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Borsa ve Ticaret Odası Başkanlarınm Ortak Görüşü

leylinde tavan 8 bin
Belediye Meclisi Toplantıları sona erdi

HUZUR EVİ İÇİN 
MANASTIRDA

labanOOliraolmalı
• GEMLİK TİCARET BORSAS1 BAŞKANI İNAN TAMER 
VE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI KEMAL AKIT 
ZEYTİNDE BOL ÜRÛNLÜ BİR YIL YAŞANDIĞINI, KÜÇÜK 
TANELİ ÜRÜNÜN DESTEK GÖRMESİ GEREKTİĞİNİ SÖY 
LEDİLER. .

0 MARMARA BİRLİK YÖNETİCİLERİNİN BU GÜNE KA
DAR KENDİLERİNDEN ZEYTİN FİYATLARI KONUSUNDA 
GÖRÜŞ SORMADIKLARINI BİLDİREN ODA BAŞKANLARI 
HAVA KOŞULLARININ UYGUN GİTMESİ NEDENİYLE 
ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLECEK DEDİLER.

YER AYRILDI

Gemlik Ticaret Borsası 
Başkanı İnan Tamer ve Tica 
ret ve Sanayi Odası Başka
nı Kemal Akıt zeytinde ta
van fiyatın 8 bin. taban fiya
tın ise 4 bin 500 lira olması
nı istediler.

Gazetemize yakında açıla
cak olan Zeytin kampanya
sıyla ilgili olarak özel demeç 
veren Ticaret Borsası Baş
kam İnan Tamer, geçtiğimiz 
yıl verilere fiyatlardan dolayı 
tüccarın yüzünün gülmediği
ni belirterek şunlon söyledi:

“1989-90 mahsulü ürünün 
az olması nedeniyle zeytin 
iyi para etti- 7-8 bin liraya 
olman ürün bugün müşteri
ye genelde aynı fiyatlarla 
ulaştı. Lüks zeytin 13-14 bine 
satılırken orta zeytin fiyatla- 
n vasat gitti. Tüccarın mas
raf, faiz ve diğer giderleri za 
rar etmesine yol açtı.

Umurbey 
Belediye 
bütçesi
1.5 milyar

Ekim ayı toplantılarını ta
mamlayan Umurbey Beledi
yesi 1991 yılı bütçesini 1 mil 
yar 515 milyon lira olarak 
kabul etti.

Devamı Sayfa 4’te

ENGÜRÜCÜK'TE
BIÇAKLI YARALAMA

Engürücük köyünde mey
dana gelen olayda Ülkü Sün 
neteioğlu adlı şahıs Mehmet 
Karo tarafından bıçakla ya
ralandı.

Olay geçtiğimiz hafta Cu
ma günü saat 24.00 sıraların 
<fa Engürücük köyü yakınla
rında bulunan Et Mangal Lo
kantasında meydana geldi.

Lokantanın kapanaca
ğı saatte aşın alkollü olarak 
işyerine gelen Ülkü Sünnetçi 
oğlu kendisine İçki verilme
sini istedi. İşyeri sahibi ve 
garsonlar lokantayı kapadık

Bu yıl mahsulün bol olma
sı'bekleniyor. Borsa yönetim 
kurulumuz küçük taneli zey
tin çok olacağı lçin gerile
cek taban fiyatının yüksek 
tutulmasını istiyor. Zeytinde 
bu yıl taban 4 bin, 4 bin 500 
lartr, tavan ise 8 bin lira o- 
lursa üreticinin yüzü güler 
ve bu gerçekçi bir yaklaşım; 
olur' inancındayız."

Ticaret Borsası Başkanı.’ 
Tamer, Marmara Birlik -Koo
peratifinin kendilerinden bu' 
güne kadar zeytin fiyatlarıy

Arazide buldukları Mantarları yediler

Askeri Harada Mantar Zehirlenmesi
Askeri Veteriner Araştırma 

Enstitüsü ve Eğitim Merke
zinde vatani hizmetini yapan 
bir grup er, arazide bulduk
ları mantarları yedikleri için 
zehirlendiler.

