârilerini geliştirecekler.
Bu arada da bol bol denize 
girme olanağını bulacaklar.

öte yandan, aynı dönemde 
Hasanağa kampına kız, er- 

ve huzur içinde geçtiğini 

ni söyledi. İlçe Jandarma 

Komutanı Tacettin Soykök' 

te tatil beldelerinde ve köy

lerde küçük birkaç olay dışın 

da huzurlu bir bayram tatili 

geçtiğini bildirdi.

Belediye Başkanı 
Yıllık İzine Çıktı

Dimili
Yugoslavya 
ve İtalya’yı 
Geziyor

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili, yıllık iznini Yuğoslav- 
ya ve İtalya’da geçiriyor.

Belediye 'Meclis üyesi 
Mustafa Küçüksipahi’nin ak 
robaları tarafından Yuğoslav 
ya’ya davet edilen Belediye 
Başkanı Dimili eşi ve oğlu 
ile birlikte geziye çıktı.

Yugoslavya'dan kalya
ya geçecek olan Dimini, 8 A- 
ğustos’ta görevine dönecek.

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili’ye Meclis üyesi ve 
Başkan vekili Atilla Köse ve 
kalet ediyor.

Gemlikli Hacılardan Haçta
Ölen Olmadığı

>Hac farizesini yerine getir 
mek için Suudi Arabistana

■kek 200 öğrenci bulunuyor. 
Karacaali Kampı bu yıl da 
yalnız kızlara ayrıldı.

3 Müfettiş Geldi

Kaymakamlık ve 
Belediye 
Denetimde

Yazısı Sayfa 4’te

35 Bin Kişi Taşıdılar

Belediye 
Otobüsleri
Rekor Kırdı

Yazışı Sayfa 4’te

Cengiz Göral Ölümünün 11.
Yılında Anıldı

Gazetemiz eski Sorumlu da ailesi ve arkadaştan ta- I 

Müdürü, Bursa Barosu Avu- rafından her yıl öldürüldüğü 
katlarından Mehmet Cengiz gün anılıyor.
Göral, ölümünün 11. yıldönü 
münde Adliye Köyündeki me 
zan başında anıldı.

Mehmet Cengiz Göral, 3 
Temmuz 1979 günü Bursa’da 
ki işyerinden çıkarak Gümüş 
çeken Sokaktaki evine gider 
ken arkasından yaklaşan bir 
faşis tarafından haince ba
şından vurularak öldürülmüş
fû. Ay. Mehmet Cengiz Göral

Mehmet Cengiz Göral, Ad 
liye Köyündeki mezarı başın

Kabotaj 
Bayramı 
Gösterişiz 
Kutlandı

1 Temmuz Kabotaj Bayra
mı bu yıl ilk kez gösteriler 
yapılmadan kutlandı.

Gemlik’lilerin severek izle
dikleri geleneksel Kabotaj 
gösterilerinin bu yıl yapılma 
ması birçok kişini,n tepkisine 
neden oldu.

1 Temmuz günü Atatürk 
anıtı önünde saygı duruşun
dan sonra İstiklal Marşı ile 
göndere bayrak çekildi. Da- 
sonra Liman Başkanı günün 
önemini belirten bir konuş
ma yaptı.

Deniz şehitleri için bir mo 
tordan körfeze çelenk bıra
kılmasıyla program sona er
di.

Açıklandı 
giden hacıların şeytan taşta 
madan dönerken El Muey- 
sem tünelinde sıkışarak yaşa 
mini yitirmeleri tüm İslam a- 
lernini yasa boğdu.

Resmi verilere göre 1426 
hacıya mezar otan kutsal 
topraklarda ölüm ihmalden 
kaynaklandığı ve Suudi Hü
kümetinden tazminat isten
mesi konusu tartışılıyor.

Devamı Sayfa 4’te

TAŞI GEDİĞİNE

DÖRT DÖRTLÜK
TANRl’YA YÜZBİNLERCE KOÇ KURBAN.. 
TÜNEL’E BİNBEŞYÜZ HACI KURBAN.. 
TRAFİĞE YÜZ KIRK TURİST KURBAN.. 
BİNLERCE AŞIK OLDU MAŞUKA KURBAN 
TAM KURBAN BAYRAMI.
BAŞKA NASIL OLSUN.
DÖRT DÖRTLÜK...

Jnan (Tamer

Devlet 
Hastanesini 
Yaşatma 
Derneği 
Kuruldu

Gemlik Devlet Hastanesi
ni Yaşatma Derneği adıyla 
yeni bir dernek kuruldu.

Dernek tüzüğünde, 50 ya 
tak kapasiteli Gemlik Devlet 
Hastanesini 100 ve daha faz 
la yatak kapasitesine çıkar
mak, polilinikleri, hekim sa
yısına göre çoğaltmak, has
tanenin 'bakım ve onanınım 
yaptırmayı amaçladıktan 
belirtiliyor.
' Gemlik Devlet Hastanesi
ni Yaşatma Derneği kurucu
ları arasında Dr. Ali Sözer, 
Dr. Yaşar Yücel, Dr. Zafer 
Gül, Hastane Müdürü Abdul 
lah Savaş, Cafer Uludağ, 
Turgay Üreten, Mustafa Al
kış bulunuyor.

Kaymakam 
İzine Çıktı

İlçe Kaymakamımız Coş
kun Ertürk, yıllık izninin tur 
bölümünü kullanmak üzere 
görevinden ayrıldı.

15 Temmuz'da görevine 
dönecek otan Kaymakam 
Coşkun Ertürk’e İlçe Emni
yet Müdürü İsmail Hakkı Ça 
lık vekalet ediyor.
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KÖRFEZ Sayfa 2

Av. Mehmet Cengiz Görol'ın 11. ölüm yılı anısına yaz
dığı bir şiirini yayınlıyoruz.

GERÇEK - DIŞI
Uçurtmanın kuyruğuna beni de bağlar mısın
Küçük çocuk?
Uçayım, uçayım, uçayım.
Bulutlardan mutluluk çalıp.
Tüm insanlara,
Saçayım, saçayım, saçayım*

Büyümemenin sırrını bana söyler misin 
Küçük çocuk.
Bileyim, bileyim, bileyim.
Mutluluğundan birparça ver bana 
O cıvıl gözlerin ömeği 
Güleyim, güleyim, güleyim.

M. Cengiz GÖRAL

sağlık köşesi

Bunaltı (Anxiety)
Biz insanlar, biyolojik ya da ruhsal dürtülerimizi her 

istediğimiz vakit, yerde ve biçimde doyuromayız. Çocuk
luktan başlayan gereksinimlerin doyurulması için belli za 
man ve yerlerin olduğunu, beklemeyi ve kimi gereksinim 
[erimizi tümden bırakmayı ya da değişik yollardan doyur
mayı öğreniriz. Çocukluğun ilk yıllarında egemen olan 
haz ilkesi yavaş yavaş yerini gerçeklik ilkesine bırakır an 
cak gereksinim ve dürtülerimiz yok olmaz, gelişmiş biçim 
lerde süregelrrier ve davranışlarımızda etkin olurlar. Kişi 
liğin bu iki dizgesine altbenlik ve benlik denilmektedir. 
Bir üçüncü dizge olan üstbenlik de çocukluktan beri ki
şilikte yer a an onababa ve toplum yasakları, yargıları ve 
ahlak değerleridir. Bu dizgelerin etkinlileri büyükoranda 
bilinç dışı olmaktadır.

Bunaltıya neden olan ruhsal çatışma, budizgeler arasın 
daki bir dengesizlik, bir bağdaşmazlıktır. "Altbenlik dürtü 
terinin doyum için sıkıştırması ya da ağır ve sıkı ahlak 
yargılarının baskısı iie benlik içinde dengenin bozulması 
bir çatışmadır. Böyle bir durumda kişi kendi iç yaşamın 
da bir yandan dürtülerini ivedi doyurmak istemekte öbür 
yandan bunların doyurulması ya da ertelenmesi gerektiği 
ni algı'amaktadır. Böyle bir bilinç dışı çatışma durumu, 
benliğe yönelik bir tehlike olarak algılanır ve tehlikeli du 
rumfara karşı doğal tepkiler zincirleme olarak meydana 
çıkar.

Dışardan gelen bir tehlikeye karşı olan duygusal tep
kiye'korku denmektedir. Korku, benliğe, varlığa yönelik 
olan bir tehlike durumunda kaçma davranışlarını başla
tan bir duygudur. Korku bulunmasa organizma tehlikeli 
durumdan kendisini hemen kurtarma, kaçma durumuna 
giremezdi. Korku nesnel tehlikeye karşı koruyucu bir uya 
alıştır. ' 1

İnsanlar için tehlikeler yalnızca dışarda var olan nes
nel tehlikeler değildir. Çoğu kez insan, kendi içindeki 
dürtülerden, eğilimlerden geçmiş yaşantıların anılarından 
da korkabilir. Aslında kişiyi hoş olmayan bir duruma so 
kan herhangi bir şey tehlike olarak algılanır. Kimi dürtü 
ler, aşırı yargılar ya da çevresel durumlar bireyin denge 
sini bozan, gerginliği artıran bir tehlike olarak değerlendi 
rilir. Bilinçli tehlikeye karşı tepki korku ise, bilinç dışı 
olan ve nesnesi kişice tanımlayan içten tehlikeye karşı 
tepkide bunaltıdır.

Güzelliğin anası uykudur. ■ ~

ELEMAN ARANIYOR
TİCARET LİSESİ MEZUNU, MUHASEBE SORUMLU

LUĞU ALABİLECEK ELEMAN ARANIYOR.

SIRASI GELDİKÇE

O, sessiz, sakin görünüşlü, sevdiği büyükleriniz adları 
nı saygısız anmayarak saygısını ispatlamaya çalışan ka
rınca ezmez kişi, haftalardır HODRİ MEYDAN... HODRİ 
MEYDAN diye, diye aslan kesildi. Kimse kendisini dikka
te almayınca bir başka kükrüyor, etrafa saldırıyor.

Aslında öfkesi ve zoru Ali ile. Veli ile, Nezih ile değil. 
Zoru Gemlik halkı ve görevdeki ANAP yöneticileri ile.

Gemlik halkı kendisini birkez daha Belediye Başkanı 
seçmedi ya, yazarak, ona buna çamur atarak olmamışı 
olmuş gibi göstererek sözde yeteğini kanıtlayacak. Halk 
ta pişmanlık duyacak. Neden bir başkasını seçtik diye..

Binkere daha Belediye Başkanı olacağına kendisini 
inandırmış. Hala o ümit ve' hayelle yaşıyor. Parti önseçi
minde kendisini başarısız bulup bir başka ANAP’lıyı öne 
ren parti yönetim kurulunu görevden uzaklaştırarak mura 
dına ereceğini sanıyor. Tüm uğraşı bunlar için.
’ Öc almak, intikam almak enbüyük zevki. Kendi düşün
celerini pay etmeyenler baş düşmanı. Memur iken bile 
yaptığı partizanlığı • bi'meyen mi var. Bu yolla göreve 
Gemlik'te başladı, Gemlik'te bitirdi. O günlerin AP’li şim 
diki DYP’liler üzüntü duyuyorlardır böylesi bir vefasıza 
yaptıkları hizmetten, ötürü.

Belediye Başkanlığı süresince, siyasetten elini ayağını 
çekmiş olsalar bile geçmişte CHP’li olanların, ahde vefa 
gösterip DYP'yi tutup, destekleyenlerin yerleri, şehir pla
nında aranıp taranarak plan revizyonu bahanesi ile yeşil 
♦alan, okul sahası, açık pazar, kapalı pazaryeri, yol, v.s. 
gösterilip kullam maz kılınıp değerden düşürül ürken, ken 
dişinin, görünmez.iş ortaklarının, bir zaman kendilerine 
akıl hocalığı etmişlerin, ilçe merkezinden 5 km. uzaklıkta 
ki ancak şehir mezarlığına yaraşır yerleri, bir çırpıda is
kana açılarak, ,topluma ucuz arsa üretiyoruz yalanı ile 
değerlendirildi. Arazisinin yarısına 250 milyon bastırabi- 
len alıcılar çıktı. Konu korhuoyunda duyulunca ya vaz 
geçildi, yada resmi a'ışveriş tescil edilmedi. Tabii bütün 
bunlar uydurma, yalan, yakıştırma.

Beyimiz, gazetedeki köşesinde 'BİR FAKSA İKİ DAİ

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

*
*
*
*

FATURA
PERAKENDE SATIŞ FİŞ
ADİSYON
SEVK İRSALİYESİ

* TAŞIMA İRSALİYESİ
* MÜSTAHSİL MAKBUZU
* GİDER MAKBUZU

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

TASFİYE HALİNDE
S.S. ÖZ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 

TASFİYE MEMURLUĞUNDAN
BİRİNCİ İLAN

Kooperatifimizin 23 Haziran 1990 tarihli olağan genel 
borcu ve alacağı olanların belgeleri ile birlikte en geç 
atları ilan olunur.

BİRAZ YAVAŞ OL...
5nan fTamer

RE’ başlığı altındaki yazısı ile sansasyon yaratarak ken
disinin dürüstlüğünü dile getirmeğe çalışıyor. Başkalarını 
da alavere dalavera çevirmeye çalışan kişiler gibi tanıt
mağa uğraşıyor. Ya ana bakın, yalana. Sanki Belediye bir 
faksın karşılığında kendi mülkü iki daireyi bağışlamış. El 
insaf.

Bir zamanların hızlı CHP'lisi, ideal arkadaşım. Sn. Yıl
maz Şakrak'ta hemen arkasından önemli birşey yakala- 
mışçasına konuya sarılmış. "Zararsız birer vatandaş ol 
mak yerine yararlı vatandaşlar olmayı kabul ediyorsak 
işin asla peşini bırakmamamız gerekir" demektedir. Sn. 
Bora’da incelemeden, araştırmadan konuyu ele almış. 
Böylece gazete tam kadro ile bu görevi yüklenmiş. Yerel 
basının görevi bu olnrialı. Doğrudur. Kabülümüzdür. Ama 
görev herzdman, her yerde, tüm olumsuzluklara karşı ti
tizlikle yapılmalıdır. Sn. ÇAKIR'ın döneminde onca olum 
suz ve kanunsuz işler yapılırken suskun olmak, görme
mezlikten gelmek, inandırılıcığa gölge düşürmez mi. Size 
o an .güveni sarsmaz mı?

Yararlı vatandaş olabilmek için yıllarca siyasi faaliyet
lerde bulunuyoruz yazıyoruz, çiziyoruz. Çeşitli cemiyetler 
de görev alıyoruz. Konuşuyoruz gür sesle, açık alınla. De 
geri arkadaşım ŞAKRAK'm DSP ilçe Başkanı, sözcüsü 
iken yapamadığı yararlı vatandaşlık görevini, bundan 
böyle yapmaya başlamasından da mutluluk duyuyorum.

Sn. Çakır yazıyor "fabrika yetkilileri bana geldiler" kim 
miş o gelenler adları şanları yok.. Yazsana kimmiş o ge 
lenler. Halk, Kafoğlunun Gemlik’teki yetkilisi olarak beni 
biliyor, tanıyor. Aklı sıra beni yasal olmayan işlere bula
şan, dürüstlükle bağdaşmayan işler öneren, zavallı emir 
kulu, Kafoğlu'nun sözünden, emrinden çıkamaz gibi gös 
tererek yıpratacak.

Biz kırk kişiyiz. Halk hepimizi biliyor. Halkımızda değer 
yargısına varmıştır şüphesiz. Gocunacak bir durumumuz 
yok elhamdüllah. Allah şaşırtmasın. Tepkim, deyeceğini, 
mertçe, erkekçe, aleni, dobra dobra söyleyememe, yaza- 
mama meselesi.

Devamı Haftaya

w

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve

Her Türlü 
Basım İsleriniz İçin * *

Hizmetinizdedir.

I

kurulunda tasfiyesine karar verilmiştir. Kooperatifimizde 
bir yıl içinde aşağıdaki adreste tasfiye kuruluna müraca

OZAN KİMYA
TLF : 361641 Bursa 112 68 Gemlik. [

Testiye Memurları
Hilmi Tanrısever Kenan Özmen Haldun Yılmaz

Adres : Hamidiye Mh. Ilıca Cd. Banş Sk. Öğretmenler 
Apt. Da. 6 GEMLİK
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Gemlik Devlet Hastanesi Yaşatma Derneği Tüzüğü
Demeğin Adı ve Merkezi :
Madde 1— Derneğin Adı ; Gemlik Devlet Hastanesi 

Yaşatma Derneği, Merkezi : Gemlik'tir. Yeri ; İstanbul 

yolu üzeri.
Madde 2— Derneğin Amacı ; 50 yatak kapasiteli hiz

met veren Gemlik Devlet Hastanesini 100 ve daha fazla 
yatak kapasitesine çıkarmak, şu anda çok yetersiz olan 
polikîlinikleri gelen hekim sayısına oranla çoğaltmak, 
Hastanenin bakım ve onarımını 'yaptırmak, her türlü ihtl 
yoçtannın (tıbbi cihaz v.s.) giderilmesi için çalışmalara 
yardımcı olmaktır..

Madde 3— İki amacı gerçekleştirmek için yapacağı 
çalışmalar.

a- 1989 yılının 4 Kasım günü hizmete açılan Hastane
nin genişletilmesi için; Hastanemize müracaat eden, has 
taneden memnun ayrılan hasta ve sahiplerinin bağışlarını 
makbuz karşılığı almak, yine bu kişilerin bağışlayacakla 
n arsa, ev gibi taşınmaz mallan. Sağlık Bakanlığı adına 
tapu tescil işlemlerini yaptırmak.

b- İlçe sınırlan teinde kullanılabilecek, bağışlanan bi
na ve arazilerin mevcut hastanenin genişletilmesi amacı 
na yönelik tasarrufta bulunmak.

c- Gayesine uygun piyango, balo, konferanslar, miiso 
takalar, aile toplantıları, geziler ve eğlenceler tertip eder. 
Mecmua, broşür, takvim v.b. çıkartır. Başkalarının çalış 
molonnı tevzi eder. Diğer kurum ve kuruluşların hastane 
nin genişletilmesi için yardımlarını kabul eder.

d- Demek yönetim kurulu demek amaçlarına uygun ola 
rak alman genel kurut karortonnı ve derneğin amaçları
na uygun faaliyetleri hiçbir siyasi amaç gözetmeden ve 
hiçbir siyasi faaliyette bulunmadan fahri olarak yürütür.

Madde 4— 18 yaşım bitirmiş, medeni haklannı kullan 
ma ehliyetine sahip, demekler kanununun üyeliklerine 

. göre, üyelikleri yasaklanmamış her vatandaş demeğe 
j üye olabilir. Demekler kanununun 16. maddesinde belir

tilen husustan yerine getirmek kaydtyla komu görevlileri 
ce demeğe üye olabilirler.

Madde 5— Üyelik Haklan : Hiç kimse demeğe üye ol 
maya ve demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye is 
tifo hakkına sahiptir. Demeğimize üye olanlar eşit hakla 
ra sahiptir. Dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile 
zümre ve sınıf farkı gözetilmez.

Madde 6— Üyelik Haklan : Demeğe üye olmak üzere 
başvurma formunu doldurup müracaatta-bulunan kimse
lere demek yönetim kurulu 30 gün içinde üyeliğe kabul 
veya isteğin reddini müracaat sahibine yazı ile duyurmak 
zorundadır.

Madde 7— Üyelerin Üyelikten Çıkarılması :
a- Kanunlara, demek tüzüğüne oykın veya omaca za

rar verici hareket edenler üye olma hakkını kaybederler.
b- Demekten çıkanlanlann ilk genel kurula itiraz hak 

lan vardır.
Madde 8— Dernek Kurucuları :

Adı Soyadı
MesFek, Sanat:

D. Yeri D. Tarihi Baba Adı 
İkametgahı

üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve günde 
ml mahalli bir gazetede ilan edilmek suretly|e toplantıya 
çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaz ise toplantının 
hangi gün yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bir 
haftadan daha az zaman bırakılmaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı 
gündemi gününden en az 151 gün önce mahallin en bü
yük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantı
ya katılacak üyeleri gösterir liste de eklenir. Toplantı 
başka bir sebeple geri bırakılırsa geri bırakma sebepleri 
de beüntiımek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazete
ye ilqn verilerek üyelere duyurulur.

