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31 Ağustos gecesi tekneler denize açıldı.

Balık El Yakıyor
TB8?a

•15 NİSAN GÜNÜ BAŞLAYAN KÖRFEZDE AVLANMAYASAĞI 31 AĞUSTOS GÜNÜ SAAT 24.00'DE SONA ER
Dİ. DENİZE AÇILAN BALIKÇILAR UMDUĞUNU BULAMADILAR. BALIK ŞATIŞ MAĞAZALARINDA TEZGÂHA GE
LEN BALIK AtaCi BEKLEDİ

Doğumunun 100. Yıldönümünde

DOKTOR ZİYA KAYA
TÖRENLE ANILACAK

Üç buçuk ay süren balık 
yasaklan sona erdi Balıkçı
lar 31 Ağustos gecesi deni
ze açıldılar. Ancak umdukla
rını bulamadılar.

Balıkçılar Kooperatifi Baş 
kan» Mehmet Aydın» yasak 
sûresinin uzun olmasının ba 
lıkçılan perişan ettiğini söy- 
»ai. Aydın, “masa başında 
yasak koyanlar, balıkçının 
3.5 ay ne yapacağını dü
şünmüyorlar. Şimdi arkadaş 
lanınız denize açılıyor. Ama 
umutlu değiller. Çünkü, av 
yapacağımız alanlarda ya
sak süresince trol ile algar- 
no sürekli olarak devlet gö
revlilerinin gözünün içine ba 
ka baka yapıldı. Bu süre i- 
çinde bir kişi yakalanmadı
ğı gibi ciddi ceza alan da 
olmadı. Yasağa uyan balıkçı 
ise sanki denize açılmadığı 
için cezalanmış oldu" dedi

Körfezin ve Marmara’nın 
artık ölü deniz haline dönüş 
tûgünû söyleyen Balıkçılar 
Kooperatifi Başkanı, konuş
masını şöyle sürdürdü :

Bekir Güneş 
göreve başladı

Gemlik itçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne atanan Bekir 
Güneş göreve başladı.

Eski İlçe Milli Eğitim Mü
dürü Hüseyin Algan’ın Bölge 
idare Mahkemesi kararıyla 
Gemlik'teki görevine iade e-

Devamı Sa. 4'te

Zafer Bayramı 
Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı 
vs Türk Silahlı Kuvvetler gü 
nünün 88. yıldönümü bütün 
yuma ve İlçemizde törenler 
le kuttandı

Davamı Sa. 4'te

HAFTAYA BAKIŞ

POLİTİKA CANLANIYOR
JCa&ri Güler

Bir tarafta Körfez krizi, öbür tarafta Jç politikadaki ge 
üşmeler hızla ilerliyor.

TBMM'nin 1 Eylül günü açılışında, Anayasal konuşma 
hakkını kullanan Sayın Cumhurbaşkanım dinlemek iste
meyen muhalefet partileri salonu terk ettiler.

Böylesl kritik gönlerde iç politikadaki bu önemli olayı 
Türk kamuoyu kadar, dost ve düşmanlarımızda yakından 
izledi mutlaka,

Pratovto hareketinin kritiğine girmek istemiyorum bu 
yazımda. Ancak, Türkiye'de parlementer rejimde bazı şey

Devamı Sayfa 2’de

"Eskiden Gemlik'te yakla
şık 5 bin kişi balıkçılıkla uğ 
taşırdı, ilçenin nüfusu İse 8 
10 bin idi. Yani yan yarıya 
gelir denizden elde edilirdi. 
Bugün bu rakkam düşmüş
tür. Her geçen gün balıkçı
lık yok olmaktadır. Bunun 
da nedeni denizlerimizin kir
letilmesi, yasaklara uymama 
sonuçta balık neslinin yok 
olmasıdır. Etkin önlem alın

BELEDİYE MECLİSİ 6 EYLÜL DE
OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Doğru Yol Partili encümen 
ve komisyon üyelerinin Bele- 
diye'deki görevlerinden isti
fa etmelerinden sonra, yeni 
seçimler için Meclis, Başkan 
tarafından 6 Eylül günü top 
iantıya çağrıldı.

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili tarafından Belediye

Küçük Kumla’da İthal Seçmen konusu incelemede

Savcılık Soruşturma Başlattı
SHP İlçe Başkanı Erkan 

Mutman'ın şikayeti üzerine. 
Küçük Kumla Belediye Baş
kanlığı seçimleri nedeniyle 
İkamet değişikliği yapan seç

Gemlik. Rotary’de Atılım

Her Hafta Bir Konuşmacı
• ÖZçeiik Balkan, Uluslararası Rotary Başkanının 
temsilcisi olarak Kenya'yı gezdi, izlenimlerini Perşembe 
günü yapılacak toplantıda anlatacak.

Gemlik Rotary Kulübünün 
başlattığı "her hafta bir-'ko
nuşmacı" etkinliği çerçeve
sinde bu haftaki yemekli top 
lantıda eski Guvernör Ozçe- 

mazsa dört yanı denizle çev 
rlll ülkemizde balığı ithal e- 
den bir duruma gireriz."
TEZGAHLAR EL YAKIYOR

Balıkçıların 31 Ağustos ge 
cesi denize açılmasından 
sonra ertesi gün balık hali
ne beklenen balık gelmedi. 
Bu nedenle fiyatlar anormal 
şekilde yükseldi. Pazar günü 
Gemlik Balık Satış mağaza

Meclis üyelerine gönderilen 
Meclis toplantısı konulu ya
zıda, gündemdeki maddele
rin görüşülmesi için Belediye 
Meclisinin 6 Eylül 1990 günü 
saat 14.00’de toplanacağı bil 
dirildi.

6 Eylül günü toplanacak 
olan Meclis gündeminde, es 

menler hakkında soruşturma 
açıldı.

19 Ağustos günü yapılan 
Belediye Başkanlığı seçimle 
rinde başka yerlerde İkamet

İlk Balkan Kenya’yı anlata
cak.

Gemlik Rotary Kulübü Baş 
kanı Av. Teoman Ekim, ga- 
temize yaptığı açıklamada, 
kulübün etkinliklerine' de
vam ettiğini, yakında İlçeye

Devamı Sa. 4'te

Gemlik’in 68.
Kurtuluş 
Yıldönümü 
Hazırlıkları
Başladı

Gemlik'lmlzln düşman İş
galinden -kurtuluşunun 68. 
yıldönümü törenlerle kutlana 
cak. Kutlama hazırlıklarına 
başlandı.

Devamı Sa. 4'te 

larında balık fiyatları şöyle- 
d.l
Cinsi J Fiyatı
Tekir 40 bin lira

Dil 50 bin lira

Palamut teki 10 bin lira

Lüfer 70 bin lira

Lipsoz 40 bin lira
istavrit 8-19 bin lira
Uskumru 25-30 bin lira
Iskene 50 bin lira

kİ tutanağın okunmasından 
sonra. Liman ve Depolama 
İşletmesi A.Ş.'nin genel ku
rulunda alınan sermaye art
tırırını kararının görüşülmesi, 
İstifalarla boşalan encümen 
ve komisyon üyeliklerine se
çim yapılması konuları yer 
alıyor. I 

e-en 345 seçmen İlçe Seçim 
Kuruluna başvurarak Küçük 
Kumla’da ikamet ettiklerini 
bi direni,ler ve seçmen liste
lerine yazılmışlardı.

SHP’nln listelerin askıdan 
indirilmesinden sonra yaptı-

Devamı Sa. 4’te

iş Bankası Müdürü 
Göreve Başladı

İş Bankası eski Müdürü 
Ahmet Bakar'ın Bodrum Şu
be Müdürlüğüne atanmasıy
la boşalan Şube Müdürlüğü
ne getirilen Cemil Çiloğlu, 
görevine başladı.

Gaziantep Sanayi Sitesi 
İş Bankası Müdürlüğünden 
ilçemize atanan Cemil Ciloğ 
lu, 20 yıllık bankacı.

Küçük Sanayi Sitesi 
Olağanüstü 
Kongreye Gidiyor

Gemlik Küçük Sanayi Site 
sİ Yapı Kooperatifi günde
mindeki maddeleri görüş
mek üzere olağanüstü genel 
kurula gidiyor.

Kooperatif Yönetim Kuru
lunca ortaklara gönderilen

Devamı Sa. 4’te

Cumhuriyet dönemi Gem- 
lik'in ilk Belediye Başkanı, 
CHP ve DP’nin ilk kurucusu, 
doktor,, şair, ittihat ve Terak 
kiçi, halk adamı Doktor Zi
ya Kaya, doğumunun 100. 
yılında ilçemizde törenle anı 
lacgk.

Gemlik Belediyesi tarafın
dan düzenlenen anma komi
tesine Belediye Başkanı Ne
zih Dimili, Gazeteci yazar ve 
araştırmacı Yılmaz Akkılıç, 
Gazetemiz sahibi ve Sorum 
lu Müdürü Kadri Güler, Av. 
Ali Aksoy, Ahmet Çeterez

Askeri Hara’da Devir Teslim
Gemlik Aşkeri Veteriner Araş 
tırma Enstitüsü ve Eğitim 
Merkezi Komutanı Kıdemli 
Albay Muzaffer Kuş’un Anka 
ra’ya atanması ile boşalan 
göreve Piyade Albay Özkan 
İlik, getirildi.

Askeri Haradaki Komutan 
lık görev devir teslimi nede

Üye listeleri 
Askıdan indi
SHP’de Delege 
Seç mleri 20 Eylül 
de Yapılacak

Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti ilçe Kongresine hazır
lık o.mak üzere 20 Eylül gü
nü delege seçimlerinin yapı- 
la.ajı açıklandı.

SHP İlçe Başkanı Erkan 
Mutman, gazetemize yaptığı 
anıklamada üye yenileme dö 
neminde partilerine kayıt ye 
nileyen üyelerle ilgi i listele
rin Genel Merkez’den gele
rek, cumartesi, pazar ve pa
zartesi günleri askı, a çıkarıl 
dığını söyledi. Mutman, 

"Üye listelerimiz askıdan 
indirilerek kesinlik kazanmış 
tır. Partimizin Gemlik İlçesi 
delege seçimleri 20 Eylül ta 
rihinde başlayacak 30 Eylül 
günü sona erecektir.

Öte yândan, 9 Eylül günü 
İl Teşkilatımızın düzenlediği 
Kuruluş törenleri yapılacak» 
aynı gece Altın Ceylan Tesis 
lerinde "Dayanış" yemeği ye 
necektir." dedi 

TAŞI ÇEDİĞİNE

OKUYAN DA...
BİR ÖZEL OKULLAR YÖNETİCİSİ BUYURMUŞ. "OKUL

EKOL OLMALI."
OKUTANDA, OKUYAN DA, KULA KUL OLMAMALL 
DOĞRUSU BU DEĞİL Mİ?...

’Jumrr

görev alıyorlar;
11 Eylül günü ilçemizin 

Düşman İşggjinden kurtuluş 
törenlerinin yapılmasın? 
dan sonra, saat 14.00’de Be 
lediye'de Dr. Ziya Kaya ile 
ilgili bir sergi açılacak. Da
ha sonra Düğün Salonunda 
"Kurtuluş Savaşında Gemlik 
ye Dr. Ziya Kaya" konulu an 
ma toplantısı yapılacak.

Anma toplamışında Dr. Zi 
ya Kaya’yı yakından tanıyan 

arkadaşları konuşmalar ya
pacak, şiirleri okunacak.

niyle 10 Eylül Pazartesi gü
nü Aş. Arş. ve Eğit Merk. 
Komutanlığında bir tören dü 
zenlenecek.

Saat 15.30’da yapılacak ç- 
lan devir teslim töreninde ye 
ni komutan Alb. Özkan ilik 
görevini Kıd. Albay Muzaf
fer Kuş’dan teslim alacak.

400 delege oy 
kullanacak

ANAP’ta Delege 
Seçimi Yapılıyor

Anavatan Partisi kongrele 

rinin yaklaşması üzerine ma 

halle ve köylerde delege şe 

çimlerine başlandı.

ANAP ilçe Başkanı İbra

him Tunca, ilçe merkezinde 

3-4 ye 5 Eylül günleri, köyler 

de ise 6-7 Eylül günleri par

tili üyelerin delege seçimi I- 

çin sandık başına gideceği

ni söyledi. Dün sabah parti 

binasında Hamidiye, Osman! 

ye, Demirsubaşı ve Kayhan 

Mahallelerinin delege seçim 

teri yapıldı.
Bugün, Halitpaşa, Cumhu

riyet, Hisar ve Orhaniye ma
hallelerinde, yann ise; Yeni 

Mahalle ve Balıkpazan Ma
hallesinin delege seçimleri 

yapılacak.
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Politikaya Doğru
ter değiştirilmek isteniyor. Tek adamlığa oynayan Sayın 
özal, Anayasayı çiğneyerek ANAP'ın parlementodakl ço 
ğunluğuna dayanarak isteklerini gerçekleştirmeye çalışı
yor. Her şey bu noktada kilitleniyor ve iç politikayı bir 
çıkmaza sokuyor.

Önümüzdeki günlerde Sindi Arabistan'a ABD’nin arzu 
su üzerine asker gönderirsek, iç politikanın sertleştiğini 
görürsek şaşmayalım.

Bekliyelim bakalım neler göreceğiz.
X X

ANAP Delege seçimleri dün başladı.
Gözlemlediğimiz kadarıyla, delege seçimlerinden sonra 

yapılacak ilçe kongresinin hazırlıkları da bu seçimlere 
bağlı.

İbrahim Tunca, yönetimini beğenmeyen bir grup, karşı 
çalışma içinde. İl Genel Meclis üyesi Esat Coşkun, bugün 
kü yönetimi tüm gücüyle destekliyor.

Karşı listeyi organize eden Fi Yönetim Kurulu üyesi Ha 
sem Başaran, bilindiği gibi kurucu ilçe Başkanı Hakkı 
Çakır’m Belediye Başkanı olmasıyla ilçe Başkanlığını yü
rütmüştü. Ta ki milletvekilliğine aday adayı olasıya dek..

Eski Belediye Başkanı Hakkı Çakır'ın ortalarda görün
memesi, politikadan elini eteğini çekti mi sorusunu getir 
di dün kulislere.

ANAP’ta güçlü olan hafta sonunda belli olacak. Süp- 
rizlerin her zaman yaşanabileceği ANAP'ta, kongreye 
doğru süprûzier beklenebilir.

X * 1 2 X

S.S. GEMLİK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI 
KOOPERATİFİNDEN

Kooperatifimizin 1990 yılı olağan genel kurul toplantısı 
23.9.1990 Pazargünü saat 11.00'de Sanayi Sitesi Salonun 
da yapılacaktır.

Sayın Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1— Yoklama ve açılış

2— Divan heyeti seçimi ve saygı duruşu
3— İhraç edilen ortağın durumunun müzakeresi İhracın 

kabul ya da reddi
4— Ortak ödentilerinin tesbitl
5— Sanayi sitesi inşaatı rezerv bölgesinin ve sosyal 

tesisler ile karayolu arasındaki kooperatif arsalarının ne 
yapılacağının kararlaştırılması, şayet ilave işyeri yaptırıl
masına karar verilirse yapılacak işlerin imalat ve inşaat 
işlerinin yaptırılması yönteminin belirlenmesi artık arsala 
rın satılmasına karar verilirse arsanın asgari fiyatlarının 
tesbiti ile satış şeklinin belirlenmesi ve yetkinin yönetim
kuruluna verilmesi

7— Dilekler, istekler ve kapanış.

Doğru Yol Partisinin geçtiğimiz hafta Belediye cenahın 
da. yaptığı atak dikkat çekti.

Belediye Başkanı Dimili, meclisi olağanüstü olarak top 
tantıya çağırıyor.

Encümen ve açık kalan komisyon üyeliklerine seçim- 
. ler yapılacak.

Görebildiğim kadanyla iç politikadaki hareketlilik için
de hareketsiz kalan DYP, belediye'ye yüklenerek kendine 

"hareket kazandırmağa çalışacak.
Yapılan doğru mu yanlış mı zaman bunun değerlendir 

meşinde en güçlü etkin olacak.
Bana sorarsanız, DYP'nin meclis komisyonlarından ve 

Encümenden gücünü çekmesi fayda sağlamayacak. Çün 
kî, muhalefet yapmak için istifalara gerek yoktu, muhale 
feti engelliyen neydi ki.

DYP şimdi-Belediye Meclisindeki muhalefetin başı ol
mak arzusunda. Ama Belediye çahşmalannda gördükkl, 
muhalefet bu işi beceremiyor. Bırakın birbirleriyle anlaş
mayı, aynı parti içinde iki üye birlikte hareket edemiyor.

En kritik seçimlerde hastalananlar oluyor. Meclisi terk 
eden üyelere rastlanıyor.

Sayın Erenoğlu, muhalefeti derler toparlarsa ne yapa
bilir. Bunun ile sınavını Perşembe günkü Meclis 
toplantısında göreceğiz.

Gözlerimiz perşembe toplantısında.

GEMLİK SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN

Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısı 22 Ey 
lül 1990 Cumartesi günü saat 11.00'de Zeytin Hali 2. kat 
ta No. Bila'da yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin belirtilen günde toplantıya gelmesi 
rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1— Saygı duruşu
2— Divan- başkanı seçimi
3— Yönetim ve denetim kurullarının çalışma raporları 

nın okunması
4— Yönetim ve denetim kurullarının ibraı
5— Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
6— Dilekler ve kapanış.

SAHİBİNDEN DEVREN SATILIK RESTAURANT 
MALİYETİNE 

t
Tel : (2516) 1329 ARMUTLU

SATILIK HALI SAHA
ANKARA'DAKİ İŞLERİMİZİN TAKİBİ NEDENİYLE 

B. KUMLA'DAKİ ŞAMPİYON ÇİM HALI SAHA TESİSİMİZ 
DEVREN SATILIKTIR.

.Veya tesisle yakından ilgilenebilecek üçüncü bir ortak 
da olabilir. 1

Tel ; (9-251) 31144 Büyük Kumla

Gemlikliler Müjde
Türkiyenin en seçkin > 

firmaları olan
* Işık * Batinler * Akayların
İlkokul önlükleri ve yakaları !i

Çatak Giyimde
I

Yeni renk önlükler (havacı |
mavi) Çatak Giyimde |

Ortaokul ve Lise Takımları İ
Koinple Çatak Giyim3 4 5 * 7 de
* Tek Ceketleri * Kravat

* Okul Gömlekleri
* Eşofmanlar * Okul 

Çantaları * Okul Pantolonları I

Not : Mevsim sonu ucuz
luğumuz başlamıştır

Penyelüx mamullerinde 
yüzde 50'ye varan ucuzluk

ÇATAK GİYİM 
Sizin Mağazanız

Ali Çatak ve Oğullan
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sok.
Otel Umurbey Altı Tel: 12075 Gemlik

Anadolu Sigorta Acenteliği

ERASLAN TİCARET
AYDIN ERASLAN

Devir Teslim - Yeni Kayıt 
Sigorta ve Ehliyet işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.

Adres : Garaj içi Bayraktar Pasajı
Kat 2 Gemlik

sağlık köşesi

HAZIRLAYAN

Dr. ALİ ÖZGÜR

Duygular fiziksel hastalıklara nasıl 
yol açmaktadır ?

Bütün dünyada neleri olduğu ortaya konmamış ama 
başağrısı, sırağrısı mide ağrısı, iştahsızlık, aşırı geğirme 
ve bulantı, yemek sonrası ağırlık soluksuzluk, zayıflık ve 
eklem ağrıları çeken milyonlarca mutsuz ve pişman in
san vardır. Yıllar boyunca bir doktordan ötekine gider, 
röntgen filmleri çektirir, idrar tahlilleri, mide tetkikleri, 
kalp elektrokardiogramları ve kân şekeri baktırır ve vi
taminler, hormonlar, şuruplar ve kuvvet vericiler içer ve 
de bazen bir ameliyattan çıkıp ötekine girerler.