Geçtiğimiz hafta içinde 
meydana gelen olayda, ya
ğışlar sonrası arazide çok 
sayıda çıkan mantarları din-

Rotary Kulübünden

KURSLARA
Gemlik Rotary Kulübü top 

lum hizmetlerine bir yenisini 
daha ekledi. Halk Eğitim 
Kurslarına bilgisayar desteği 

lannı söylemelerine karşın 
■kendine içki verilmesinde ıs
rar eden müşteri garsonlarla 
tartışmaya başladı. Tartışma 
kavgayla sonuçlandı. Bu ara 
do garsonlardan Mehmet Ka 
ra sarhoş müşteri Ülkü Sün- 
netcioğlu’nu kasap bıçağı-İle 
yaraladı. Yaralı Gemlik Dev
let Hastanesinde tedavi altı
na alındı.

Olaydan sonra yakalanan 
garson Mehmet Kara 
jandarmaca göz altına alındı 
ve savcılığa sevkedlldl.

la ilgili bilgi istemediklerini 
belirterek, "Mahsul İçin bu
güne kadar hava şartları İyi 
gitti. İnşallah, ürün kaba gi- 
resiye kadar sorun çıkmaz;, 
çiftçimizin yüzü güler" dedi.

AKIFIN GÖRÜŞÜ
! Öte yandan Gemlik Tica
ret ve. Sanayi Odası Başka
nı Kemal Akıt’da yaptığı a- 
çıklamada zeytinde taban fi
yatın 4 bin 500 lira, tavan 
fiyatının 8 bin lira olması ge 
rektiğini söyledi.

Kemal Akıt gazetemize

(erime sırasında toplayan er 
ler, yaktıkları ateşte pişire
rek yediler. Erlerden birinde 
miyde bulantısı ve kusma 
görülünce mantar zehirlen
mesi kuşkusuyla Bursa As
keri Hastaneye kaldırıldı.

Araziden toplanan mantar 
lan yedikleri belirlenen yak
laşık 60 kişi de tetblr olarak

Halk Eğitime Destek

BİLGİSAYAR ALINDI
yapıldı. f

Geçen hafta Tibel Otelde-; 
ki kulüp haftalık toplantısın-, 
da 3 milyon 500 bin liraya 
satın alınan bilgisayar Halk ? 
Eğitim Merkezi Müdürü Ke
mal Çetinoğlu’na teslim edil
di, : ı i j ü

ilçe Kaymakamı Coşkun 
Ertürk, Halk Eğitim Merkez 
Müdürü Kemal Çetinoğlu, 
iş Bankası Müdürü Cemil Çil 
oğlu, Endüstri Meslek Lisesi 
Müdürü İbrahim Ünal'ın ko 
nuk olarak katıldığı yemekte 
konuşan Rotary Kulübü Baş
kanı Av. Teoman Ekim, "Bu

Ekrem Düzgün Yeniden
Encümen Üyeliğine Seçildi

Doğru Yol Partisi İl Genel 
meclisi üyesi Ekrem Düzgün, 
yeniden il Genel Meclisi Da
imi Encümen üyeliğine seçil 
dİ. „ 1

Geçtiğimiz hafta perşem
be günü toplanan İl Genel 
Meclisinde seçimler yapıldı.

yaptığı açıklamada şöyle ko 
nuştu : |

"Marmara Birlik bu yıl bi
ze fiyatlarla ilgili görüşümü
zü sormadı. .Bizim yaptığımız 
hesaplamalara göre zeytin 
taban fiyatının 4 bin 500 lira 
tavan fiyatının ise 7500-8000 
olmasını bekliyoruz.

Bu yıl hava şartları çok 
uygun gitfi. Ürünün kaliteli 
olması kaçınılmaz. Dileğimiz 
Birlik yöneticilerinin üretici
nin yüzünü güldürecek fiyat 
tesbit etmelileridir."

Askeri Hastaneye sevk edil
diler. •.

Askeri Hara yetkilileri, bir 
er dışında öbür erlerin tet- 
bir nedeniyle Hastaneye sev 
kedildiğlni belirterek, "Erle
rin ;; sağlık durumu iyi olup 
birliklerine dönmüşlerdir" de 
diler.

■ yıl Rotary dünya çapında o- 
İKuma yazma seferberliğine 

■katkı projesini başlattı. Biz 
[de Gemlik’te bir kurs açıldı 
ğinda maddi destek vermeği 
istedik. Ancak, ilçemizde o- 
kurna yazma oranın yüksek 
olması nedeniyle kursa katı
lacak öğrenci bulamadık. 
Orhangazi'deki göçmen öğ 
rencilere açılacak Türkçe 
Kursunu destekleme kararı 
aldık. Ayrıca, ParkEğitim Mü 
düdüğünün kurslarda kulla
nılmak üzere bir de bilgisa
yar aldık. Yararlı olmasını di

Devamı Sayfa 4’te

İl Daimi Encümen üyeliğine 
Turhan Tayan, Erdal Büke, 
Ekrem Düzgün, Nihat Kork
maz, Yılmaz Ovalı seçildiler.