Madde 11— Genel kurul, katılma haıkkı bulunan üyele 
rin yarıdan bir fazlasının iştirakiyle toplanır, ilk toplantı 
da yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk 
aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, 
yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayışının topla
mının iki katından az olm'az.

Madde 12— Genel (kurula katılacak üyeler yönetim ku 
rulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koya
rak toplantı yerine girerler. Genel kurulda her' üyenin bir 
oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.'Fahri üyelerirf 
oy hakkı yoktur. Kararlar mevcudun salt; çoğunluğu ile 
alınır. Onbirinci maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış 
ise durum bir tutanak ile tesbit edilir. Toplantı yönetim 
kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üye 
terinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin top
lantıya gelmemesinin olması toplantının ertelenmesini ge 
rektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere 1 
başkan, 1 başkan vekili ile 2 katip seçilir. Divan seçimle 
ri açık oyla yapılır. >'

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ : 
Madde 13 
a- Dernek organlarının seçilmesi, 
b- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi '
c- Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görü 

şülmesi, kurulların ibra edilmesi.
d- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması 

hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, ilk genel ku 
rul toplantısına 'kadar kurucular 'kurulu, alım satımı yapar.

e- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdı- 
şındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması ve 
ya ayrılması. . ■

f- Derneğin feshedilmesi.
g- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yerine 

getirmesi. ■ - ‘ •
YÖNETİM KURULUNUN' TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :
Madde 14— Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden 

teşkil edilmek üzere genel kurulca gizli oyla seçilir.' Asil 
üyeliklerde boşalma olduğu takdirde en çok oy alandan 
başlamak üzere yedek üyelerin göreve çağrılması zorun
ludur. İlk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır. 
Yönetim kurulu üyeleri arasında görev bölümü karara bağ 
lanır. Toplantılarda mevcudun salt çoğunluğu ile karar

spor yarışması 
gelirler.

d- Derneğin 
c- Bağış ve

ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan

mal varlığından elde edilen gelirler.
yardımlar. Yardım toplamak hakkındakı

mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve 
yardımlar. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişi
lerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması İçişleri Ba 
kanlığı izni ile olur.

f- Üyeler girişte 5.000. TL. giriş aidatı yılda 1.200 TL. 
üye aidatı öderler. Bu miktar yıllık olarak verilebileceği 
gibi aylık taksitler şeklinde de ödenebilir. Ödeme şekli ve 
zamanı üyenin talebide gözönüne alınarak yönetim kuru 
lunca tesbit edilir. Yapılan bu tesbit her üye için kayıt 
defterine işlenir.

Madde 20— Tutulacak Defterler :
a- Üye kayıt defteri
b- Karar defteri
c-
e-

•' 'f-
’ g-

Gelen, giden evrak defteri
Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri
Demirbaş defteri
Alındı belgesi kayıt defteri

Bu defterlerin Noterden tasdikli olması zorunludur.
Madde 21— Gelir ve Giderlerin Usulü :
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler har 

4 cama belgesi ile yapılır. Bu belgeler kanuni süresi içinde 
saklanır.* ■ '

Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı bel
gesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Derneğin talebi üze
rine 30 gün içinde bu belgeler verilmez ise kanundaki 
usule göre dernekçe bastırılan alındı belgeleri mahallin 

• en büyük mülkiye amirliğine onaylattırılarak bağış ve a- 
idat kabulünde kullanılır. Bağış ve aidat toplayacak kişi 
veya (kişileri dernek yönetim kurulu bir karar ile belirler. 
Bu karar o yerin en büyük mülkiye amirliğine tescil etti 
rilir. 1 • • >

Madde 24— Taşınmaz Mal Edinme : ,
Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış veya satın 

alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir ve bunları satabilir. 
Hibe ve terk edebilir. Kamu yararına çalışma kararı al
madıktan sonra ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için 
gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz. 
Derneğe satın alınan veya bağış've vasiyet yoluyla der
neğe intikal eden taşınmaz mallar dernek adına tapuya 
tescilinden itibaren 3 ay içinde İçişleri Bakanlığına bildi 
■rilir.

Madde 25— Dernek merkezinin bulunduğu yerde mahal 
lin en büyük mülki amirinden izin almak ve kanunlara 
aykırı davranmamak şartıyla birer lokal açıp işletebilir.

Madde 26— Dernek genel kurul kararı ile gayeleri için 
bir vakıf tesis edebilir. ■

Madde 27— Derneğin Feshi ile Mal Varlığının Tasfiyesi
Genel kurulun derneğin feshine karar alabilmesi için tü 

züğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan
dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bu

Gemlik 5.9.1951 Haşan
Hastane Baştabibi Hamidiye Mh. İstiklal Cd. Tekel Sk.
Alt Muhsin Sâzer

Sözer Apt. 16/6 Gemlik
Yaşar Yücel Boğazlıyan 5.2.1950 Yusuf
Doktor İstiklal Gd. No. 50 K2D. 4 Gemlik
Zafer Gül Şefaatli 11.10.1962 Mehmet
Doktor İstiklal Cd. Kordon Apt. 48 Gemlik
Abdullah Savaş Sankaya 1.1.1953 Mehmet
Hastane Müdürü Hamidiye Mh. Ilıca Cd. Taşan Sk.

Mesut Apt. K. 2 Gemlik
Cafer Uludağ Gemlik 1.7.1964 İsmail
Memur Hoütpoşa Mh. Moda Sk. 28/4 Gemlik
Turgay Üreten Gemlik 19.8.1966 Ali
Hizmetli Hisar Mh. Sarısen Sk. 6 Gemlik
Mustafa Alkış Gemlik 1.2.1966 Osman Nuri
Hizmetli Umurbey Köyü Orhaniye Mh. H. Nuri

Selçuk Cd. 20 Gemlik

verilir. Üst 
katılmayan 
dair karan 
tim kurulu

Yönetim
Madde 1 

getirir.

üste 3, yılda 10' toplantıya mazeretsiz olarak 
üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sayılır. Buna 
ilgili üyenin savunması alındıktan sonra yöne 
verir.
kurulunun toplantı günleri kurulca tesbit edilir.

I5—. Yönetim (kurulu aşağıdaki görevleri yerine

lunmaları şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanama
ması halinde üyeler usulüne uygun olarak ikinci toplantı 
ya katılan üye sayısı ne oluısa olsun fesih konusu görü
şülür. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üye
lerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Deme
ğin feshi 
hallin en 

Madde

yönetim kurulu tarafından beş gün içinde ma- 
büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
28— Derneğin feshi halinde'tüm mal varlığı

GENEL KURUL ;
Madde 9— Genel kurul derneğe kağıtlı üyelerden teşek 

kül eder. Genel kurulun toplantı güTOnden bir ay öncesi 
ne kadar aidatlarını ödemeyenler, toplantı sayısında göz
önüne alınmazlar. Dernek 
ğt tarihi takip eden 6 ay 
emi yapar. Genel kurul 2 
yapar.

Yönetim ve denetleme

tüzüğünün gazetede yayınlandı 
içinde ilk genel kurul toplantı- 
yılda bir Ocak ayında toplantı

kurulunun gerekli gördüğü hal
ferde veya demek üyelerinin 1/5 (beşte bir)inin yazılı is 
teği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağ- 
nlır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin 1/5inin 
yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay 
içinde toplantıya çağırmaya mecburdur.

Madde 10— Yönetim kurulu genel kurula katılma hak 
kı otan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak

a- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyele 
rinden bir veya birkaçına yetki vermek.

b- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri-’ 
ni yapmak. Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak ge 
nel kurula sunmak.

c- Tüzük hükümlerinin ve mevzuatın kendisine verdiği 
diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.
“DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ’ VE GÖREVLERİ •

Madde 16— Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üye
den teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul 
derneğin hesaplarını ve çalışmalarını devamlı denetleye
rek asgari 6 ayda bir hazırlayacağı raporları yönetim ku 
ruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Yönetim ku 
rulu her türlü hesa’p ve işlem dosyalarını talep halinde 
denetleme kuruluna göstermeğe mecburdur.

Madde 17— Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 7 
gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından sayılan or 
ganlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, 
baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikamet 
gahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mül 
kiye amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 18— Derneğin tüzüğü genel kurula iştirak eden 
üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile değiştirilir.

Yapılan değişiklik kuruluştaki usule göne ilan ettirilerek

hastaneye devredilir.
Madde 29— Derneğin şubesi yoktur.
Madde 30— Kurucular kurulu ilk genel kurul toplantı

sına kadar yönetim ve denetleme kurulu görevini yapar.

TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ

HALI, HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ 

ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR.

HAŞAN YAMAN

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

Tel : 10176-14479 GEMLİK

kesinlik kazanır.
DERNEĞİN GELİRLERİ : 
a- Giriş ve üye aidatları.

Kayhan Danış Sk. Altuntaş İŞhanı No. 5L4 BURSA 

(Tekelin doğu aralığı) Tlf : 226364

b- Tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser,

1
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Dizgi ve Baskı

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sonayi

SAYFA ' 4

Bir süre önce disipline verilen
Talat Şimşekten DSP’lilere Suçlama :

“2 MİLYONA NE OLDU.,
MUTFAKTA KOKUSUZ 
LEZZETTE EMSALSİZ

Demokratik Sol Parti Ku
rucu üyesi ve İlçe Kurucula
rından Talat Şimşek, parti 
Yönetim Kurulunca disiplin 
kuruluna sevk edilmesi üze
rine. gazetemize ilginç açık
lamalarda bulundu,

Talat Şimşek, parti disip
linine aykırı harekette bulun
madığını belirterek olayın 
gerçek yüzünün değişik oldu 
ğunu söyledi.

Belediye 
Otobüsleri Rekor 
Kırdı

Kurban Bayramı tatilinde 
Belediye Otobüsleri 32 bin 
yolcu taşıdı.

Toplu taşımacılığın en gü
zel örneklerinden birini teş

kil eden Gemlik Belediyesi 
otobüsleri dört günlük Bay
ram tatilinde 28 bin yolcu ta 
sıdılar.

Belediye Otobüs İşletmesi 
ilgililerinden aldığımız bilgiye 
göre, Gemlik Bursa arasın
da çalışan otobüsler, 9 gün
de toplam 32 bin yolcu taşı- 
dıla.

Şimşek şöyle konuştu :
" 26 Mart yerel seçimlerin 

den bir süre önce, Atamer 
Tesislerinde yemek verilmesi 
İçin karar alındı. 15 bin lira
dan 200 bilet satıldı. Yemek
te 580 bin lira çekiliş geliri 
elde edildi. Genel Merkez' 
den de 500 bin lira yardım 
geldi. Bunların toplamı 4 mil 
yon lirayı geçiyor. Atamer* e 
2 milyon ödenmiş. Ama ge-

Kaymakamlık ve 
belediye denetimde

İçişleri Bakanlığına bağlı 
üç müfetiş ilçemizde dene
timlere başladı.

Kaymakamlık, Belediye, 
Özel İdare Müdürlüğü, ve Nü 
fus Müdürlüğünde denetle
me yapacak olaon müfettiş
ler çalışmalarına başladılar.

HACILARDAN
Gemlik Müftülüğünden al

dığımız bilgilere göre, resmi 
açıklamalarda ilçemizden gi 
den hacılardan ölen yok.

Gemlik Müftüsü Mustafa1 
Aksoy, gazetemize yaptığı 
açıklamada Hacca karayo- 
luyla 144, hava yoluyla ise 
154 kişinin gideceğini ancak

lin görün ki bunların hiçbiri 
kayıtlara geçmemiş. Hiç bir 
İşlem yapılmamış. Geriye ka 
lan 2 milyon lira nerede ?

İlçe kongresinde yaptığım 
eleştiri disiplin suçu sayılı
yor. Mehmet Güney adlı ar
kadaşımız ayni eleştiriyi yap 
tığı için partiden ihraç edil
di. Bu yüzden rahatsız olan 
arkadaşlarımız var. DSP e- 

mekçilerin partisidir. Ben iki 

iki yıldır bu paranın hesabı
nı soruyorum. Sormaya da 
devam edeceğim. Tabiki il ve 

ya Genel Merkez ilgilenesiye 
kadar bu işin peşini bırakma 

yapacağım. Partinin parasını 

çar çur edenler dururken bu 
nun hesabını soranların di

sipline verilmesi abesle işti
gal etmektir."

ÖLEN YOK 
bu durumun bozulduğunu ve 
kesin kaç kişinin gönderildi
ğini bilmediklerini söyledi. 
Müftü Aksoy, “Bize gelen bil 
gilere göre Gemlikli hacıla
rımızdan El Mueysem'de ö- 
len yok." şeklinde konuştu.

Artık canlı canlı Alabalık sofranızda

Y atakkaya T esişlerinde 
üretilen alabalıkları 

seçip evinize | 
götürebiliyorsunuz

Unutulmaz Alabalık lezzetini sizde tadın

MERKEZ :

Gazhane Cd. No. 32 Gemlik 
Kumla : Sağlık Ocağı 
Kavşağı
Çınarcık Şube : 
Hamamyolu Çınarcık

EFES RESTAURANT
Piyanist Şantör KEMAL ile 
Kumla günlerinde
Günlük taze Balık, Izgara Et çeşitleri 
sıcak ve soğuk mezeler 
itinalı servis - huzur dolu dakikalar

Küçük Kumla Yalısı Çay Bahçeleri 
Karşısı - K. Kumla

AKDOĞANLAR
İNŞAAT ve TİCARET 

ZÜMRÜT DUVAR KAĞIDI BAYİİ ve

NALBURİYE TİCARETİ

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

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

Gemlikliler Müjde
Şimdi Tatil (Plaj) 
kıyafetlerinizde

ÇATAK GİYİM DE 
bulabilirsiniz

Türkiyenin en seçkin 
firmalarının Tüm çeşitleri 

Çatak Giyimde
* Kom * Nelson * Ayyıldız 
Mayolar, Bikiniler, biskletçi 

Şortları (Tayt) * kom
Penyelüx Penye tşörtleri 

Şort takımları, Penye Havlu 
Elbiseleri

ve diğer tüm çeşitlerimizle 
hizmetinizdeyiz.

Bayanlar için hakiki deri 
fantazi çantalar

ALÎ ÇATAK
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sok.
Otel Umurbey Altı Tel: Gemlik

Gemlik Körfez Gazetesini Okuyunuz 
Okutunuz Abone Olunuz.

ARKADAŞ EMLAK
EV, ARSA’, DAİRE v!e BENZERİ EMLAK ALIM 

SATIMINDA MENFAATİNİZ İCABI BİZE UĞRAMADAN 

KARAR VERMEYİNİZ.

TUĞLA ve KÖMÜR SİPARİŞİ İLE EN UYGUN 
FİYATLARLA EVE TESLİM EDİLİR.

ARKADAŞ EMLAK TUĞLA ve KÖMÜR TİCARETİ

Tel : 14127-10176

PTT Karşısı Eski Hükümet Binası GEMLİK

KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi İlanlar Tek Sütün Cm. 3000 TV

İcra ve Mahkeme İlanları Cm. 1500 TL.

Zayi İlahtan 5000 TU

Demek Kongre İlanlan 40.000 TL.

Kooperatif Kongre İlanlan 60.000 TV

Tüzük İlanlan (sayfa sayısı dikkate alınır) 200.000 TL

ABONE

Altı Aylık 15.000 TV

Yıllık 30.000 TV

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlansın veya Ya' 
yınlanmasın geri verilmez.

Gazetemiz basın ahlak yasasına uymaya toohhü* 

eder.



gemcik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASI GAZETE 

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

İşçinin Tutarlı Davranışı Sonucu etkiledi

BP’de süper silileşme

Matbaamızda 
Nişan Nikâh, Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Testim Edilir.

KÖRFEZ 
Matbaacılık 
TM : 11797 Gemlik

KUMLA SAHİL YOLU
ARAP SAÇI GİBİ
Yazlıkçılar ehliyetsiz sürücülerden yakınıyor-

• BP İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ÖNCESİ ORTALAMA 
850 BİN LİRA AYLIK ÜCRET ALIRKEN TOPLU SÖZLEŞ
ME SONRASI BİRİNCİ YIL YÜZDE 84 ZAM, ARTI 849 
BİN LİRA, İKİNCİ YIL YÜZE 36 ZAM, ARTI 700 BİN LİRA 
ALACAK.

• BP’DE ÇALIŞAN 110 KİŞİ İŞLETMEDEN 
REYLE 6 MİLYON LİRA FAİZSİZ PARA 
BİLECEKLER. İŞÇİLER YILLIK İZNE 
LARKEN BİRİNCİ YIL 1 MİLYON, İKİNCİ YIL 
İKRAMİYE ALACAKLAR.

Gemlik BP. Dolum tesisle
rinde çalışan 110 işçi adına 
Petrol İş Sendikası ile işlet
me orasında Kurban Bayra
mı öncesi imzalanan toplu 
sözleşme ile süper haklar el 
de edildL İşçiler birinci yıl 
%84 artı 840 bin lira zam al
dılar.

Petrol İş Sendikası Bursa 
Şube Başkanı İsmet Yiğit 
gazetemize yaptığı açıklama 
da BP. ile 240 işçi adına 
toplu sözleşme akdi imzala
dığını belirterek şöyle konuş 
tu :

"Bugüne kadar yabancı 
şirketler arasında en iyi söz 
leşme sürekli Shell ile imza
lanırdı. Ancak, iki ay önce 
toplu sözleşme görüşmeleri
mizin kilitlenerek anlaşmazlı

Avların çilesine son verilecek

ORHANGAZİ CADDESİNDE
YOL YAPIMI BAŞLIYOR

İhalesi bir süre önce yapı
lan Orhangazi ve Ilıca cad
desinin peton parke döşeme 
çalışmalarına başlanıyor.

Belediye Başkan Vekili A- 
tilta Köee’den aldığımız bilgi 
tere göre Orhangazi Cadde
sinde greyderler ve belediye 
ye ait araçlarla kot düşür
me çalışmaları sona erdi.

AtH?a Köse çalışmalar hak 
kında şu bilgileri verdi. '76 
milyon liraya işçiliği ihale 
edilen Orhangazi caddesin
deki döşeme çalışmalarına 
muhtemelen bugün başlana
cak. Çarşı Deresi ve Hamidî 

Kurban Bayramında Vakfa 4147 Deri Bağışlandı
Bir süre önce yaşadığımız 

Kurban Bayramında Sosyal 
Dayanışma ve Yardımlaşma

ğa düşülmesiyle işyerlerinde 
başlatılan iş yavaşlatma ey
lemi süper bir sözleşme im
zalamamızda etkili olmuştur. 
BP.'de çalışan arkadaşları
mızın tutarlı davranışı isten! 
ten sonucun alınmasında ya 
rarlı olmuştur. Böylece ilk 
kez Shell işçisinden daha 
ileri haklar elde ettik. Sos
yal haklanınız daha önce 
imzalanan toplu sözleşmeler 
den çok daha ileridir.

Aile Zammı ; Geçen yıl 5 
bin liraydı. Şimdi 80 bin lira 
oldu. Fazla Çalışma Ücreti: 
Geçen yıl 1/8 iken, bu yıil/ 
7.5 saate indi.
Yıllık izin ikramiyesi : Birin
ci yıl 1 milyon, ikinci yıl 1.5 
milyon lira olacak.
Giyim zammı : Birinci yıl, 1

ye Mahallesinin yol ihalesini 
alan firma Orhangazi ve Ilı
ca Caddesinin döşeme işini 
de üstlenecek. Yol kenarları 
na ihtiyaç kadar beton par
ke kendi tesislerimizde imal 
edilerek yığıldı. Ekiplerin çok 
kısa zamanda Orhangazi 
Caddesini Gemlik’imlze yakı 
şır hale getireceğini ve bu
güne kadar yapılan şikayetle 
rin örnek bir yolla sona ere
ceğini sanıyorum."