Hekim tüm testler ve muayeneler sonucunda bir bozuk 
luk saptamadığı ve sorunun duygulardan ileri geldiğini 
söylediği zaman bu sorunların hayali olduğunu söylemiş 
olmaz. Herkes bu iş başını ağrıtır sözleri ile anlatımım 
bulan, endişeden başı ağrıyan insanlardan sözedildiğini 
işitmiştir. Böyiesi başağrıları olan çoğu insan onların ha 
yalı olmadığını bilir. Kurbağanın gözkürelerinin arasına 
Kızgın Durgular sakan küçük keyifli şeytan hayalLolabi- 
ıır, uma agn üegii. 1 • "

uuçıu oır eiKeK ya da kadının karı görünce bayıldığına 
lûıiıK oıurı neiKöd du Dayıima nooetlerının ae hayali ok 
ınuüigını ve gerçeK üiaugunu onmekıeaır. duraaa başağ 
r.ııurınu. Duyumu nooeıienne de, Kusmaiarada, hep auy- 
guıur seocp ûinıuKiauir. Kuiaaa, kaıpte ya aa midede bir 
liueCüiiK yoKiur ama sorun nep ayni ûiçımüe ortaya çık- 
ıııuAtauı'r. c^er neKim nusıanm ş.Kayeuerı ve aeıirtııeri- 
mıı uuygüâdr Olduğunu söylemişse hastanın ouna kızma-. 
Sına ğeıeK yoktur; çunKU autun bunların hayali olduğu
nu soyıemoK ■istemiyordur. Duygular ııımlı hastalıklara, 
oıaaı nastuiiKiara, naııa oıüme neden ölebilir.

Gevrenen geıen nemangı bir uyarı insanda öfkeye ne 
den öldüğünde vucutta en az direnç elen yolu izlemekte’ 
uir? eğer kişi gergin ve saldırgansa öfke yolunun .direnci 
düşüktür. Böylece erken yaşlarda kişinin dünyaya karşı 
savaşkan mı utangaç mı olduğunu belirleyen şeyler akı
mın, hangi sinirden eşeği ekeceğini ve kalbin heyecan 
karşısında nesil tepki göstereceğini belirlemektedir.

Heyecanların sinir sisteminde değişik yönlerde giden 
elektrik akımlarına yol açmaktadırlar.

Hekime çarpıntı yakınmasıyla gelen hastanın tüm bun
lara bir itirazı olabilir. Bunların öfkeli yada korkmuş in
sanların başına gelmesinin çok akla yakın olduğunu ama 
kendi kalbinin gece yatakta sakince yatarken ve herhan
gi bir heyecan duyumsamazken çarpmaya başlandığı 
söyleyebilir. 1

Herşey bir yana bir enerji dengesizliği yüzünden nefes 
alıp veririz ama hiç kimse birey her zaman bilincinde de 
ğil diye soluma arzusu duymadığı söylenemez. Soluğunu 
tutmak gibi basit bir uygulamayla kişi bunun çabucak 
farkına varmaktadır. Farkına varılmayan sevgi ve nefret 
gerilimleri hakkında bilgi sahibi olmak biraz daha karma 
şıktır ama yapılabilir. Bir kişinin sevgiyle davrandığının 
farkında olmaması sevmekten vazgeçtiği anlamına‘ gelmez

Mideye gelince dürüm daha da ilginçtir. Zaman zaman, 
sanki yıliar boyunca göbeğinde midesine bakan küçük bir 
pencere varmış gibi, karnında doğru dürüst iyileşmeyen 
bir yarası olan bir insana rastlanır. Burada ister bilincine 
varsın isterse varmasın, korkmuşsa meydana gelen akım 
mideyi soluklaştırır. Böylece yiyeceklerin sindirilmesi da
ha uzun sürer ve kokuşmaya başlar. Bu geğirmelere ve 
iştah yitimine yol açmaktadır. Çünkü bir sonraki öğün 
zamanı geldiğinde midede hiç yer yoktur. Bu dışavurula 
bilen doyurulmamış nefref gerilimleri bulunan insanlar on 
yirmi yada otuz yıl boyunca midede dolgunluk duygusu, 
aşırı geğirme ve iştah kaybından şıkça şikayet ederler.

Böylece fiziksel hastalıkların duygusal gerilirhlerin so 
nucu olabildiğini, çünkü çeşitli organların sinir kdblolâny 
la beyne bağlı olduğunu görüyoruz. Bastırılmış id geri- 
limlerinin bazı beden organlarından kimi deşarj yöntemle 
ri uzun sürelerde bu belirtiğim gibi ağır rahatsızlıklara 
yol açmaz ama utanca ve de zaman ve enerji yitimine 
yol açan daha ılımlı sorunlar yaratabilir. Ani’ bir işeme 
arzusu yada bir aybaşı kanaması veya sancının birden 
başlaması da öyle. Tüm bu durumlar bilinçli yâda bilinç 
dışı gerilimlerin sonucu olabilir.



EYLÜL 1990 SALI

__gemUk
KÖRFEZ SAYFA î 3

SIRASI GELDİKÇE

Kendimize Gelelim Beyler..
jnan Jamer
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GEMLİK KÖRFEZ |

YIL : 3 SAYI : 114 FİYATI 25 KURUŞ 30 AĞUSTOS 975 1

30 Ağustos Türklüğün dünyaya kabul ettirildiği gün. Bu 
gün sanki Zafer Bayramı değil de yas günü, hüzün gü
nü. Ne katılım var, ne coşku. Son yıllarda böylesi Milli 
günlere Hgisizlik bir moda oldu. Çoğu ev ve işyeri bay
rak bile asmadı. Zafer Bayramının 68. yıldönümü de bu 
yılda sönük bir şekilde kutlan.İdi ilçemizde. Oysa Gemlik, 
işgal görmüş. Yunanın, Ermeninin zulmünü görmüş bir 
yer. Şehit vermiş, yanmış yakılmış. Muhaceret çekmiş 
bizden evvelki büyüklerimiz.

Kutlanacak Zafer Bayramı. Galibiyetimizin, düşmandan, 
düşman zulmünden kurtuluşumuzun sevinç günü. Ulus ve 
devletçe varoluşumuzun, bunu sağlayan kahraman Ordu 
muza şükranlarımızın ifade edileceği müstesna bir gün.

Şehitlerimizi rahmetle anmak, gazilerimize, malul gazi 
terimize say~ı göstermek bizlerin, onlar seve seve vatan 
uğruna canlarını verdikleri için, yara alarak malül kaldık 

’ lan için, hür yaşadığımız, her türlü imkan erdiğimiz bu 
> acısız, mutlu günlere kavuştuğumuz bizlerin, boynunun 
■ borçu değil mi.

Neden bu umursamazlık, ilgisizlik?. Şanlı Ordumuz ol
masa kalkamadığımız yataklarda uyumak, millileştirdiği 
denizden çıkamamak mümkün mü. Para, iş, zevk, eğlen- 

; ce. seyahatten kapamamak ne hadde.
Kendimize gelelim Beyler, Hanımlcr, Gençleri...
Ortadoğu şöyle b r karışınca: bir aya yakın süredir ku

laklar radyoda yabancı ajanslarda. Gözler T.V.de. Gazete 
bayileri önünde kuyruklar. Savaş başladımı, başlayacak- 
mı korku, heyecan ve merakı. Tedirginlik. Asker gönder 
recekmiyiz kaygusu. Ordumuza olan güvenle herkes işin
de gücünde çalışıyor, mışıl mışıl uyuyoruz Ulus olarak, 
içte ve dışta zora düştüğümüzde, tehlike belirdiğinde 
Gelsin Ordu. Sıkıntılar, tehlikeler geçince de her şey bir 
tarafa. O'nu yönetenlere acımasız eleştiri.

Ordumuz Milli Ordu. Babamız, oğlumuz, yeğenimiz, da 
yanız, amcamız, eniştemizden teşkil edilmiş. Bizde paralı 
askerlik yok. Sonra işgal ordusu mudur ki; o’nu onore 
etmeyerek bir nev'i protesto edercesine, o'nun yarattığı 

mutlu günlerine ilgi göstermiyoruz. Bir düğün, bir sün- > 
net töreni, bir parti kongresi bilmem kimin konseri bile, ' ; 
bu büyük ve anlamlı Bayram gününden daha fazla ilgi • [ 
görüyor. Uzağa gitmeğe lüzum yok. Törenlerin yapıldığı ;! 
birinci kordonboyunda geceleri insan selinden geçilmiyor. ? 
Keyif için, eğlence için, zevk için zaman ayırıyoruz da, < 
bir milli gün için, bir bayram için bir iki saatimizi vere- ! 
miyoruz. Hür olmasak, hürriyet olmasa, güvenlik olmasa ? 
nasıl, gezer, tozar, çal.şabiliriz. Bir düşünmek lazım...? ■;

Öyle ya. Bizler yaramı aldık. Kanmı döktük. Canrhı ver ;, 
dik. Açmı kaldık. Tabii hazır bulduk.. O'nun için Kadrini, j 
kıymetini pak bilemiyoruz. Dedelerimiz, ninelerimiz âç-su ; 
suz, binbir yokluk ve zorlukla, dağda bayırda düşmanla ? 
boğuştu. Düşmanı yenerek yurttan kovdu. Bağımsız,' hür < 
Türkiye Cumhuriyetini Ordumuz öncülüğünde kurarak bi j 
ze bıraktı. Kahraman Ordumuzca bizlere bırakılan bu Va 5 
tan armağanların en büyüğü değilmi. ‘ <

Göremiyorum, nerede o manevi değerlere saygılı olduk 5 
lan söyleyip, Milliyetçiliği kimselere bırakmayanlar. Nere i 
de o örf ve ananelerine bağlılıklarını her fırsatta dillerin < 
den düşürmeyenler. Milli şuur. Milli şuur deyenler. i

Nerede İstiklal. Marşımızın değerli Şairi ile övünüp; O’ > 
nun Ordusuna armağan ettiği İstiklal Marşımız yerine i 
Mehter Marşını Türklüğün ve istiklâlimizin niş'anesi saya < 
cak kadar muhafazakar geçinenler. ;>

Bu bayram yoksa sîzlerin değil mi? Milli, Anlamlı Bay- ? 
ram günlerine katılmak, O'nu yaşamak, çoluk çocuğumu < 
za yaşatmayı sağlamak örf ve anane değilde nedir? Ata ;l 
sından bir çiçeği-esirgemek mukadesatçılığa sığar mı., j

Vatan, Millet, Sakarya edebiyatçılarını böyle anlamlı 
günlerde kodusan bul. 1 ;!

Bu Ordu, düşmanı yenen ve yenecek, gericiliği ve şer ■ 
güçlerini ezen ve ezecek, Ulus yararına her türlü yeniliği ; 
getiren ve getirecek. Milli ordu. Devrimci ordu. !

Dünya durdukça, Türkiye Cumhuriyetini yaşatacak ve 
Türklüğü var kılacak Asil Milli Ordum!

Şükran sana. Selam sana... 1

SU ANLAŞMAZLIĞI SONA ERDİ

Hayriye Köyü sınırlarında doğan ve akan Nacaklı suyu 
nun Gemlik'e akıtılması konusunda ko/iû ile Belediye 
arasındaki anlaşmazlık sona erdi.

Tek geçim kaynakları odunculuk olan Haydariye Köyü, 
kendi köy sınırları içinde doğan Nacaklı suyunu, "kendi 
mize gerekli" diyerek Gemlik Belediyesine vermek isteme 
miş ve bu yüzden belediye ile HaydariyeTıler arassnda 
anlaşmazlık çıkmıştı.

HaydariyeTıler daha sonra Gemlik Belediyesince köye 
50 bin lira yardım yapılması halinde suyu vermeyi kabul 
edeceklerini bildirdiler. Konu hakkında konuşan Gemlik 
Belediye Başkanı İbrahim Akıt, "Haydariye'liler köy sınır- 
larmdan Gemlik’e akıtacağımız Nacaklı suyunun bütün 
.bakım işlerini kabul etmişlerdir. Belediye bakım masrafı 
olarak her yıl köye 50 bin lira ödenecektir’’ dedi.

NEZİH KARPUZOĞLU MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR
YARDIMCISI OLDU

Umurbey Kasabası ortaokul Müdürü Nezih Karpuzoğlu, 
Bursa Milli Eğitim Müdür Yardımcısı oldu.

Bir zamandır boş olan Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü 
görevine atanan Bakanlık Müfettişlerinden Recep Çapın, 
göreve başlamadan emekliliğini istemiştir. Recep Çapın’m 
göreve başlamamasıyla boş kalan müdürlüğe ise Yusuf 
Şahinoğlu getirilmiştir.

SEÇİM YASASINA AYKIR LIKTAN CHP'NİN AFİŞLERİ 
KAZITILDI

CHP Gemlik İlçe Gençlik örgütünün ilçenin çeşitli yer 
lerine asılan Gençlik Kollarının afişleri kazıtıldı.

Seçim yasaklarının başlaması ve bundan sonra asılan 
afişlerin yasalara uymadığı gerekçesiyle ilçenin tüm direk 

’ lerine asılan afişler Savcılık emriyle kazıtıldı.

Alp-er 
ithalat ihracaat Pazarlama 

Ltd. Şti.

* Foto ve Video çekimi
* Video Kaset fotoğraf film çeşitleri
* Fotoğraf Makina çeşitleri
* Elektronik ve elektrikli araç gereçleri resim baskı işleri 

İle yakında halkımızın hizmetinizdeyiz.

SATILIK
UMURBEY KÖYÜ KOZALAN BEYİ SK. NO. 29

BAHÇELİ DUBLEX EV YENİ TADİLAT OLUP İÇİNDE

10 TON ZEYTİN HAVUZU İLE SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

Müracaat Tel : 14105-14963 GEMLİK

KAYIP

Bursa Trafik Müdüılüğünden 22.12.1983 tarihinde al
dığım ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Mehmet ERBAY

SAYIN GEMLİKLİLER

Merkez : Kayhan Mah. 1 Nolu Cad. No. 3/B Gemlik
Şube : Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No. 12 Te! ; 11869 - 10475 Gemlik

MUHABİR ARANIYOR
GAZETEMİZDE MUHABİR OLARAK ÇALIŞABİLECEK, 

FOTOĞRAF ÇEKMESİNİ BİLEN ELEMAN ARANIYOR.

Başvuruların Şahsen Yapılması

Tel ; 14797-14223 GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

SEKRETER ARANIYOR
BÜRO HİZMETLERİNİ YÜRÜTEBİLECEK
DÜZGÜN KONUŞAN
LİSE MEZUNU
DENEYİMLİ - DENEYİMSİZ
BAYAN SEKRETER ARANIYOR.
Tel : 14797-14223 GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

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 : 118 24 KAYHAN MAH. 1 Nolu Cad. GEMLİK

T.V.de


SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜR

KADRİ GÜLER

naflKZB4E3Rsssn^a: me-s t asan: je=aî

.. gemUk
KÖRFEZ

B Yönetim Yeri : Istlklöl Cad. Gürçey Paa< 
No. 5 - Tlf : 14223 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
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ALO ISI - TAN
APARTMAN YÖNETİCİLERİ. İŞÇİLER. ESNAFLAR

I ' I SEMT SAKİNLERİ

Kara kış kapınızda ISI - TAN yanınızda...

- ODUN (Meşe Gürgen)
- KöMüR (Tunçbllek - Orhaneli - İstanbul - Çan
- ISIYAK TÜRKOK - ÇIRA
TAHTA PAKÇASI» TALAŞ Çeşitleriyle GEMLİK HALKJNA 

HİZMET VEKMEKTEN MUTLUYUZ

SİZİ ISITAN ISI - TAN
İlıca Cd. Çiğdem Sk. Tel: 14911 Gemlik
Çarşamba Cd. İçli Sk. Tel : 125552 Bursa

Gemlik’in 68.
Kutlama komitesince yapı 

lan toplantıda, 11 Eylül Salı 
günü şehrin doğusundaki 
Çamlıktan top atışları ve fab 
rikalann çalacakları siren 
düdükleriyle törenlere başla 
nacak.

Saat 9.15-9.45 arasında 
Kaymakamlık makamında 
Kaymakam, Garnizon Komu 
tanı ve Belediye Başkanı 
kutlamaları kabul edecek.

Saat 10.00‘da şehrin ku
zeyinden askeri birlikler ve 
milis kuvvetleri silah atarak 
şehre girecekler, tören alanı 
na gelecekler. Askeri Birlik 
Komutanı alandaki temsili 
kız öğrencinin üzerindeki si
yah örtüsünü çıkartıp göğ
sündeki bayrağı alarak gön
dere İstiklal Marşı ile çeke
cek.

Geçit töreninden sonra Şe 
hlt Yüzbaşı Cemalin kabris
tanı ziyaret edilecek, saygı 
duruşunda bulunulacak. Ge
ce İse fener dayı dûzenlene

Savcılık
ğı itiraz İlçe ve il Seçim Ku 
rulunca red edilmişti.

Savcılıkça haklarında so
ruşturma açılan seçmenler, 
jandarma ife Savcılığa davet 
ediliyorlar.

Her Hafta Bir
yeni bir Çocuk Parkı kazan
dırılacağını söyledi. Ekim, 
haftalık toplantılarda rotary 
bilgilerinin tazelendiği, deği
şik konuşmacılar davet edi
lerek kulübe canlılık kazan
dırıldığını belirterek, "Geçti
ğimiz hafta Sayın Emin Sey- 
rek’ten Rotary’de üyelik ko
nusunu dinledik. Bu' hafta 
ise Uluslararası Rotary Tem 
silcisl olarak Kenya'ya giden 
eski guvarnörûmüz Sayın 
örsçelik Balkan konuğumuz 
olacak ve bize Kenya İzle
nimlerini anlatacak.”

Küçük Sanayi 
Sitesi
yazıda ihraç edilen eski yö
netim kurulu üyesi Semih Aş 
kın’ın durumunun görüşülme 
sİ, ortaklık ödentilerinin sap 
tan ması ile rezerve bölgede 
ve sosyal tesisler ile karayol 
lan arasında kalan koopera 
tlf arsalarının durumun de
ğerlendirilip, ilavQ İnşaata 
karar verilirse yönetimin de 
ğerlendirmesl karar altına 
alınacak.

Kooperatif olağan üstü 
kongresi 23 Eylül Pazar gü
nü SanaylSltesl Salonunda 
yapılacak.

Zafer Bayramı
Zafer Günü törenleri bu 

yıl vatandaştan İlgi görmedi. 
30 Ağustos Perşembe günü 
beş pare top atışıyla kutla
malara boşlandı. Ticaret ve 
Sanayi Odasında kutlama
ların kabulünden sonra Kay
makam, Garnizon Komutanı, 
Belediye Başkanı halkın ve 
askeri birliklerin bayramını 
kutladı. Geçit töreninden 
sonra, gece de fener alayı 
düzenlendi.

AKDOĞANLAR
İNŞAAT ve TİCARET 

ZÜMRÜT DUVAR KAĞIDI BAYİİ vo

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

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 w KÖMÜR TİCARETİ

Tel : 14127-10176

PTT Karşısı EsM Hükümet Binası GEMLİK

Bekir Güneş
dilmesinden sonra, yeniden 
atamasının yapılmasıyla 
boşalan Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğüne Bekir
Güneş getirildi. 1

Bekir Güneş geçtiğimiz 
haftae salı günü görevin 
başladı.

Öte yandan İlçe MIHI Eği
tim Müdürlüğü Şube Müdürü 
Hallt Çokal'da geçirdiği tra
fik kazasından sonra dün İş 
başı yaptı.