Ekrem Düzgün, geçen dö
nem de il Genel Meclisi En
cümen üyesiydi.

Gemlik Belediye Meclisi 
Ekim ayı toplantılarını bitir
di. Son toplantıda Manastır 
mıntıkasında yapılan plân de 
ğişikliği [le Huzurevi yapılan 
yer belirlendi.

Geçtiğimiz hafta salı günü 
toplanan Belediye Meclisin
de eski gündem tutanağının 
okunarak kabul edilmelinden 
sonra Yıldız Üniversitesin
den gelen imar paftalarının 
görüşülmesine başlandı. 8 
pafta tek tek ele alınarak va 
tandaşların lehine kabul edil 
di. Balıkpazarı, ikinolu cad
de, Orhaniye Mahallesi,' Ha- 
midiye ve Osmaniye Mahal
lelerindeki bâzı parsellere 
kat ilavesi yapıldı. 3 katlar 
4, 4 katlar işe 5'e yükseltil-

Portif ve Vinç Armağan 
edilecek

BP’den Belediye’ye 
Yardim Sözü

BP Gemlik Dölüm Tesisle
rinde kullanılmış bir vinç ile 
portif aracı Belediye’ye ar
mağan ediliyor.,

Geçt.ğimiz hafta içinde B| 
Fabrika Müdürü Kani Başer 
i makamında ziyaret eden 
Belediye Başkanı Nezih Di
mili, portif ve vinç armağanı 
için BP Genel Müdürlüğün
den gerekli iznin çıktığını öğ 
rendi. । . j

Devamı Sayfa 4’te

Sroptimist Kulübü ve Yardım- 
sevenler Derneği Çay Düzenledi 

Bayanlar Çay’da
Eğlendi

Gemlik Sroptimist Kulübü 
re Yardımseverler Derneği 
ord arda çay düzenlediler.

Önceki hafta Bursa Otel 
Almira’da Sroptimist Kulübü 
tarafından düzenlenen Çay’a

Devamı Sayfa 4’te 

TAŞI GEDİĞİNE

BARIŞA EVET..
BİR LİSE ÖĞRENCİSİ "SAVAŞA HAYIR” DEMİŞ... 
SEN MİSİN DEYEN 
HAYDİ KÜT IÇERtJ

A. KIZIM DESENİZE : 
barişa Evet, barişa evet i 
AMAÇ BİR, SÖYLEYİŞ AYRI- 
NE SEN OL İÇERDE, NE GİZLER ÜZÜLELİM DIŞARDA. 
GENÇLİK, İÇTENLİK, SAFİYET...

jHtm JTrimcr

di.
Manastır mıntıkasında Ma 

liye’ye ait bir arazinin Huzur 
evi yapımı için ayrılmasına 
ve bu alanın planlara Bele
diye Sosyal ve Kültürel tesis 
leri olarak işlenmesi karan 
alındı.

Plan görüşmelerinde DYP 
II üye Mahmut Solaksubaşı, 
yeni yerleşime açılan Cumhu 
riyet Mahallesindeki konutla 
ra 5 kat yapılaşma izni ve
rilmesini talep etti. Mecliste 
kararlar genellikle oy birliğiy 
le alındı.

Ekim ayı toplantılarını bi
tiren Belediye Meclisi önü
müzdeki günlerde Yıldız Üni
versitesinden gelecek imar 
paftalarına göre olağan üstü 
toplanacak.

Emlak Kredi
Bankası
Bilgisayara
Geçti

Gemlik Emlak Kredi Ban
kası dünden itibaren bilgisa
yarlı hizmet çalışmalarına 
başladı.

Bir süreden beri bilgisaya 
fa geçmek için çalışmaların 
yürütüldüğü T. Emlak Kredi 
Bankası Gemlik Şubesi, son 
hazırlıkların tamamlanma 
sından sonra dünden başlı- 
yarak tüm işlemlerini bilgisa 
yarla yapmağa başladı.