Orhangazi Caddesinde bir 
süre önce su çalışmaları ta
mamlandı. Evsel bağlantılar 
ise belediye tarafından yapıl

Vakfına 4147 baş hayvan 
postu verildi.

Vakıf yöneticilerinden al 

milyon, ikinci yıl, 1 milyon 
250 bin lira.
Yakacak zammı : Birinci yıl; 
1.9 milyon, ikinci yıl 2 milyon 
lira
Bayram zammı : Birinci yıl 
750 bin lira, ikinci yıl, 1 mil
yon lira.
Konut kredisi : 2 milyon 500 
bin lira
Karşılıksız kredi : 6 milyon 
lira. 40 ay eşit taksitlerle ö- 
denecek.
Ücret zammı ; Birinci'yıl 
84 zam artı 849 bin lira.
İkinci yıl : % 36 zam artı 700 
bin lira oldu.

Bu toplu sözleşmenin Ka
mu ‘kuruluşlarında da örnek 
olmasını diliyoruz. İşçimizin 
işverenle karşılıklı pazarlık 
sistemiyle eşit koşullarda

dı. Bu cadded^ tıer türlü alt 
yapı noksanlıkları giderildi.

FAO’dan Gıda 
Yardımı

Bursa Kızılay Derneği ara 
alığıyla ilçemizde yerleşen 
Bulgaristan göçmenlerine F- 
AO tarafından gıda yardımı 
yapılacağı açıklandı.

Geçtiğimiz yılda olduğu gi 
bi bu yıl da FAO’dan gönde 
rilen gıda yardımları Sosyal 
Yardımlaşma ve' Dayanışma

dığımız bilgilere göre. Kur
ban Bayramında kesilen hay 
vanların 335Ö'sinin koyun, 
72'sinin sığır, 725'inin de ke
çi olduğu açıklandı.

Toplanan derilerin satılma 
sından Vakfa 83 milyon 14 
bin 875 lira gelir sağlandı.

Gemlik Refah Partisinde 
istifa

Mehmet
Kaptan 
Görevinden
Ayrıldı

Yazısı Sayfa 4'te

Gemlik Rotary Kulübü» 
1990 dönemi yeni yönetimi 
geçtiğimiz hafta göreve baş
ladı.

Tibel Otel'de geçtiğimiz 
hafta Perşembe günü yapı
lan yemekli toplantıda konu
şan Kulüp Dönem Başkanı 
Av. Teoman Ekim, Rotary’in 

•s 
kendinden önce hizmeti a- 
maçlayan bir dernek olduğu 
nu belirterek, "Bu yılki çalış 
malarımız arasında başlan
mış olan Çocuk Bahçelerinin 
tamamlanması yanında, oku 
ma yazma kurstan açarak 
eğitime katkıda bulunacağız. 
Her ay tanınmış bir konuş
macı kulübümüzün konuğu 
olacak. Sevgi, hoşgörü ve

40 AY SU- 
KULLANA- 

ÇIKAR-
1.5 MİLYON

hak araması karşısında iste
nen haklar alın
maktadır. BP.- sözleşmesi sü 
per bir sözleşmedir. Hayırlı 
olsun. ”

Petrol İş Bursa Şube 
Başkanı İsmet Yiğit

İlçemize Savcı 
ve Hakim 
Atandı

Gemlik Başsavcısı Hüse
yin Ruhi Us ile Hukuk Haki
mi Necati Koca'dan ‘boşalan 
yerlere atamalar yapıldı.

Resmi gazetede yayınla
nan kararname ve Gemlik ad 
liyesine gelen telgraflardan 
öğrenildiğine göre Çameli 
Savcısı Kaya Kocabayoğlu 
ile Kastamono Taşköprü 
Hakimi Mustafa Güler Gem
likte atandılar.

Rotary’de
Yeni Yönetim
Görevde

lar. Akşam saatleri araç trafiğinin yasaklan
ması isteniyor

Yaz sıcaklarının başlama
sıyla birlikte sahillerde trafik 
arap saçına döndü.

küçük Kumla beldesinde 
nufüs yoğunluğunun en ka
labalık olduğu iki gün geçti
ğimiz hafta sonunda yaşa
dık. Konut sayısı her gün ar 
tan Küçük Kumla'da buna 
bağlı olarak nüfus oranı da 
hızla artıyor.

Tevfik
Solaksubaşı 
MTO 
¥ önetiminde

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Tev
fik Solaksubaşı, Uluslarara
sı Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu üyeliğine seçildi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul 
da MTO Genel Kurul toplan 
tısında yapılan seçimlerde 
yeni: yönetim kurulu üyeleri 
belirlendi.

MTO yönetim Kurulu üye
liklerine şu isimlerden oluşu 
yor ;

Yalım Erez (Başkan), Rah 
mi Koç,. Rona Yırcalı, Ali Os 
man Ulusoy, Tevfik Solaksu- 
başı, Fuat Miras, Mehmetçik 
Baykoç, Haşan Denizkurdu, 
Atalay Şahinoğlu, Cem Koz- 
li.‘, Erol Usel.

Tevfik Solaksubaşı MTO 
yönetim kuruluna yeniden 
seçildi.

Küçük Kumla sahil yolu
nup hafta sonlarında araç 
trafiğine yetmediği gözleni
yor. Bir yanda yayalar öbür 
yanda satıcıların istilasına 
uğrayan sahil yolunun araç 
trafiğine kapanması isteni
yor.

Bilhassa, akşam gün ba
tımı saatlerinde genç sürü
cülerin sahilde gereksiz ge
zileri, yazlıkçılanp haklı şi
kayetlerine netten oluyor. Bir 
yazlıkçıyla yaptığımız görüş
mede, şikayetini şöyle dile 
getirdi :

"Küçük Kumla- sahilinde 
güvenlik ve trafik işlerinden 
sorumlu Turizm Jandarması 
görev yapıyor. Ancak bu 
jandarma tek yönlü olan sa

Devamı Sayfa 4'te

Deneme çalışmaları 
bitiyor

Amonyak 
İhraç edeceğiz

Gemlik Gübre Sanayi Te
sislerinde yapımı biten mon
taj çalışmaları ise tamamlan 
mak üzere olan Amonyak 
Fabrikasında,- deneme üreti
mine .önümüzdeki aylarda 
başlanacağı bildirildi.

Fabrika üretilecek amon
yağın Gemlik Gübre Sanayi 
dışında, Samsun Fabrikasına 
da gönderileceğini belirten 
yetkililer, artan üretimin ise 
ihraç edileceğini söylediler.

Devamı Sayfa 4’te

Kaymakam 
Göreve 
Başladı

Yıllık izninin bir bölümünü 
kullanan Kaymakımımız Coş 
kun Ertürk görevine döndü.

Kurban Bayramı nedeniyle 
yıllık izninin bir bölümünü 
kullanan Kaymakam Coşkun 
Ertürk, dün görevine başladı.

SHP İlçe Başkanı Erkan Mutman :- 

"Adayımızın Kumla'ya 
Hizmet Vereceğine,, 
İnanıyorum

SHP Gemlik İlçe Başkam Erkan Mutman Küçük Kum- 
la'da yapılacak Belediye Başkanlığı seçimlerini kazana
caklarına inandıklarını söyledi.

Erkan Mutman gazetemize yaptığı açıklamada Küçük 
Kumla Belediye Başkan adayı Mustafa Yılmaz'ın Beledi
yecilik deneyimi ve yüksek öğrenim görmesinin büyük

Devamı Sayfa 4'te

TAŞI GEDİĞİNE

Bozdur Bozdur Harca...
MALİYE BAKANI SON ZAMLARI "CUMHURİYET TARİ

HİNİN EN BÜYÜK ZAMLARI'' OLARAK NİTELEMİŞ...
KAHVECİ ATADAN KAHVECİ...
KAHVECİLER HEP BOZUK PARA İLE ÇALIŞTIKLARIN 

DAN BİR KAÇ BİNLİK TABİİ Ki BÜYÜK PARA...
BOZDUR BOZDUR HARCA..

jMuH J<«wter
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HAZIRLAYAN

Dr. ALİ ÖZGÜR

insanlar Ne Yapmaya Çalışırlar 
Bir insan Nedir ?

Bîr insan, dinamik uğraşlarla dolu renkli bir enerji sis
temidir. Herhangi bîr enerji sistemi gibi sürekli olarak bir 
dinginlik durumuna ulaşmaya çalışır. Enerji bunun İçindir, 
onun gizemli işlevi kendi dengesini yeniden kurmaktır.

Hava ve benzinin güçlü karışımı bîr otomobilin-silindi
rinde bir kıvılcımla patladığı zaman, sıkıştırma ve elektrik 
kıvılcımı ile alt üst edilmiş dengesini yeniden kazanmak 

I için genleşmek zorundadır. Genleşince pistonu var gücüy 
1e iterki o da devinmek zorundadır; tıpkı güçlü bir itmey 
le dengesi bozulan insanın devinmek zorunda olması gibi. 
Piston aşağı doğru fırlayınca dengesini yeniden kazanmak 

I için dönmek zorunda olan tüm motorun dengesini bozmak 
tadır. Eğer her şey yerli yerinde ve araba viteste ise mo 
tor döndüğünde hareket etmek zorundadır.

İnsanlar da içeride ya da dışarıda belirli şeyler olduğun 
da dengeyi kurma çabasıyla er ya da geç belirli başka 
şeylerin ortaya çıkmak zorunda olacağı biçimde yapılmış
lardır.

Bir insanda dengesiz enerji ya da gerilim kendini fizik 
sel ya da zihinsel olarak gösterir. Zihinsel olarak bir hu 
zursuzluk ve sıkıntı duygusuyla kendini gösterir. Bu duygu 
dengeyi düzeltebilecek ve gerilimi giderebilecek birşeyler 
arama zorlamasından doğar. Bu zorlamalara arzular den
mektedir. Ancak canlı şeyler arzu edilebilir ve canlı şey
ler arzu ederek yaşarlar. Cinsel istek, hırs, onaylanma ar 
zusu adlandırdığımız çok karmaşık insan arzularından ba 
ztlandır. bazıfanna ad verdiğimiz bazılarına ise vermediği 
miz bilinçli ve bilinçsiz, daha pek çok arzu vardır.

İyi bir otomobilde gerilimler giderilme konusunda her
hangi bir sorunla karşılaşmalar çünkü içleri amaçlı olarak 
gerilimlerin belli bir anda yalnızca bîr tek doğrultuda etki 
yapabilecekleri biçimde düzenlenmiştir. Ama insanın aynı 
anda onu farklı yerlere iten farklı arzular vardır ve bu onu 
oldukça rahatsız edebilir. Bunun basit bir örneği kolej ba
losunda kurdeşen çıkaran bir kızdır. Bir kaşınma ve kaşın 
ma arzusu vardır; ve de çok iyi yettirilmiş genç bir ha 
mm bile dans yaparken zerafetini korumak arzusuyla ka 
şmmak isteği arasındaki böyle bir çatışma yüzünden hu
zursuzluk duyacaktır.

İnsanların sorunu utanç gibi yeni ve daha acı verici 
gerilimlerden korunmak için bazı geriiimlerden kurtuluşun 
ertelenmesi gerekliliğidir. Bunun bazı insanların başlarının 
çotlıyacak gibi ağrıması ve mide.erinin alev alev yanması 
bazılarındaysa bunalım oluşmasıyla ilgisi vardır. İnsan e- 
nerjî sistemi için gerilimi gidermenin ertelenmesi zorunlu
luğunun pek çok ilginç şeyin nedeni vardır. Bir insan, ge 
rilimlerî, kendisiyle başka insanlarla ya da çevresindeki 
dünyayla başı derde girmeden giderilmesi görev olan arzu 
lar doğuran canlı bîr enerji sistemidir.

Çevremizi temiz tutalım.

SIRASI GELDİKÇE

Geçen

Gelelim
Şirketinin

Haftadan Devam

işin aslına. Bahse konu

BİRAZ YAVAŞ OL...

Faksı Kafoğlu A.Ş.
kurucusu merhume Sn. Naciye Kafoğlu'nun anı

sına hiçbir ard niyet taşınmaksızin belediyeye armağan 
etti. Aynı günlerde Bursa Kanserle Savaş derneğine de 
merhumenin hayrına bağışta bulunuldu. Kafoğlu Ailesi bu 
güne kadar hiç bağışta bulunmadımı ki; bu bağıştan Be
yimiz pirelendi. Bir insanın hayatta beşkuruşu hayra nasip 
olmamışsa, kendisi bu gibi yollarla bir şeyler edinebilmiş, 
se, hayırda olsa bunu hayır olarak görmez.

Birkerre iki daire kazanılacak yerler fabrikanın değil 
1985 yılında parselasyonu yapılmış, imar durumlu Kafoğlu 
varisi iki kişi üzerine kayıtlı tapuda.

Caddelerin caddelere paralel, şose ve caddelerle keşis- 
mesi gerekli iken, Gazhane caddesini devam ettireceğim 
deyerek caddeyi çıkmaz sokağa dönüşmüş 2 nolu aralıkta 
son bulduran bu iş için mal sahiplerinin 1000 metrekare
den fazla yerinibedelsiz yola terk ettiren be’ediye değilmi.

Bu yetmezmiş gibi, dar olan 2 nolu aralığı genişletmek 
için aynı şahısların parsellerinden 1.5 metre genişliğinde 
60 metre kare yeni yola terke zorlamadınız mı?

Bunlarda yetmedi, hem deniz tarafından hem İstik'al cad 
desinde ikişer parseli bozarak 'kullanılmaz kılma pahasına 
240 m2 yeri yola terke zorlamadınız mı?

Denize nazır parseller bir müteahhitlik firmasına satılın
ca. o müteahhit firma başkanı bulunduğunuz hastane de' 
neğine 300 bin lira bağışta bulundu, sizlöri övdü, seze 
oy vereceklerini beyan ettiler diye tüp geçit olarak kullan 
malarına izin veren siz değilmisiniz?'

Tüp geçit hanyada, bırakılmak istenen yol Konya'da 
neden? Niçin? Halk için daha lüzumlu, deniz havasının 
sağlanacağı yer tüp geçit, diğer yer de neden yok? Man 
tikli izahını yapsanıza?

"Kepçe” dolu kazanı karıştıramaz, taşınır. Hatırlatması 
benden.

Ûnan 3amer

denizden gösterebilmek için bu yola başvurduğunuzu be 
yan ettiğiniz o günlerde, siz Gemiç Camisinin önündeki 
yola bir apartman inşaasına izin vererek camii kapattırma 
diniz mı?

Hangi mimari özelliği olan cami göstereceksiniz Vakıf- 
ar İdaresi o camii yıkarak yeniden inşa etmek niyet ye 
düşüncelerini kaç kez size söylemediler mi? O cami no-
sil görülecek denizden. 20 
lardan nasıl görülebilecek.

Şimdi soruyorum; Sizin,
partinizden bir 
bir yerde 2000 
Bu hakka reva 
beraber olalım.

Halkımız iyi

vatandaşın

metre yükseklikteki apartman- 
Bunlar zulmün kılıfı...
sülâ’enizden herhangi birinin, 
bilâ bedel şehrin göbeğindeki

metre kare yeri bağışladığı, bıraktığı varmı. I 
mı. Varsa gösterin, bilelim, bizlerde sîzle I

bilsin ki, belediyenin bağışı, kayırması
yok. Bir haksızlığın giderilişj var. Bir intikam alma hırsı
na alet olmama, buna izin vermeme var. Sağduyunun di
le gelişi var. Yolu da ka dırmıyorlar, sîzlerin yaptığı gibi, 
tüp geçit yapıyorlar.

Düşünüyorumda Kafoğlu Ailesine neden bu düşmanlık. 
Birtürlü anlayamıyorum. Topluma yıllarca iş, ekmek ver
miş, hayır hasenet yapmış bu aileye bu davranışlar niye 
yapı sın.

Sn. Çakır, erkekçe, mertçe, açık açık yazsanıza şu ak 
Itma gelenleri : Sn. Kafoğlu Ailesi, yetkiliniz İnan Tamer,
beni belediye Başkanı 
zıyorum. Şehir planını 
cak, yol açılacak yeri 
Sizlere ne yapayımda 
ceza içindir. Beni bir

iken eleştirdi, durdu. O’na çok kı- 
aradım, taradım yeşil alana aynla 
yok. Böy ece ceza veremiyorum, 
ses vereyim. Tüm yapılanlar o’na

türlü anlayamadınız.
edeydiniz, bunlar başınıza gelmez, zarara 
Bende öcünü alarak muradıma ererdim. 
Şimdi sevindirirler belki..

Oturunuz, oturduğunuz yerde. Kepceliği 
da 'kazan olunuz...

O’nu işinden 
uğramazdınız. 
Yazın, yazın.

bırakıp, biraz-

EFES RESTAURANT

Kooperatifimizin 23 Haziran 1990 tarihli olağan genel
HALI, HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ

TASFİYE HALİNDE
S.S. ÖZ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 

TASFİYE MEMURLUĞUNDAN 
İKİNCİ İLAN

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ

Piyanist Şantör KEMAL ile 
Kumla günlerinde

Günlük taze Balık, Izgara Et çeşitleri 
sıcak ve soğuk mezeler 
itinalı servis - huzur dolu dakikalar

Küçük Kumla Yalısı Çay Bahçeleri 
Karşısı - K. Kumla

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 İsleriniz İçin

Hizmetinizdedir.

1 günde davetiye basılır
Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf 11797 Gemlik

kurulunda tasfiyesine karar verilmiştir, 
borcu ve alacağı olanların belgeleri ile 
bir yıl içinde aşağıdaki adreste tasfiye 
atlgrı ilan olunur.

Kooperatifimizde 
birlikte en geç 

kuruluna müraca

ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEÖlSTİRİLiR

HAŞAN YAMAN

İstiklal Cd. Fınn Sk. (Ziraat Bankası karşı aralığı)

Testiye Memurları
Hilmi Tanrısever Kenan Özmen 

Adres : Hamidiye Mh. Ilıca Cd. Barış 
Apt. Da. 6 GEMLİK

Haldun Yılmaz

Sk. Öğretmenler

Tel : 10176-14479 GEMLİK

Kayhan Danış Sk. Al tun taş işhonı No. 5L4 BURSA

(Tekelin doğu aralığı) Tlf : 226364
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Gayrimenkulun Açık Arttırma ilanı 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No.- 1989/662

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, 

adedi, evsafı :
Gemlik Tapu Sicilinin 26.7.1985 tarih ve Pafta : 31, Sa 

hife 5216, Parsel : 1843’te kayıtlı Küçük Kumla köyü yalı 

mevkiinde kain 85 m2 miktarındaki arsa üzerine inşa edi

SAYIM GEMLİKLİLER
Fotoğraf çekimlerinde sîzlere sn güzelini vermek 

olan amacımızı şimdi kaliteli cihazlar İle VİDEO 
çekimlerinde de sürdürüyoruz.

15 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖREZ • _____ ____________ __

YIL : 3 SAYI : 108 FİYATI : 25 KURUŞ 19 TEMMUZ 1975

ARZU ETTİĞİNİZ İYİBİR ÇEKİM İSE NOTUNUZU 
ALDIRMAKTA GEÇ KALMAYIN

len (10 sıra no'lu 4/68 arsa paylı meskenin 5. 

oturulur vaziyette olup, bir salon, bir balkon, 
odası i'e banyo ve tuvaletten ibaret elektrik ve

katı olup 

bir yatak
suyu mev

FOTO ŞEN
GÜVENİLİR İSİM "

cut bulunan mesken bilirkişi tarafından 30.000.000.. 

kıymet takdir edilen taşınmaz açık artırma suretiile 
şa çıkarılmıştır.