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 : 16137-14479 1 GEMLİK
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Fiyatı 800 Lira KDV dahil

SemUk

KÖR I"
Matbaamızda

Nişan, Nikâh Düğün 
ve

Sünnet Davetiyeleri 
1 Saatte 

Teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık 
Tlf : 11797 Gemlik

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Borçelik'in Temelini Cumhurbaşkanı Turgut Özal Atacak

Gemlik dev bir tesise
BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

ENCÜMENİN YENİ 
ÜYESİ ALİ YILDIRIM

daha kavuşuyor
•TÜRK. FRANSIZ ve İTALYAN ORTAK YATIRIMI OLAN 
BORÇELİK'İN TEMEL ATMA TÖRENİ 15 EYLÜL 1990 
GÜNÜ YAPILACAK.

•40.000 METREKARELİK ALANDA KURULACAK OLAN 
FABRİKA 100 MİLYON DOLARA MAL OLACAK. TESİS 
30 AYD İŞLETMEYE AÇILACAK.

•DYP'Lİ ENCÜMEN ÜYESİ SEYHAN AYDIN İLE KOMİS
YON ÜYELERİNİN GÖREVLERİNDEN AYRILMASI ÜZERİ
NE YAPILAN SEÇİMLERDE ALİ YILDIRIM YENİ ENCÜ
MEN ÜYESİ OLDU.

Soruşan Fabrikası alanın
da Türk ve yabancı şirketle
rin ortaklığında kurulacak 
oian BORÇELİfCîn temeli 15 
Eylül günü Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal tarafından atıla 
cak.

40 bin metrekare kapalı 
alanda kurulacak olan fabri- 

Ina 100 milyon dolara mal o- 

lacok. Rzibüete ve mütıen- 
disiik hizmetleri tam a mİ an
mış oian tesis, n 30 ay için- 
do hizmete açılacağı planla
nıyor. Tesis hakkında bilgi 
»eren ilgililer. sürekli deka- 
paı hattı, reversibil hadde, 
nört gazı altında tavlama fı- 
rmlon, temper haddebi ve çe 
şıtü yardımcı ve ana ekip- 
manlerde oluşacak tesisde 
025 mm 2.00 mm kalınlıkta 
800 mm 1500 mm eninde 30 
tona kadar rulo saç ûretile-

Otomotiv, beyaz eşya, gal 
/aruz, boru ve madem eşya 
scnarfinde ham madde ola
rak kullanılacak olan saç Er 
demir Fabrikasından sonra

Karacaali'de
Seminer

Milli Eğriten Gençlik ve 
Spor Bakan! ğı Karacaall 
Kampında, Mitli Eğitim Mü
dür Yardımcılarının katıldığı 
"Ortaokullarda Beden Eğiti
mi, izcilik. Sosyal ve Kültü
rel çalışmalar ve Kamp Te- 
^^rrt" konularını İçeren bir 
teminer düzenlendi.

h MM Eğitim Müdürlüğü
Devamı Sayfa 4'te

HAFTAYA BAKIŞ

Dr. Ziya Kaya
“JCa&ri Qültr

11 Eylül 1922 sabahının ilk saatlerinde, ilçemizin kuze
yinde toplanmış oian askerî birliklerle, milis kuvvetleri. 
Emperyalistlerin maşası olan Yunan askerlerinin işgalinde 
U ilçemize girerek güzel kasabamızı düşman işgalinden 
kurtardılar.

Gemlik'te» kurtuluşunda şehit düşen ve gazi olan Atala 
nmız> bugün nimetle anmak her yurtseverin borcudur.

Kurtuluş bencinin genç kuşaklara duyarlı bir şeklide 
verilmesi önde gelen bir ulusal görev olduğunu da hatır

Devamı Sayfa 2'de

Türkiye’de ilk kez BORÇE- 
LİK'te yassı ürün olarak elde 
edilecek.

ORTAKLIK
BORCELİK’ten yapılan a- 

çıklamada. tesisin üretime 
geçtikten sonra çevreyi kir- 
ietmiyeceği. makina, insan 

Gemlik’in İlk Türk Belediye Başkanı

DR. ZİYA KAYA BUGÜN ANILIYOR
Gemlik’in Düşman işgalin 

den kurtuluşunun 68. yıldönü 
mü ile ilçemizin ilk Türk Be 
lediye Başkanı eylem adamı 
Dr. Ziya Kaya doğumdnnn 
100. yılında törenle anılacak.

Gemlik Belediyesinin ön
cülüğünde, gazeteci Kadri 
Gülerin düzenlemesinde bu
gün saat 14.00’de Belediye

Ticaret Lisesinin 
Temeli Atılıyor

İlçemiz, Ticaret Lisesine 
sonunda kavuşuyor. İhalesi 
yapılan Ticaret Lisesinin te
meli önmümüzdeki hafta atı
lacak.

Uzun süreden beri yapılma 
sı için büyük çaba harca
nan Ticaret Lisesinin ihalesi 
geçtiğimiz hafta il Genel 
Meclîsi Encümeninde yapıl
dı. 1 milyar 040 milyon lira
ya mal olacak Gemlik Tica
ret Lisesi İçin 1990 yılı öde
neği 300 milyon lira ayrıldı.

Temelinin önümüzdeki haf 
ta atılacağı açıklanan Gem
lik Ticaret Lisesinin, 1991-92 
öğretim yılında öğrenime gir 
mesi bekleniyor.

ilişkisini en ideal düzeyde 
sağlayacak şekilde planlan
dığı bildirildi.

50 milyon dolar sermayeli 
Borçelik’te Usinor Sacilor 
%24.5, liva <%24.5, Erdemir 
9&17 ve Borusan %34 paya 
sahip olacak.

Sarayında 'Dr. Ziya Kaya 
ile ilgili serginin açılmasın
dan sonra Düğün Salonun
da anma toplantısı yapıla
cak.

Gazeteci, araştırmacı ve 
yazar Yılmaz AkkılıçTn yöne
teceği anma toplantısı araş
tırmacı Av. AH Aksoy Dr. Zi 
ya Kaya’nın siyâsi ve edebi

Hastanede toplu sünnet
. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının açtığı "sağlıklı 
sünnet" kampanyası çerce- 

I veslnde ilçemizde geçtiğimiz 
I hafta toplu sünnet yapıldı. 
I Bursa Devlet Hastanesin*- 

den gelen 3 bevliyecinin 
yaptığı toplu sünnet hakkın
da bilgi veren Gemlik Kay
makamı Coşkun Ertürk, Sos 
yal. Yardım ve Dayanışma 
Vakfı ve diğer sosyal kuru
luşların, desteği İle yapılan 
sünnet için şurilari söyledi;•

"Sağlıklı Sünnet" kampan 
yamıza 45 aile çocuklarını 
sünnet için başvurdu. Dev
let Hastanesinden gelen 3 
beyvlyeci, ile sünnetleri Gem 
İlk Devlet Hastanesinde ger 
çekleştirdik. Sünnet cemlye-

Borusan 
İlkokulu 
ilköğretim 
Okulu oldu

İki yıl önce öğrenime açı
lan Borusan İlkokulu, bu öğ 
retim yı.'ı ilköğretim okulu o- 
larak hizmet görecek.

Gazi İlköğretim Okuluna 
yığılmanın artması üzerine 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
teklifi İle Borusan ilkokulu, 
ilköğretim okulu yapıldı.

Borçelik’in ortaklarından 
Usinor Sacilor, Fransa’da 
başlıca demir, çelik üreten 
birleşik bir devlet kuruluşu.

liva ise, İtalya’nın en bü
yük devlet holdingi IRI'nın 
•%99.82 hissesine sahip bir 
çelik sanayi holdingi.

yönünü ele alacak, Ahmet 
Çeterez, Dr. Avni Domaniç, 
Hüseyin Avni, Beceren, Hüse 
yin Bayrı da'Ziya Kaya ile 
■ilgili anılarını anlatacak.

Eski Belediye Başkanı Dr. 
Ziya Kaya’nın anma toplantı 
sının ilgi toplaması bekleni
yor.

ti için ilçemizdeki tüm sos
yal kuruluşları kuruluşları 
davet ettik. Yardımsevenler 
7, Esnaf Derneği 10, Diya
net Vakfı 5, Lions Kulübü 
10; Rotary Kulübü 12 çocu
ğun giyim ve hediye masraf 
larını karşıladı.

Toplu sünnet kampanya
mıza ilgi gösteren sosyal a- 
maçlı dernek yöneticileri ça 
lışmalara katıldığı için teşek 
kür ediyorum.”

Zeytin üreticisine 
ücretsiz ilaç 
dağıtılacak *

Zeytin Sineği ile mücade
le için bu yıl da Devlet yar 
dimi alarak üreticiye para
sız ilaç dağıtılacak.

İlgililerden aldığımız bilgi
lere göre, ağaç başına 5 
gramdan hesaplanarak üreti 
ellere gruplar halinde 3500 
kg. DECİS adlı ilaç dağıtan 
yapılacak.

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı Kontrol Genel Mü
dürlüğü tarafından ilçemize 
3300 kg. ilaç gönderildi. 2 
milyon 250 bin zeytin ağacı 
bulunan ilçemizde, geçtiği
miz yıl da zeytin sineği ile 
mücadele için ilaç dağıtılmış

Belediye Meclisi, Başkanın 
çağrısı üzerine, geçtiğimiz 
hpfta Çarşamba günü saat 
14.00’de olağanüstü toplan
dı.

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili'nin başkanlığında top
lanan Belediye meclisinde, 
eski tutanağın okunmasın
dan sonrd, BİSAŞ A.Ş. ile 
Belediyenin ortak olduğu, İs 
kele ve Depolama Tesisleri 
A.Ş.’nin 1 milyar 200 milyon 
lira olan sermayesinin genel 
kurul kararı ile 14 milyar 560 
milyon liraya, yükseltilmesi 
sonucu Belediye payının da 
arttırılmasına karar verildi.

İskele ve Depolama A.Ş. 
ye yüzde 25 payla ortak o- 
lan Belediyenin^ yüzde 12.5 
tutarındaki sermaye arttırt- 
mını ödemesi gerekiyor. Bu 
tutar ise 1 milyar 820 milyon 
lira. 1

Belediye Başkanı Dimili, 
belediyenin sermaye arttin- 
mına düşen payını ödeyebil
me imkanın olmadığını, as-

Hayat pahalılığına 
ve zamlara paydos 
mit ngi

"Hayat Pahalılığına Ve 
Zamlara Hayır" adı altında 
miting düzenlemiyor.

Önümüzdeki pazar günü 
Hükümet binası önünde sa
at 13.00’de yapılacak olan 
miting içir Valilikten izin a- 
lındı.

Tertip Komitesinden yapı
lan açıklamada, son zamlar- 
lahayat pahalılığının emekçi 
ler üzerinde çekilmez bir bas 
ki kurduğu, buna "Hayır de
mek İçin hükümet konağı ö 
nündeki mitinge katılım isten 
di.

TAŞI GEDİĞİNE

İNSANLIĞIN ÖZLEMİ
MUHALEFETTEN TEPKİ..
ANAP’TAN YETKİ..
İŞLER YAŞ...
BİR KOMUT MARŞ, MAARŞŞŞŞ-'l.
ORTADOĞU'DA SAVAŞ»
BİNLERCE CAN, GÖNÜLLERE HİCRAN, GÜZLERE
DİNMEZ YAŞ...
İNSANLIĞIN ÖZLEMİ SAVAŞ DEĞİL,.» 
DAHA İYİ YAŞAM, DAHA ÇOK AŞ...

^natı Uamer

cak halka hisse senedi dağı 
timi ile bunun mümkün ola
bileceğini söyledi.

Eski Belediye meclisinin 
şirket ile yapılan sözleşmeyi 
onaylamadığı, bu nedenle o 
nanması gerektiğini de söy
leyen Dimili, "Geçmişte şir
ketle ilgili görüşlerimizi net 
olarak bildirdik. Buna rah- 
men kulaklar tıkandı. Bugün 
sermaye arttınmı karşısında 
taahhüdümüzü yerine getire 
enezsek hissemiz azalacak. 
1 milyar 800 mî yon liralık 
%12.5 payın karşılığını han
gi bütçe ile şirkete yatıraca 
ğız" dedi.

SEÇİMLER
Encümen üyelikleri için ya 

pılan seçimlerde muhalefet 
boş oy kullandı. Ali Yıldırım, 
8 SHP'linin oyu ile encümen 
üyesi seçildi.

Tarife komisyonuna Emin 
Türe, imar komisyonuna Ali 
Yıldırım, Kesin Hesap korniş 
yonuna da Mustafa Küçük- 
siphayi seçildiler.

Gemlik Armutlu
Yoluna Kıymet
Takdir

Küçük Kumla Armutlu il 
yolunun Gemlik içi kamulaş
tırma çalışmalarına başlan
dı.

Geçtiğimiz hafta yerel ga
zetelerde kamulaştırıla- 
cak olanlar ilan edilerek, 
mal sahiplerinin kıymet tak
diri için 5 Eylül günü mallan 
nın başında bulunmalan is
tenmişti.

Mal Müdürlüğünün baş
kanlığında oluşturulan Kıy
met Takdir Komisyonu İlçe
mizde 2 gün çalışarak kamu 
laştınlacak olanlann kıymet 
takdirini yaptı.
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ÖZGEÇMİŞİ

ZİYA AHMET KAYA

Ziya Ahmet Kaya 1890 yılında Umurbey'de doğdu. Da
va Vekili Ahmet Rıfat Efendi'nin oğludur. Rüştiye’yi Umur 
bey'de bitirdi. İdadi*yi (Lise) Bursa’da okudu. 1912 yılında 
ise İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. stajını Darülaceze'de 
yaptı. Balkan Savaşına Yedek Subay Yüzbaşı Doktor ola 
rak katıldı. Terhisinden sonra Orhangazi Hükümet Tabibi 
oldu. İttihat ve Terakki Cemiyetinin Gemlik Kurucuların
dan oldu. Birinci Dünya Savaşını Çanakkale'de geçirdi.

Savaştan sonra Ferit Paşa Hükümeti aleyhine (Taklîp-I 
Hükümet ve Çete teşkili) maddesinden tutuklanarak Be- 
kiroğa Bölüğü denilen yerde 11 ay hapis yattı. Anadolu 
harekatı başlayınca serbest bırakıldı.

Gemlik'e dönen Ziya Kaya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetin 
de çalıştı. Gemlik'in işgali üzerine Ankara'ya çekildi. 
1921 yılında Silifke Hastanesinde çalıştı. Daha sonra Ge
libolu Merkez Hükümet Tabibliğine atanınca istifa etti. 
Gemlik'e dönen Dr. Ziya Kaya, serbest hekimliğe başladı. 
Bu arada CHP teşkilatında görev yapıyordu. Siyasi çalış 
malarına CHP'de uzun süre devam etti.

1946 yılında DP. kurulunca Bursa'dan önce Gemlik'te 
şubesini açtı- DP'nin ilk başkanlığını yaptı. Aynı zaman
da Belediye Başkanlığımda yürüten, İl Genel Meclisi En 
cümen üyeliğini de yapan Dr. Ziya Kaya bu çalışmaları
nın yanında şairdi.

Dr. Ziya Kaya, ‘Yollar ve İzler* (1928), 'Keloğlan' (1938), 

'Dhamma' (1946) adlı şiir kitaptan yayınladı.

Ziya Kaya’nın şiirlerinde yalın bir türkçe yanında yaşa 
dığı dönemin çağdaş, ilerici çizgideki şairlerin çizgisinden 
daha yenilikçi olduğu görülür. Varlık, Türk Dili Dergilerin 

de, şiirleri yayınlandı.

Doktor Ziya Kaya 1 Aralık 1953 tarihinde geçirdiği be 
yin kanaması sonucu öldü. Cenazesi büyük bir törenle 
Umurbey'de toprağa verildi.

Dr. Ziya Kaya’dan Şiirler

Deccal...
Bir yabancı peyganberdi o, 
Bavyera dağlarından inmiş
Ve dünyayı iki milyar ayaklı bir eşek yapıp 
Üstüne binmiş
Çıngıraklı bir ejderdi o
Bayrağında put, armasında put
Ve beyninde Sezar'ın beynini kemiren kurt 
Dünyaya meydan okuyor, yuf borusu çalıyordu 
Deccaldı Deccalden beş beterdi o.
Arkasında
Mareşal, general,, diplomat, doktor.
Fizikçi, kimyager
Kana susamış bir sürü apotr
Bir alay canbaz,
(Hun efşan bir ketibei şan) halinde 
Saldırdılar dört yana
Ve girdiler elli milyon insanın kanına.
Emelleri bizi de faşist yapmakdı
Oysaki biz,
Hürriyet uğrunda taçları mı parçalamadık.
Saltanatları mı yıkmadık?
Bizki sınıf ve imtiyaz tanımıyan,
İşçiyle İŞÇİ, çiftçiyle çiftçi,
Ve halen Etnik rpüzede misafirden mükim . 
ATATÜRK’ün çıraklarıydık

Kanar mıydık o masallara, o martavallara?
Onlara gelince : 
Fikri fasidlerince 
Tutuverin doğusundan batısına. 
Kuzeyinden güneyine, akından karasına. 
Sarısından kızılına kadar bütün milletler 
Çin şeddinde, Babilde ve ehramlarda 
Bir avuç darı ve bir baş soğanla 
Kızgın güneş altında kırbaçlana kırbaçlana 
Derileri, soyuluncıya, kemikleri kırılmaya 
Ağızlarından kan, burundan kan fışkırmaya kadar 
Çalışdırılan esirler, kölelerdir.

Bunun için gerisin geri, 
Hiyper Feodal rejime dönüp 
Toprağı oldum olasıya 
Ellerinde put, başlarında put 
Ve hurçlarında düzme İnciller taşıyan 
O çıngraklı Devlere armağan vermeli 
Ve bütün dünya işletmelerini 
Yaranı maran hisabına 
jcıberatı alişan kartelleşdirmeli 

Hülasa bu garip dünya onların 
Cennetasa çiftliği olmalı
Beşeriyyet de iki milyar memeli bir inek. —1946

Bu şiir Ziya Kaya'nın "DHAMMA" adlı şiir kitabından 
alınmıştır.

Uyandık bizden önce uyanmış bütün oda 
Ocak; bağrı kararmış bağdaş kurmuş 'bir Buda:

Önünde türbedarın bakırdan çay güğümü
Turalanmış başında tarihin kör düğümü 

Gözlerini siliyor tepede buzlu camlar 
Şehirde çubuğunu tüttürmüş bütün damlar.

Çekti bizi o Buda'sıcacık kucağına. 
Düşmüştük bir dkşın derd yanan ocağına 

Devrim kılıçlarına bir kalkanmış bu yapı 
İşte cellâd evine açılan demir kapı

Kapının tokmağında hâlâ titriyor, eller.
Eskitmiş eşiğini öpüp yalayan diller. 

Halâ beyin gür sesi çınlıyor odalarda 
Yosunldşmış günahlar nakışlı duvarlarda

Vatanda garip olduk
Çöllerde hatip olduk
El bizi hasta etti
Biz ele tabip olduk

Yollar ve izler Adlı şiir kitabından alınmıştır.

Dr. Ziya Kaya
। ■ tatınz.
!; Kurtuluş Savaşında vatanı için kanlarını feda eden 

: Mehmetçiklere Ayşe’lere, Ali’lere gönülden sevgiler, selam 
• far... x x
i: 11 Eylül gibi anlamlı bir günde. Belediye Başkanımız

Nezih Dimiii’nin öncülüğünde bir Kültür hizmeti olarak, 
; Cumhuriyet kurulmadan önce Gemlik’te ilk Türk Belediye 
: Başkanlığını yapan, vatansever, şair, politikacı, mücade- 
• lecî halk adamı Dr. Ziya Kaya'yı ilk kez anıyoruz. Gaze- 
; teci, araştırmacı, yazar Yılmaz Akkılıç, bugün saat 14.15' 
: de başlayacak olan toplantıyı yürütecek.
. Kurtuluş Savaşında Gemlik ve çevresinin önemi ve ya 
■ sanan olaylar bir panorama gibi hafızalarda tazelenecek..