Banka Müdürü Mehmet 
Yıldırım, bilgisayarın çağdaş 
bir iletişim aygıtı olduğunu 
bildirerek, "Genel Müdürlü
ğümüzün programına göre 
en kısa zamanda On İline 
sistemine de geçip tüm şu
belerimizle anında bilgi akışı 
nı sağlayacağız” dedi.

Gemlik'te daha önce de İş 
Bankası, T. Ziraat Bankası, 
T. Halk Bankası, Akbank 
bilgisayara geçmişti.
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EMRE KUNDURA
Kışlık iskarpin Çizme ve 
Timberland Çeşitleriyle

Hizmetinize! eyiz

KALTEDE GÜVENCE
Sene sonu ucuzluk sepetimiz 

devam ediyor
Ne alırsan 50 bin lira

İ Pazar Cad. No. 1 Tel Gemlik

AKDOĞANLAR

İNŞAAT ve TİCARET 
zümrüt duvar kağidi bayii ve

NALBURİYE TİCARETİ

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

MANASTIR’D A
— Deniz Manzaralı
— Merkezi Sistem Isıtmalı
— Oto Parklı ;
— 3 Yatak Odası, I Salon
— Net 90 m2
— Satılık Lüxs Daireler

SAYIN GEMLİKLİLER I
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

ARKADAŞ EMLAK

EV. ARSA, DAİRE ve BENZERİ EMLAK ALIM | 
1 SATIMINDA MENFAATİNİZ İCABI BİZE UĞRAMADAN I

KARAR VERMEYİNİZ.

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

ARKADAŞ EMLAK TUĞLA ve KÖMÜR TİCARETİ

j Tel : 14127-10176

PIT Karşısı Eski Hükümet Binası GEMLİK

Yamanlar Ticaret

TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 

HALI, HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ
ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR. I

HAŞAN YAMAN

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

Tel : 16137-14479 GEMLİK

SAYFA 2

HAZIRLAYAN

Dr. ALİ ÖZGÜR

köşesi

insanın Sekiz Evresi 
Kimlik (îdentlty)

Toplumun araç-gereç ve beceriler dünyası ile iyi bir 
ilişkinin kurulması ve ergenlik çağının gelmesi ile çocuk 
lu dönemi sona ermektedir. Gençlik çağı başlar. Ergenlik 
ve delikanlılık yaşlarında bedenin ve eşeysel organların 
hızlı bir. gelişimi olmaktadır. İçsel coşkular ve önemli ge 
iişimsei sorunlarla karşılaşan delikanlı erkek ve kız, ken 
dişine eskiden aşılanmış roller v ehünerlerle bundan böy 
le yükleneceği yolları ve sorumlulukları karşılaştırır. Bir 
kimlik duygusunun kazanılması süresince geçmişte yaşan 
mış olan kavgalar, çatışmalar yeni baştan yaşanır. Bu dö 
nemde delikanlı kendine göre ne Olduğunu ve ne olacağı 
ile başkalarına göre kendisinin ne olduğu sorularına ya
nıt aramaktadır.

Budönemde benlik kimliğinin oluşması, çocukluk çağın 
■ da yapılmış olan özdeşimlerin toplamından öte bir şey- 
dis. Ergenlik ve delikanlılık döneminin dürtüsel çalkantı
ları içinde bütün eski özdeşimler sarsılır, yeniden değer
lendirilir. Eski özdeşimler delikanlının yeni değerlerine ve 
rollerine uygun nitelik kazandırılarak, benimsenir. Böylece 
yenileştirilen özdeşimlerle eski özdeşimler arasında bağ
lar kurulur. I

İşte kimlik duygusu benliğin bu bütünleştirme yetisinin 
artan biçimlerde yaşanması, kişiliğe, yerleşmesidir. Temel 
güvenle ilgili bölümde çocukluk çağında kazanılmış olan 
içsel ve süreklilik duygusunu anlamını açıklamıştım. Bu 
evrede delikanlı, başkalarınca da nasıl tanındığına; değer 
lendirildiğine büyük önem vermektedir. Kendi bireysel r 
benliğine yerleşmiş olan süreklilik ve aynılık duygusu top 
lumsal yönden de kazanılmaktadır. Ben neyim, ben ki
mim soruları karşısında delikanlının fazla kuşkuya ve bo 
calamaya kapılmadan kendi benliğini tanımlayabilme ve 
kabullenme durumuna gelmesidir.