TL.

satı
TEL : 118 24 KAYHAN MAH. 1 Nolu Cad. GEMLİK

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 21.8.1990 Salı günü saat 14.00'den 14.20’ye 
kadar Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma sureti ile 

yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %73’ini 
ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve sa 
tış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir 

bedele alıcı çıkmazsa ençok artıranın taahhüdü baki kal 

mak kaydı ile 31.8.1990 Güma günü aynı yer ve aynı sa 

etlerde ikinci açık artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada 

da rüçhanlı alacaklıların alacağı ve satış masraflarını 

geçmesi şartı ile muhammen kıymetin %40 nisbetinde 
artırana ihale olunur.

Güler Ticaret
•KARABÜK DEMİR
• ÇİMENTO
• TUĞLA

4 BÎRİKET
SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıyme
tin %20 nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar 

millî bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. 
Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 20 günü geçme

mek kaydı ile mehil verilebilir. Dellaliye resmî, ihale bulu, 

tapu harç ve masraftan ihale bedeli üzerinden %10 KDV 
alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3— İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (+) bu 

gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve mas

raftı dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile onbeşgün 

içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak

lan tapu sicili He sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bı 

takılacaktır.

Tlf : 14637 — İstiklal Cd. No. 23 GEMLİK

ARKADAŞ EMLAK

EV, ARSA, DAİRE ve BENZERİ EMLAK ALIM 
SATIMINDA MENFAATİNİZ İCABI DİZE UĞRAMADAN 

KARAR VERMEYİNİZ.

HASANAĞA İZCİLİK KAMPINDA İÇME SULARI 
HASTALIK SAÇIYOR.

Bu yıl hizmete giren Gemlik Hosonoğa Boş Zamankin 
Değerlendirme Kampının içme suyunun açıkta akması 130 
yavrukurtun hayatını tehlikeye soktu.

Kamp yöneticisi ve Bursa ÎI İzcilik kuruluşu Başkanı 
Tamer Tümerderim konu hakkında şunları dedi. "15 yıl 
lık izciliğim sırasında bu kampa karşı gösteriden ilgisizli
ği hiç bir kampta görmedim. Bakanlık kuruluşumuza 
kampın tüm eksikliklerinin giderildiğini söyleyince bizde 
burada kamp açmağa karar verdik. Ama burada ne su 
var, ne doktor var, ne -bir ilaç var, ne de yeterli perso
nel var."

Tamer Tümerderim ayrıca "Kampa gittiğimizde yöneti- 
lerin devamlı mide ağrıları çektiklerini gördük. Bu sorun
la ilgilenmeleri için üs makamlardan yardım bekliyorduk. 
Ama kamp bitti yardım gelmedi" dedi.

VİNÇ MAKARASI ALTINDA KALAN İŞÇİ ÖLDÜ.

Liman İnşaat Yapımında çalışan bir işçi vinç makarası 
altında can verdi. Zara ilçesi, Kızılkale köyünden olan I 
Kemal Yeşiltepe (31), adlı işçi Liman İnşaatı yapımında 
çalışırken beton blokları kaldıran vinçin makarası düşme 
sonucu ezilerek öldü-

KÜÇÜK KUMLADA JANDARMA.

Küçük Kumla'da Jandarma teşkiletının bugüne kadar 
gösterdiği çalışma takdirle karşılanmıştır.

Geçen yıllara göre bu- yıl Küçük Kumla'da çevreyi ra 
hatsız edecek olayların olmaması jandarmanın etkin bir 
biçimde çalışmasından ileri gelmekte olduğu görülmüştür.

TUĞLA ve KÖMÜR SİPARİŞİ İLE EN UYGUN 
FİYATLARLA EVE TESLİM EDİLİR.

ARKADAŞ EMLAK TUĞLA ve KÖMÜR TİCARETİ

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde öden 

mezse İcra ve İflas Kanununun 133. maddesi gereğince 

ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %30 fa

izden aha ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme 

hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5— Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebil 
i için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde is 

I üyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün 
deracatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak

Tel : 14127-10176

PTT Karşısı Eski Hükümet Binası

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

GEMLİK

istiyenlerin 1989/662 sayılı dosya 
ğûmûze başvurmaları ilan olunur.

numarası ile Müdürlü-

Resmi ilanlar Tek Sütün Cm.

lora ve Mahkeme İlanları Om.

Zayi ilanları

Dernek Kongre İlanları

Kooperatif Kongre İlanları

Tüzük ilanları (sayfa sayısı dikkate alınır)

3000 TL.

1500 TL.

5000 TL.

40.000 TL.

60.000 TL.

200.000 TL
İcra Müdürü

Abdurrahman Çelik

(I. İf. K. 126)
(X) İlgililer tabirine irtifak hakkı 
sahipleri de dahildir.

AKDOĞANLAR

ABONE

Altı Aylık 15.000 TL.

Yılhk 30.000 TL.

İNŞAAT ve TİCARET 

zümrüt duvar kağidi bayII v 
NALBURİYE TİCARETİ

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlansın veya ya
yınlanmasın geri verilmez.
Gazetemiz basın ahlak yasasına uymaya taahhüt 

eder.

Hüseyin Akdoğanlar

Gemlik Körfez Gazetesini Okuyunuz 
Okutunuz Abone Olunuz.

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

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.

İstMdol Cd. Gürle İş Merkezi No. 13 Tlf : 13132
NURETTİN SEMİZ
Eski Belediye karşısı Kat 2 Tel ; 11896 Gemlik

Gemlikliler Müjde
Şimdi Tatil (Plaj) 
kıyafetlerinizde

ÇATAK GİYİM DE 
bulabilirsiniz

Türkiyenin en seçkin 
firmalarının Tüm çeşitleri 

Çatak Giyimde
* Kom * Nelson * Ayyıldız 
Mayolar s Bikiniler, biskletçi 

Şortları (Tayt) * kom
Penyelüx Penye tşörtleri 

Şort takımları, Penye Havlu 
Elbiseleri

ve diğer tüm çeşitlerimizle 
hizmetinizdeyiz.

Bayanlar için hakiki deri 
fantazi çantalar

ALİ ÇATAK
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sok.
Otel Umurbey Altı Tel: Gemlik

BÜYÜK KUMLA’DA KAPALI OTO GARAJLI 
SATILIK VİLLA

Tel : Gündüz 9-251 12365 Gece 9-24 410209
TAKAS OLUR

KAYIP
Gemlik Nufüs Müdürlüğünden almış olduğum Nüfûs 

cüzdanımı, Askeri kimli kartımı ve izin belgemi kaybettim.
Hükümsüzdür.

Fuat BAYDAP
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VEFAT ve 
TEŞEKKÜR
Ailemizin Büyüğü, değerli 

İnsan, Annemiz

MEBRURE
AKÇA

14 Temmuz 1990 Cumartesi günü vefat 
etmiştir.

Annemizin hastalığı sırasında yakın 
ilgililerini esirgemeyen Gemlik Devlet 
Hastanesi Başhekimi

Op. Dr. Ali Muhin Sözer’e
Nörolog Gülizar Arifoğluna

Dahliye Müteahsızı

Dr. Yaşar Yücel’e
ve tüm Hastane Personeline

Ayrıca :
Cenazemize katılan, çelenk gönderen, 
Telefon ve Telgrafla acımızı bizlerle 
paylaşan değerli eş, dost ve tanıdıklara 
teşekkür ederiz.

Kızı : Ecz. Mine AKDENİZ 
Oğulları : Cem-Cenk AKÇA

Harun Kolçak 35 Yaşını
Kumla’da Kutladı

Sinema Sanatçısı Eşref 
Kolçak’ın müzisyen oğlu Ha 
run Kolçak, Küçük Kumla'da 
ki yazlığında 35 yaş gününü 
dostlarıyla birlikte kutladı.

Büyük Kum-Tur Sitesinde 
kalan Eşref Kolçak, oğlunun 
doğum günü nedeniyle gar- 
den parti düzenledi. Bursa'lı 
tanınmış modacı Sevim 01- 
gaç ve kızı Özlem' Harun

Kumla Sahil
Yolu
hil yoluna ters giren araçid- 
rı önlüyor. Ehliyet ve hız 
kontrolü yapan yok. Oysa 
yaşı daha 18 olmayan her 
gencin altında bir araç var.

' Sırf hava olsun diye bir aşa 
ğı bir- yukarı gidip geliyorlar. 
Satıcılarla -dolu yolda yaya
ların yürümesi cambazlık ge 
rektiriyor. Arka yolların biran 
önce trafiğe açılmasını, hiç 
olmazsa hafta sonlarında sa 
hil yolunun araç trafiğine ka 
patılmasını istiyoruz. Bu ya 
pılmadığında kimse Küçük 
Kumla'da huzur bulamaz.",

Faodan Gıda
Vakfına ulaştırıldı. Vakif yet
kilileri gıda yardımından 350 
soydaşımızın yararlanaca 
ğı, dağıtıma ise önümüzdeki 
günlerde başlanacağı bildi
rildi.

Kolçak'a 35. yaşına basması 
nedeniyle birer altın taktılar.

Harun Kolçak, yaş günü 
nedeniyle yaptığı konuşma
da,, bazı basın organlarında 
kendisi alehine çıkarılan Çir
kin dedikoduların asılsız ol
duğunu, Kumla'da dostlarıy
la birarada olduğunu ve bun 
dan mutluluk duyduğunu 
söyledi.

Amonyak 
ihraç edeceğiz

Fabrika yetkilileri, "bugü
ne kadar Türkiye amonyak 
ithal eden bir ülkeydi. Gem
lik Amonyak Fabrikasının 
üretime başlamasıyla amon
yak ihraç eden ülke olaca
ğız" dediler.

Mehmet
Kaptan

RP Partisi, 'Gemlik delegesi 
Mehmet Kaptan patisinden 
ve görevinden istifa etti.

İstifa gerekçesinin işleri
nin yoğunluğundan kaynak
landığını söyleyen Kaptân, 
şimdilik bir partiye üye olma 
y: düşünmüyorum.

Evli, 2 çocuk babası olan 
Mehmet Kaptan, RP'ye 4 se 
ne önce üye olmuştu.

DUYUR U
Refah Parisi Gemlik İlçe Teşkilatındaki görevimden ve 

partiden işlerimin yoğunluğu nedeniyle istifa ettiğimi ka
muoyuna duyururum.

MEHMET KAPTAN
KAPTAN EMLAK

Rotary de Yeni Yönetim
hizmet vozgeçemiyeceği- 
miz ilkelerimiz olacak" dedi. 

Gemlik Rotary Kulübünün 
yeni dönem yönetim kurulun

do, Teoman Ekim (Başkan), 
Ali Mutman (Sekreter), Ra- 
şit Özkırım (Sayman), oKani 
Başer, Kadri Güler.

ADAYIMIZ KUMLA’YA 
HİZMET VERECEĞİNE 
İNANIYORUM
avantaj olduğunu belirterek söyle konuştu :

"Küçük Kumla kış ve yaz aylarında ayrı nüfusları olan 
çevremizin enbüyük yerleşim merkezlerinden biridir. Bu 
nedenle Belediye Başkanlarını,n nitelikleri ve-öğretimleri 
çok önemlidir. Biz adayımızın beldeye büyük hizmetler 
vereceğine inanıyoruz. Sağduyulu seçmen 19 Ağustos’ta 
bunu ispatlayacaktır.”

MUTFAKTA KOKUSUZ
LEZZETTE EMSALSİZ

Artık canlı cani! Alabalık sofranızda 

Yatakkaya T esişlerinde 
üretilen alabalıkları 

seçip evinize 
götürebiliyorsunuz 

Unutulmaz Alabalık lezzetini sizde tadın

GİRESUN BİRTAŞ DEMİR TİCARET SANAYİ A.Ş.
İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN GEMLİK

Esas Mukavelemizin 8.inci maddesinin tadil maksadiyie 
idare meclisimjizce yapılması kararlaştırılan Olağan Üs
tü Genel Kurul toplantısı 5.8.1990 günü saat 14.00'de aşa 
ğıda yazılı gündemi görüşmek üzere Pak İş Hanı Kat 3 
No. S'da yapılacak-bu toplantıda hazır bulunacak ortak
larımız gerek kendilerine ait gerek temsil edecekleri di
ğer pay sahiplerine ait belgeleri toplantı gününden bir 
hafta evvel Pak İş Hanı Kat 3 No. 9’daki şirket merkezi 
ne tevdi ederek toplantıya giriş kartı almaları lazımdır.

Kendilerini mümessil vasıtasıyle temsil ettireceklerin 
tanzim edecekleri selahiyet namenin münderecatı aşağı
da gösterilmiştir.

Sayın hissedarların "bilgi edinmesi ve belirli gün ve sa 
atte toplantıya teşrifleri rica olunur.

SAYGILARIMIZLA

GÜNDEM

1— Bir başkan bir 'katip iki oy toplayıcısından müte
şekkil divanın seçilmesi

2—- Genel kurul toplantı zaptının imzası hususunda baş 
kanlık divanına yetki verilmesi

3— Esas mukavelenamenin 8.inci maddesinin aşağıda 
ki şekilde tadilinin karara bağlanması

Giresun Birtaş Demir Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nin 
esas mukavelesinin 8.inci maddesinin tadiline ait tadil 
layihasıdır.

ESKİ ŞEKLİ :

Madde 8— Şirketin sermayesi 15.000.000. (Onbeş mil
yon) TL. olup her biri 10.000. (Onbin) TL. değerinde 1500 
(Bihbeşyüz) hisseye ayrılmıştır. Sermayenin 6.000.000. 
(Altı milyon) TL., aşağıda isimleri yazılı ortaklar tarafın
dan taahhüt edilmiş ve sermayenin yüzde on'u 1.500.000. 
(Birmilyon beşyüz) TL. Türk Ticaret Kanununun 280 mad 
desî gereğince tediye edilmiştir.

Şirketin tedrici kuruluşuna göre halka açılmak suretiy
le taahhüt edilecek '9.000.000. (Dokuz milyon) TL. serma 
ye payından taahhüt sırasında ödenmesi gereken 1/4 ka 
nuni ödentiden artakalan sermaye taahhütleri şirketin tü 
zel kişilik kazanmasından sonra en geç bir yıl içinde yö 
netim kurulunun tesbit edeceği tarihlerde pay sahiplerin 
den istenecektir.

YENİ ŞEKLİ :

SERMAYE :

Madde 8— Şirket sermayesi 60.000.000. (Altmış milyon) 
lira kıymetinde olup bu sermaye her biri 10.000. (Onbin) 
lira kıymetinde 6000 hisseye ayrılmıştır.

Bu defa artırılan 45.000.000. (Kırkbeş milyon) lira ise 
tamamen taahhüt edilmiş %25î’i naklen ödenmiştir Geri 
ye 'kalan %75’i de yönetim kurulunun alacağı . kararlar 
çerçevesinde ödenecektir.

Daha önceki sermayeyi meydana getiren 15.000.000. 
(Onbeş milyon) liranın tamamı nakten ödenmiştir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 30.cu maddesi 
uyarınca yapılır.

Hisse senetleri nama yazılır.
Hisse senetleri 10.000. (Onbin) liralık kupürler halinde 

bastırılabilir.
Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse 

senedi çıkarılmaz.
Giresun Birtaş Demir Ticaret Sanayi Anonim Şirketi 

idare Meclisi Başkanlığına GEMLİK
Giresun Birtaş Demir Ticaret Sanayi Anonim Ş rketinin 

5.8.1990 tarihinde aktedeceği olağanüstü genel kurul top 
lantısına mazeretime binaen gelemiyeceğimden beni tem 
Sj|en mümessil tayin ettim.
Adı geçene malik olduğum aşağıdaki miktar ve numara 
lan yazılı hisse senetlerine göre tanzim edilecek giriş 
kartının verilmesini rica ederim.

MERKEZ :

Kavşağı

Gazhane Cd. No. 32 Gemlik Kumla : Sağlık Ocağı

Çınarcık Şube!': Hâmamyolu Çınarcık

SATILIK DAİRE

MANASTIR BAYTAŞ SİTESİNDE 4. KATTA 115 m2 S 
CEPHELİ TAM DENİZ MANZARALI DAİRE SATILIKTIR.

Müracaat : Tel : 11797 GEMLİK

KAYIP

Bursa Emniyet Müdürlüğünden almış olduğum pasapor 
tumu kaybettim. Hükümsüzdür.

M Mûbetcel ÖZER
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Matbaamızda 
Nişan Nikâh, Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık 
TM : 11797 Gemlik

Seçim maratonu başladı

Kumla da Seçmen
Listeleri Kesinleşti

Ticaret ve Sanayi Odasından Bilimsel Seminer

ZEYTİNCİLİK, ZEYTİN
İŞLETMELERİ
TARTIŞILACAK

• 19 AĞUSTOS TA YAPILACAK SEÇİMLERDE BELEDİYE 
BAŞKANLIĞINA SHP'DEN MUSTAFA YILMAZ, MÇP’DEN 
ALİ YAVUZER, DSP’DEN M. ÜMRAN DEMİRCİ, RP'DEN 
M. ALTAN KARAPAŞAOĞLU, ANAPTAN EŞREF GÜRE 
KATILIYOR.

• SHP İLÇE BAŞKANI ERKAN MUTMAN, "SEÇİMLERE 
DEĞER. BUNUN HESABINI MUTLAKA SORACAĞIZ" DE

• İLÇE SEÇİM KURULUNA BAŞVURAN 345 KIŞI KÜ
ÇÜK KUMLA’DA İKAMET ETTİKLERİNİ BİLDİREREK SEÇ 
MEN LİSTELERİNE ALINMASINI İSTEDİ. İLÇE SEÇİM 
KURULU BAŞVURULARI KABUL ETTİ. BÖYLECE SEÇ
MEN SAYISI 3023'E YÜKSELDİ.

30 GÜN KALA 345 KİŞİNİN KUMLA’LI OLMASI DİKKATE

Küçük Kumla da 19 Ağus
tos günü yapılacak Belediye 
Başkanlığı seçimlerinde 3023 
seçmen 9 sandıkta oy kulla
nacak. 345 kişi ikametinin 
Kumla da olduğunu belirte
rek seçmen listelerine katıl
dı.

Seçim heyecanının Küçük 
Kumla da başlaması önümüz 
deki günlerde yazlıkçılara ye 
ni bir ilgi kaynağı oluştura
cak. Geçen hafta Demokra
tik Sol Parti ve Sosyal De

mokrat Halkçı Parti Seçim 
Süroionnı açtı.

DSP İl ve Itçş Yöneticile
riyle Belediye Başkan adayı 
Mehmet Ümran Demirci Si
teler Mahallesinde DSP ve

Karacaali
Gençlik Kampı 
Kızların

Karacaali Gençlik kampı 
bu yıl da kızlara ayrıldı. İkin 
ci devre 18 Temmuz'da baş
ladı ve 27 Temmuz'da sona 
-erecek;

Eğitim şefi İsmail Güngör 
den aldığımız bilgilere göre 
Om öğretimden 183 kız 
öğrenci dulunyor.
Devamı Sayfa 4 te

Haftaya Bakış
ÎŞ BİLENİN...

Kafiri Qüler

Küçük Kum’ada Belediye Başkanlığı seçimlerine çey 
rek kala ortalığı "sahtecilik" iddiaları aldı götürüyor,

İlçe Seçim Kurulunca hazırlanan seçim takviminin İşle 
meye başlamasıyla 17 Temmuz günü seçimlerde oy kul
lanacakların kesin durumları da belirlendi.

Seçmen listeleri muhtarlıklarda ve İlçe Seçim Kurulun
da askiya çıkarıldı. Askı süresi sonunda listelerde adı ol 
mayanlar seçmen listelerine alınması için başvurularda 
bulundular.

Gelin görünki kışlık nüfus u2 bini bulmayan ve bu nü 
füsun seçme yeteneğine sahip olan yaklaşık 900 kişi bü 
lunan Küçük Kuıp a-'da 345 kişi seçimlerde oy kullanmak 
için başvurmuş.

Başvuru için bu kişiler Siteler ve Güzel Yalı Mahalle 
Muhtarlıklarından "Mahallemizde oturmaktadır" diye İka 
met belgesi alabilmişler.
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Ecevlt’lerin posterleriyle 
süslü Seçim Bürosunu açar
ken seçimlerde iddialı olduk 
lannı belirtiler.