Araştırmacı arkadaşımız Av. Ali Aksoy, Dr. Ziya Kaya’ 
• nın edebi kişiliği üzerinde durup, şiirlerinden örnekler su 
nacak. .

; Dr. Avni Domaniç, (Ziya 'Kaya'nın damadı) kayınpede- 
• rinin yaşam öyküsünü anlatacak bizlere.

Ahmet Çeterez ağabeyimiz, Avni Beceren ağabeyimiz, 
i katılırlarsa Hüseyin Bayrı Beyler de Dr. Ziya Kaya'yı anı 
> larıyla anlatacaklar; bizlere.

Gerfç kuşaklar. Dr. Ziya Kaya adını ancak İskele Mey-
I danında kamyonlar arasında görülmeyen tabelasıyla 
■ anımsıyabilirler.

► İhhiat ve Terakki Cemiyetinden, zamanın "hükümetine 
I yazdığı şiirlerle kafa tutan, mücadeleci yanıyla, Kuvayl 
' Millici yönleriyle bir eylem adamı olan Dr. Zıyaı Kaya’yı 
yakından tanımak i'şin hangi siyasi görüşte olursak ola
lım, bugün yapılacak toplantıya katılmalıyız.

ilçemize ve ülkemizin kurtuluşunda büyük emekleri ge 
çenleri anmak bir görevdir.

Unutulmuş bu görevi yıllar sonra hatırlayan Sayın Di- 
m ili'yi kutluyorum.

Belediyenin kapılarını kültürel çalışmalara daha fazla 
açmasını diliyorum.

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum Nüfus 
cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdür.

Musa ARAZ

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz "Çarşı deresi düzenlemesi 3. kısım İnşaatı” ya 
pim işi 2886 sayılı yasanın 81. maddesinin (a) fıkrası hü 
kümlerine göre 19.09.1990 Çarşamba günü saat. 14.00'de 
Emanet Komisyonu huzurunda ihale edilecektir.

1— İşin keşif bedeli 74.919.090.- TL. olup geçici temlna 
tı 2.250.000.- TL.dır. . 1

2— ihaleye girmek isteyenlerin yapı tesis ve onarım 
işleri ihalelerine girme yönetmeliğindeki hükümler içinde 
ibraz edecekleri belgeleri ile müracaat etmeleri gerek
mektedir. (...•■ ■

3— Bu işe ait keşif ve şartnameler Fen işleri Müdür
lüğünde görülebilir.

4— İhaleye iştirak edeceklerin 1990 yılı Ticaret Odası 
belgesi, yapı araçları bildirisi, teknik personel bildirişi, 
mali durum bildirisi, iş bitirme belgesi ile en az (C) gu
rubu müteahhitlik karnesini ibraz etmeleri şarttır.

5— İhaleye katılmak için son müracaat tarihi 19.9.1990 
günü saat 12.00'ye kadar Başkanlığa vermeleri-gerekir. •

6— Posta ile yapılacak müracaatlardaki gecikmeler 
dikkate alınmaz, 7.9.1990

■ Av. Nezih DİMİLİ
Belediye Başkanı

DÜZELTME

Geçen haftaki sayımızda yayınlanan S.S. Küçük Sanayi 
Sitesi Yapı Kooperatifi Kongre ilanında toplantının olağan 
yapılacağı duyurulmuştu.

Toplantı olağanüstü olarak toplanacaktır. Yanlışlığı dü 
zeltir, özür dileriz.

Gemlik Körfez

_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 Be'ediye karşısı Kat 2 Te) : 11866 Gemlik

sağlık köşesi

HAZIRLAYAN

Dr. ALİ ÖZGÜR

Yeni doğmuş bir bebek neler 
düşünür?

'Bu aslında mantıksız bir soru, çünkü yeni doğmuş bir 
bebek belki de hiç bir şey düşünmez. Bildiğim kadarıyla 
onun zihinsel yaşamı yalnızca duygu ve' arzulardan İba
rettir ve saf şiire benzer.

Yeni doğmuş bir bebek yaşamının en zorlu yolculukla
rından birinden henüz gelmiştir. Yani doğum kanalından, 
güvenliği ve rahatı için başkalarına tümden bağımlı oldu 
ğu ve ağlamanın belirli bir biçimde işe yaradığını öğrene 
ne kadar gereksinimlerini nasıl bildireceği hakkında hiç 
bir fikri bulunmadığı dış dünyaya doğru olan yolculuk
tan kalbi kanı bedeninde tümüyle yeni bir biçimde dolaş 
tırmak zorundadır, çünkü doğumdan sonra kullanılan bazı 
kan damarları doğumdan önce kullanılanlardan farklıdır 
ve dolaşım başlangıçta hiç te yeterli değildir. Dahası bes 
leyici kana özellikle kafasında daha çok gereksinir çün
kü bu dönemde beyni büyütmek için fazladan kana ge 
reksinim duymaktadır. Ciğerlerinin de yeni işlerine tam 
olarak alışması için zaman geçebilir, öyleki solumak da 
bir sorun olabilir.

Beslenmesini annesinin kamından sağlayacak yerde e- 
merek sağlamak zorundadır ve eğer bu eylemle ilişkili sl 
nirler ve kaslar uygun biçimde örgütlenmemişse burada 
zorlanacaktır.

Bu durumda sıklıkla onu eski doğum öncesi koşullan 
na olabildiğince geri döndürmek işe yarar. Şimdi buna en 
yakın olabileceği durum annesinin onu memesine, besin

Devamı Sayfa 3'te
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Yeni doğmuş bir bebek neler 
düşünür?

kaynağına yakın tutarak kollarında sallamasıdır. Bu sı
caklık ve yakınlıkla arzuları kısmen doyurulur ve sıkıntısı 
bir ölçüde giderilir ve de onu sallayıp kucaklamakla tos* 
solumasına ve dolaşımına yardımcı olmaktadır.

Beyni geliştikçe giderek annesinin kollarından uzak kal 
maya rahatça dayanabilir hale gelir ve dünyayı daha iyi 
anladıkça orda kendini daha güvenli hissetmeğe başla
maktadır. Kucaklanmamış ve özgürce emmesine izin ve 
ölmemiş bebeklerin diğerlerine göre gelişmelerinin daha 
uzun sürdüğü ve onlardan daha korkak olduğu bilinmek 
tedir. Ayrıca yüzlerce bebeğin gelişimi üzerindeki çalışma 
sinin de güçlendiği bulunmuştur. Şu ya bu biçimde 
kır sonucu iyi sevilmemişse çocukların beyninin gelişme 
çocuğuna düşkün bir anne, bir şeyleri düşkün olmayan 
dan daha iyi yapar. Bebeğinin rahatı için gerekli yöntem 
teri ne denli özenle yerine getirirse getirsin aynı zaman
da onun sırtını sıvazlamadıkça ve onu okşamadıkça ye
terli olmayacaktır. Gerçekten, hiç okşanmayan bebeklerin 
bolca besin ve sağlık yardımı almalarına karşın yoksul
luktan öldükleri bilinmektedir.

Bebeğin dünyadan korktuğunu ve belki de hiç kimse
nin dönmediği bir yere geri dönmeyi arzuladığını anımsa 
mamız gerekir. O düşünemez, üstelik korkulan ve arzula 
nyla başa çıkmak İçin hiçbir etkin Içrel yolu yoktur. Mi
desi bir biberondan doldurulurken, güvenlik duygusu ve 
gelişme dürtüsü en iyi biçimde annesinin kucaklamasıyla 
beslenebilir.

Geleceğimiz, bebeklerimizin sağlıklı gelişme ve bakımı 
j bağlıdır. 1

SEKRETER ARANIYOR
BÜRO HİZMETLERİNİ YÜRÜTEBİLECEK
DÜZGÜN KONUŞAN
LİSE MEZUNU 1
DENEYİMLİ - DENEYİMSİZ
BAYAN SEKRETER ARANIYOR.

Tel : 14797-14223 GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

Gemlikliler Müjde 
Türkiyenin en seçkin 

1 firmaları olan
* Işık * Balinler * Akayların 
İlkokul önlükleri ve yakaları 

Çatak Giyimde

Yeni renk önlükler (havacı 
mavi) Çatak Giyimde

Ortaokul ve Lise Takımları 
Komple Çatak Giyim’de 
* Tek Ceketleri * Kravat

* Okul Gömlekleri
* Eşofmanlar * Okul 

Çantaları * Okul Pantolonları
Not : Mevsim sonu ucuz

luğumuz başlamıştır 
Penyelüx mamullerinde 

yüzde 50'ye varan ucuzluk

ÇATAK GİYİM 
Sizin Mağazanız

| Ali Çatak ve Oğullan 

Demîrsubaşı Mh. Mesudiye Sok.
| Otel Umurbey Altı Tel: 12075 Gemlik

15 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

YIL : 3 SAYI : 115 FİYATI : 25 KURUŞ 6 EYLÜL 1975

EMİN DALKIRAN MİLLETVEKİLLİĞİNİ 641
OYLA KAYBETTİ

12 Ekim 1975 günü yapılacak olan Milletvekili ve Sena 
tör üçte bir yenileme seçimleri için aday adayları arasın 
da ön seçimler pazar günü yapıldı.

Şehit Cemal İlkokulunda yapılan ön seçimlerde AF den 
196 delegenin 19O'ı, CHP'den ise 104 delegenin 84'ü oy 
kullandı.

Seçim sonuçlarına göre : AP’den Ihsan Sabrı Çağlayan 
gil 180 oy, Barlas Küntay 163 oy, Fikret Turangil 157 oy. 
Şeref Kayalar 23 oy aldı.

Milletvekili adaylarından Emin Dalkıran 100, Ali Elverdi 
ise 86 oy aldı, ilçemizden bir kısım AP*li delegenin Emin 
Dalkıran'a oy vermemesi nedeniyle parti içinde ikilik çık 
tı. Emin Dalkıran ön seçimlerde toplam 1212 oy aldı. 
Ali Elverdi ise-1673 oyla birinci sıraya oturdu. Gemlikli
lerin Emin Dalkıran’a tam destek olmaması birinci sırayı 
kazanmasını engelledi.

PETROL İŞ’TE SEÇİM
EMİN BORA GRUBU YÖNETİMDE

Gemlik Petrol İş Sendikası 3. genel kurul kongresinde 
Emin Bora ve arkadaşları seçimleri kazandılar.

Genel Kurulda konuşan Sendika genel Başkanı İsmail 
Topkar, "bugün ülkemizdeki grevlerin çoğalmasında asıl 
etken işverenlerdir" dedi.

Topkar, Amerikan ambargosunu bir kovboy oyunu ola 
rak niteledi. Topkar, "Amerika’nın bu kahpe oyununu kı 
nıyoruz" şeklinde konuştu.

Türk işçisinin solcu olduğunu da konuşmasında belir- ’ 
ten Topkar, demokratik sosyalizme evet, bilimsel sosya
lizme hayır. Bilimsel sosyalizme araç yaparak İşverenle 
demokratik pazarlık hakkımızı ve grev hakkını kısmak Is 
deyenlerin oyunlarına gelmiyeceğlz.

Kavgalı geçen kongrede Emin Bora grubu seçimleri 225 
oyla kazandı.

Alp-er
| İthalat ihracaat Pazarlama 

Ltd. Şti.

* Foto ve Video çekimi
* Video Kaset fotoğraf film çeşitleri
* Fotoğraf Makina çeşitleri
* Elektronik ve elektrikli araç gereçleri resim baskı işleri 

l ile yakında halkımızın hizmetinizdeyiz.

Merkez : Kayhan Mah. 1 Nolu Cad. No. 3/B Gemlik
Şube : Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No. 12 Tel : 11869 - 10475 Gemlik

SATILIK HALI SAHA
ANKARA'DAKİ İŞLERİMİZİN TAKİBİ NEDENİYLE 

B. KUMLA'DAKİ ŞAMPİYON ÇİM HALI SAHA TESİSİMİZ 
DEVREN SATILIKTIR.

Veya tesisle yakından İlgilenebilecek üçüncü bir ortak 
da olabilir. •

Tel : (9-251) 81144 Büyük Kumla

MUHABİR ARANIYOR
GAZETEMİZDE MUHABİR OLARAK ÇALIŞABİLECEK, 

FOTOĞRAF ÇEKMESİNİ BİLEN ELEMAN ARANIYOR.

Başvuruların Şahsen Yapılması

Tel : 14797-14223 GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

UMURBEY KÖYÜ KOZALAN BEYİ SK. NO. 29

BAHÇELİ DUBLEx EV YENİ TADİLAT OLUP İÇİNDE

10 TON ZEYTİN HAVUZU İLE SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

Müracaat Tel : 14105-14963 GEMLİK

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 Nota Cad. GEMLİK 
______________________ _____ ________________________ |

KAYIP.

Ağn Hamur ilçesi Nüfus Müdürlüğünden aldığım Nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Mehmet YILDIZ
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KADRİ GÜLER

__ gemLik
KÖRFEZ

Karacaali’de Seminer
Spordan sorumlu Müdür Yar 
dımcılannın katıldığı semi
ner üç gün sürdü.

Bursa Milli Eğitim İl Müdü 
rü Sabahattin Özdemiroğlu, 
Gemlik Kaymakamı Coşkun 
Ertürk, Bakanlık İzcilik Daire 
si Başkanı Mustafa Gümüş- 
ova, Okul Sporlan Şube Mü

dürü Vghap Çamur, Efeden 
Eğitimi Şube Müdürü Atilla 

Çamur, Sosyal Kültürel Ça
lışmalar Şube Müdürü Gü
rel Terim, Kamp Tesisleri Şu 
be Müdürü Hüseyin Çınar'ın 
konuşmacı olarak katıldığı 
seminer cuma akşamı sona 
erdi.

AKDOĞANLAR

İNŞAAT ve TİCARET 

ZÜMRÜT DUVAR KAĞIDI BAYİİ ve

NALBURİYE TİCARETİ

Hüseyin Akdoğanlar

DUVAR KAĞIDI VE POSTER KAPLAMA

HALIFLE-KS

PARKE
MARLEY DÖŞEME

FASARİT

BADANA VE YAĞLI BOYA İŞLERİ
İTİNA İLE YAPILIR.

İstiklal Cd. Gürle İş Merkezi No. 13 Tlf1: 12132

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 : 16137-14479 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 GEMLİK

Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gürçay Pase|ı 

No. 5 - Tlf : 14223 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

______ ______SAYFA.

ANMA TOPLANTISI
Gemlik Belediyesinin ilk 

Türk Belediye Başkanı, 
Şair, politikacı mücadele 
adamı

Dr. ZİYA KAYA
Doğumunun 10O. yıldö

nümünde törenle anılacak
tır.

Anma toplantısına ve Dr. 
Ziya Kaya ile ilgili serginin 
açılışını onurlandırmanızı 
bekleriz.

AV. NEZİH DİMİLİ
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANI

Yer : Gemlik Belediye Düğün Salonu 
Tarih : 11 Eylül 1990
Saat : 14.oo Serği açılışı 14.15 Toplantı

KAY İP

Emekli Sandığından almış olduğum 1.6.1990 tarihli ma

aş çekimi kaybettim,.-Hükümsüzdür. 1

Gökhan ÖZLER

ALO ISI-TAN

APARTMAN YÖNETİCİLERİ; İŞÇİLER, ESNAFLAR 

SEMT SAKİNLERİ

Kara kış kapınızda ISI - TAN yanınızda...

- ODUN (Meşe Gürgen)
- KÖMÜR (Tunçbllek - Orhaneli - İstanbul - Çan
- ISIYAK IÜRKOK - ÇIRA '
TAHTA PARÇASI» TALAŞ Çeşitleriyle GEMLİK HALKINA

HİZMET VERMEKTEN MUTLUYUZ

SİZİ ISITAN ISI - TAN
İlıca Cd. Çiğdem Sk. Tel : 14911 Gemlik
Çarşamba Cd. İçli Sk. Tel : 125552 Bursa
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SAYI ı 874

Piyon ICO Una KDV duhO KORFI
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Matbaamızda
Nişan, Nikâh Düğün 

ve
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık 
TH : 11797 Gemlik

Dev tesisin ilk harcını Cumhurbaşkanı Turgut özal koydu

Boıçelik’in Temeli Atıldı
Türk, İtalyan, Fransız ortak yatırımı olan Borçelik otomativ, beyaz ürün sanayine yassı çelik ve saç üretecek
•BORÇELİK’İN TEMELİNİ ATAN CUMHURBAŞKANI TURGUT ÖZAL, TOPLU SÖZLEŞMELERDE SENDİKALARIN FAZLA ZAM İSTEMEMESİNİ ÖNERDİ VE "O MÜES
SESELER KAPANIR. KİM KAYBEDER İŞÇİ, KİM KAYBE?Ep MİLLET1* ŞEKLİNDE KONUŞTU. (
•CUMHURBAŞKANI ÖZAL. 10 YIL DAHA AYNI ŞEKİLDE GİDİLDİĞİ TAKDİRDE TÜRKİYE'NİN AVRUPANIN SAYILI ÜLKELERİ ARASINA GİRECEĞİNİ BELİRTEREK, "MUH

TEMELEN ASYANIN BATISINDA JAPONYA YA BENZER ÜLKE OLACAĞIZ" DEDİ.
•TEMEL ATMA TÖRENİNE, CUMHURBAŞKANI YANINDA E$l, BAŞBAKAN, 2 DEVLET, SANAYİ, TARIM, ORMANVE KÖY İŞLERİ BAKANI, ANAP MİLLETVEKİLLERİ, 

, BORÇELİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ASIM KOCABI-YIK VE ORTAK TEMSİLCİLERİ İLE DAVETLİLER KATILDI.

Gemttkln en büyük kuru- 
luşlonndcn biri atacak olan 
BORÇELİK’in temeline ilk 
harcını Cumhurbaşkanı Tur
gut özal koydu Görkemli tö 
rene Başbakan. 2 devlet Ba. 
kanı. İte Sanayi ve Teknoto- 
K Torun. Orman ve Köy İş
leri Bekanı, ANAP millet
vekilleri ve davetliler katıldı.

Gect'ğimiz hafta Cumarte 
si günü Soruşan Fabrikası 
seurtan içinde temeli at lan 
BORÇELİK tesis.'eri yas
sı saç üretecek. Türk. Ital
yan ve Fransız ortaklığı ile 
kurutan fabrika başlangıçta 
yılda 400 bin ton dekapaj 
kopoertesinde alacak ve 300 
tin ton ham madde işleye
cek.

ÖZAL HELİKOPTERDE

BORÇELİK’in temel atma 
törenine katılacak, olan Cum 
hurbaşkanı Turgut özaL Baş 
bakan Yıldmm Akbulut ve 
Bakanlan taşıyan helikopter 
ler götündü. Cumhurbaşkanı 
m taşıyan ilk askeri helikop
ter saat 11.45’de indi. Bakan 
lon taşıyan öbür 7 helikop
ter de ardından fabrika ala
nına indiler.

Cumhurbaşkanı Turgut öz 
afin yanında eşi Semra özal 
Başbakan Yıldırım Akbulut, 
beraberinde Bakanlar, Hûsa 
mettin Örüç. Lûtfullah Kaya- 
Ir. Şükrü Yürür ve Cemil Çi
çek ile tören alanına helikop

100. Yılında

ZİYA KAYA ANILDI
•Dr. Ziya Kaya He İlgili sergiyi Kaymakam Coşkun Er- 
türfc açtı. Belediye Düğün 
toplantısı beğeni kazandı.