Kimlik duygusunun cinsel, toplumsal ve mesleksel öge 
feri vardır. Delikanlılık, belli bir eşeylik yapısına bağlı tam 
fık, yeterlik ve güçlülük duygusunun yerleştiği dönemdir. 
Gencin cinsel yapısı ve yeterliği konusunda önce bir ta
kım sorulan ve kuşkuları olabilir. Kendi cinsel yapısını, 
yeterlik ve gücünü düşüncede ya da eylemde başkalan 
ile karşılaştırır.. Bu konuda başkalarınca nasıl görüldüğü 
nümerak eder. Kendini sınar, yarışmaya kalkar. Zamanla 
sağlıklı gencin bu tür sınamaları yarışmaları, kuşkulan 
yatışır. Kendi cinsel yapısının ve yeterliliğin gerçekçi ka
bullenilip ile cinsel kmlik duygusu olgunlaşmaktadır.

Toplumsal yönden kimlik duygusu, delikanlının kendi 
grubu ve toplumu içinde rollerini, yerini, değerini tanıma 
sı tanıtmasıdır. Bu konuda da soruları, kuşkuları olmak 
tadır. Kendisine toplum içinde bir yer arayan delikanlı, 
geçici bir süre de olsa, belli gruplarla ya da kahraman
laştırdığı kişilerle aşın özdeşim yapmaktadır. Bir süre 
için sanki kendi kimliğini yitirir, bir başkası olur. Deli
kanlı kız ve erkekler kendi kümeleşmeleri içinde çok tu
tucu ve acımasız olabilmektedirler. Kendilerine benzeme 
yenleri dışarda tutmaktadırlar. Kendi gruplarını, ülkülerini 
ve düşmanlarını katı kalıplar içinde görerek bir dayanış
ma sağlamaktadır. Bir yanda da arkadaşlarının içten bağ 
(ılığını, sadakatini denerler, gerçek dostluğu aramaktadır 
lar. Bu evrede görülen "aşık olma" yalnızca cinsel bir 
konu değildir. Delikanlı aşkı büyük oranda kendi benlik 
imgesini değerlendirildiğini anlamak ve bu yolla kendi kim 
fiğine tanım bulmak çabasındadır. İşte bunun için delikan 
lılık aşkında cinsellikten çok, konuşma egemendir.

Sayın okurlar, bu konunun devamı gelecek haftaya o- 
lacaktır.

ERKULLAR İNŞAAT
Tel: 14488 - 14949
Fax : 14488

Güler Ticaret
•KARABÜK DEMİR

ÇİMENTO
• TUĞLA

> BİRİKET
SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER
Tlf : 14637 — İstiklal Od. No. 23 GEMLİK
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Genel Knrul Divan Tutanağı I
Gemlik Kestane Yaptırma ve Yaşatma Derneği Tüzüğü- j j 

'nün baz» maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 2—DERNEĞİN AMACI : I

Halkımızın uzun yıllardan beri özlemini çektiği, aynı za 
manda acilen İhtiyacı olan lüzumlu yatak kapasiteli has- 

ı tane ve huzurevi yaptırmak, bakım ve onanmını sağlamak । 
I her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için görevlilere yardımcı

olmak. ■ ! . |

MADDE 3—a) Derneğimizin mülkiyetinde bulunan t
bu amaçla tahsis ve bağışta bulunulan veya satın alınan ' 
arsalar üzerine b) ilce sınırlan içinde yine efsafa uygun ' 
bulunacak bir yapının temini ile yeter yatak kapasiteli has 
taneyi ve huzurevini ve bu müesseselere ait müşteminatı, î 
malzemeleri yaptınr. satın alır, teşriş eder, mevcutlan ona 1 

nr ve korur.
13. maddenin (e) bendi madde metninden çıkarılmıştır, i 

J MADDE 19— DERNEĞİN GELİRLERİ : a) Giriş ve üye a , 
idatlan b) Demekçe yapatlan yayın gelirleri c) Tertiplenen I 
piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışmaları ve I 
konferans gibi faaliyetlerden bağışlardan sağlanan gelirler | 

MADDE 28- Demeğin feshi halinde tüm mal varlığı ve I 

nakitleri Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı | 
İmi devredilir.