SHP seçim Bürosunu Yu
nustu Park karşısına açtı. 
Küçük Kumla SHP Belde Baş 
kanı Atilla Akgün, resmi açı 
lışın önümüzdeki günlerde 
törenle yapılacağını söyledi.

SEÇMEN LİSTELERİ
İlçe Seçim Kurulu'ndan al 

dığımız bilgilere göre 19 A- 
ğustos günü yapılacak se
çimlerde oy kullanacakların 
seçmen listeleri kesinleşti. 
İlgililer, 343 kişinin muhtar
lıklardan aldıkları belgelerle 
kendilerine başvurarak seç
men llste^ering katılmalarını

“ERKAN MUTMAN SEÇİMLERE ÇEYREK
KALA KİMLER NAKİL YAPTIRDI”

Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti İlçe Başkanı Erkan 
Mutman, Küçük Kumla Bele 
diye Başkanlığı seçimleri ne 
deniyle yaptığı açıklamada, 
"Seçimlere çeyrek kala kim 
ler Kumla'lı oldu. ANAP se
çimleri kazanacağın^ sanı
yorsa yanılıyor" dedi.

istedi. İlçe Seçim Kurulu baş 
vuruları olumlu bularak lis
telere ekledi. Listelerde SHP 
Belde Teşkilatı Başkanı Atil
la Akgün itiraz etti. İlçe Se
çim Kurulu itirazı yerinde 
bulmadı. Bu kez il Seçim Ku 
ruluna itiraz edildi, il Seçim 
Kuruiu’da verdiği kararla iti 
razda nakil yaptıran seçmen 
.erin durumlarının belgeliye- 
cek yeterli kanıtın ^bulunma
dığı, adil mercthlerden belge 
getirilmesi gerektiği vurgu
landı.

GEÇİCİ ASKI

öte yandan, Belediye Baş 
kanlığı seçimlerine katılaca
ğını açıklayan siyasi parti
lerden Sosyalist Parti ve Is

SHP 'ilçe’Başkanı Mutman 
"345 kişinin Küçük Kumla 
muhtarlarından aldıkları sah 
te ikamet belgeleri İle seç
men kütüklerini Kumla'ya ak 
tarmaları ANAP'a seçimleri' 
kazandırmaya yetmlye- 
cektlr. Biz bu işin takipçisi
yiz ve sonuna kadar kovala

Rotary
Ziyaretleri
Sürüyor

'Gemlik Rotary Kulübü- ye
ril - yöneticileri Kaymakam ye 
Garnizon Komutanını ziyaret 
etti.
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Geleneksel Sınır taş 
Tavla Şampiyonası 
Sonuçlandı

Matematik
Profösörü San
Şampiyonu

Geleneksel Sınırtaş Tavla 
yarışmasını Matematik Pro
fösörü Doktor Necdet San 
kazandı.
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lahatçı Demokrasi Partisi, 
başvuru süresinde adayları
nı İlçe Seçim Kuruluna bil
dirmedi.

Seçimlere katılacak parti
ler ve adaylarının 18 Tem
muz günü İlçe Seçim Kurulu 
tarafından geçici ilanları ya 
pildi. ilçe Seçim Kurulu, 
SHP adayının Mustafa Yıl

maz, Milliyetçi Çalışma Par
tisi adayının Ali Yavuzer, De 
mokratlk Sol Parti adayının 
M. Ümran Demirçi, Refah 
Parti adayının M. Alton Ka- 
rapaşaoğlu, ANAP adayının 
ise Eşref Güre olduğunu res 
men açıkladı.

Küçük Kumla Belediye
Devamı Sayfa 4 'te

yacağız. Küçük 'Kumla yapı

lan seçim asfaltı için mutla

ka eski Belediye Başkamnın 

ölmesi mi gerekliydi. ANAP 

yapılacak ilk genel seçimler 

de siyasi tarihimizin derin

liklerine .-.gömülecektir." 
" Şeklinde konuştu. "

Kore Gazisi Trafiğe 
Kurban Gitti

Ahmet Acarlı 
öldü eşi ise 
yaralandı

Dörtyol'da meydana gelen 
kazada Ahmet Acarlı (60) öl 
dü, eşi tee yaralandı.

Geçtiğimiz hafta Çarşam
ba günü saat 23.15 sıraların 
da dörtyol kavşağındaki Hi

sar sitesine kızlarına ziyare
te giden Ahmet Acar'h (60) 
ve eşi ziyaret dönüşü karşı

dan karşıya geçerken. Bursa 
dan Yalova yönüne gitmekte 
olan Nuri Göleç yönetimin

deki ZG 20918 plakalı merse 
des marka özel oto çarptı.
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Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası "Zeytincilik, Zeytin İş
letmeleri ve Sorunları" konu 
lu seminer düzenliyor.

Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkan vekili Mehmet Tur
gut, ilçemizde ilk kez bilim
sel bir toplantıda zeytincilik 
konusunun ele alınarak işle
neceğini belirtti.

30 Temmuz 1990 Pazarte
si günü Ticaret ve Sanayi 
Odası Kulüp Lokalinde yapı
lacak olan seminere tanın
mış bilim adamları katılacak.

Devlet Bakanı Örüç 
Gemlikteydi

Fıstıklı’ya 
500lük Santral

Devlet Bakanı Hüsamettin 
Örüç, Fıstıklı'da 500 abone
lik otomatik telefon santra
lını hizmete açtı. Bakan, Kü 
çük Kumla ve Armutlu’da va 
tandaşlârdan dert dinledi.

Devlet Bakanı Hüsamettin- 
öğüç, beraberinde Bursa Va 

‘İsi Erdoğan Şağinoğiu 've 
'ANAP yöneticileri olduğu 
halde Cuma günü Küçü 
Kumla’ya geldi. Belediye 
Başkan Vekili Eşref Güre’yl 
makamında ziyaret eden Ba 
kan Örüç, daha sonra gazi
nolara giderek vatandaşlar
la görüştü.
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Belediye Başkanı
Yıllık İzinden Döndü

Dimili Yarın
Görevde
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Böyle olay görülmüş şey değil

İki Hastane Arasında Kayboldu
• "Defresif Sendrom” hos'.nl ğ na yakalanan Harem Mu 
rat Aday, 3 Mayıs günü Gemlik Devlet Hastanen embu- 
lansı He Bursa Devlet Hastanesine götürüldü. A cck, 
hasta o günden beri bulunamıyor.

Böylesi bir olay ancak romanlarda o’ur. Evet, bîr sûre 
önce Marmara Birlik Gemlik Kooperatifinde çalışan Ha
şan Murat Aday’ın akıbeti ancak romanlara konu olabıle
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TAŞI GEDİĞİNE

BUNDAN BÖYLE...
TUSİAD BAŞKANI HAKKINDA SİYASET YAPIYOR 

İDDİASI İLE SORUŞTURMA AÇILMIŞ...
BUNDAN BÖYLE, KİMSE ARTIK PARASI KADAR DA 

KONUŞAMAYACAK DESENİZE...

Bir gün sürecek olan se 
miner, saat â.cO'da Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Ke 
mal Akıt’ın açılış konuşma
sıyla başlayacak.

Akıt'tan sonra Türkiye Zi
raat Odaları Biriğli Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Öz 
bek, Türk Standartlan Ensti 
tüsü Yönetim Kurulu Başka
nı Yılmaz Anyörük, Tarim 
Orman ve Kâyişleri Bakanlı
ğı Koruma Kontrol Genel 
Müdürü Prof. Dr. Ersin Istan 
bulluoğlu, Zeytincilik Araştır 
ma Enstitüsü Müdürü Cemil 
Sanfakıoğlu saat 11.00 değin 
sürecek bölümde konuşacak 
lor.

Tebliğ ve Tartışmalann 
üç bölümde ele alınacağı se 
minerde, oturumları Ticaret 
ve Sanayi Odası Meclis Baş 
kanı Tevfik Soloksubaşı, 
•Başkan Vekili Mehmet Tur
gut, Ticaret Borsası Başkanı 
İnan Tamer yönetecek.

Site Arkası
Pislik Yuvası

Kumla’daki Ayşem Sitesi 
kanalizasyonunu site arkası 
na boşaltıyor.

Ayşem sitesinin arkası ile 
Yüksel Kardeşler sitesinin 
yan tarafının lağımlarla dolu 
bir göl haline geldiğini söy
leyen site sakinleri durum
dan şikayetçiler. Pisliğin si
nek yaptığını vurgulayan si
te sakinleri, yöneticilerin ku- 
yulann vidanjörie çekileceği
ni kendilerine ilettiklerini 
söylediler. Ancak, Ayşem fos 
septiklerini yine bahçeye bo 
şaltğı göyleniyor.
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İş Bilenin...
İlce Secim Kurulu polis değil ki adamların Bursa'nın 

bilmem nerenin hangi mahallesinde oturduğunu saptasın
Kurul gelen belgeye göre karar verir. Öyle de yapılmış.
Buna SHP Kumla Belde Teşkilatı itiraz etmiş. Ama iti 

razlanna delil teşkil edecek belge sunamayınca itiraz ka 
bul edi’memiş.

X . x.
Anladığım kadarıyla seçimlere hiyl© karıştırılmak üzere, 

ama SHP itiraz işinde beceriksiz. Durum böyle olunca 
ANAP malı götürmek üzere.

Eğer seçimlere iddia edildiği gibi hiyle karışmışsa, bu
nu ispat ettirmek SHP ve seçime katı'acak öbür partile
re düşer.

Ne yapılır. Başvuru listeleri yasal sürede incelenir, ve 
çok kısa zamanda tüm örgüt seferber olarak saptadıkla 
n kişilerin gerçek ikametlerinin mahkeme yoluyla tesbiti 
nî yaptırırlar. Bu zor bir yo' değil, hem de başvuranların 
çoğunun Bursa'Iı olması söz konusuysa.

Sonrası kolay, itiraz dilekçesine mahkeme 'kararı ekle
nir. İş biter. O zaman İlce Secim Kurulu'do "Kaldıki suç 
teşkil eden bu fiillerin Adli tahkikatı konu edi'erek fiilin 
tesbiti ve sorumlularına da tecziyesi her zaman yetkili 
mercilerden istenebilir" demek zorunda kalmazdı.

"İş bilenin kılıç kuşananın" bu bir atasözüdür. Sayın 
muhalefet parti eri lütfen birer -çözünüzü açın, "atı alan 
Osküdan geçiyor." 
t iyi haftalar dileğiyle.

İki Hastane Arasında kayboldu
cek türden.

Cevdet Aday, emekli bir subay. Yaşamını yanlız sürdü 
ren ve Haşan Murat Aday'ın yaşlı babası. Anday, Gem’ik 
Ûçe Emniyet Müdürlüğüne 20 Temmuz 1990 günü verdi
ği dilekçesinde oğlunun başına gelenleri acı bir dille an 
latıyor ve Haşan Aday’ın bulunmasını yetkililerden istiyor.

Cevdet Aday, dilekçesinde oğlunun başından geçenleri 
şöyle anlatıyor :

"38 yaşındaki oğlum Haşan Murat Aday, muhtemelen 
“Defresif Sendrom ve Beslenme Bozukluğu" hasta'ıkla 
nndan rahatsızdı. Ailesinden boşanmış, fazla alkol alma 
sı ve sürekli bîr işte çalışmaması sonucu ben oğluma 
bakamıyordum. Çünkü yanlız yaşayan, eşi ölmüş emek i 
bîr subayım. Oğlumun kaldığı otel ve öbür masraflarını 
haricen ödüyordum.

3 Mayıs günü anîden kaldığı otelde aniden rahatsızla
nan oğlumu ilçemizde serbest hekim Dr. Ali Özgür mu
ayene ederek fotokopisi ektesunulu "geçici rapor" ile 
Gemlik Devlet Hastanesine yatınlmasını istiyor. Gemlik 
Belediyesine ait bir ambulans ile oğ'um aynı saatte Gem 
lik Devlet Hastanesine götürüldüğünde, hastaya vaki baş 
vuruyu hiç kayda geçmeksizin ve fakat yanlarına erkek 
bir sağlık memuru katarak oğlumu Bursa Devlet Hastane 
sine gönderiyor. Oğlumu Bursa’ya sevk eden Gemlik Dev 
iet Hastanesindeki doktor ismi Feza Şen’dir.

Bursa Dev'et Hastanesince kaydı alınmayan oğlumun 
bugün akıbeti meçhuldür. Hastaneye yatırılmadığını be
yan ediyorlar. Oğlum iki devlet hastanesi arasında düpe 
düz kayboldu. I

Bende kendim 70 yaşında kalp hastası ve nefes darlı
ğı olan bir emekli askerim. Oğlumun bulunmasını veya 
akıbetinin ne olduğunun tarafıma açık'anmasını istiyorum

Ayaca olayda kusuru bulunanlar hakkında gerekli ya 
sal soruşturmanın yapılmasını arz ve talep eylerim.

Dertli babanın emniyet yetkililerine seslenişi ve o'ayda 
kusuru bulunanlar hakkında yasal soruşturmanın açılma 
sini istemesi hakkı. -

Evet, Haşan Murat Aday'a ne oldu. 38 yaşındaki koca 
adam yaşlı baba tarafından 2.5 aydır aranıyor. Bakırköy 
Sinir Hastalıkları Hastanesine varana dek. Ama ortalarda 
bu'unamıyor.

Gemlik Devlet Hastanesi yetkililerinin Bursa Devlet Has 
tanesine 3Moyıs günü götürdük demelerine.karşın kayıt
larda hastaneye bu adda bir giriş yapılmamış.

Hasan'a ne oldu? Bu soru yanıt bekliyor. Haşan İki 
devlet kurumu arasında buhar olı/p uçmadı ya.

TASFİYE HALİNDE 
S.S. ÖZ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 

TASFİYE MEMURLUĞUNDAN
ÜÇÜNCÜ İLAN

Kooperatifimizin 23 Haziran 1990 tarihli olağan genel 
kurulunda tasfiyesine karar verilmiştir. Kooperatifimizde 
borcu ve alacağı olanların belgeleri ile birlikte en geç 
bir yıl içinde aşağıdaki adreste tasfiye kuruluna müracu • 
atları ilan olunur.

Testiye Memurları
Hilmi Tanrısever Kenan Özmen Haldun Yılmaz 

Adres : Hamldiye Mh. İlıca Cd. Barış Sk. öğretmenler 
Apt. Da. 6 GEMLİK

Yamanlar Ticaret I

, ' ı
TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 

HALI^ HER TÜR MOBİLYA ‘ ve BÜRO MALZEMELERİ 

ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR.

HAŞAN YAMAN

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

Tel : 10176-14479 GEMLİK
l

Kayhan Danış Sk. Altuntaş İşhanı No. 5L4 BURSA

(Tekelin doğu aralığı) Tlf : 226364.

SAYIN GEMLİKLİLER
Fotoğraf çekimlerinde sîzlere en güzelini vermek 

olan .amacımızı şimdi kaliteli cihazlar ile VİDEO 
çekimlerinde de sürdürüyoruz.

ARZU ETTİĞİNİZ İYİBİR ÇEKİM İSE NOTUNUZU 
ALDIRMAKTA GEÇ KALMAYIN 

FOTO ŞEN
. " GÜVENİLİR İSİM "

TEL r 118 24 KAYHAN MAH. 1 Nolu Cad. GEMLİK

ARKADAŞ EMLAK
EV, ARSA, DAİRE ve BENZERİ EMLAK ALIM 

SATIMINDA MENFAATİNİZ İCABI BİZE UĞRAMADAN 

‘ KARAR VERMEYİNİZ.

TUĞLA ve KÖMÜR SİPARİŞİ İLE EN UYGUN 
FİYATLARLA EVE TESLİM EDİLİR.

ARKADAŞ EMLAK TUĞLA ve KÖMÜR TİCARETİ

Tel. : 14127-10176

PTT Karşısı.-Eski Hükümet Binası ' GEMLİK3

KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi. İlanlar Tek. Sütün Om. 3000 TL.

İcra ve Mahkeme İlanları Cm. 1500 TL.

Zayi ilanları 5000 Tİ-

Dernek Kongre İlanları * 40.000 TL.

Kooperatif Kongre İlanları 60.000 TL.

I sağlık köşesi

HAZIRLAYAN

Dr. ALİ ÖZGÜR

İnsanlar Neyi Arar
Bir insan, eğer hiçbir şey araya girmezse, her an en 

I şiddetli arzusunu giderecek en güçlü gerginliğini rahatlat 
। maya çalışacak biçimde davranır. Doyurulan her arzu 

onu barış ve güvenlik ya da sıkıntıdan kurtulma olan he 
define yaklaştırır. Sıkıntı, gerilimin belirtecidir ve enerji 
dengesi düzeltilince azalır. Hiç kimse hiçbir zaman hede 
fine tam olarak ulaşamaz. Çünkü yeni arzular fışkınr ve 

I bir anda doyum bulmaya çalışan öyle çok arzu vardır 
ki birini doyurma .olasılığı sıklıkla diğerlerinin gerilimin! 
artırır. Uykuda bile tam bir huzur yoktur ve horul horul 

I uyuyan, biri bile gece boyunca düzenli aralıklarla huzur- 
| suzca kıpırdanır.

Yaşam ekşi sigaralar ve biletleri öteki cüzdanda unu
tan acı kadınlar gibi kızdırıcılar ve de insanları, arzulan 

| nı doyurmaktan,alıkoymakla tehdit eden böylece de ge
rilim ve sıkıntılarını artıran daha az mizahi iç ve dış en 

I gellemelerle doludur. Önemli olan olayların kendileri de 
ğill arzuların olması doyumu üzerindeki etkileridir. Aynı 
şey, aynı anda iki insanın başına gelebilir ye onların ge 

; leceğe ilişkin arzularına bağlı olarak birine, sıkıntı verdi- 
| ği halde diğerini etkilemeyebilir. Sıkıntı olayın kendisine 

bağlıymış gibi görünebilir. Ama aslında yalnızca olayın 
arzuları 'doyurma olasılığını etkilemesinden doğmuştur. 
İki otomobilin aynı .yol şeridinde aynı-anda lastikleri pat 

. layabilir ama bu kazanın her sürücüde yaratacağı sıkıntı 
miktarı tümüyle onun yakın ve uzak geleceğe ilişkin ar
zularına .bağlı olacaktır; ne denli acelesi olduğuna, para
sal durumuna, kiminle birlikte olduğuna ve de eğer güç
lü bir örnek vermek gerekirse bazı durumlarda mesane
nin durumuna benzemektedir. Bazı, keyifli'gençleri sıkıntı 
duymak bir yana olayı eğlenceli bile bulabilirler. İşini yi 
tirme sıkıntısı iş durumundan kaynaklanıyormuş gibi ge
lebilir ama yalnızca bireyin midenisi doyurabilme, komşu 
lahnı etkileme ve çocuklarını mutlu etme arzularının teh 
dit edilmesinden doğar. Hiç bir aile endişesi, düzenli ye 
me ya da komşularını paslanmaz çelik mallarıyla etkile
me arzusu olmayan biradam böyle bir sıkıntıya hiçbir za

I man düşmeyecek ve bir hippi ya da varilde yaşayan bir 
i filozof olmakla pekala yetinebileceektir. Sıkıntıyı olası kı 

lan dışarıda neolup bittiği değil içerideki arzulardır. Ar-
I zu yoksa, sıkıntı da yok. İzleyicilerine denli kalabalık o- 

lursa olsun bir ceset sahneye çıkma korkuşu çekmez.
İnsanlar güvenlik aradıklarını sanırlar ama aslında ara

dıkları- "güvenlik duygusudur." Çünkü gerçek güvenlik 
kuşkusuz yoktur. Güvenlik duygusu, gerilimler! ve sıkıntı 

! İn giderme ve arzulan doyurma araçlarına sahip olmakla 
I artar. 'Bu insan enerji sisteminde dengeyi güvence altına 
! almaya yardım eder. Temel arzu gerilimlerimizin nasılda 
i çalışma yaratıcı olduğunu görünce sıkıntıdan kurtulmaya 
! çabalamanın yaygın olarak sandığımız gibi her zaman gü 
j venii bir konum aramaya denk düşmediğini anlayacağız.