Gemlik’in düşman İşgalin
den kurtuluşunun 68. yıldönü 
mü ve ilk Türk Belediye Baş 
kanı Dr. Ziya Kaya’nın 100. 
doğum yıldönümü törenlerle 
kutlandı.

HAFTAYA BAKIŞ 

GEMLİK LİMANI
JCaSri Qüler

1970 yıllardan sonra sanayileşmenin gelişmesiyle birlik 
te deniz ulaşımında gözle görülür artışlar meydana geldi.

Devamı Sayfa 2’de

terden inerek yürüyerek gedl 
Sıkı güvenlik önlemlerinin a- 
lındığı temel atma töreninde 
konuşan Cumhurbaşkanı Ö- 
zal. 1980 öncesi Türkiyesl 
İçin çizdiği yoklar tablosun
dan sonra 1981'den itibaren 
başlatılan programla Türki
ye’nin hızlı bir kalkınma dö
nemini başlattığını savundu.

Özal konuşmasında. "Biz

İki yılda tamamlanacak ve 49 milyara mal olacak

GEMLİK LİMANI İHALE EDİLDİ
•KOCACUKUR MEVKİİNDE YAPILACAK O- 

LAN TÜRKİYE’NİN İLK GENEL HİZMET LİMA 

Nl İHALESİNİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK 

A.Ş. ÜSTLENDİ PROJESİNİ İSE STFA YAPTI.

Gemlik Belediyesinin Bl- 
SAŞ ite ortak olduğu Liman 
ve Depolama A.Ş. yönetim 
Kurulu, liman yapımının Mü
hendislik ve Mimarlık A.Ş. 
(MİMAŞ)'ye ihale edildiğini 
açıkladı.

Projesi STFA firması tara
fından yapılan Gemlik Lima
nı, Türkiye'nin ilk otonom ge 
nel hizmet limanı olacak ve 
iki yılda tamamlanacak. Yak 
laşık 49 milyar liraya mal ola 
cak olan limana, '60 bin ton
luk gemiler yanaşabilecek.

BİSAŞ Genel Müdürü Or
han Yıldırımçakar. Bursa'dd

Salonunda yapran anma

Dr. Ziya Kaya’nın 100. Do
ğum günü anma törenleri Ete 
tediye Meclis Salonu önün
de bulunan Sergi Salonunda 
Dr. Ziya Kaya ile Igllll fotoğ 

Devamı Sayfa 4'te

bu programla devleti sanayi 
den çekmeğe çalıştık. Dev
let esas vazifesi altyapıdır, 
elektriktir, yoldur, limandır, 
hava meydanı. Bunlar yapıl
madığı takdirde sanayide ge 
lişme olamaz" dedi.

Ülkemizdeki ekonomik ya
pıyı değiştirdiklerini söyle
yen Cumhurbaşkanı, Rusya, 
Romanya, Bulgaristan'a, Ce- 

•SERMAYE ARTTIRIMINA GİDEN LİMAN ve 
DEPOLAMA A.Ş.'DE BELEDİYENİN PAYI %25 
DEN 12.5'A DÜŞÜYOR. BELEDİYEYE, 12.5'LUK 
PAYI OLAN 1 MİLYAR 800 MİLYON LİRAYI 
ÖDEYEMİYOR.

işletme ve sosyal tesislerin 
yanında gemi atıklarını arıta 
cak tesisler de bulunacak.

Toplantıda konuşan Bele
diye Başkanı Nezih Dimili 
ise, liman İhalesinin sevindi
rici olduğunu, ilçe içindeki 
trafiğin liman yapımı İle dı- 
şaa. çıkacağını ve Gemllk'in 
daha nezih bir belde olaca
ğını belirterek, "Bu sonuçtan 
mutluyuz. Eski İskelemizi de 
ğişik amaçlarda kullanaca
ğız. Bunun için Ulaştırma 
Bakanlığı ile temaşa geçip 
yeni projeler hazırlayacağız" 
dedi. *

yaptığı basın toplantısında 
Gemlik Limanı hakkında bil
gi verdi. Gemlik Belediye 
Başkanı Nezih Dimili ve yö
netim Kurulu üyesi Emin Tü 
re’nin de katıldığı toplantıda 
konuşan Yıldırımçakar, şun
ları söyledi :

142 bin metre karelik ala
na kurulması gereken liman 
2 milyon 600 bin ton kapasi 
teli inşa edilecek. Her neifl 
kuruyüK konteyner, Ro-Ro 
ve Lash taşımalarına cevap 
verecek şekilde hazırlana
cak. Limanda kapalı ambar 
yerleri, yanıcı eşya depoları,

Bu yaz su sıkıntısı çekilmedi

Başkan 
sözünde durdu

Geçtiğimiz yıl üç ay su sı 
kıntısı çeken ilçemizde bu 
yıl hiç sıkıntı çekilmedi.

Belediyenin Hamidiye Ma
hallesinde bulunan stad ar
tezyenini Askerlik Şubesi ya 
kınlarındaki Eşref Bey depo
suna bir hatla bağlanması 
sonucu; geçen yıl su sıkıntı
sı çekilen Lise Caddesi, Me? 
narlık çevresi ve Şehit Mus
tafa çevresi bu yazı sorun
sa» kapattı.

Devamı Sayfa 3’te

Vergi konulu 
sohbet toplantısı

Yazısı Sayfa 3’te

zalre kredi verir duruma gel
diğimizi Türk parasının kon- 
vertlblllte edilerek yabancı 
paralar karşısında eşit duru 
ma girdiğini söyledi.

Önümüzdeki on yıl 
bu tempoda gitmesi duru
munda .Türkiye’nin Avrupa- 
nın sayılı ülkeleri arasına gi 
receğini söyleyeh Özal, 

। Devamı Sayfa 4’te

Engürücük’de Trafik
Kazası

2 Ölü 3 Yaralı
Engürücük yakınlarında 

meydana gelen trafik kaza
lında 2 kişi öldü, .3 kişi ya

ralandı.

Bursa'dan Gemlik yönüne 
giden Ahmet Pekcan'ın kul

landığı 09 AR 044 plakalı ö- 

zel oto Bursa'ya 27. kllomet

Devamı Sayfa 41e

İlköğretim haftası 
başladı

Okullar Açıldı
Yazısı Sayfa 3’te

Cumhurbaşkanı Turgut Özal, BORÇELİK’in temel atma 
töreninde Türkiye’deki işçi ve memurların ücretlerinin 
Avrupa ülkelerini geçtiğini söyledi.

Son yağışlar üreticinin yüzünü güldürdü

Parasız ilaç dağıtımı başladı
Geçtiğimiz halita yağan 

yağışlar, zeytin üreticisinin 
yüzÇnü güldürdü. Bu yıl bol 
olan ürünün yağışlarla daha 
da kaliteli olacağı öğrenildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü yet
kililerinin yaptığı araştırma
ya göre; 2 milyon 300 bin a- 
det: örün yereri zeytin ağıcı 
bulunan, ilçemizde, 1990-91 
İri' rakor bir. ürün yılı yaşa
ması; bekleniyor.

İlçe Tarım Müdürü Dursun 
Özbek; hazırladıkları rapor
da, 31-32 bin ton zeytin ürü
nü beklendiğini belirterek 
şöyle..konuştu :

"Gemlik çiftçisi, zeytinle 
İlgili ziraatı eskiye göre da
ha bilinçli yapıyor.. Zararlılar 
la etkin bir şekilde savaşı
yor. Gübrenin yararına ina

TAŞI GEDİĞİNE

AĞIM - ŞAHIM...
BİSAŞ'IN, LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. EK SERMAYE 

ARTIR.MI YAPMIŞ, ARTIŞA KATILAMAYAN BELEDİYE
NİN ŞİRKETTEKİ PAYI YÜZDE ONÜÇLERE DÜŞMÜŞ..

DURUN, BU DAHA BİRİNCİ ŞUT..
İKİ, ÜÇ, DÖRT..
BELDENİN, 99 YILLIK DENİZ GELİRİNİ TAMAMEN 

YUT...
BAKIYORUM, BAZILARI SANKİ YEMİŞ DUT..»
AĞIM-ŞAHIM ÖYLE YEE...

Jııan ‘Jamtr

nıyor. Bu da verimin artması 
na neden oluyor. Bakanlığı
mız Koruma Genel Müdürlü
ğü, geçen yıl olduğu gibi bu 
yıl da zeytin üreticisine, zey

Devamı Sayfa 3’te

Hayat pahalılığı ve 
zamlara protesto 
edilecekti.

Miting Ertelendi
Yazısı Sayfa 3’te

7 Çocuklu müteahhit 
in başı derde girdi

Karısının
üzerine kuma

Yazısı Sayfa 3'te
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Gemlik limanı
ij 1950'11 yıllarda yapılan Gemlik iskelesi, yapıldığında ilçe 

: ye büyük bir eser kazandırıldığı İçin zamanın DP. hûkü- 
] > metine büyük övgüler düzülmüştü. Bunları yaşı bizden bü 
' > yüklerimizden hep dinledi.

’ Gemlik iskelesi, 950 ve 60’lı yıllarda ambar motorlarının 
j i ve sahil köylere yolcu taşıyan 'Kabakçı', 'Güler’ motorları

; ile küçük sandallar yanaşırdı.
11 Sanayileşmenin Bursa ovasına yayılması, ardından Es 
1 ■ kişehir ve Bozöyük’e sıçraması Gemlik'te liman İhtiyacını 
i 1 daha çok hissettirdi.

Bir tarafta Asil Çelik, öte tarafta Toprak Kağıt gibi sü 
, • rekli ham maddesini yurt dışından getirten iki dev kurulu 
' luşun en güzel yük boşalma yerinin Gemlik olması Iske- 

• |e ve liman önemini daha da arttırdı.
| ‘ Bundan 4 yıl önceye değin liman konusunda yazışma
klardan öteye bir adım atılmıyordu. Eski Belediye Başka- 
■ nı Hakkı Çakır döneminde konunun gündeme getirilmesi, 
imar planlarının Belediyelere geçmesiyle liman konusun- 

' da olumlu 'bir adım atılmıştı.
Hakkı Çakır’ın Bursa Valiliğinde yapılan toplantıda, 

■ GemlikLimanı yapımı ile ilgili söylediği, “Tibel’i, Terme’yi 
; satar, limanı kendim yaparım'' sözü, liman konusunda 
■ yeni bir tartışma dönemi başlattı.
• BİSAŞ'ın satın aldığı Kocoçukur'un kamulaştırılması ile 
. başlayan yeni dönem zamanın ANAP Genel Başkanı Ö- 
’ zal’ın Hakkı Çakır'ı arayarak “bu işi özel sektöre bırak" 
komutuna kadar sürdü.

Artık liman işinde yeni bir dönem başladı. Bu devre 
pazarlıkların yapıldığı dönemdir.

■ Kapalı kapılar ardında neler döndüyse döndü, ilk zaman 
; lar limanın özel sektör tarafından yapılmasına karşı çı 
’ kan bazı SHP'iiler bile konu meclise gelince kıvırdılar. 
’■ Bunlar ileride mutlaka kamu oyuna açıklanacak, kanısın 
.dayım.
' Zamanın ANAP yönetimince meclise getirilen İskele 
’ sözleşmesinin hatalarını bugün çekiyoruz. Aradan daha 
; çok zaman geçmedi oysa...
' "Karşılıklı Taahhütname" adını taşıyan sözleşmenin 2. 
i maddesinde, kurulacak şirketin sermayesinin 1 milyar 
’ 200 milyon lira olacağı, buna Belediyenin arsa payı ile 
;%25’e ortak olacağı vurgulandıktan sonra, üçüncü 
' maddesinde sermaye arttırımı il© ilgili bilgiler veriliyor.

Bugün Belediyeyi zor durumda bırakan üçüncü madde 
; şöyle :
; "Şirketin sermayesini arttırması tarihinde iskele ve II 
. man konusunda kurulacak A.Ş. esas mukavelesinde belir 
• tiien nispette ortağı bulunan BİSAŞ Bursa İplik Sanayi 
; A.Ş. Gemlik Belediyesinin %25 sermaye payının yarısını 
. teşki eden %12.5’u Gemlik Belediyesi adına verecektir. 

► Bu borç faizsiz ve masrafsız iskele ve liman'ın kısmende 
’ olsa işletmeye açılmasından 6 ay sonra başlamak üzere, 
. 2 senede ve 8 eşit taksitte Gemlik Belediyesi tarafından 
. BİŞAŞ Bursa İplik Sanayi A.Ş.’ne ödenecektir."

Gemlik İske'e ve Liman A.Ş. genel kurulunda sermaye 
; 1 milyar 200 milyon liradan, 14 milyar küsür milyon lira
ya çıkarıldı. Belediye % 12.5'luk payını, yani 1 milyar 800 
mryon lirayı belirtilen güne değin ödemek zorunda.

İşçi ve memur maaşlarını zor ödeyen belediyenin 2 mil 
yar liraya yakın bir parayı bulması olanaksız, iller Banka 
sı bu kadar bir parayı uzun vadeli olarak borç vermlye 
ceğine göre. Belediyenin payı %12.5'a inecek demektir.

Gelecekte yeni bir sermaye arttırımı ile bu durum tek 
-rarlanacak ve Sayın Çakır’ın övündüğü %25 pay sıfırla
nacaktır.

Sözleşme imzalanmadan "Dikkatli olun" diye' yazıldı 
hep. Ama, seçim öncesi ANAP'a yapılan büyük parasal 
destekler ile es geçildi uyarılar.

Durum nereye gidiyor biliyor musunuz? Uman yapımı 
bitmeden belediye elindeki % 12.5'luk payı kaybetmemek 
için BİSAŞ'la pazarlığa oturmağa.

Bu sonucu yarman geçmiş dönem Meclis üyeleri yaptık 
lan "Taahhütname" ile öğünebüirler

Ben onlara bir öneride bulunuyorum. O taahhütname
yi, bal rengi bir çerçeveye camekanlatıp evlerinin en gü
ze: köşelerine assınlar. Bakıp bakıp eserleri İle övünsün

NUR TEKNİK
TELEVİZYON VlDEO 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

S.s. MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ BŞK.LIĞI

S.S. Gemlik Motorlu Taşıcılar Kooperatifinin 3476 sayı 
h kanuna intlbat ettirilmesi amacı için 7 Ekim 1990 Pa
zar günü saat 10.00'da Esnaflar Kıraathanesinde, çoğun 
luk sağlanamazsa 14 Ekim Pazar günü aynı yer ve aynı 
saatte olağanüstü genel kurul yapılacaktır.

Ortaklarımıza duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1— Açılış, yoklama
2— Divan heyeti seçimi, saygı duruşu
3— Kooperatif anasözleşmesinin 3476 sayılı kanun hü 

kümlerine intibak ettirilmesi amacıyla, Bakanlıkça kabul 
edilen tek tip anasözleşmenin maddelerinin okunup, inti 
bakının sağlanması, kabulü ve oylanması

4— Dilek ve temenniler
5— Kapanış.

Gemlikliler Müjde 
Türkiyenin en seçkin 

firmaları olan
* Işık * Balinler * A kay lar m 
İlkokul önlükleri ve yakaları 

Çatak Giyimde

Yeni renk önlükler (havacı 
mavi) Çatak Giyimde

Ortaokul ve Lise Takımları 
Komple Çatak Giyim’de 
* Tek Ceketleri * Kravat

* Okul Gömlekleri
* Eşofmanlar * Okul 

Çantaları * Okul Pantolonları
Not : Mevsim sonu ucuz

luğumuz başlamıştır
Penyelüx mamullerinde 

yüzde 50'ye varan ucuzluk

ÇATAK GİYİM 
Sizin Mağazanız

Ali Çatak ve Oğulları 
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sok.
Otel Umurbey Altı Tel: 12075 Gemlik

ARKADAŞ EMLAK

EV, ARSA, DAİRE ve BENZERİ EMLAK ALİM 

SATIMINDA MENFAATİNİZ İCABI BİZE UĞRAMADAN 

KARÂR 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 Bina® GEMLİK

köşesi

HAZIRLAYAN

Dr. ALI ÖZGÜR

Parapraxias
(Dil ve devinim sürçmeleri >

Günlük yaşamımızda zaman zaman unutkanlıklarımız, 
'dilimizin ucunda’ dediğimiz bellek sürçmeleri olmaktadır. 
Çok iyi bildiğimiz bir kişinin adı bir an için aklımıza 
gelmez. Kimi zamanlarda da bir sözü söylemek isterken 
ağzımızdan bir başka sözcük çıkıverir.

Örneğin, birbirlerine oldukça acı çektiren bir kan koca 
görüşme saatinde birbirlerini karşılıklı suçluyor ve her 
ikiside kendisini savunmaya çalışıyordu. Bir ara koca e- 
şinin evle ilgilenmediğini, hatta zaman zaman yemek bile 
pişirmediğini söyledi. Karısı da evine çok düşkün olduğu 
nu ve işlerinde.iyi bir kadın olduğunu söyleyerek kendisi 
ni savunurken 'unuttun mü’ eve sarhoş geldiğin günlerde 
yaptığım işkence çorbalarını’ demişti. Her ikiside bu dil 
sürçmesinin farkında değildiler. Karısı işkembe çorbası 
demek istemişti. Bu dil sürçmesini gösterince, kan® şa 
şırdı. ‘Hayır doktor bey, ben işkembe çorbalan demiştim’ 
diye direndi. Burada kadın kocasına karşı ne denli i yi 
davranmaya çalıştığını anlatırken, acı çektiren yanını gös 
teren bir dil sürçmesi ortaya çıkmıştı. Nitekim bu hasta 
hem kendine, hem eşine ve yakınlarına eziyet eden sado. 
mazokist 'bir kişilik yapısı gösteriyordu.

Bunun gibi, hareket sürçmeleri de günlük yaşamda ve 
görüşme saatlerinde sık görülebilir. Bunlar görüşme saa 
tine geç gelmek, görüşme saatini şaşırmak, gelmemek 
biçiminde olabilir. Bazen oturulan koltuğun tüyleri yolu
nur. Bazen etek açılıp kapatılır; yüzük çıkarılır, takılır, vb. 
bütün bu davranışlarda bilinç dışı eğilim ve dirençler 
vardır. Bü gibi sürçmelerin her oluşunda hemen kişiye gös 
termek ve bunların yorumunu yapmak gerekmez. Fakat 
bunlar yenilendikçe anlamları daha çok belli olabilir ve 
gerektiğinde yorumlanabilir.

Mazohizm : Sevginin doyurulduğu anda İçe yönelik 
nefreti- de doyurma çabası. Mazohist kadınlar, çokluk ko 
ca olarak ayyaşları seçerler, çünkü deneyimlerden ya da 
sezgi yoluyla bir ayyaşın kendilerine hem zihinsel, hem 
de fiziksel olarak acımasız davranacağını bilirler.

Sadizm : Dışa yönelik nefreti, sevgi ile aynı zamanda 
doyurmaya çalışmak. Ayyaş kadınlar sadist erkeklere iyi 
eş olurlar. Çünkü sıklıkla adamları, kendilerine karşı fi
ziksel ve zihinsel olarak kıyıcı olmaları konusunda kışlar 

I tırlar.
Mutlu ve huzurlu yarınlar dlleylğle.