Gemlikliler Müjde
Çatak Giyim

Kıslik sezonu açmıştır 
Seçkin firmaların ürünle

riyle hizmetinizdedir

ÇATAK GİYİM

Sizin Mağazanız

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

spor spor spor spor spor spor 
Borusan Güven 1 - O.Gazi Gedelek 2

SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Bilgin İnce. (3), Şenol Kartal (3), Haşan 
Kaçar (3),

BORUSAN GÜVEN : Ercan (2), Vezir (2), Murat (2), 
Yüksel (3), Can (2), Şükrü (2), Aptullah (2), Salih (1),.Re 
cep (2), Kubilay (2), Ramazan (2), Özer (2).

O.GAZİ GEDELEK : Osman (2), İsmail (2), Celal (3), 
j Hüseyin (2), Ömer (3), Apturrahman Atilla (3); Salih (2), 

Ali (3), Çetin (3), Mehmet (2), Halil (2).

GOLLER : Dk. 6 Şükrü, 25 Apturrahman, 61 Halil.

Gemlikspor 1 - S. Merinos 1
J , SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Mehmet Ovaakça (2), Şenol Kartal (2), 
i Haşan Kaçar (1). 
< w 
’ GEMLİKSPOR : Savaş (2), Hakan (1). Celal (1), Adnan 
> (2)1 Canip (2), Ersin (1), Durmuş (1). Özkan (1), Okan 

j (2), Erkan (2), Turgut (2), Kemal (1).

S. MERİNOS : Yusuf (2), Zafer (2), Hikmet (2), Türker 
| (2), Münür (3), Muhsin (3), Refik (3), Savaş (2), Yılmaz 
İ (1), Sedat (3), Salim (2), Rıdvan (1), Ufuk (3).

GOLLER : Dk. 5 Özkan, 51 Sedat.

__ NUR TEKNİK 1
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 i 
Eski Belediye karşısı Kat 2 Tel : 11866 Gemlik 

i g_

I A-
ELEMAN ARANIYOR

ENAZ LİSE MEZUNU BÜRODA TELEFONLARA 
CEVAP VEREBİLECEK BAYAN SEKRETER ARANIYOR.

Müracaat Tel : (9-24) 202747 BURSA 1

15 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

YIL : 3 SAYI : 124 FİYATI : 25 KURUŞ 3 KASIM 1975

I. AKIT “SULARI KAYNATIP İÇİNİZ"

Çeşmelerden çamurlu ve tortulu suyun akması son 
günlerde bütün Gemlik’lilerin en önemli sorunu olmaya 
başladı. Bu konuda Belediye Başkanı İbrahim Akıt şunla 
rı söyledi :

“Son günlerde şikayetler arttı. Gemlik’liler bu konuda 
haklıdırlar. Fakat su kaynak zeminin bozuk olması daimi 
pis su çıkmasına sebep olmaktadır. Su depolan devamlı 
ilaçlanmaktadır. Sulan Nacaklı suyu gelesiye kadar mut
laka kaynatıp içilmelidir."

Nacaklı suyu çalışmalarının 1976 yılı Ekim ayında bitin 
lip Kasım ayında da Gemlike akıtılacağını, suyun getiril
mesindeki en büyük zorluğun para olduğunu sözlerine ek 
ledi. Belediye Başkanı İbrahim Akıt, rıhtım için de açık 
lamada bulundu.

"Yapımı biten rıhtımda Gemliklilerin rahat gezebilmele 
ri için otoların girmesini yasakladık. Halk burada güvenle i 
gezebilecektir;"

İLÇEMİZDE EV KONSERVECİLİĞİ GELİŞİYOR

İlçemiz merkez ve köylerinde ev konserveciliği gelişiyor.
Gemlik Ziraat mühendisliği kanalıyla açılan ve konser 

veciliği kurslarını bitiren ev hanımları bir yılda 10 bin kd ı 
vonoz çeşitli konserve yapmışlardır.

Gemlik Merkez, Engürücük, Katırlı, B. Kumla, Haydan- j 
ye, Muratoba, Umurbey köylerinde açılan kursların yöne 
ticisi Ev Ekonomisti Şükran Güven üstleniyor.

BU YIL ZEYTİN ÜRETİMİ ÇOK DÜŞÜK
Buyıl Gemlik ve çevre köylerinde zeytin üretiminin çok 

düşük olduğu görülmüştür.
İlçe Ziraat Müdürlüğünden aldığımız bilgiye göre "zey

tin ağaçlarında çiçeğin noksan oluşu ve döllenme zama 
nında da havaların yağışlı olması ürünün düşük olmasına 
neden olmuştur. |

MARMARA BİRLİK KOOPERATİFİ TABAN ve TAVAN 
FİYATLARINI AÇIKLADI

Marmara Birlik Kooperatifi 1975-76 yılı zeytin kampan
yasında yeni fiyatlarını taban 9.00, tavan 18.00 TL. ola- 
rak açıklamıştır

Buyıl zeytin rekoltesinin düşük olması nedeniyle tüccar 
alımlarda Kooperatif tavan fiyatını aşmağa başlamış ye 
25 TL.’ye kadar zeytin aldığı görülmüştür.