■İnsanlar en ivedi arzularını doyuracak yollar arayarak 
bir güvenlikduygusuna ulaşmaya çabalarlar ama ne ya 

1 zık ki diğer arzular ve dış güçler araya girerler. Yönetebi 
lecekleri ya da arzularına ulaşmada hiç bir tehdit oluş
turmadıkları açık -olduğunda, dış güçlerden duyulan korku 
yok olduğu halde gerilimin giderilme yollan gözönüne 
.'gelmedikçe arzularla bağlantılı sıkıntı yokolmaz.

Kızartma tavasını atalım...

KAYIP

Güler Ticaret
•KARABÜK DEMİR

< ÇİMENTO
• TUĞLA

< BÎRÎKET 
SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER

Tlf : 14637 — İstiklal Cd. No. 23 GEMLİK

Tüzük İlanları (sayfa sayısı dikkate alınır) 200.000 TL

ABONE
-———■

Altı Aylık 15.000 TL.

Yıllık 30.000 TL-
■ •

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlansın veya Ya* 
yınlanmasın geri verilmez.
Gazetemiz basın ahlak yasasına' uymaya taahhüt 

eder.

Kütahya Trafik Müdürlüğünden almış olduğum 
29358 nolu (E) -sınıfı eğliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Hikmet SARICA

KAYIP

■ İstanbul Yıldız Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümünden almış olduğum öğrenci kimliğimi kaybettim. 

Hükümsüzdür.

Adile AYAR
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POCLAIN İş M akması

(Kazıcı Yükleyici) Fara, Arsa 
Ev Daire Zeytinlik karşılığı 
satılıktır.

Tel: 20130 Gemlik

ELEMANARANIYOR
Yılmaz Petrol Engiiriicük Tesislerinde : 
tezgahtar olarak çalışacak Bay Bayan ■ 

i elemanlar aranıyor.

Müracatlann'şahsen yapılması, bilgi için 
10924 - 11252 nolu telefonların aranması 
rica olunur.

15 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

YIL :3 SAYI : 109 FİYATI 25 KURUŞ 25 TEMMUZ W?5

BİR HAFTADA ONİKİ KAZA MEYDANA GELDİ

Deniz mevsiminin başlamasıyla hızlanan trafik akımı 
kazalara yol açıyor.

Yetkililerden aldığımız bilgilere göre, bu hafta ilçemiz 
de 12 adet trafik suçlusu adliyeye sevkedlldi. İlgililer ka 
zaların dikkatsiz, fazla hızlı araç kullanmak, yollann dar 
ve araçların çok fazla olması nedeniyle meydana gekf.ği 
ni belirttiler.

Hafta içindeki kazalarda bir kişi öldü, bütün araçlar 
maddi zarar gördü.

kJjçuk İlanlar
BU KÖŞEDE YAYINLANAN İLANDAN ÜCRET ALIN

MAMAKTADIR GAZETENİZ Gemlik KÖRFEZ'|n HİZMETİ 
OLAN BU KÖŞEDE SİZİN DE HER TÜRLÜ SATILIK ve 
KİRALIK İLANLARINIZI Yayınlıyoruz.

TELEFONLARIMIZ : 11797 — 14223

SATILIK - KİRALIK
NİZAM EMLAK : Tel : 13763

Daire, arazi, oto alım satımı. Plaka devir İşleri yapılır. 
♦ Gemsas'ta 435 m2 arsa üzeıîne deniz manzaralı 
100 m2 2 adet daire
♦ Hisanepe mh. 95 m2 deniz manzaralı daire
♦ Lise cd. 5. kat 115 m2 kaloriferli daire
♦ Bahkpazan Kumla yolu 100 m2 (vade olur)
♦ Kapaklı köyünde lüks villalar
♦ Orhangazi cd. 120 m2 5. kat
♦ Ilıca cd. 100 er m2’Iik daireler 7.ayda teslim vadeli

LİDER EMLAK TEL : 13100

♦Büyük Kumla yeni yola cepheli 5680 m2 arazi İçinde 
iki katlı bina 4 dairen 1. kattakiler 125 m2 2. kattaki- 
fer 150 m2 suyu elektriği mevcut
♦Rıhtımda 80-90-85-65 m2 daireler
♦Kaynan mahallesinde 75 m2 2. kat
♦Kayhan Mahallesinde 120 m2 2. kat
♦Lise Caddesinde 90 m2 4, kat

FORUM IMLAK Tel : 14288 

♦Gemsaz'da deniz kenarında arsa İmarlı 500 m2 36 mil
♦Kordonda 95 m2 lüks deniz manzaralı 60 milyon
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Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

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

1 günde davetiye basılır.
Gazhane Caddesi Şirin Pasajı T!f : 11797 Gemlik

♦Tamamen körfez manzaralı 2. kat 110 m2 1 ay 
sonra teslim 45. milyon

♦Asfalt kenarı 100' m2 bina şömineli, barbekülü, yüz
me havuzlu, çardaklı içinde dere akan 5000 m2'llk 
arazi ile satılık 80 milyon vadeli

♦Gemlik Sanayi bölgesinde araziler 12.000 m2 3590 
m2 2000 m2 6100 m2 35 milyondan itibaren

♦Ovaakça'da asfalta tam cephe 3500 m2 İmarlı arazi

KARTAL EMLAK Tel : 13086

ALIM SATIMDA GÜVENCENİZ
Yeni Belediye Pasajı No. 16 — GEMLİK

PEHLİVAN EMLAK Tel ; 20 817

♦Bursa Yalova yolu üstünde yola '100 m2 cepheli 
satılık zeytinlik m2'sl- 70 bin TL.

•Bursa Yalova yolu üstünde sanayi İmarlı 5132 m2 
4940 m2 satılık zeytinlik 150 milyon

•Manastırda 115 m2 asansörlü, kaloriferli İnşaat ha 
Ünde Temmuz ayında teslim 50 milyon ,

♦Kordonda 125 m2 asansörlü, kaloriferli hideoforlu
•Sağlık Ocağı arkasında müstakil 3 daire 1 mağaza 

100 m2 125 milyon
♦Orhangazi Cd. 75 m2 3. kat 22 milyon
•Manastırda Günaydın Yapi Kooperatifinde 1. kat 

•kalorlfelı İçi lüks 125 m2 60 milyon

ÜMİT EMLAK TEL : 14219

♦ Hisartepede deniz manzaralı imar durumlu 
müstakil arsalar
+ Gemeas'da satılık arsalar 480-500-620 m2
+ Orhangazi cd. bitmiş belediye yapı koop binasında 
120 m2 30 milyon
♦ Gemsaz'da deniz kenarı lüks villalar 130 m2 
150.000.000 TL. yarısı .peşin yarısı 10 ay vade 
♦ Gemsaz'da satılık muhtelif arsalar ve daireler 85 m2 
deniz kenarında 65 milyon

Ayrıca Nişan, Nikah 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve 

Her türlü
Basım İsleriniz İçin¥ 9

Hizmetinizdedir.
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İZZET KAPTAN TURİSTLERİN İLGİLERİNİ ÇEKİYOR.

Her yıl olduğu gibi bu yılda izzet Kaptan Kumla’lı tu
ristlerin takdirini toplamaya başladı.

■Kaptan belgesi alan izzet Kaptan, yeni diktirdiği elbise 
teriyle ilçe turizmine büyük katkıları oluyor. İzzet Kaptan 
ın bu tür davranışları turistlerin Gemlik’e karşı olan ilgi I 

lerini artırıyor.

GENÇLİK KUPASI ŞAMPİYONU DOĞANSPOR.

Gemlikli gençlerin kendi aralarında kurduktan sporku 
tüpleri futbol karşılaşmaları sonuçlandı.

Liderliği ilk maçtan beri elinde tutan Doğanspor, şam 
piyon oldu. Gemlik'ti futbol severler karşılaşmalann güzel 
bittiğini, Doğanspor'un haklı olarak şampiyon olduğunu 
belirttiler.

İlan
1— Belediyemiz Mezbahasına soğuk hava tesisi yaptın 
2—i Şartnamesi mesai saatleri içinde Hesap İşleri Mü- 

lacaktır. •
düdüğünde görülebilir.

3— İhale Belediye Encümeni huzurunda 1.8.1990 günü 
saat 15.00'de açık teklif suretiyle yapılacaktır.

4— Tahmini bedeli 20.000 000.. TL. olup geçici temina 
tı 600.000.- TLdlr.

5— İsteklilerde aranan şartlar.
A- Ticaret ve Sanayi Odası belgesi
B- İmza sirküleri

ı Atilla KÖSE
Belediye Başkan V.

(Basın 20)

GEMLİK AZOT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

Derneğimizin aşağıda yazılı o’an maddeleri değiştiril
miş ve eklenmiştir.

5l-e) Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye 
oyunu bizzat kullanır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

31-a) Derneğin gelirleri şunlardır yıllık 36.00 TLdır.
a) Aylık, aidat 3.00 TLdır. Yılık 36.000 TLdır.
Madde 33- Dernek aşağıdaki defterleri tutar.
a) Üye kayıt defterr :
Derneğe girenlerin kimlikleri, demeğe giriş tarihleri, ay 

lık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.
b) Karar Defteri : Yönetim kurulun karadan, tarih ve 

numara sırasıyle bu deftere yazılır. Kararların altı başkan 
ve üyelerce İmzalanır.

d) Gelir ve Gider Defteri : Demek namına alınan bütün I 
paraların alındıkları, harcanan para'annda verildikleri yer 
ler açık ve düzenli olarak bu deftere yazılır.

e) Bütçe Kesin Hesap ve Blanco Defteri : Bütçe, kesin 
hesap blançolar bu deftere.yazılır.

f) Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaş eşyalar bu 
deftere iş'enir.

g) Alındı Belgesi Kayıt Defteri :
Dernek gelirlerinde alınmasında kullanılan alındı belge I 

leri bu deftere kaydedilir.
Bu sayı'an defterlerin Noterden tasdikli olması zorun

ludur.

K A YIP
Bursa trafik şubesinden almış olduğum 
148445 nolu ehliyetimi kaybettim 
Hükümsüzdür.

Ahmet Sal
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jg Dizgi ve Baskı >»
fi Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
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MUTFAKTA KOKUSUZ 

LEZZETTE EMSALSİZ 
Artık canlı canlı Alabalık sofranızda 

Yatakkaya Tesislerinde 
üretilen alabalıkları 

seçip evinize 
götürebiliyorsunuz 

Unutulmaz Alabalık lezzetini sizde tadın

MERKEZ s 

Gazhane Cd. No. 32 Gemlik 

Kumla : Sağlık Ocağı

Yatakkaya Z „ 
ALABALIK TESİSLERİ
ktİkiai. caddesi no.-40 gemlik ı bursa Hamamyolu Çınarcık

TEL: 1251) 10425 
TESİS: HAYDARÎYE KÖYÜ GEMLİK

Rotary
Ziyaretleri 
Sürüyor

Geçtiğimiz hafta Rotary 
Kulübü Başkanı Av. Teoman 
Ekim başkanlığında bir he
yet önce Kaymakam Coşkun 
Ertürk’ü makamında ziyaret 
etti.

Ekim, Kaymakam Ertürk’e 
kulübün onur üyeliğinin yeni 
den yönetim kurulunda görü 
şülüp devam edilmesine ka 
rar alındığını belirterek :

"Sîzleri aramızda görmek 
bizieri onurlandırıyor. Bu yıl 
Rotary Internasyonlliği öncü 
lüğünde okuma-yazma sefer 
ligine bizde katılıyoruz. Gem 
lik’te de okuma-yazma bil
meyenlere yardımcı olaca
ğız. Milli Eğitim’le birlikte ça 
lışmak istiyoruz" dedi.

Kaymakam Ertürk ise "a- 
çılacak büvisayar kursuna 
yer aradıklarını, kulübün ken 
dilerine yardımcı olmalarını 
istedi.

Rotary yöneticileri daha 
sonra Askeri Araştırma En- 
titü ve Eğitim Merkezi Ko
mutanı Kıdemli Albay Muzaf 
fer Kuş’u ziyaret ettiler.

Profösör San Dimili Yarın
Şampiyonu Görevde

Küçük Kumla yolunda bu 
lunan Sınırtaş Sitesinde dü
zenlenen geleneksel Tavla 
Şampiyonasına, 18 yarışma
cı katıldı. Yapılan yarışma 
sonunda, Profösör Doktor 
Necdet San ile Diş Doktoru 
Lütfü A'tıner finale kaldı. 
Zorlu finalde, Profösör Dok
tor Necdet San, Lütfü Altı- 
ner’i 5-3 yenerek şampiyon 
olmayı başardı.

Fıstıklıya 500 
lük Santral

Cumartesi günü Bursa'da 
ki bir açılışa katılan Dev’et 
Bakanı, aynı gün Fıstıklı Kö
yüne giderek, köye kurulan 
500’lük otomatik PTT telefon 
santralını hizmete açtı. Ba
kan ilk konuşmayı Bursa'da 
ki oğluyla yaptı.

Bakan Örüç, Fıstıklı'dan 
Amutlu'ya geçerek, Be'ediye 
Başkam Celal Göç'ü ziyaret 
etti. Daha sonra kendini bek 
liyen Armutlu'lularlada görü
şerek sorunlarını dinledi.

Belediye Başkanı Nezj 
Dimili, yıllık izni sona erme 
den yann görevine başlıyor.

Kurban bayramında yıllı] 
izne çıkan Belod*ye Brşkaı 
Nezih Dımi’i. Yugoslavya •« 
İtalya'ya turistik gezi düzee 
ledi. 15 gün süren Yoğosku 
ya ve İtalya gezisinden ânca 
ki gün dönen Belediye Baş
kanı yann görevine başlıya

Kumlada
Seçmen
Listeleri
Başkanlığına adaylık başvu 
ruları 30 Temmuz günü ke
sinleşecek.

İlçe Seçim Kurulunca sea 
men listeleri başvurulan I 
göre hazırlandı. Seçme i 
kartları ise dağıtılmak üzer k 

bekletiliyor.
Seçimler için, seçim takı I 

mi yürürken, önümüzde» 
günlerde seçim maraton!I 

hızlanacak ve Kumla’do reni 
li günlere tanık olacağız, r

Gençlik Kampı Kızların
ta misafir olarak kalan 5 
FinlandiyalI Kazan Türkleri 
bulunuyor.

Kampa İstanbul, Ankara, 
İzmit, Bursa, Sakarya illerin
den gelen öğrenciler hergün 
saat 8.00’de kalkıyor. Kamp
ta 1. gün yerleşim yapılıp, 
2. gün ise çevre gezisi ve 
gece eğlence yapılıyor, 7. 
gün ise körfezde motor gezi 
si düzenleniyor, 10. v© kam
pın- son günü ise veda gece 
si yapılıyor ve sabah öğren
ciler kamptan ayrılıyorlar.

Kamp süresince gruplar 
sırayla nöbet tutar. Her gün 
saat 10.30-12.00’ye ve 3.00-

5.00‘e kadar denize kontrol
lü biçimde girilir. Kampta 12 
tane lider kamp süresince 
deniz eğitimi veriyor. Bura
dan her öğrenci yüzme bile
rek çıkacağını söyleyen, eği
tim şefi İsmail Güngör ayrı
ca kampta spor müsabaka
ları düzenlendiğini ve başarı 
Iı olanlara başarı belgesi ve 
rildiğini belirtti.

Kampta ayrıca el sanatla
rı faaliyetide sürdürülüyor. 
Şunun yanında Öğrenciler 
folklor, santranç, çevre' gü
zelliği, kamp bakımı hakkın
da ve müzik eğitimi de gö
rüyorlar.

Ahmet Acarlı
Öldü Eşi ise
Yaralandı
Olay yerinde yaşlı Ahmet 
Acarlı can verdi. Eşi Neba- 

hat Acarlı ise yaralı olarak 
Bursa Sosyal Sigortalar, Has 
tanesine kaldırıldı.

Adliyeye sevk edilen Nuri 
Güleç serbest bırakıldı.

Rotary 
Ziyaretleri

Seminerde tebliğ sunacak 
konuşmacılar şunlar :

Ahsen Erol, Ayşe Feryal 
Hepşenol, Orhan Başkan, Ay 
han Derya Tetik, Dr. İsmail 
Mert, Münir Aksoy, Tansu 
Güven, Dr. Adem Minare, 
Nadir Işık.

Seminerde zeytincilik ko
nusu her konuda yetkili kişi
lerce ele alınıp işlenecek.

NUR TEKNİK._______
TELEVİZYON VİDEO MÜZİK SETİ SERVİSİMİZ

YETENEKLİ KADRO VE TAMİR CİHAZLARIMIZLA
HANGİ MARKA VE ARIZA DURUMU NE OLURSA
OLSUN ANINDA ARIZA TE3BİTİ UYGUN FİAT VE 

GÜNÜNDE TESLİMLE 
HİZMETİNİZDEDİR.

NURETTİN SEMİZ
Eski Belediye karşısı Kat 2 Tel : 118S8 Gemlik

Gemlikliler Müjde
Şimdi Tatil (Plaj) 
kıyafetlerinizde

ÇATAK GİYİM DE 
bulabilirsiniz

Türkiyenin en seçkin 
firmalarının Tüm çeşitleri 

Çatak Giyimde
ı * Kom * Nelson * Ayyıldız 

Mayolar, Bikiniler, biskletçi 
Şortları (Tayt) * kom

Penyelüx Penye tşörtleri 
Şort takımları, Penye Havlu

Elbiseleri
ve diğer tüm çeşitlerimizle 

hizmetinizdeyiz.
Bayanlar için hakiki deri 

fantazi çantalar

ALÎ ÇATAK
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sok.
Otel Umurbey Altı Tel: Gemlik

KAYIP

Gemlik Tekel Müdürlüğünden almış olduğum Tekel 

defterimi ve Ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Hümmet ÇAM

AKDOĞANLAR
İNŞAAT ve TİCARET 

ZÜMRÜT DUVAR KAĞIDI BAYİİ ve 

NALBURİYE TİCARETİ 
| I

Hüseyin Akdoğanlar
DUVAR KÂĞIDI VE POSTER KAPLAMA

I •
HALIFLEKS

PARKE ,
MARLEY DÖŞEME i H

FASARİT

BADANA VE YAĞLI BOYA İŞLERİ

İTİNA İLE YAPILIR. : I1

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

EFES RESTAURANlj: 

Piyanist Şantör KEMAL ile ı y 
Kumla günlerinde ck
Günlük taze Balık, Izgara Et çeşitleriI n 

sıcak ve soğuk mezeler 
itinalı servis - huzur dolu dakikalar 

h
Küçük Kumla Yalısı Çay Bahçeleri 
Karşısı - Kumla İD
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Matbaamızda 
Nişan Nikâh, Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık 
1 K : 11797 Gemlik

ita Mahallesinde
TİCARET ve SANAYİ ODASINDAN DÖRT 
DÖRTLÜK SEMİNER

ZEYTİNCİLİĞE

Belediyeden Yıkım
• BEŞ YIL ÖNCE BAFRA'NIN KÖYLERİNDEN GEMLİK 
E GÖÇ ETTİRİLEN ATA MAHALLESİNE YERLEŞTİRİLEN 

LER. EVLERİNİN YANLARINA YAPTIKLARI AĞIR VE DE 

POLAR BELEDİYE DOZERLERİ TARAFINDAN YIKILMASI 

İÇİN EMİR VERİLDİ.

> MAHALLE HALKININ AĞIRLARIN ÜZERLERİNE ÇIKA 
RAK YIKIMI ENGELLEMESİ ÜZERİNE OLAY YERİNE 
GELEN BELEDİYE BAŞKANI NEZİH DİMİLİ, MAHALLE 
HALKIYLA KONUŞTU. MAHALLELİNİN AĞIR
LARIN ÜZERLERİNDEKİ BETONU YIKMASI İÇİN TAAH
HÜT ALINDI.