SATILIK
UMURBEY KÖYÜ KOZALAN BEYİ SK. NO. 29

BAHÇELİ DUBLEx EV YENÎ TADİLAT OLUP İÇİNDE

10 TON ZEYTİN HAVUZU İLE SAHİBİNDEN SATHJOTR

Müracaat Tel : 14.105-14963 GEMLİK

SEKRETER ARANIYOR
BÜRO HİZMETLERİNİ YÜRÜTEBİLECEK
DÜZGÜN KONUŞAN
LİSE MEZUNU
DENEYİMLİ '- DENEYİMSİZ

BAYAN SEKRETER ARANIYOR; '

Tel : 14797-14223 GEMLİK KÖRFEZ GAZEJESİ
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Vergi konulu sohbet toplantısı
Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğüne o, kamuoyuna sağlık 

lı bir vergi bilincinin oluşturulup geliştirilmesi ve vergi 
idaresi İle mükellef ilişkilerinin daha sağlam temellere 
oturtulabilmesi için, yapılan çalışmaları destekleyici ve 
geliştirici olmak üzere sohbet toplantısı düzenledi.

Yapılan açıklamada, bu tür toplantıların vergi 
mükelleflerine olduğu kadar, Vergi Dairesine de çok bü
yük yararlar sağlayacağı belirtildi.

22, 24, 27 Eylül 1990 günleri saat 10.00'da Ticaret ve 
Sanayi Odasında yapılacak olan sohbet toplantılarına 
tüm veıgi mükellefleri davet edildi.

İ i

taklanınız, 
(maktadır.

aklımıza 
c isterken

kan koca 
ve her

ı koca e- 
■mek bde 
n okluğu 
k kendisi 
günlerde 
» bu <fi 
çorbası 
tansı şc 
emiştim' 
uta i yi 
mm gös 
ı hasta 
n sado.

Karisinin üzerine kuma
Karısının üzerine kuma getirince başı derde girdi 

ilçemiz müteahhitlerinden Yaşar Dil, 7 çocuklu karısı

nın üzerine kuma getirince hapsi boyladı.
Bir ihban değerlendiren ilçemiz emniyet Müdürlüğü po 

üsleri Kayhan Mahallesi Şehit Mustafa Sokakta oturan 7 
çocuk babası müteahhit Yaşar Dil'in oturduğu evi bastılar.

Karsın Kağızman İlçesi Türk Köyü'nden D.Ö. adındaki 
17 yaşındaki genç kız para karşılığı müteahhit Yaşar Dil 
e satıldığı öğrenildi. Kansının üzerine evladı yaşındaki kı 
zı kuma alan Yaşar Dil cumartesi günü polis tarafından 
gözaltına alındı. Pazar günü ise suçüstü mahkemesine 
çıkanlarak tutuklandı.

D.ö.'nün yapılan muayenesinde kız olduğu saptandı. 
D.Ö. yakınlanna teslim edildi.

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden a.mış olduğum Nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Muzaffer KARAKAŞ

Miting Okullar Açıldı
mda ve 
me sac 
emek 
i yolu- 
k.!ır, vb. 
irençler 
iye gös 
Fakat 
tür ve

□nefik 
tok ko 
ya da
. hem

lahcfc I 
ere iyi I 
ışt fi- |

leşler .

Ertelendi
Hayat Pahalılığını ve zam 

hn protestg mitingi ertelen

di

Öğrenildiğine göre, geçti
ğimiz pazar günü saat 13.00 

de Hükûıpet Konağı önünde 

yapılacak olan miting, emni

yet önlemi alınamıyacağt 

için başka tarihe ertelendi.

Cumhurbaşkanı Turgut ö- 

zal ile Başbakan Yıldırım Ak 

bulutun ve Bakanların ilçe

mize gelmesi nedeniyle em

niyet mensuplarının izinleri 

kaldırılmıştı.

1990-91 öğretim yılı ilk ve 
orta öğretim başladı.

Bütün yurtta ilk ve ortaöğ 
renim çağındaki çocuklar 
dün sabahta nitibaren yeni 
öğrenim yılına başlamanın 
mutluluğunu taddılar.

jîlköretim yılının başlama
sıyla İlk ve ortaokullara ka
yıtlarda son haftasına girdi, 
ilçemizde okul ve ders,,k az 
lığı sınıflarda 60'ın üzerinde

öğrencinin öğrenim görmesi,., 
ne neden oluyor.

İki öğrenim ve kalabalık 
sınıflarda öğrenciler bir sıra 
da üçer kişi oturmak, zorun
da kalıyor.

İlgililer gelecek öğrenim 
yılı Manastır mevkiinde ve 
Hamidiye Mahallesine açıla
cak iki ilkokul ile bazı okul
lardaki yükün azalacağını 
söylüyor.

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden a.mış olduğum Nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

İlknur MAVİŞ

İlan
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1— Belediyemiz ve bağlı İşletmelerde görevli memur ve işçi personele alınacak melbu- 
totfar Be yine resmi memurlara diktirilecek me'busatların alım ve dlktirllmesl İşi 2886 sa 
yd> yasanın 35.d maddesinin (a) bendi hükümleri dahilinde ihale edilecektir.

2— Dikiş ve melbusat alınılan ihalesi 26. Eylül 1990 Çarşamba günü saat 14.00'de Be
lediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3— Bu işe erit şartnameler Belediyemiz Ya ı işleri Müdürlüğünde görülebilir.

4— Dikiş ve atımlara alt dökümanlar aşağı a çıkarılmış karşılarına mlktarlan, muammen 

edeli ve teminattan gösterilmiştir.

5— Durum İlgililere İlan olunur.

Alınacak Muammen

M» SİVİL MEMUR ve İŞÇİ

.. __ ___ Muvakkat

j .Malzemeler MIktan Bedeli Tutan Teminatı

| Elbise (Kışlık) 160 Takım 325.000.- TL 52.000.000.- Tl. 1.560.000. TL.

i Ayakkabı 215 Çift 90.000.- TL. 19.350.000.- Tl. 580.500 TL.

| Gömlek 175 Adet 45 .000.- TL. 7.920.000.- Tl. 237.600. TL

Krcva* 42 Adet 12J00.. TL 525.000.- TL 15.750. TL-

Meşin Ceket 14 Adet 360.000.- TL. 5.040.000.- Tl. 151.200. TL.

7 /UM 325.000.. TL 2.275.000.- Tl. 68.250. TL

RESMİ MEMURLAR DİKİŞ

Takım Elbise, 
şapka kemer

55 Takım
/e İşaretler

190.000.- TL. 10450.000.. Tl. 313.500. TL.

Av. Nezih DİMİLİ
Belediye .Başkanı

_ 2- _ Ö^HnUk.
KÖRFEZ

i spor spor spor spor sporsp ~r
Kültürspor 4 - B. Güven 1

SAHA : HİPODROM

I HAKEMLER.: Cemal Laleoğlu (3), Mustafa Özer (3), 
ı Salim Ataseven (3).

■KÜLTÜRSPOR : Mustafa (2), (Muharrem 2)( Hüseyin 
(2), Yaşar (3), Halim (3), Aziz (3), Ceyhun (3), İbrahim 
(2), Kadir (2), Turgây (3), Mesut (3), Adnan (2), (Hikmet 
2).

BORUSAN GÜVEN : Ercan (1), Vezir (2), Murat (1), 
Şükrü (2), Yüksel (1), Mehmet (2), Ali (1), (özer 1), Sa 
lih 2), Kubilay (2), Zafer (1), (Cengiz 1), Abdullah (2).

GÖLLER : Dk. 21-74 Turgay, 33-87 Mesut, 53 Salih.

Kıbrısgücü 0 - Umurspor 1 I
SAHA HİPODROM 1

HAKEMLER : Atilla Aktan
Menekşedağ (3).

KIBRISGÜCÜ : Muharrem
Necati (2), Semih (2), Bayrâm (2), Hüseyin (2), Emin (1), 
Haşan (2), Ali (2), İlker (2), Sinan (2), Mustafa (2).

UMURSPOR : Cem (3), Kadir (2), Adnan (2), İsmail 
(2), Osman (3), Fatih (3), Ali (2), Hakan (1), İbrahim (3), 
Süleyman (1), Abdullah (2), Ahmet (2), Namık (2).

GOL : Dk. 51 İbrahim.

Gemlikspor 0 - Karacabey 0

(3), Ömer Mutiugil (3), Haluk 
l

(2), Mustafa (2), Mesut (2),

Parasız İlaç
dağıtımı 
başladı
tin sineğiyle mücadele için 

devlet desteği olarak ücret

siz ilaç gönderdi. 4. bin 500 

kilo DESİC adlı Haçın dağıtı
mına başladık. köylerde 

muhtarlar, merkez de ise 

Çiftçi Malları Koruma Kuru

lu ve memurlarımız tarafın

dan dağıtımına başlandı. Zey 

tin üreticimizin sinekle mü

cadelede geç kalmamalı. Da 

ğıttığımız ilaç hemen atılma

lı- 1 j

Son yağışlar, zeytinde top 

rağın su İhtiyacını giderdi, 

zeytinde kaliteyi düzetti.”

Belediye 
Başkanı 
sözünde 
durdu

Belediye Başkanı Nezih 

Dimili, Askerlik Şubesi üze

rinde 5 bin tonluk su depo

sunun yapıldığını, İlçeye arı

tılmış su veren Nacaklı Dere 

sinin yeterli olmadığı dönem 

terde artezyenlerin devreye 

sokularak ilçenin yaz boyun 

ca su sıkıntısı çekmediğini 

söyledi. Dimili, yaz başında 

gazetemize yaptığı açıklama 

da stad hattının devreye gir 

mesiyle su sıkıntısı çekilme

yeceğini söylemişti.

15 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

YIL : 3 SAYI : 116 FİYATI : 25 KURUŞ 13 EYLÜL 1375 1

BELEDİYE PİRİNÇ DAĞITIMINA BAŞLADI

Gemlik Belediyesince halka ucuz pirinç değrturu başla ; 
tılıyor. Toprak Mahsûlleri Ofisinden Belediyece getirilen l 
15 ton pirinç aracısız olarak doğrudan doğruya Beted'/e ı 
görevlilerince halka dağıtılmaktadır.

Belediye binasında dağıtımı sürdürülen pirinçe n küoğ l 
ramı 690 kuruştan satılmaktadır.

Öte yanda Belediye halkın bitkisel yağ gereksinmesini 
karşılamak için bu hafta bakka;.ara vermek üzere 2300 
kg. sana yağı getirtmiştir. Ayaca Tariş Yağ Sanayinden 
12.500 kg. tariş margarin yağı ile 20 teneke ithal malı 
tereyağı talebinde bulunularak istek yerine gitirildiğinde 
halka ucuz olarak dağıtılacağı öğrenildi.

İMAM HATİP’TE KAYITLAR BAŞLIYOR

Bu yi- Gemlik'te öğretime açılacak olan imam Hatip 
l Lisesi için kayıt işlemleri 15 Eylül günü başlayacaktır.

Ortaokul 1. sınıfına öğrenci kaydetilecek olan Gemlik 
l İmam Hat'p Lisesi, orta ve lise bölümlerinde oluşacak ve 
I yeni yıllık öğrenim süresi olacak.

GEMLİK^N KURTULUŞU TÖRENLERLE KULLANDI

Şirin Gemlik’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 53. 
' yıldönümü 11 Eylül perşembe günü törenlerle kutlandı.

Saat 8.30’dâ başlayan törenlerde şehrin doğusundan 
l ve batısından milis kuvvetlerini temellen askeri küvetler 
ve gaziler silah sesleri arasında Cumhuriyet aianına gir 

; mişlerdir. Düşmanın denize dökülüşü temsil edildikten 
l sonra, Kaymakam, Belediye Başkanı ve Garn’zon komuta 

nınca halkın ve okulların kurtuluş günü kutlandı.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No. 1990/168

Gemlik ilçesi. Kapaklı Köyü, llbak mevkiinde kuzeyi Ya 

şar Acar varisleri taşınmazı, güneyi Öğretmenler sitesi 

taşınmazı, batısı çalılık, doğusu Asiye Deniz taşınmazlan 

i.e çevrili 545 m2 miktarındaki taşınmazın davacı Yılmaz 

Sayar tarafından senetsizden tesçlli talep edildiğinden iş 

bu taşınmaz hakkında hak iddiasında bulunanlann ilan 

tarihinden itibaren 3 ay içersinde Mahkememizin 990/ 

168 esas sayılı dosyasına müracatlan İlan olunur.

AKDOĞANLAR

İNŞAAT ve TİCARET 

ZÜMRÜT DUVAR KAĞIDI BAYİİ W

NALBURİYE TİCARETİ

Hüseyin Akdoğanlar

DUVAR KÂĞIDI VE POSTER KAPLAMA

HALIFLEKS

PARKE

MARLEY DÖŞEME

FASARİT

BADANA VE YAĞLI BOYA İŞLERİ

İTİNA İLE YAPILIR.

istiklal Cd. Gürle İş Merkezi No. 13 Ttf : 1X132
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18 EYLÜL 1990 SALI SAYFA : 4

BORÇELİK’İN TEMELİ ATILDI Dr. Ziya Kaya Anıldı
"Türkiye dünyanın sayılı ül- 
muhtemelen 10 yıl sonra As 
keleri arasına girecek. Ve 
yanın batısında, doğusunda
ki Japonya’ya benzer bir ül
ke haline geleceğiz" şeklin
de konuştu.

İŞÇİ İŞVEREN 
İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanı Özal, ko
nuşmasının bir bölümünde 
işçi ve işveren ilişkilerine de 
ğindi, 1988 ortalarına kadar 
ekonominin düzeltilmesi için 
herkezin üzerine düşeni yap
tığını belirterek şöyle konuş
tu :

"1989'do yaptığımız toplu 
sözleşmelerde yüzde yüz 
zamlarla kapatıldı. Aynı ko
nu memurlar içinde yapıldı. 
Ama vatandaşların şunu çok 
iyi bilmesi lazım. Herşey bir 
denge-4çinde gider. Bu bozul 
duğu takdirde tekrar eski 
günlere dönmemiz içten bile 
değildir. Bu dengeyi hükü
metler. sendikalar ve işveren 
'kuruluşları düşünmelidir.

Önümüzdeki senelerde ba 
zı problemler görüyorum. 
Biz dünyaya açıldık: Boru
sun ürettiğinin yüzde 40-ını 
satıyor. Satamazsa bu tesis 
kapanmaz mı? İşçi işveren 
münasebetlerinin çok iyi gö
türülmesi lazım. Öyle devlet 
müesseseler! varki bugün za 

rar ediyorlar. Ondan sonra 
sendikalarımız en son bak
tım rakkamlara yüzde 500 
zam İstiyorlar. Bu müessese 
ler kapanır kapanmaya da 
mahkum olur."

Özal, konuşmasının sonun 
da Adnan Menderes, Fatih 
Rüştü Zorlu ve Polatkan'ın 
cenazelerinin Imralı'dan alı
narak 30 yıllık yaranın kapa 
tılacağını söyledi. "Bunu ne 
den yapıyoruz. Yapmamızın 
tek sebebi memleketimizde
ki kardeşliği, birliği beraber
liği sağlamaktır. Böylece ay
rılık noktalarını tamamen or 
tadan kaldırmaktır” şeklinde 
konuştu.

Açılışta konuşan Başba
kan Yıldırım Akbulut, Türkiye 
de bugün demokrasiyi savu
nanların demokrasiyi koruya 
madtklarını ve zaman za
man "intikalara" uğrattıkları 
nı söyledi.

“Türk milleti demokrasiyi 
vaz geçilmez bir hayat tarzı 
olarak kabul etti. Biz bunu 
yaşatacağız. Türkiye artık 
bu münakaşalan geride bı
raktı." şeklinde konuşan Baş 
bakan Akbulut uygulanan e- 
konomik sistemi savundu. 
"Bu program Türkiye’yi mü- 
refeh kılacak. Hak ettiğimiz 
yere mutlaka varacağız" de-

Temel atma töreninde Sa 
dl.
nayl Bakanı Şükrü Yürür ve 
Devlet Bakanı Hüsamettin 
Örüç'de birer konuşma yaptı.

KOCABIYİK KONUŞUYOR
Temel atma töreninde ko

nuşan BORUSAN ve BORÇE 
Ll Yönetim Kurulu Başkanı 
İşadamı Asım Kocabıyik, te
sis hakkında bilgiler verdi. 
"Cumhurbaşkanı Özal’ın Tür 
klye'nln ekonomisi hakkında 
tahminlerde yeril ve yabancı 
uzmanlar hep yanılmışlardır. 
Ancak zatıaliniz Türk milleti
nin teşebbüs gücü ve bece
risine doğru teşhis koymuş
tur. Küçük hesaplan, küçük 
ölçüler çemberini 'kırar gö
rüş ve icraatlarınız; memle
ketimizde yeni ufuklar açmış 
tır" dedi.

Çevre kirliliği konusuna da 
değinen Asım Kocabıyik, 
çevre konusunda yakılanları 
yeterli bulmayarak Cumhur
başkanı Özal’a şöyle seslen 
di :

"İşin hukuki yönü mükem
mele yakın bir şekilde ted
vin edilmiştir. Çeşitli kanun
larda gerekli hükümler yer 
almıştır. Ama kanunların tat
bikine dair yönetmeliklerin, 
tebliğlerin gecikmesi ve da
ha bir çok sebep dolayısıy

la takip ve kontrolü zorlaş
maktadır. Önümüzdeki ayla
rın ve yılların bu yolda da 
önemli ve netlce verecek 
tetblrlerln alınacağım ümit 
ediyorum."

Konuşmalardan sonra 
Dev tesisin İlk hare düğmesi 
ne' Cumhurbaşkanı Özal ile 
eşi Semra Özal bastı.

Cumhurbaşkanı, Başba 
kan ve Bakanlar öğle yeme
ğinden sonra Bursa’da işada 
mı Ali Osman Sönmez tara
fından yaptırılan 200 yataklı 
Devlet Hastanesinin temeli
ni' ve Kestel'de 1000 konut
luk göçmen evlerinin temeli
ni attı.

Engürücük’de 
Trafik Kazası
rede Engürücük mevkiinde 
havanın yağışlı ve yolun kay 
gan olmasından dolayı şa
rampole yuvarlandı.

Kazadq Nuray Pekdir (30), 
Gülendan J’ekcan (38) öldü. 
Abdullah Pekdir (34), İbra
him Pekdir (8), Ahmet Pek- 
can (50) yaralı olarak Bursa 
Devlet ^Hastanesinde tedavi 
altına alındılar.

Olayla ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.

raf, kitap ve gazete küpür 
sergisinin açılışıyla başladı. 

Açılışı yapan. Kaymakam 

Coşkun Ertürk, "geçmişini 

unutmayan uluslar geleceği

ni daha emin adımlarla iler

ler. Bu sergi ve günü kutla

yanları tebrik ediyorum" de
di. 1

Dr. Ziya Kaya’nın 100. 

Doğum günü anma törenleri 

ni kızı,' damatları ve, torunla 

rı ile Gemiik’liler katıldı.

Belediye Başkanı Nezih Dl 

mili anma toplantısının açılı 

şında yaptığı konuşmada. 
Dr. Ziya Kaya’nın çak renk

li bir kişiliği bulunduğunu, 

Gemli'k’e yaptığı hizmetlerin 

unutulamıyacağını söyle

di. Dimili, "Dr. Ziya Kaya a- 

dının yalnız bir bulvara veri

len ad olmaktan öte anıla

rak genç kuşaklara tanıtılma 
sı bana kısmet oldu. 38 yıl 

bu konuyu kimse düşüneme 

di bu nedenle bahtiyarım" 

şeklinde konuştu.

Anma toplantısına Güney 

Marmara Gazeteciler Derne

ği Başkanı araştırmacı, ya

zar Yılmaz Akkılıç yönetti. 

Akkılrç, Dr. Ziya Kaya’nın İt 

tihat ve Terakki’den Cumhu 
riyete uzanan mücadeleci 
bir aeçmlşi olduğunu, bunun 

yanında edebi kişiliğinin de 

unutulmaması, gerektiğini 

vurguladı.