1991 TAKVİM SEZONUNU AÇTIK
I99I yılının seçkin Takvim 

çeşitlerimizi siz sayın müşterilerimize 
sunuyoruz

SAVAŞ - AK - BASİŞ OFSET TAKVİMLERİNİN
Örneklerini Matbaamızda görebilirsiniz

SİPARİŞ KABULÜNE BAŞLADIK ‘ 1

En güzel ve kalıcı Reklam Takvimle yapılanıdır

TLF : 11797
KÖRFEZ MATBAACILIK GEMLİK



SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜR

KADRİ GÜLER
gemUlk

KÖRFEZ
Yönetim Yeri : istiklâl Cad. Gürçay Pasejı

No. 5 - Uf : 14223 — GEMLİK 
Dizgi ve Baskı

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

6 KASIM 1990 SALI SAY?* :

Umurbey 
Belediyesi

Pars Dönmez Başkanlığın 
da Umurbey belediye meclisi 
belediye bütçesinin yanında 
Gemlik Bursa arasında yol
cu taşıyan otobüs biletleri
ne de zam yaptı. Daha önce 
500 lira olan tam bilet 800 
liraya çıkartırken 200 lira 
olan öğrenci biletleri 400 li
ra oldu.

Belediye meclisi aldığı 
başka bir kararlada kasaba 
içinde koruma amaçlı yeni 
bir SİT planı yaptırtmasına 
karar verdi.

Umurbey'de bir kısım eski 
ev Bursa Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Kurumu tarafından 
tescil ettirildi.

Öte yandan Belediye Baş
kanı Pars Döndez, dün Anka 
ra*ya giderek belediyenin bir 
takım işlerini takip edeceği 
ve Çarşamba günü kasaba
ya döneceği öğrenildi.

Engîirücük’te
Bıçaklı Yaralama

Kavgada yaralan Ölkü 
Sünnetcioğlu ayıldıktan son
ra verdiği ifadede aşın alkol 
!ü olduğunu ve belinde taşı
dığı kasap bıçağıyla kendi 
kendisini yaraladığını söyle
di. ’

Kurslara Bilgisayar 
Alındı 
liyorum."

Halk Eğitimi Merkezi Mü
dürü Kemal Çetinoğlu'da 
yaptığı konuşmada Rotary 
Kulübünün Milli Eğitim cami 
asına yaptığı desteklere yeni 
sini katmasından dolayı bü 
yük mutluluk duyduklarını 
belirterek, "112 öğrencinin 
katıldığı kursda kullanılan 5 
bilgisayara bir daha eklen
di." dedi.

Öte yandan önceki hafta 
Orhangazi Döktaş Fabrika
sında düzenlenen yemekli 
toplantıda Gemlik Belediye 
Temizlik İşlen Müdürü Ömer 
Kara’ya mesleğine gösterdi
ği titizlik ve- özveriden dola
yı plaket verildi;

Bayanlar Çay’da 
Eğlendi
Seren Serengil, Burçin Or- 
hon. Ayla Başar sanatçı ola
rak katıldılar. . . '

Gemlik Yardımsevenler 
Demeği tarafından da cu
martesi günü Bursa Kervgn- 
sayar ' Otel'de düzenlenen 
Çay'da Gemlikli hanımlar 
doyasıya eğlendiler.

Yardımsevenler Derne
ği Çayında Nil Onal, Fatoş 
Orkun, Deniz Burcu Çay’a 
şarkıları ve oyunlarıyla renk 
kattılar.

Portif ve Vinç Armağan Edilecek
Belediye Başkanı Dimili, 

"BP’nln daha öncede beledi 
yemize bir vinç armağan et
tiğini öğrendik. Çevre sanayi 
'kuruluşlarıyla sağlıklı diya
loglarımız belediyemize çe

şitli şekilde yardımlar sağlı
yor. BP’den alacağımız por
tif ve vinçi beton parke atel 
yemizde kullanacağız. Sana
yicilerimize Gemlik halkı adı 
na teşekkür ediyorum" dedi.