Ata Mahallesinde geçtiği
miz hafta trajik b«r olay ya
şandı. İlk kez Belediye ye 
□it Kepçe vatandaşın yaptı
ğı kaçak ağır ve depolan 
toplu yıkıma geçti.

Baraj yapımı nedeniyle 5 
yii önce Samsun’un Bafra 
ilçesinden zorunlu olarak 
Gemlik’e göç ettirilen köylü
ler. Feyziye Köyü için yaptı
rılan Ata Mahallesindeki ko
nutlara yerleştiler.

Köyden koparılıp kentli ya 
pılan yaklaşık 70 hane, bir 
süre sonra evlerinin bahçele 
rine ruhsatsız eklentiler yap
mağa başladılar.

ANAPIı belediye dönemin 
de yapılan eklentiler, seçim 
kaygusuyla görmezlikten 
gelindi. Üzerlerine kat çıkıla 
cak şekilde inşa edilen eklen 
tilerin için hayvan barındırıl
mağa başlayınca, kentleşen 
Ata Mahalleliler tarafından 
Belediye’ye şikayet edildi.

Fen işleri ekipleri, eklenti
lerin yıkılması için mahalleli 
ye süre tanıdı, süre daha 
sonra uzatıldı. Mahallelinin 
eklentl.eri yıkmaması üzeri
ne belediye yıkım ekipleri

SHP KUMLA SEÇİM 

BÜROSUNU AÇTI

Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti, 19 Ağustos günü yapı 
lacak Küçük Kumla Belediye 
Başkanlığı nedeniyle oluştur 
duğu Seçim Bürosu'nu tören 
ie açtı.

Kumla Yunustu Gazinolar 
karşısında tutulan Parti Se
çim Bürosu, Erdal İnönü, De 
niz Saykal ve Belediye Baş
kan adayı Mustafa Yılmaz'ın 
fotoğrafları ile süslendi. SHP 
bayraklarıyla donatılan Se
çim Bürosunun açılış tören
leri geçtiğimiz hafa cuma 
günü gerçekleşti.

ı* Açılışı SHP Merkez Dlslp- 
lin Kurulu üyesi Beyhan Ak- 
gün, Hollanda Sosyal Dernok 
rat Parti Merkez Karar Yöne 

geçtiğimiz hafta Ata Mahal
lesine girdi.

Bu arada mahalle halkı yı 
kılacak eklentilerin üzerine 
oturarak yıkımı engelledi. 
Yıkım ekipleri ile mahalleli 
orasında tartışma çıktı. Ekip 
ler bir damı yıktılar. Olayla
rın büyümesini önlemek İçin 
polis tetbir aldı. Durum tel
sizle Belediye Başkanı Ne

Basın toplantısında 11 Genel Meclisi çalışmaları anlatıldı

AYDIN ERENOĞLU “KUMLA'DA
KİMSEYİ

DYP İlçe Başkanı Aydın 
Erenoğlu, yaptığı basın top
lantısında Küçük Kumla’da 
yapılacak olan Belediye Baş 
kanlığı seçimlerinde hiçbir 
partiye destek vermlyecekle 
rini söyledi.

Geçtiğimiz hafta parti İlçe 
binasında İl Genel Meclisi 
üyeleri Ekrem Düzgün ve Ah 
met Bağcı He birlikte basın 
toplantısı düzenleyen Aydın 
Erenoğlu, İl Genel Meclisi 

tim Kurulunun Türk üyesi Se 
çil Arda'da katıldı.

SHP İlçe Başkanı Erkan 
Mutman, Gemlik Belediye 
Başkanı Nezih Dimili, SHP 
İlçe Yönetim Kurulu üyeleri 
ve Belediye Meclis üyeleri 
İle Küçük Kumla’lıların hazır 
bulunduğu açılışta konuşan 
İlçe Başkanı Erkan Mutman, 
Belediye Başkanlığı seçimle
rine 3023 seçmenin katılaca 
ğını belirterek şunları söyle
di :

"Adayımız İktisatçı Muşta 
fa Yılmaz sîzlerin destekle
rini bekliyor. 1? Ağustoa’a 
kadar hep beraber tediyece- 
ğiz. Amacımız Kumla'yı so
runsuz bir hale getirmek." 

zih DimlH'ye bildirildi. Dimili 
olay yerine gelerek, vatan
daşlarla konuştu. Yapılan!- 
şln yasal olmadığını, eklenti 
terin üzerinin 'betonla kapa
tılmasının ve demir dizler 

bırakılmasına razı oiamıya- 
caklarını belirterek, "aranız
dan bazıları bize başvura
rak damlardan çıkan koku
dan rahatsız olduklarını bil

DESTEKLEMİYORUZ,,
üyelerinin yaptığı çalışmaları ma alınmıştır. Fıstıklı, Kurtul, 
anlattı. Kurşunlu ve Büyük Kumla1
^ydı^EnM^Tur^Eteîedİye nın. su ®orunu ‘Bitirilmiştir, 
tarafından Âta Mahallesinde'^Narİ1 Köyüne hizmet binası 
yapılan yıkımı eleştirerek ko?yapılmıştır. Katırlı, Selimiye

nuşmasına başladı. Erenoğ
lu, Feyziye Köyü İçin yapı
lan Ata Mahalle evlerine Baf 
ra’dan gelenlerin yerleştiril
diğini belirterek, ‘Köylü va
tandaş köylünün yapması 
gerekeni yapar, bunlarla uğ
raşır, geçimini sağlar. Şimdi 
bu İnsanlara siz Gemlik’e gel 
diniz burada kanun nizam 
vardır. Şunu yapmayacaksı
nız, bunu yapmayacaksınız 
demek, toplumu kanunlara 
karşı kullanmak olur" dedi.

İL GENEL MECLİSİ

Erenoğlu daha sonra lı 
Genel Meclisinde bulunan
İki üyelerinin 15 ayda büyük 
işler gerçekleştirdiklerini 
söyledi. DYP'nln 26 Mart 
1989 seçimlerinde Gemlik'te 
birinci parti olduğunu belirte 
rek şöyle konuştu :

"Gemllk’ln 27 tane köyü 
var. Köylerin birçoğu, 26 
Mart 1989’a kadar AP. döne 
mlnde yapılan ve ‘başlatılan 
İşlerin dışında, ANAP döne
minde büyük bir hizmet gör
memiştir. Cihattı, Feyziye,
Şükriye, Hamldiye, Murato- 
ba, Yenlköy, Güvenil, Hayda 
riye. Mecidiye yolları AP dö 
neminde açılmış, DYP 11 Ge
nel Meclisi üyelerince bu
gün asfaltlanmaya başlan
mıştır. öteki köylerin asfalt 
ve onarım işleri İse progra- 

diriyor. Ataköy şehir hudut
ları içindedir. Belediyeler ya 
sasına uymak zorundayız. 
Size bir hafta izin veriyo
rum" dedi.

Mahalleli, başkanın sözü 
üzerine kendilerine yazılan 
taahhütleri imzaladı. Bir haf 
ta içinde eklentilerin üzerle
rindeki beton yıkılacak, yeri
ne 'kiremit örtülecek.

ye Yenlköy’ün hizmet binası 
na başlanmıştır."

Devamı Sayfa 4’te

DYP İlçe Başkanı 
Aydın Erenoğlu

Alman Öğrencilerin Jesti

Sakat Gence
Tekerlekli
Sandalye
Geçtiğimiz yıl Kurtul Köy.ü 

ne konuk olarak kalan 
Darmstad'lı Alman gençler 
ayakları felçli olan Osman 
Karataş'a tekerlekli araba 
armağan ettiler.

Gemiik Kaymakamı Coş
kun Ertürk’ü ziyaret eden 
Darmstad'lı gençler, geçen 
yıl geldikleri Kurtul Köyünde 
kİ felçli gençe verdikleri sö
zü yerine getirmek için gel
diklerini, ancak, gencin öldü

Devamı Sayfa 4’te

BİLİMSEL

NEŞTER 

VURULDU
• TİCARET ve SANAYİ ODASI SALONUNDA DÜZENLE 
NEN "ZEYTİNCİLİK, ZEYTİN İŞLETMELERİ ve SORUNLA 
RI" KONULU BİLİMSEL SEMİNERDE KONUŞAN ZİRAAT 
ODALARI BAŞKANI OSMAN ÖZBEK, 400 BİN AİLENİN 
ZEYTİNCİLİKLE GEÇİNDİĞİNİ, DEVLETİN ZEYTİN 
CİYE DESTEK OLMASINI İSTEDİ.
• PROFÖSÖR ERSİN İSTANBULLÜOĞLU'DA YAPTIĞI 
KONUŞMADA KÜÇÜK ZEYTİN SANAYİCİLERİNİN BİRLEŞ 
MELERİNİ ve İHRACAATI GELİŞTİRMELERİ GEREKTİĞİ 
Nİ SÖYLEDİ. TSE BAŞKANI M. YILMAZ ARIKÖK İSE, 
"TÜKETİCİ. KİTLESİNİN BEĞENİSİNE CEVAP VERECEK 
VASIFLI ZEYTİN HAZIRLANMALIDIR" DEDİ.

Nurettin Güler

Gemlik Ticaret v© Sanayi 
Odası tarafından düzenlenen 
"Zeytincilik, Zeytin işletmeci 
liği ve Sorunları" konulu se 
miner büyük ilgi gördü. Uz
manlar ve bilim adamları 
zeytincilik konuları hakkında 
tebliğler sundular.

Dün saat 10.00’da Oda Ku 
lüp Salonunda yapılan semi 
nere konuşmacılar yanında 
çeşitli resmi ve özel kuruluş 
temsilcileri katildi.

Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, neden 
böyle bir seminere gerek ol
duğunu anlattı. Daha sonra 
ilk konuşmaya Türkiye Zira
at Odaları Birliği Başkanı

SHP İlçe Başkanı Mutman 

“Suni Seçmenle 
Seçim Kazanılmaz,

Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti İlçe Başkanı Erkan 
Mutman gazetemize yaptığı 
açıklamada, 19 Ağustos'ta 
yapılacak Küçük Kumla Be
lediye Başkanlığı seçimleri
ne suni seçmen topladığı
nı, bunun kanıtlarının ellerin 
de olduğunu söyledi.

Küçük Kumla Belediyesi 
seçimlerine Marmara Birliği 
Gemlik Müdür ve çalışanları

Devamı Sayfa 4'te

’ ? TAŞI GEDİĞİNE

BOŞUNA...
BAŞBAKAN SN. AKBULUT, "YEDİ YILLIK ANAP İKTİ- 

; DARINDA ŞEKER FABRİKASI AÇTIK" DİYE ÖVÜNÜYOR»
BOŞUNA, BOŞUNA...
MİLLETİN AĞIZ TADI ÖYLE KAÇTI Kİ» 
BİR PARMAK BAL, BİR KAŞIK ŞEKER» 
NE EDER?

Şuan 'Jamer

Osman Özbek yaptı. Özbek, 
Türkiye'de 400 bin zeytin ü- 
reticisi bulunduğunu, yüzbin 
lerce ailenin yalnız zeytin ge 
liri ile geçindiğini belirte
rek, devletin bu büyük kitle
yi desteklemesi gerektiğini

Devamı Sayfa 4'te

İlçe Emniyet 
Müdürü
Bursa’ya
Atandı

İlçemizin sevilen Emniyet 
Müdürü İsmail Hakkı Çalık 
Bursa’ya atandı.

Ani olarak Bursa’ya ata
nan Çalık, dün Bursa’daö 
görevine başladığı öğrenildi 
İsmail Hakkı Çaiık'ın hangi 
nedenle ilçemizden alındığı 
ise' öğrenilemedi.

Hırsızlara
Suçüstü

Gürle Iş Hanında çalışan 
'bayanların çantalarını çalan 
Özcan Mehmet Eri adlı hır
sız, han sakinlerince yakala 
narak emniyete teslim edildi.

Gürle Hanın üçüncü katin 
daki Yalı Kent İnşaatında 
sekreterlik yapan bir baya
nın çantasını çalan hırsız, o- 
layın farkedilmesi üzerine

Devamı Sayfa 4 te
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HAZIRLAYAN

Dr. ALİ ÖZGÜR

“İnsanlar ne yapmaya
çalışırlar,, İnsanın sorunu
Bir insanın sorunu herhangi bir enerji sisteminin soru

nunun aynısıdır. Gerilimi deşarj etmek için direnci en dü 
şük geçidi bulmak bir enerji sistemi olan pil. bir devre
de, en düşük dirençli yolu, anında bir saniyenin küçük 
bir kesiminde bulur. Başka bir enerji sistemleri olan taş
mış bir nehir ya da bir tayfun en düşük dirençli yolları 
saatler içinde bulurlar. İnsan enerji sisteminin böyle bir 
yol bulması yıkar sürebilir ve enerjiyi depomayabildiği 
için deşarj süresiz olarak geciktirilebilir.

Bir insanın içindeki psişik gerilimler kendilerini tümüy 
le değilse bile en temel o.arak, sevgi ve nefret halinde 
ortaya koyarlar ve bu iki güç anında dışavurulmaya uğ
raşır. Bu. insanın istediğini istediği anda almaya ve yo
luna çıkan, kendisini kızdıran ya da engelleyen herşeyi 
hemen yıkmaya çalışma eğilimi olduğu anlamına gelir. 
Bu doğrudan eylemi henüz üzücü deneyimler sonucu ken 

! dini tutmayı öğrenmemiş küçük bir bebek yeterince sık 
sık olarak görülmektedir. Ne yazık ki eğer bir erişkin 
böyle şeyler yapmaya kalkışırsa iki kaynaktan araya gi
renler olur. Kendileri de istediklerini, istedikleri anda elde 
etmek isteyen ve yollanna ne ya da kim çıkarsa onu or 
tadan kaldırmayı arzu eden başka insanlar, ve de ona her 
zaman istediğini istediği anda sağlamayacak ve de onun 
yaşantısını kolaylaştırmak için değişmıyecek olan doğa. 
Doğa ve insanlar yalnızca onu engelleyip arzularının ye
rine gelmesini engellemekte kalmaz aynı zamanda sürek 
fi olarak onu yok etmekle tehdit ederler/ Çevresindeki 
her enerji sistemi, fırtınalı denizler rüzgar dediğimiz kük 
reyen hava sütunları yerisarsan yanardağlar saldırgan 
hayvanlar ve diğer savaşan insanlar da gerilimlerini orta 
ya çıktığı anda doğrudan azaltacak yollar-ararlar. İnsan 
yalnızca bu diğer dinamik şeyler yoluna çıktığı için al
tüst olmamakla kalmamalı, aynı zamanda onların yoluna 
pek fazla ya da yaln.ş biçimde çıkmamak için dikkatli 
de olmalıdır. Bu nedenle sorunu, arzularını en az tehlikey 
le, hızla doyurmak için diğer enerji sistemleriyle başa çık 
manın en iyi yolunu bulmaktır. Dünyanın bir çok bölgele 
rinde bu amaçla büyü kullanılmaktadır. Şunu iyi bilirsek, 
çevremizi ne kadar doğru yargılarsak istediğimizi elde et 
mek daha kolay olacaktır.

Sonuç olarak sıkıntıya düşmeden arzularımızı doyurmak 
için sevgi ve nefreti kontrol etmeyi öğrenmek zorundayız.

Bu bir kontrol sorunudur. Biz insanlar üç grup gücü 
kontrol etmeyi öğrenmek zorundayız. Kendimizi diğer in 
sanlar ve doğa. Bu üç şey üzerinde gözlemlerimiz ne 
denli doğru ise sevgi ve nefreti güvence içinde odenli hız 

I h ve tam olarak doyurabileceğiz.
Çoğu insanın çevresindekilerin bazıları hakkında olduk 

ça iyi imgeleri vardır. İyi bir çiftçi doğanın işleyişini an- 
• lar. Başarılı bir iş adamı insanın belirli koşullarda neyi 
• yapmay ayatkın olduklarını kavrar. Ama olsa olsa nadir 
'.tbir. birey kendi sevgi ve nefretinin, ayırdına varmadan 
| kendisine ne yaptırabileceği hakkında kesin bir fikre sa 

' hiptir.
İnce bir dengede tutulması gereken bu üç gerçeği yö 

netmenin bir yolu vardır. Bu sisteme ego, denmektedir ve 
gerçekçilik ilkesine göre çalıştığı kabul edilmektedir. Bi
reyin içsel gerilimler! ve çevresindeki enerji sistemlerinin 
gerilimler! hakkında hassas gözlemler ve yargılamalarda 
bulunduğu ve sonra da onun davranışlarını buna en uy
gun olarak en büyük avantaj doğrultusunda yönlendirdi 
ği kabul edilmektedir.

Bir insan diğer insanlar ve çevresindeki nesneler kar
şısında ne denli akıllı olursa olsun kendi iradesiyle başa 
çıkamadıkça huzur bulamaz. Sonuçta mutluluk kadınları 
veya erkekleri etkilemek ya da para kazanmak değil ken 
di akimın içinde barış yapabilmektir. Zor bir dünyada in
san egosunun sorunu, yaratıcı ve yıkıcı dürtüleri güvenle 
doyurmak için içsel ve dışsal en düşük dirençli yolları 
bulmaktır. Toplumun sorunu ise yaratıcı dürtüleri besle
yip yıkıcı olanları engellemektir.

AKDOĞANLAR
İNŞAAT ve TİCARET 

ZÜMRÜT DUVAR KAĞIDI BAYİİ ve
NALBURİYE TİCARETİ

Hüseyin Akdoğanlar
DUVAR KAĞIDI VE POSTER KAPLAMA

HALIFLEKS

PARKE

MARLEY DÖŞEME

FASARİT

BADANA VE YAĞLI BOYA İŞLERİ
İTİNA İLE YAPILIR.

I
İstiklal Cd. Gürle İş Merkezi No. 13 Tlf : 12132

EFES RESTAURANT I
Piyanist Şantör KEMAL ile

I Kumla günlerinde

Günlük taze Balık, Izgara Et çeşitleri 
sıcak ve soğuk mezeler 
itinalı servis - huzur dolu dakikalar

Küçük Kumla Yalısı Çay Bahçeleri
Karşısı - Kumla

Yamanlar Ticaret

TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 

HALI, HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ

ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR,

HAŞAN YAMAN

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

Tel : 10176-14479 GEMLİK

Kayhan Danış Sk. Altuntaş işhanı No. 5L4 BURSA

(Tekelin doğu aralığı) Tlf : 226364

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

ARKADAŞ- EMLAK

EV, ARSA, DAİRE ve BENZERİ EMLAK ALIM 

SATIMINDA MENFAATİNİZ İCABI BİZE UĞRAMADAN

KARAR VERMEYİNİZ';

TUĞLA ve KÖMÜR SİPARİŞİ İLE EN UYGUN 

FİYATLARLA EVE TESLİM EDİLİR.

ARKADAŞ EMLAK TUĞLA ve KÖMÜR TİCARETİ

Tel : 14127-10176

PTT Karşısı Eski Hükümet Binası GEMLİK

Gemlikliler Müjde
Şimdi Tatil (Plaj) !
kıyafetlerinizde

ÇATAK GİYİM DE ‘
bulabilirsiniz

Türkiyenin en seçkin 
firmalarının Tüm çeşitleri

Çatak Giyimde j 

ı * Kom * Nelson * Ayyıldız 
i Mayolar, Bikiniler, biskletçi

Şortları (Tayt) * kom
Penyelüx Penye tşörtleri 

Şort takımları, Penye Havlu 
Elbiseleri

ve diğer tüm çeşitlerimizle i 
hizmetinizdeyiz.

Bayanlar için hakiki deri 
fantazi çantalar

ALİ ÇATAK
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sok.
Otel Umurbey Altı TelGendik

SAYIN GEMLİKLİLER
Fotoğraf çekimlerinde sîzlere en güzelini vermek 

olan amacımızı şimdi kaliteli cihazlar He-VİDEO 
çekimlerinde de sürdürüyoruz^

ARZU ETTİĞİNİZ İYİBİR ÇEKİM İSE NOTUNUZU
ALDIRMAKTA GEÇ KALMAYIN

FOTO ŞEN-
" GÜVENİLİR İSİM."