Anma toplantısında Kuttu 
luş Sayası sırasında Gemlik 

İn durumunu anlatan Akkılıç, 

Ziya Kaya’nın anılarına yer 

verdi. Avukat ve Araştırmacı 

Ali Aksoy Ziya Kaya’nın siya 

si yönünü ve edebi kişiliğini 

anlatırken, "Ziya Kaya’da zo 

manın ünlü şairlerinin etkisin 

de kaldığını görebiliyoruz. O 

nun yazdığı uç şiir kitabi i- 

çinde Anadolu Halkının özel 

İlklerini anlatan Keloğlan ya 
pıtı en mükemmeli, ince ve 

hassas bir insan olan Dok

tor Kaya bu özelliğini şiirle

rine yansıtmıştır. Annesine 

ünlü Beklrağa Bölüğû’nden 

yazdığı şiir buna örnektir.” 

şeklinde konuştu.

Hüseyin Avni Beceren, Ah 

met Çeterez, Dr. Avni Doma 

niç ve gazeteci Emin Bora 

Dr. Ziya .Kaya ile ilgili antla 

rını anlattığı anma toplantı

sında Doktorun evinin müze 
yapılması ailesinden istendi.

lı

t ALO ISI ■ TAN
APARTMAN YÖNETİCİLERİ. İŞÇİLER. ESNAFLAR 

SEMT SAKİNLERİ

Kara kış kapınızda ISI - TAN yanınızda...

- ODUN (Meşe Gürgen)
- KöMUR (îunçbllek - Orhaneli - İstanbul - Çan
- İSIYIM TDRKOK - ÇIRA ,
TAHTA PARÇASI, TALAŞ Çeşitleriyle GEMLİK HALKINA

HİZMET VERMEKTEN MUTLUYUZ

SİZİ ISITAN ISI - TAN
İlıca Cd. Çiğdem Sk. Tel : 14911 Gemlik
Çarşamba Cd. İçli Sk. Tel : 125552 Bursa
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Matbaamızda 
Nişan, Nikâh Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık
TM : 11797 Gemlik

* Feci Kazada 3 Kişi öldü

şıBelediye Otobüsü
Ekmek Zammı Kapıda

PİLİÇ 8 BİN 
0DUN215 BİN LİRA

TIB’lo Çarpıştı
ABURSA BEŞYOL KAVŞAĞI YAKINLARINDA CUMA GÛ 
NO SAAT 09.00 SIRALARINDA FAHRETTİN ŞİMŞEK Yö- 

NETİM İNDEKİ 16 HS 619 PLAKALI OTOBÜSÜ, AYNI Yö- 
NE DÖNMEĞE ÇALIŞAN ALj AKSU'NUN KULLANDIĞI 

e
06 Z 9155 PLAKALI TIR'A ÇARPTI.

•ÇARPIŞMA SONUCU BELEDİYE OTOBÜSÜNDE BULU 
NAN YOLCULARDAN YÜKSEL AVCI (4), SEYFULLAH 
OĞUZ (74) ve SABRİYE AYVAZ ADLI YOLCULAR ÖLDÜ. 
OTOBÜSTE BULUNAN YOLCULARDAN BÜYÜK BÖLÜMÜ 
ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANDI. YARALILAR BURSA 
HASTANELERİNDE TEDAVİ GÖRDÜ.

3. Bursa Beşyol kavşağı ya
tanlarında meydana galen fe^3
d kazada, Gemlik Belediyesi 
ne ait yolcu otobüsü, TIR'a 
çarptı Kazada, bîri çocuk, 
üç kişi yaşamını yitirdi. Yir

h
a
Q

O

minin üzerinde yolcu da ya
ralandı.

Koza, cuma günü saat 
(B30’da Gemlik'ten kalkan 
Fahrettin Şimşek yönetimin
deki 16 HS 619 plakalı yol
cu otobüsünün. Bursa Beş
yol kavşağı yakınlarında bu
lunan dönüş yolunda meyda 
no geldi.

Yoiculann ifadesine göre 
Bursa yönüne gitmekte olan 
Belediye otobüsünün önüne 
karşı yönden ani olarak Ali 
Aksu'nun kullandığı 06 Z 
9155 plakalı TIR’ın çıkması 
neden oldu. Yolcu dolu oto
büsün hızlı gitmesi önüne çı 
kan TlRla çarpışmasına en- 
gelleyemeyfnce feci kaza 
meydana geldi.

Kazada yaralananlar çev
reden yetişenlerin yardımla
rıyla Bursa’da çeşitli hasta
nelere götürüldüler. Bu ara
da önce kimlikleri saptana
mayan Yüksel Avcı (4), Sey- 
fuîlah Oğuz (74) ve Safariye 
Ayvaz ağır yaralı olarak has 
taneye kaldırılırken öldüler. 
Belediye Otobüs şoförü Fah 
rattın Şimşek de yaralı ola
rak hastaneye kaldırılanlar 
arasındaydı. •

GEMJKTE korku

Otobüs kazasının İlçemiz
de duyulması üzerine ölü sa 
yısının çok olduğu sanılarak 
büyük bir korku yaşandı. Be 
lediye hoparlöründen yapılan 
anonsla, saat 08.30 sıraların 
da Biırsa’ya gidenlerin hasta 
nelere gitmesi istendi. Bele
diye otobüsleri ile sürelkll 
Burso’ya gidip gelen aileler 
kazanın duyulması üzerine" 
paniğe kapıldılar ve herkes 
yakınının akıbetini öğrenme
ye çalıştı.

Saptadığımıza göre; üzücü

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KOOPERATİFİ KONGRESİ YAPILDI.

SEMİH AŞKIN İHRAÇ EDİLDİ
•OLAĞANÜSTÜ OLARAK TOPLANAN GEMLİK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ GENEL KURULUN
DA, BİR ÜYE KOOPERATİF MENFAATLARINA AYKiRl HAREKET ETTİĞİ İÇİN İHRAÇ EDİLİRKEN, BİRİM BAŞINA
3 MİLYON ÖDEME YAPILI

Sınırlı Sorumlu Gemlik Kü 
çük Sanayi Sitesi Yapı Koo
peratifi olağanüstü genel ku 
rul toplantısında, kurucu yö 
netim kurulu üyesi Semih Aş 
kın'ın ihraç kararı alındı.

Bursa yolu üzerinde yapı
mı hızlı bir şekilde devam e 
den Küçük Sanayi Sitesi Ya
pı Kooperatifi genel kurulun 
da konuşan Kooperatif Baş
kanı Süreyya Bayrak, kurucu 
üye Semih Aşkın'ın sır sak
lamadığını, sürekli olarak yö 
neticiier hakkında dava aça 

kazada yaralananlar şunlar:
Ümmügülsüm Dalidan, Tur 

gut Uygur, Mustafa Kaya, Se 
vim Taşkan, Yaşar Akman, 
Bekir Sıtkı Taşkan,' Fatma 
Avcı Gülnur, Gülten Müker- 
rem Şimşek, Esen Bayram, 
Gülcan Öztürk, Gülten Öz- 
türk, Ralfe Özdoğru, Naci 
Tüccaroğlu, Yusuf Ürünvar, 
Turgay Üner, Nigar Boz, Su 
at Erdeniz, Osman Boz, Ö- 
zer Uğur, Vesile Çelik, Fatoş 
Ersü, Muradiye Mete, Ali Ak 
su, Fahrettin Şimşek, Haşan

481 KABUL EDİLDİ. : * -

rak çalışma şevklerini kırdı
ğını, aidatını ödemediğini, 
bazı üyeleri. aidat ve taksit- 
ödememek İçin kışkırttığını 
belirterek, ihracını istedi. 
Genel Kurulda söz alan Se
mih Aşkın’da, kendini savun 
duğu konuşmasında yöne
tim kurulunun hukuk dışı iş 
ler yaptığını, borcunun bulun 
rhadığını, alınacak kararların 
geçersiz olacağını söyledi. 
Yapılan gizli oylamada 109 
ortaktan 87'si ihraç yönünde 
oy kullanırken, 22 ortak da

Öğütçü, Muazzez Bingöl, A- 
suman Çalık. '

Kazadan sonra polise ifa
de veren yaralılar, kazaya 
TIR ın neden olduğunu an
cak, belediye otobüsünün de 
çok hızlı gittiğini ve çarpış
mayı önleyemediğini söyle
diler.

Kaza haberinin duyulma
sından sonra Belediye Baş
kanı Nezih Dimili ve Beledi
ye Otobüs işletmesi yetkilile 
ri olay yerine giderek incele

Devamı Sayfa 4’te 

üyeliğin sürmesini istedi.
EK ÖDENTİ

Yönetim Kurulu adına ye
niden söz alan kooperatif 
Başkanı Bayrak, inşaatlar! 
yapan İsmet Özcan’lı firması 
nın hakedişlerdân 1 mi!yar 
40 milyon lira alacaklı oldu
ğunu, 1991 yılında işyerlerine 
girebilmek" için birim başına 
3 milyon lira ek ödentide bu 
lunulmasını istedi. Yapılan 
konuşmalardan sonra, > öne1 
ri kabul edildi. Kooperatif

Belediye encümeni geçtiği 
miz "hafta aldığı kararla piliç 
ve odun fiyatlarına zam yap 
ti. Buna göre 7 bin lira olan 
1 kilo piliçin fiyatı 8 bin lira 
ya, odun ise 130 bin liradan 
215 bin '.Iraya çıkarıldı.

Piliç satıcıları, fırıncılar ve 
mahrukattılar, Belediye 
ye başvurarak zam İstemin
de bulundular. Bir grup fırın 
cı encümen toplantısı önce
si Belediye Başkanı Nezih 
Dlmiii’yi ziyaret etti. Fırıncı
lar Bursa'da ekmeğin 750 li
radan çıkarıldığını dikkat çe 
kerek, petrol ve nakliye zam

Devlet Desteği ile

Zeytin Sineği
Zeytin ağacının amansız 

zararlılarından "Sinek*' ile 
mücadele devam ediyor.

ilçe Tarım Müdürlüğü ilgi- 
li'eri, sinekle mücadelede 

ortakları, Mart 1991 ayına de 
ğin, taksitleri© ek ödentide 
bulunacaklar. 1

Genel Kurul toplantısında, 
kooperatifin elinde bulunan 
rezerve arsaların birim başı
na 25 milyon l'radan satılma 
sı önergesi de kabul edildi.

Gemlik Küçük Sanayi Site 
si Yapı Kooperatifi 2 Nisan 

1930 tarihinden sonra yeni 

müteahhit tarafından inşa 
edilmeğe başladı, inşaatlar 

hızlı bir şekilde sürüyor.

lanndan etkilendiklerini, za- 
ranna satış yaptıklarını söy
lediler. Başkan Dimili ise ek 
mek zammının kaçını maz 
olduğunu ancak, ilçelerde 
öncü olmak istemediklerini 
söyledi.

Daha sonra toplanan Bele
diye Encümeni, piliç ve! O-
dun fiyatlarını şöyle saptadı:
Cinsi Eski Yeni
Pi'iç 1 7000 8000
But, G^ğüs 80C 9000
Kanat 5000 5500
Ciğer Katı 
ODUN

7000 8003

Meşe-Gürgen 130 bin 215

ilaç dağıtılıyor

ile Mücadele
geç kalınmamasını, zararlı
nın meyvada büyük tahribat
lara neden olduğunu belirtti
ler. I

Bu yılda, zeytin sineği ile 
mücadele için Devlet yardı
mı o'arak 3500 kilo DECİS 
adlı ilacın, üreticilere, ağaç 
başına 5 gram hesaplana
rak dağıtıldığını belirten ilgi
liler, “sağlıklı mücada’e so
nucu rekor düzeyde olacak 
olan ürün, üreticinin yüzü gü 
lecek” dediler.

Marmara Birlik’te 
Mali Kongre

72 nolu Marmara Birlik 
Zeytin Terim Satış Koopera 
ti.in.n mali kongresi pazar 
günü yapıldı.

Genel Kurul toplantısında 
söz alan Marmara Birlik Ge
nel Müdürü Erkal Öztürk- 
kal, yeni alım kampanyasın 
da üreticiden yana tavır ta
kınılacağını söyledi. Öztürk- 
kal. Birliğin erken karartma 
sistemini uygulamaya koya- 

Devamı Sayfa 4"te

SHP Gemlik İlçe Başkanı ve Kurultay delegesi
Mutman cc Tavrımı Kurultayda Bildireceğim

8osya. Demokrat Halkçı 
Parti olağanüstü kurultayına 
Bursa delegesi olarak katıla 
cok dan SHP Gemlik ilçe 
Başkanı Erkan Mutman. “Ge 
nal Başkanlık konusundaki 
demokratik yarışta, tavrımı 
kurultayda belirleyeceğim" 
dedi. 1

Pazar günü Ankara’da top 
lonocak otan SHP olağanüs 
tü Kurultayında delegelerin 
parti genel başkanlığına a- 
day olan Erdal İnönü ve De
niz Ba/koi arasında tercihle

rlnl açıkça belirtmelerine 
karşın, Gemlik İlçe Başkanı 
Erkan Mutman tüm ısrarlara 
karşın kesin tavrını bildirmi
yor. 1

Cumartesi günü Ankara'ya 
gideceğini belirten Erkan 
.Mutman, parti içindeki ge
nel Başkanlık mücadelesini 
zamansız bulduğunu belirte
rek şunları söyledi :

"Kurultay öncesi iki genel 
başkan adayından birinin ta 
rafıymış gibi görünmek iste
miyorum. Ancak, parti Içln-

99

deki oluşmalar bir noktaya 
gelmiştir. Bundan sonra bir 
karar verilecektir. Bence, ki 
şlsel mücadelenin zamanı 
değl'di. Şimdi, bana arkadaş 
tarım soruyor. Baykal'ı des
teklersen koparız. Sayın İnö 
hü'yü destekleyenler aynı 
şeyleri söylüyor. Partimiz 
İçinde tavandaki görüşler1 
paylaşan arkadaşlarımız 
var. Ben, kurultayda sağdu

yu ile konuşmaları dinleyip 
oyumu vereceğim."

Yağlık Zeytin 
Alımı Başladı 5

Zeytinde ürün toplama 
mevsiminin yaklaşmasıy
la, zeytinyağı fabrikaları da 
Kapılarını açtı.

Dip zeytinlerin yağ fcbrıka 
lan tarafından satın al.nma- 
sının başlaması üzerine, üre 
tici.erde ürün toplamağa baş 
ladılar. Ki osu 300 liradan İş 
lem gören dip zeytin fiyatını 
yetersiz bulan üreticiler, "bu 
fiyatlar gündeliği korumu
yor" derken, yağhane işleti
cileri de, asidi yüksek yağın 
para etmemesinden yakını
yorlar.

TAŞI GEDİĞİNE

DEVAM DEVAM...
SHP ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ BİRBİRİNE GİRDİLER.

GEREKÇE DE ŞU :

PARTl DE HÜKMEDEREK ANA VE "BABA"YI YEMEK».

ANA*YI BİLMEM AMA, BAHA’YI YİYECEKLERİ BESBEL 
Ll...

DEVAM, DEVAM...

Ûnan ‘Jamer
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AKDOĞANLAR

İNŞAAT v» TİCARET 
ZÜMRÜT DUVAR KAĞIDI BAYİİ v»

NALBURİYE TİCARETİ

Hüsevin 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

KÜÇÜK KUMLA AVCILAR KULÜBÜ DERNEĞİ BŞK.

Demeğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
13.10.1990 günü saat 20.00'de Belediye Düğün Salonunda 
yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 20.10.1990 
günü aynı yer ve aynı saatte tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1— Açılış ve saygı duruşu
2-— Divan başkanı seçimi
3— Faaliyet raporunun okunması
4— Faaliyet raporunun aklanması
5— Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
6— Dilek ve temenniler
7— Kapanış.

15 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

YIL : 3 SAYI : 117 FİYATI : 25 KURUŞ 20 EYLÜL 1975

Gemlikliler Müjde 
Türkiyenin en seçkin 

firmaları olan
* Işık * Batinler * Akaylarm 
İlkokul önlükleri ve yakaları 

Çatak Giyimde
Yeni renk önlükler (havacı 

mavi) Çatak Giyimde
Ortaokul ve Lise Takımları 

Komple Çatak Giyim9 de 
* Tek Ceketleri * Kravat

* Okul Gömlekleri
* Eşofmanlar * Okul 

Çantaları * Okul Pantolonları

Not: Mevsim sonu ucuz
luğumuz başlamıştır 

Penyelüx mamullerinde 
yüzde 50'ye varan ucuzluk

ÇATAK GİYİM
Sizin Mağazanız

Ali Çatak ve Oğullan 
Demİrsubaşı Mh. Mesudiye Sok. 
Otel Umûrbey Altı Tel: 12075 Gemlik

ARKADAŞ EMLAK
EV. ARSA, DAİRE v» BENZERİ EMLAK ALİM 

SATIMINDA MENFAATİNİZ İCABI BlZE UĞRAMADAN 

KARAR VERMEYİNİZ.

TUĞLA v« KÖMÜR SİPARİŞİ İLE EN UYGUN 

FİYATLARLA EVE TESLİM EDİLİR,

ARKADAŞ EMLAK TUĞLA ve KÖMÜR TİCARETİ

Tel 4 14127-10176

PTT Karşısı Eski Hükümet Binası GEMLİK

GEMLİK SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN

Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısı 12 Ekim 
1990 günü saat 11.00'de Zeytin Hali 2. katta No. Bila'da 
yapılacaktır. •

Tüm üyelerimizin belirtilen günde toplantıya gelmesi 
rica olunur. * 1

GEMLİK LİSESİNE GECE OKULU AÇILMASI 
İSTENİYOR.

Son yıllarda büyük bir sanayileşme hamlesi yapan İl
çemizde buna bağlı olarak nüfus artışı da görülmektedir. 
Artan nüfus ile eğitim olanakları kısıtlı gençler ve yetiş-

I kinlerin eğitimi gün geçtikçe önem kazanıyor.
İlkokul öğreniminden sonra öğrenimlerine ara veren 

gençler, yaşlarının İlerlemiş olması nedeniyle orta öğren! 
ı mi devam edememektedirler. Sayıları bugün 10’avaran 
| bir genç grubu hergün Bursa'da bulunan Gece Ortaokulu 
I na gidiyor. Bursa'ya gidiş gelişin zor v© çekilmez olduğu 

nu söyleyen gençler ilçemizde de bir gec© ortaokulu açıl 
masını istiyorlar.

I ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ ZEYTİN YAĞININ KİLOSU 

21 LİRADAN ALINSIN DEDİ.

Türkiye .Ziraat Odaları Birllğlnce hazırlanan raporda ye 
ni ürün zeytin yağının destekleme’ alım fiyatının 21 Hra 
olması istendi.

"Bir kilo zeytin yağının 16 lira 16 kuruşa ma! olduğu 
açıklanan raporda, l^çi ücretleri artışı v© toprağı© daha 
çok çift hayvanla işlenmesinin yol açtığı masraf yüksek 
(iği maliyeti etkiliyor" denildi. Raporda, en çok zeytinya
ğı tüketen ülkenin 19.9 kilo ile’ Yunanistan'ın başta geldi 
ğini, Türkiye'nin ise kişi başına zeytinyağı tüketiminin 2.5 

| kg. olduğu vurgulandı.

KISA KISA

♦Gemlik Lisesinin güzel İngilizce öğretmenlerinden 
Nur Çelebi, 18 Eylül günü Afyon Belediye Salonunda ya
pılan nikahla Atilla Kurtbaşla evlendi.

♦Küçük Kumla Muhtarı Hakkı Şeker, yeni aldığı fert 
marka oto ile Yalı'dan Köye giderken Ok kazasını yaptı. 
Yoklan şaranpole yuvarlanan taksi az daha mezarlığa gl 

rıyordu.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1— Saygı duruşu
2— Divan başkanı seçim!
3— Yönetim ve denetim 'kurullarının çalışma raporları

nın okunması
4— Yönetim ve denetim kurullannın Ibraı
5— Yeni yönetim ve denetim kurullannın seçimi

6— Dilek ve kapanış.

YENİ YAPILAN ZEYTİN HALİNİN YÂNINDA ORHANGAZİ

CADDESİ CEPHELİ İKİ ADET 150'ŞER m2'LlK

‘ SATILIK ARSALAR

Tel : 13088 Yeni Belediye Pasajı No. 16 GEMLİK

sağlık köşesi

HAZIRLAYAN

Dr. ALİ ÖZGÜR

Ergenlik ve Delikanlılık Dönemi
Ergenlik çağı ortalama 12-15 yaşlar bedensel, cinsel ve 

ruhsal olarak belirgin değişikliklerin olduğu bir dönem
dir. Erkekte ve kızda delikanlı! k, ergenliğin ardından eriş 
'kinlik çağına dek uzanan döneme (15-20 yaşlar) denir. 
Ergenlik erkekte ve kızda hızlı büyümenin olduğu birincil 
ve ikincil cinsel yapıların geliştiği yaşları kapsar. Delikan 
lılık çağında da büyüme ve gelişme genellikle sürer, fa
kat hızı kesilmiştir. Ergenlik ve delikanlılık çağındaki hız I 
lı büyüme, cinsel dürtü artışı, benliğin tam olgunlaşma- l 
mış olması ve toplumsal yerin henüz kesinleşmemesi, ai 
leye bağımlılığın sürmesi gibi etkenlerle bu çağ, sorunlar I 
la yüklü, fırtınalı bir dönemdir. Ana babaya bağımlılıktan i 
kurtulma, cinsel kimliğini kabullenme, toplumsal yerini a- 
raştırma ve bir mesleğe yönelme çabalarının gösterildiği I 
8-10 yıllık bir çağdır. Başlangıçta, yani ergenlik dönemin 
de, öncellikle hızlı büyüme ve cinsel dürtülerin taşması j 
ile İlgili duygusal coşkular ve düşünsel bocamalar ortaya j 
çıkar. Bu çağda eskiden yaşanmış cinsel yönelişler, ça- j 
tışmalar yeni baştan yaşanır. Dedipal duygular alevlenir. | 
Yasaksevi duvarını zorlayan eğilimler, hatta eylemler be- ■ 
lirebilir. Henüz aile dışındaki ilişkiler cinsel açıdan pek I 
güven ve cesaret verici olmadığından delikanlının kendi 1 
kendini doyurmaya çalışması, düşlerinde yakınlarını gör- l 
mesi, düşlemlerinde onlara cinse] duygular duyması do < 
ğaldir. Dedipal duygular, yasaksevi duvarını zorlayıcı ey
lemler sanki yeni baştan yaşanırken delikanlı derin boca j 
lamalara, kaygılara düşebilir. Bu yüzden ona babadan, ı 
kardeşlerden uzaklaşma eğilimi ortaya çıkabilir. Bir yan
dan bağımsız olmaya, ana babadan kopmaya çalışan de 
likanlı, bir yandan da onlara bağımlılığın etkisi altındadır. 
Bu bocamaların şiddeti genel olarak daha önceki dönem 
leri sağlıklı geçirip geçirmemiş olmasına, biyolojik yapı
sına, aile ve toplum tutumlarına göre- değişebilir. Çocuk
luk dönemlerinden arta kalan sorunların çözümü bu çağ 
da yapılacaktır. Genellikle bu, sanıldığından ağır bir so 
rundur. Delikanlı kız ya da erkek coşan dürtüler üzerinde 
bîr egemenlik kurmak zorundadır. Cinsel ve saldırgan dür 
tüterin sıkıştırması ve bunları bastırmak zorunda kalışı 
kolay çözülen bir sorun değildir. Bu tür çatışmalar ve ça 
balar içinde bocalayan gencin ruhsal durumunu tanımak 
da güçtür. Kendine dost bildiği çok az kişinin dışında 
sır vermez. Ana babalar çocuklarını bir türlü anlayama
dıklarını söylerler. Gerçekten delikanlı, dalgalanan duygu 
lar, değişken düşünce ve eylemler içinde kolay anlaşıla 
bilen bir kişi değildir. Zaman zaman korkunç derece yal 
hızdır. Kimsesizdir, güvensizdir. Kimi ruhsal bozuklukla
rın böyle bocalamak, fırtınalı bir dönemde ortaya çıkma 
sı doğaldır. Önemli sorun uyum bozuklukların gerçekten 
bu çağın sorunlarına bağlı bir bocalama mı yoksa daha 
derin ruhsal bir bozukluk mu olduğunu saptayabilmektir.

'Delikanlılık donemi benlik gelişimi açısından en önemli 
evrelerden biridir. Bu gelişimin ruhsal yönlerini yalnızca 
'bireysel açıdan ele almak yetmez. Konunun toplumsal yâ 
nünü de incelemek gerekir. Kimi ilkel topluluklarda deli
kanlı bir takım törenlerle sınavdan geçer ve kısa sürede 
çocukluktan çıkar ve yetişkinler arasına katılır. Uygar top 
luluklarda çocukluktan yetişkinliğe geçiş döneminde ge
nel olarak 'böyle törenler yoktur. Delikanlı uzun hazırlık 
dönemi içinde yıllarca çabalar, bocalar kimliğini iyi kötü 
bulur. Bu döneme özgü benlik ve kimlik gelişimi sorunla 
nnı en tutarlı biçimde Erik Erikson açıklamıştır.

Delikanlılara sabırla çalışmalarını dilerim.

REPA REKLAM
Tabela - Işıklı Reklam 

Serigrafi - Bez Afiş Vitray 
Cam Dekor İşleri

Tlf : 12002 
Adres : İstiklal Cad. Ekmasan Yanı 
Doğru Pasajı - Gemlik
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Kıiçükkumla Ali Kütahya Ortaokulu Oku! ve Öğrencilerini

BÖLÜM : 1
Derneğin Adı ve Merkezi ;
Madde 1. Derneğin adı (Küçük Kumla Ali Kütahya Or

taokulu Okul ve Öğrencilerini Koruma Derneğidir.) Derne 
ğin faaliyet yeri Ortccku'.u ve merkezi Küçük Kumla olup 
hcriçte şubesi yoktur.

BÖLÜM t 2
Madde 2. Küçük Kumla Ali Kütahya Ortaokuluna de

vam edecek ve etmekte olan öğrencilerine eğitim, öğre
tim ile ilgili hususlarda yardım etmek on'.arın her türlü 
maddi ve manevi varlıklarını koruma, gerek kendilerine 
ve gerekse okula lüzumlu ders araçlarını sağlamak, aynı 
gaye İle inşaat tamirat tesisat ve mümessili işlerle meş 
gul olmaktır.

Madde S. Demek hiçbir zaman ve yerde koşullar ne 
olursa olsun siyasetle uğraşamaz. 
I BÖLÜM : 3

Sıra No Adı, Soyadı

Başkan Erdoğan Taner
Başken Yar. Candan Pehlivan 
Muhasip Cengiz Kcrasoy
Veznedar Faruk Yararoğlu
Kcüp Mehmet Konak
öye Haşan Parlak

Hüseyin Erdoğan

Meslek Sanatı Tebası

Zeytin Tüccarı T.C.
Emlakcı T.C.

Market Sahibi T.C.
Şoför T.C.

Market Sahibi T.C.
Zeytin Tüccarı T.C.

İnşaatçı T.C.

Koruma Derneğinin Ana Tüzüğü
Derneğin Çalışma Biçimi ve Gelir Kaynakları :
Madde 4-a) Küçük Kumla Ali Kütahya Ortaokulunun o 

nurunu zedelemeyecek dernek amacına uygun gelir temin 
etmek için faaliyetlerde bulunur. ।

b) Temsiller ve benzeri gösteriler düzenleyebilir.
o) Her nevi bağışlar, teberrular (menkul, gayrimenkul

lar, kıymetli evrak ve paralar.)
d) Üyelerin aidatları
e) Derneğe ait paraların banka faizleri
f) Dernek üyelerinin yapı ve onarım kabul ve taahüt 

edecekleri çalışma, araç ve gereçlerin-bağışlarından iba
rettir.

BÖLÜM : 4 '
Madde 5. Derneğin kurucu üyeleri, Türkiye Cumhurlye 

ti tebaasından olup, aşağıda ad ve soyadları, meslek ve 
sanatları ile ikametgahları yazılı imzaları mevcut şahısla?

İkametgahı Adresi

Küçük Kumla
Güzelyalı Mh. Kaya Si 15 Küçük Kumla
Siteler Mh. Küçük Kumla
Sağlık Ocağı Karşısı Küçük Kumla

Konak Market Küçük Kumla
Küçük Kumla
Siteler Mh. Küçük Kumla 

man toplantıya davet edebilir. Yönetim kurulu nisapla top 
lanır ve kararlarını ekseriyetle verir. Nisap ve ekseriyet 
sağlanmazsa toplantı yaplmaz nisap ve ekseriyet mev
cut üyenin yansından bir fazlasıdır, özürsüz olarak üç 
toplantıya üst üste katılmayan üye yönetim kurulunun ka 
rarıyla müstafi sayılarak yerine yedeklerden en çok oy 
alan üye alınır.

Madde 23. Yönetim kurulu demeğin bütçesi ve vaziye 
ti müsait olduğu takdirde katip ve İstihdamına yetkilidir. 
Bunların tayin ve işlerine son verilmesi yönetim kurulu ka 
ran ile olur.

Madde 24. Yönetim kurulu demek işlerinin gereği gibi 
yürütmemiş olmaktan, vazifesini kötüye kullanmaktan, 
derneğin fahiş bir şekilde zarara uğratmak fiillerden do
layı genel kurula karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :
Madde 25. Bu ana tüzüğün ikinci bölüm ikinci madde

sinde yazılı maksadı tahakkuk ettirmek.
b) Genel kurul kararlarını noksansız yerine getirmek.
c) Bu ana tüzüğün içeriği defterleri muntazam tutmak 

ve muhafaza etmek.
d) Altı aylık hesapların bilançosunu tanzim ederek de 

netçilerin teftiş ve tetkiklerine hazır bulundurmak.
e) Dip koçanlı ve müteselsil numaralı makbuzlar kulla 

narak ait geliri tahsil etmek.
f) İki yıl sonunda hesabı katiyi hazırlamak yeni dönem 

bütçesini tanzim etmek ve genel kurula sunmak.

BÖLÜM : 5
Demeğe üye Olma Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Şart ve Şekilleri :
Madde 6. Demek üyeliği î
a) Medeni haklan ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını bl 

tefmiş bulunan herkes demeklere üye olabilir.
b) Demeğin amacının tahakkuku yönünden maddi ve 

manevi yardım ve himayelerini esirgemeyecek kimselerle 
hu okuldan vaktiyle diploma almış eski öğrenciler fahri 
üye erdir. '

c) Üyeler yılda 4.800 TL. (Dörtb’n sekizyüz) geçmemek 
üzere aidat ederler.

d| Üye aidatian yıllık ödenebileceği gibi aylıkta ödeye- 
bür.

Medde 7- Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. İstedikleri tak 
dkde aidat ödeyebilirler.

Madde 8. Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma :
o) Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa etmek isteyen 

üye dernekte üye durmaya zorlanamaz.
b) Demeğin amacına aykın hareket edenler ile yıllık a 

«tatlanın taahüt ettikleri zamanda ödemeyenler yönetim 
kurulu karan ile üyelikten çıkarılırlar.

BÖLÜM : 6 ।
Demeğin Yetkili Organları :
Madde 9. Demeğin yetkili organları şunlardır : 
o) Genel Kurut b) Yöne'im Kurulu, c) Denetleme kurulu 
Madde 10. Genel kurul yukarıda yazılı iki nevi üyenin 

hepsi He teşgil olunur. Derneğin en yetkili uzvu ve son 
merdidir. 1

Genel Kurul İki Şekilde Toplanır :

a) Olağan Genel Kurul Toplantısı :
Normal olarak iki yılda bir, ikinci yılın Aralık ayının 1- 

Mnd haftası İçinde toplanır. Genel kurul toplantıya yöne
tim kurutunca çoğalır. İki yılda bir toplanarak genel kuru 
ki yönetim kurulu vaktinde toplamadığı takdirde denetle 
me kurulu veya dernek öyelsrin’n beşte birinin yazılı Is 
teğî üzerine yönetim kurulu bir ay içinde toplantıya çağ 
n yapmak ve toplamak zorundadır. Bir ay içinde toplantı 
yo çağırmazsa bu defa denetleme kurulu üyelerinden ve 
ya toplantı isteyen üyelerden bîrinin yazılı İsteği üzerine 
Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üye 
feri orasından ûç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya 
çağırmakla görevlendirir.

b) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı :
Yönetim kurulunun göstereceği lüzum üzerine' veya mev 

art üyelerin en az beşte birinin isteği üzerine normal iş
ler dışındaki konuların ivedilile görüşülmesi için genel ku 
rul herzaman toplanabilir.

Madde 11. Genel kurul bulunduğu dernek merkezi di 
şmda toplanamaz. Her iki şekil genel kurul toplantısı için 
yönetkn kurulu katılma hakkı olan üyelerin listesini dü
zenler, Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş gün ön 
ceden günü-yeri-saoti ve gündemi mahalli bir gazetede 
Hon edilmek üzere toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğun 
kik savunmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı 
belirtlir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakıla
cak zaman bir haftadan az olamaz.

Madde 12. İkinci toplantının geri bırakılmış tarihinden 
mtKiren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel

■kurul toplantısının yapılacağı gün, saat ve yer enaz on- 
beş gün önceden bir yazı ile Mülki Amirliğine bildirilir. 
Yazıya toplantıya katılacak üyelerin listesi eklenir.

■Madde 13. Genel kurullar kurula katılma hakkı bulunan 
üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. 
İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıya 
•katılma üye sayısı dernek yönetim kurulunun tam üye sa 
yısının iki .katından az olamaz. ' '

Madde 14. Toplantı ilanda belirtilen saat gün ve yerde 
yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca 
düzenleşmiş listedeki adları, karşısını imzalayarak toplan
tı yerine giderler. Hükümet komiseri toplantıda bulunma 
sa dahi toplantı ertelenmez. Yeter sayıda olduğu bîr tuta 
nakla tesbit edildikten sonra toplantıyı yönetim kurulu 
başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi 
açar. ।

Madde 15. Toplantı açılışından sonra toplantıyı yönet
mek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve 
katip seçilir. Kat pler tarafından düzenlenen tutanaklar 
imzalanıp yönetim kuruluna verilir. I

Madde 16. Genel kurul toplantısında yalnız gündem 
maddeleri görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin 
en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların 
gündeme alınması zorunludur. Evvelce yönetim ve denet 
leme kurullarında görev alanlar tekrar bû görevlere seçi
lebilirler. Genel kurul toplantılarında tenkitler, dilek ve te 
mennilerle son bulur. 1

Madde 17. Her üyenin genel kurulda yalnız bir oy hak 
kı vardır. Oy toplantıda bulunmakla kullanılır.

Gene] Kurulun Esas Görev ve Yetkileri :
Madde 18. a) Yetkili organların seçimini yapmak (iki

yıl iqjjb) I
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi veya maddeler ilave 

edilmesi.
c) Hesapların tetk’ki ve yönetim kurulunun ibrası.
d) Gelecek iki yıla ait çalışma programının tayin ve yö 

netim kurulu tarafından hazırlanan bütçenin onaylanması.
e) Derek için gerekli taşınmaz malların satın alınması 

veya mevcut malların satılması hususunda yönetim kuru 
luna yetki verilmesi. *

f) Derneğin feshedilmesi.
ğ) Mevzuata ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapıl-

ması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
Yönetim Kurulu : '

Madde 19. İki yılda bir Aralık ayının ikinci haftasında 
genel kurul tarafından üyeler arasından seçilecek iki yıl 
görev süreli yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üyeden 
az olmamak üzere genel kurulca seçilir. Asil üyelerden 
boşalma olûrsa yedek üyeler göreve çağrılması zorunludur

Madde 20. En çok seçimi takip eden bir hafta içinde' 
toplantısını yapar. Bir başkan, bir başkan vekili, bir mu
hasip, bir katip, bir veznedar seçer.

Madde 21. Derneğin dahil ve hariçte temsllc'si yöne
tim kurulu başkamdir. Bulunmadığı takdirce vekili başka 
nna izafetle bu yetkiyi kullanır. Lüzumu halinde ve muay 
yen hadiselere münhasır bulunmak üzere bu yetki bir 
vekilede tevdi edilebilir.

Madde 22. Yönetim kurulu en az ayda bir toplantı ya 
par. Fevkalade hallerde başkan yönetim kurulunu herza

g) Genel kurulca tetkik ve müzakereden sonra kabul 
ve tasdik olunan bütçeyi usulune uygun tatbik ve gelirle 
ri yerlerine sarf etmek.

Madde 26. Derneğin parası m ili bir bankaya yatırılır.
Dernek kasasında 25.000 TL. fazla para bulunduramaz. 
Bankadaki para yönetim kurulu başkanı ve bulunmadığı 
takdirde vekili veya muhasibin imzası ile çek i bilir. Para 
yatırmalarda çift imza usulüne riyaet şart değildir.

Denetleme Kurulu : >
Madde 27. Derneğin iş ve hesaplarını devamlı surette 

denetlemek üzere genel kurulca iki yıl için altı kişilik üç 
asil üç yedek olmak üzere denetleme kurulu seçilir.

Madde 28. Denetleme 'kurulu dernek tüzüğü ve usulle
rine göre altı ayı geçmeyen aralıklarla denetleme görevi 
ni yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yö
netim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Madde 29. Yönetim kurulu denetleme kurulunun İnce
leyecekleri bütün hesap, evrak ve gerekli malumatı vak
tinde denetleyicilere vermeye mecburdur.

BÖLÜM :7 '

Derneğin Tutmaya Mecbur Olduğu Defterler :
Madde 30. a) Üye kayıt defterleri.
b) Karar defteri. '

c) Gelen-giden evrak kayıt defteri.
d) Gelir-gider defterî. I

e) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri.
f) Demirbaş defteri.

g) Alındı belgesi kayıt defterî.

Bu maddede sayılı defterlerin Noterden tasdikli olması 

zorunludur. 1
BÖLÜM : 8
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Devri :
Madde 31. Dernek genel kurulu herzaman derneğin fes 

hine karar verebilir. Bu karan verebilmek için, genel ku 
rula 'katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en 
az üçte ikisinin toplantıda bulunması şarttır, ilk toplantı
da bu sağlanmazsa ikinci toplantı -çağrısı yapılır. İkinci 

toplantıda ise üye sayısı ne olursa olsun fesih görüşebi
lir feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 
üçte iki çoğunluğuyla verilmesi şarttır.

Madde 32. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 
beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıy 
la bildirilir. Feshi halinde derneğin menkul veya gayrimen 
kul malları Küçük Kumla Ali Kütahya Ortaokulu Okul A- 
ile Birliğine kurulmamışsa Ali Kütahya Ortaokuluna kalır.

Madde 33. Demeğin amacına uygun diğer demeklerle 
birleşmesi mümkündür. Birleşme karan verebilmek için 

mevcutüye sayısının üçte ikisinin toplantıda hazır bulun
ması şarttır.

Madde 34. İşbu Tüzük hükümlerine kayıtlı dernek üyele 
ri ile yeni kayıt edilecek her üye şartsız riayete mecbur

dur. Üyeliği yazılı beyan vermekle aynı zamanda tüzük hü 
kümlerine kabul edilmiş sayılır.
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