TEL : 118 24 KAYHAN MAH. 1 Nolu Cad. GEMLİK

Güler Ticaret
•KARABÜK DEMİR

< ÇİMENTO
• TUĞLA 

< BİRİKET
. SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER

Tlf : 14637 — İstiklal Cd. No. 23 GEMLİK

.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

KAYIP

Türk Silahlı Kuvvetleri Emekli Subay kartımı, İstonbd! 

Belediyesi Emekli Müfettiş kartım ve İstanbul Trafik Mâ 

düdüğünden almış olduğum eğliyetimi kaybettim.

Hükümsüzdür.

Ş. Muammer SOZKURT
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KAJÇUK İLANLAR
BU KÖŞEDE YAYINLANAN İLANDAN ÜCRET ALIN

MAMAKTADIR. GAZETENİZ Gemlik KÖRFEZ'ln HİZMETİ
OLAN BU KÖŞEDE SİZİN DE HER TÜRLÜ SATILIK 
KİRALIK İLANLARINIZI Yayınlıyoruz.

TELEFONLARIMIZ : 11797 — 14223

SATILIK - KİRALIK
NİZAM EMLAK : Tel : 13763

ve

♦Tamamen körfez manzaralı 2. kat 110 m2 1 ay 
sonra teslim 45 milyon

♦Asfalt kenarı 100 m2 bina şömineli, barbekülü, yüz
me havuzlu, çardaklı içinde dere akan 5000 m2’lik 
arazi ile satılık 80 milyon vadeli

♦Gemlik Sanayi bölgesinde araziler 12.000 m2 35T0 
m2 2000 m2 6100 m2 35 milyondan itibaren

♦Ovoakça’da asfalta tam cephe 3500 m2 imarlı arazi

GEMLİK KÖRFEZ
YIL 3 SAYI: 110 FİYATI : 25 KURUŞ 2 AĞUSTOS 1975

KÜÇÜK KUMLA'DAKİ ÇANKAYA FIRINI KAPATILDI

KARTAL EMLAK Tel : 13086

ALIM SATIMDA GÜVENCENİZ
Yeni, Belediye Pasajı No.16 — GEMLİK

PEHLİVAN EMLAK Tel : 20 817

Kumla'nın en temiz ve sağlık koşullarına uygun 
Çankaya'nın Seçkin şubesi kapatıldı.

Alınan bilgilere göre, fırında dondurma imal edilip

fm

so
tılması ve dondurmacı ruhsatı bulunmaması üzerine ka
patılma karan verildi.

Çankaya fırının kapatılması, Kumla'da günün konu
su oldu.

Daire, arazi, oto alım satımı. Plaka devir işleri yapılır. 
♦ Gemsas’ta 435 m2 arsa üzerine deniz manzaralı 
100 m2 2 adet daire
♦ Hisartepe mh. 95 m2 deniz manzaralı daire
♦ Lise cd. 5. kat 115 m2 kaloriferli daire
♦ Balıkpazarı Kumla yolu 100 m2 (vade olur)
♦ Kapaklı köyünde lüks villalar
♦ Orhangazi cd. 120 m2 5. kat
♦ Ilıca cd. 100’er m2’lik daireler 7.ayda teslim vadeli

♦Bursa Yalova yolu üstünde yola 100 m2 
satılık zeytinlik m2'sl 70 bin TL.

Bursa Yalova yolu üstünde sanayi imarlı 
4940 m2 satılık zeytinlik 150 milyon

®Manastır'da 115 m2 asansörlü, kaloriferli 
(inde Temmuz ayında teslim 50 milyon

cepheli

5132 m2

İnşaat ha

LİDER EMLAK TEL : 13100

♦Kordonda 125 m2 asansörlü, kaloriferli hideoforlu
®Sağlık Ocağı arkasında müstakil 3 daire 1 mağaza 

100 m2 125 milyon
♦Orhangazi Cd. 75 m2 3. kat 22 milyon
^Manastırda Günaydın Yapı Kooperatifinde 1. kat 

kalorifeli içi lüks 125 m2 60 milyon

GEMLİK'TE OPTİMİST YARIŞMALARI

Bursa Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünce Gemlik ve 
Mudanya’da optimist yanşmaları düzenlendi.

Gemlik Su Sporları Kulübü yöneticilerinden aldığımız 
bilgilere göre, yarışmalar 9 Ağustos günü Gemlik'te baş 
lıyacok. 2. yarış aynı gün Karacaali’de, 3. yanş ise. Mu 
danya’da yapılacak.

Gemlik, İznik ve Trilye'li optimistçilerin yanşacağı 
karşılaşmalarda, Gemlik takımını Gürcan1 Yel, AH Mete. 
Levent Erez, Aydın Erez temsil edecek.

♦Büyük Kumla yeni yola cepheli 5680 m2 arazi içinde 
iki katlı bina 4 dairen 1. kattakiler 125 m2 2. kattaki- 
ler 150 m2 suyu elektriği mevcut
♦Rıhtımda 80-90-85-65 m2 daireler
♦Kayhan mahallesinde 75 m2 2. kat
♦Kayhan Mahallesinde 120 m2 2. kat
♦Lise Caddesinde 90 m2 4. kat

FORUM EMLAK Tel : 14236

♦Gemsaz’da deniz kenarında arsa imarlı 500 m2 35 mil
♦Kordonda 95 m2 lüks deniz manzaralı 60 milyon

ÜMİT EMLAK TEL : 14219

♦ Hisartepede deniz manzaralı imar durumlu 
müstakil arsalar
+ Gemsas'da satılık arsalar 480-500-620 m2
+ Orhangazi cd. bitmiş belediye yapı koop binasında 
120 m2 30 milyon
♦ Gemsaz’da deniz kenarı lüks villalar 130 m2 
150.000.000 TL. yarısı peşin yarısı 10 ay vade
♦ Gemsaz’da satılık muhtelif arsalar ve daireler 85 m2 
deniz kenarında 65 milyon

GELİR VERGİSİ 2. TAKSİTLERİ ÖDEME SÛRESİ 
UZATILDI.

31 .Temmuz akşamı sona eren 2. gelir vergisi taksitle 
rinin'ödenmesi 15 Ağustos cuma akşamına kadar uzatıldı.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre belirti
len sürede Vergi Dairelerinin çok sıkışık olması dikkate 
alınarak süre 15 gün daha uzatılmıştır.

T. C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İÜ Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü

Defterdarlıkla Anlaşmak

Matbaacılık

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

Ayrıca Nişan, Nikah 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve

Her Türlü
sim İsleriniz İçin

Hizmetinizdedir.

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

sİ

SOYADI TASHİHİ

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 1990/221 esas, 
1990/ 280 karar sayılı İlamı İle HOLAT olan soyadım 
BAYRAMOĞLU olarak değiştirilmiştir. İlan olunur.

Buyar BAYRAMOĞLU

72 Nolu gemlik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifinden

Kooperatifimizse İzmir Çamaltı Tuzlasından 600 ton 

tuz nakliye işi ihalesi 7 Ağustos tarihine rastlayan Salı 
günü saat 14.00'de Kooperatifimizde kapalı zarf usulü 
teklif almak suretiyle yapılacaktır.

Kaloriferli, Asansörlü* Sıcak sulu uydu

antenli 4. kat satılıktır

Tel • Gemlik

SAYI : 420.1 Öz. Ok’. Şb.
KONU : Özel Köseoğlu Lisesi

BURSA VALİLİĞİNE

İLGİ Bursa Va'/.nin 25.7.1990 tarih ve M.E.G. ve S. Mü
dürlüğünün 27191 sayılı yazısı.

Adı ve durumu aşağıda yazılı özel öğretim kurumuno 
625 sayılı Kanun’un 2843 sayılı Kanun’la değişik 8.'10.’11, 
maddeleri ve 23 Haziran 1985 tarih ve 18790 sayılı Res
mî Gazete'de yayımlanan "Özel Öğretim Kurumlan Yönet 
meliği"nin 11. ve 15. maddelerine göre kademeli öğreti
me başlama izni verilmiştir.

Öğretime başlama izni verildiğinin 625 s?yıh özel öğ

retim Kurulları Kanunu'nun 18. maddesi gereğince mahal 
li gazetede yayımlanması ve tanzim edil?cek ruhsatname 
nin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Gereğini ve ilgililere tebliğini rica ederim.

BAKAN ADINA Yusuf EKİNCİ
Müsteşar Yardıma»

ÖĞRETİME BAŞLAMA İZNİ VERİLEN KURUMUN :

ADI
ADRESİ

: Özel Köseoğlu Lisesi ilk kısmı
: Umurbey Paşabohçsler Mevkii Da. 12

Gemlik BURSA

KURUCUSU : Köseoğlu Özel Kurs ve Okul İşit.

KONTENJANI :
UYGULANACAK :
PROGRAMI si

SINIFLARI 
ÖĞRETİME

Ltd. Şir. adına Mehti KĞSEGİL 

166 öğrenci
Resmî ilkokullar ders dağıtım ctzsAge 
müfredat programı

BAŞLAMA TA. : 1990-1991 öğretim v*
Personel :
Ahmet Bağan Müdür
Aysel Taşkın sınıf öğretmeni

SATILIK DAİRE ve ZEYTİNLİK

AK'

Nakliye İle İlgili şartnamenıesal saatleri dahilinde Ko
operatifimizde görülebilir.
, İlgililere ilan olunur.

90 m2 1

Tel : 12556
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Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gürçay Paea|ı 
No. 5 - Tlf : 14228 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
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AYDIN ERENOĞLU 'KUMLADA
KİMSEYİ DESTEKLEMİYORUZ,,

Aydın- Erenoğlu, ANAP dö 
neminde 3 İl Genel Meclisi 
üyesine karşın 2 yılda köyle 
re 57 milyon 840 bin lira pa 
ra yardımı yapıldığını belirte 
rek. "Bu da gösteriyorki köy 
(erimizde ANAP döneminde 
hizmet yapılmamıştır'* şeklin 
de konuştu.

Basın toplantısında Milli 
Eğitim çalışmalarına da de 
ğinen Erenoğlu» Gemlik ve 
Armutlu'da yeni okullar prog 
rama alındığını, Armutlu'da 
4 derslikli bir ortaokulun İha 
leşinin yapıldığını vurgulaya 
rak, “Gemlik Hamidiye ve 
Cumhuriyet Mahallelerin-

nek konuldu. Büyük Kumla 
ve Adliye Köyü yollarının ya 
pımına başlandı. Hamidiye, 
Şükrü Şenol, Kapaklı, Fındı- 
cak, Gençali, Selimiye ilko
kullarının anarımı ile Namık 
Kemal, Umurbey okullarının 
kalorifer sorunları giderilmek 
te olduğunu" söyledi.

KUMLA SEÇİMLERİ
Gazetemiz muhabiri

nin, Küçük Kumla seçimlerin 
de tavrınız ne olacak "şek
lindeki soruyu yanıtlayan Ay 
din Erenoğlu, "Küçük Kum
la belediye’ seçimlerine ka 
tılmıyacağız. Katılan hiçbir 
partiyi de desteklemeyece-

Yine muhabirimizin "Se 
çimlere neden katılmıyorsu
nuz" sorusuna da şöyle ya 
nıt verdi :

"ANAP suç işlemektedir. 
Halka hizmet vaatleriyle se
çim yapılmasına imkan sağ 
lıyor. Böylece Anayasal suç 
işliyor. Biz Küçük Kumla’da 
seçimlere girmiyeceğlz. Bu 
suça ortak olmayacağız. 
Çünkü hangi parti kazanırsa 
kazansın, seçim demokratik 
olmayacaktır. Seçimler
den sonra da vaat edilenle
rin hiçbiri yapılmayacaktır. 
Vatandaş verdiği oylardan 
pişman olacaktır. Biz sabır-

MUTFAKTA KOKUSUZ
.fl LEZZETTE EMSALSİZ j

Artık canlı canlı Alabalık sofranızda

¥ atakkaya T esişlerinde 
üretilen alabalıkları 

seçip evinize
•. götürebiliyorsunuz

Unutulmaz Alabalık lezzetini sizde tadın
de 12*şer derslikli okul yapı
mı için 1991 yılı programına 
2 milyar 850 milyon lira öde-

ğiz. Bu seçimi hangi parti ka 
zanırsa kazansın demokratik 
olmayacaktır" dedi.

la bekliyoruz. Millete zorla 
oy verdirenlerden hesap sor 
duracağız.”

SATILIK VİLLA
Yeşim Tatil Sitesinde Dayalı
Döşeli 300 Milyon

Tel : 72104 Kurşunlu

Ağır vasıta ehliyetli 
şoför aranıyor.
Miir.: Akmantar Koli. Şti.

İSTİKLAL CADDESİ NO :40 GEMLİK t BURSA
TEL: (251) 10425

TESİS: HAYDARİYE KÖYÜ GEMLİK

MERKEZ :
Gazhane Cd. No. 32 Gömük

Kumla : Sağlık Ocağı 
Kavşağı

Çınarcık Şube
Hamamyolu Çınarcık

Tel : 11075

Gençler Saha Arıyor
Gemlik’teki mevcut sahadan yararlanamadıklarını belir 

ten gençler, ilgililerden yeni bir saha yapılmasını istiyor 

tor. 1

Türkiye Futbol Ahtrenörler ve Monitörler Derneği Gem 

Fk sorumlusu Haydar Yiğit, "Elimizde mevcut 40 tane ye 

tenekli 10-14 yaş arasında genç sporcu var. Haftada 3 

gön tarlalarda antreman yapmaktayız. Herkes gibi biz

de spor yapacak alandan yoksunuz. Belediye Başkanın

dın .yeni bir saha yapılması konusunda, bizlere yardımcı 

olmasını rica ediyoruz” dedi.

Yiğit, ayrıca televizyonda ve basında, gençliğin kahve 

köşelerinden kurtarmak için yapılan seferberlikleri duydu 

ğunu ancak, Gemlik'te spor bakımından hiç bir şey yapıl 

madiğini belirterek, "gerekiyorsa spor yapmak için kamu 

oyunda kampanya başlatacağız. Kitlelerin spora olan ilgi 

si ancak devlet desteği ile artar" şeklinde konuştu.

Zeytinciliğe Bilimsel Neşter
söyledi. Özbek, "Çiftçimizin 
eğitilmesi gereklidir. Eğitim 

gerçekleşmedikçe başarı
lı olmamız .mümkün değil" 
şeklinde konuştu.'

Daha sonra TSE Başkanı
Yılmaz Arıyörük söz aldı. Arı 
yörük, üretilen mal veya hiz
metlerin' talebi olanların ihti
yacını tam anlamıyla karşıla1 
yacak, yeni bir. teknolojiye 
geçme kalite ve kontrol şu
urunu yerleştirme, iç ve dış 
pazarlarda mallarımızın iti 
bar kazanması için standart 

ELEMAN ARANIYOR
Yılmaz Petrol Engürücük Tesislerinde 
tezgahtar olarak çalışacak Bay Bayan 
elemanlar aranıyor.

Müracatların şahsen yapılması, bilgi için 
10924 - 11252 nolu telefonların aranması 
rica olunur.

KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi İlanlar Tek Sütün Om. 3000 TL.

İcra ve Mahkeme ilanları Cm. • 1500 TL.

Zayi İlanları 5000 TL.

Dernek Kongre ilanları 40.000 TL.

Kooperatif Kongre İlanları 60.000 TL.

Tüzük İlanları (sayfa sayısı dikkate alınır) 200.000 TL

ABONE

Altı Aylık

Yıllık

15.000 TL.

30.000 TL.

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlansın veya ya* 
yınlanmasın geri verilmez.
Gazetemiz basın ahlak yasasına uymaya taahhüt 

eder.

taşmaya gerek duyulduğunu 
belirtti. 1

1980 yılından sonra • hızlı 
bir dışa açılmanın yaşandığı 
nı söyleyen Arıyörük, "Dış 
piyasalarda rekabet ortami- 
nın yaratılması ve pazar pa 

yının geliştirilmesi için ştan- 
dizasyona ve kalite kontrol 
konusuna her geçen günden 
daha çok önem verilmeli
dir" dedi. Arıyörük, Türkiye 
de 218 bin tonu yemeklik, 
882 bin tonu da yağlık zey-

Vuruldu
tin yetiştirildiğini, zeytinin ül 
ke ekonomisinde büyük payı 
olduğunu söyledi. Zeytini 
standardın^ hazırlandığı
nı hazırlama çalışmalarına 
başlandığını başta sofralık, 
zeytin, yağlık zeytin, salamu 
ra siyah zeytin, salamura ye 
şil zeytin standardının .çıka
rılacağını belirtti.

Tarım Orman Köy İşleri 
Bakanlığı Koruma Kontrol 

.Genel Müdürü Pro. Ersin İs- 
tanbulluoğlu, ıküçük zeytin 
sanayicilerinin birleşerek 
ihracaatı geliştirmeleri ge
rektiğini vurguladı. Pazarla
mada büyük sıkıntılar yaşan 
eliğini söyleyen Iştanbulluoğ- 
lu, üretici tüccar ve devlet 
üçgeninin bir sistem altında 
birleştirilmedikçe devlet kat
kısıyla birşeyler yapmanın 
imkanı olmadığını vurguladı.

Oturumun daha sonraki 
bölümünü Tevfik Solaksuba 
şı yönetti. Öğle yemeğinden 
sonraki oturumları ise Meh
met Turgut ve İnan Tamer 
yönettiler.

Toplantı izleyiciler tarafın
dan büyük İlgi ile izlendi. 
Toplantıya davet edilen ko 
nuşmacılar, bir gece önce 
konuk edilerek körfez gezisi 
yaptılar.

Hırsızlara 
Suçüstü 
kat sakinlerinin gayreti ile 
yakalandı. Mehmet Eri’nin 
daha öncede aynı tür suç
lar işlediği sorgusunda öğre
nildi, Çanta hırası mahkeme 
ce tutuklandı.

Sakat Gence 
Tekerlekli 
Sandalye 
ğünü öğrenmeleri üzerine, 
sandalyeyi Şosyal Yardımlaş \ 
ma Vakfına bağışlamayı dû . 
şündüklerini söylediler.

Kaymakam Ertürk, gençle 
ri bu davranışlarından dola- I 
yı kutlayarak, aracın Hamla ] 
ye Mahallesinde oturan felç . 
li Osman Karataş'a hediye . 
edileceğini söyledi.

Alman gençleri, Petra 
Strübel, Caterine Albert. I

i •Morkus Sshvvan, tercüman . 
Dilek Ertaş, Kurtul Köyü | 
Muhtarı Aziz Eryavuz, Halk J 
Eğitim Müdürü Kemal Çeda J 
oğlu'nun da hazır bulundu- k 
ğu bir törende, tekerlek* J 
sandalyeyi Osman Karataş'o 
armağan ettiler. Kaymakam 'j 
Coşkun Ertürk, sandalyeye r 
motor takılması için her tür- ' 
lû yardımı yapılacağını söy- I 
ledi.

Suni Seçmenle I 

nın alet edildiğini belirte’! | 
Mutman şunlan söyledi : I
'Sayın Müdür, orta (donran r 

sağladığı Gemlik'teki lojnN- 
nında oturduğu h®'I j 
de, Gemlik'te ve Küçük Kum|' 
la’da ov kullanmayı planb-K 
yor, ANAP'lılar bu şekilde oy ■ ’ 
kullanacak seçmenler temin ’ l 
ettiler. Hiç bir parti sun 1 
seçmenle seçim kazanamaz. I 
kazanmış otsa bile, yanlışlık ’ 
’an hukuk devletinde bir yer 1 
lerden döner. ANAP'ın suni I < 
seçmenlerini tek tek kamuI I 
oyuna teşhir edeceğiz. Bz^'j I 
SHP’nin kazanması için vor M 
gücümüzle çalışacağız.”
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