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi İlanlar Tek Sütün Qn. 3000

icra ve Mahkeme İlanları Cm. 1500 TL"

Zayi İlanları 5000 Tb-

Dernek Kongre İlanları 40.000 1b-

Kooperatif Kongre İlanları 60.000 1b-
İMAM ASLAN SHELL UMURBEY 

DİNLENME TESİSLERİ 
» 4R

F

BUGÜNE'KADAR-SAYIN GEMLİK'LİLERİN
•GÖSTERDİĞİ İLGİYE TEŞEKKÜR EDER.

TESİSLERİMİZDE ÖZEL GÜNLER İÇİN YEMEK 
YANINDA DÜĞÜN NİŞAN - SÜNNET CEMİYETLERİNDE 

SALONUMUZU HİZMETİNE AÇTIĞINI DUYURUR.

Tüzük hanları (sayfa sayısı dikkate alınır) 200.000 1b

ABONE

REPA REKLAM .Altı Aylık 15.000 TL

Yıllık 30.000 TL-

Tabela -* Işıklı Reklam 
Serigrafi - Bez Afiş Vitray 

Cam Dekor İşleri

Tlf : 12002
Adres : istiklal Cad. Ekmasan. Yanı
Doğru Pasajı- - Gemlik

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlansın veya yo* 
yalanmasın geri verilmez.
Gazetemiz basın ahlak yasasına uymaya taahhüt 

eder.

ALO ISI- TAN
APARTMAN YÖNETİCİLERİ, İŞÇİLER, ESNAFLAR 

SEMT SAKİNLERİ
Kara kış kapınızda ISI - TAN yanınızda...

- ODUN (Meşe Gürgen)
- Kömür (Tunçbllek - Orhaneli - İstanbul - Çan
- ISIYAK IORKOK - 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



13 KASIM 1990 SALI

YIL s 17

SAYI : 882

Fiyatı 500 Lira KDV dahil

gemUk.
KÖRFEZ 

HAFTALIK SİYASİ GAZETE 

__ KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1971____________________

Matbaamızda
Nişan, Nikâh Dii^ün 

ve
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte
teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık 
TM : 11797 Gemlik

Marmara Birlik fiyatları bugün açıklıyor

leylin Alımlnıına
Yarın Başlanıyor

RP - 1DP ve MÇP Törenlere Katılmadı

ATAMIZI ANDIK

• 1990-1991 yILI ZEYTİN ALIM KAMPANYASI YARI A 72 
NOLU ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNE BAĞLI 
MERKEZLERDE BAŞLIYOR. KOOPERATİF BAŞKANI 
MEJDİ NALCI, TABAN ve TAVAN FİYATLARININ GE^IEL 

MÜDÜRLÜKÇE BUGÜN AÇIKLANACAĞINI SÖYLEDİ.

• ZEYTİN ÜRETİCİSİ FİYATLARIN AÇIKLANMAMASI 

NEDENİYLE TEDİRGİN. ANAP İLÇE BAŞKANI İBRAHİM 

TUNCA ve BİR GRUP TİCARET BAKANI İLE FİYATLAR 

KONUSUNDA GÖRÜŞTÜ. ANAP'TA İYİMSERLİK HAKİM.

Zeytin altm kampanyası 
yann Marmara Birliğe bağlı 
kooperatiflerde başlaya
cak. Ancak. tctxın ve tavan 
fiyatları bugün açıklanması 
bekkniryor. Üreticide fiyat 
tedirginliği sürüyor.

1S90-S1 ürünü zeytin ta
ban fiyatının 4 bin SCO lira, 
tavan fiyatının ise 8 bin lira 
olmasın! isteyen Ticaret Bor 
sos. ve Ticaret Odası Baş

Encümen Hamam fiyatlarını arttırdı

Belediye mülklerine zam
Belediye Encümeni geçti

ğimiz hafta içinde yaptığı 
toplantıda Belediye mülkleri
ne yüzde 150 zam yaptı.

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili başkanlığında topla
nan encümen. Manifaturacı
lar çarşısı, Balıkpazan ve 
Zeytin Halinde bulunan Bele 
drye mülklerine zam yapılma 
sına karar verdi. Ortalama 
yüzde 150 oranında yapılan 
zamla en az 50 bin Hra olan 
kiralar 125 bin liraya, 160 
bin lira olan kira 400 bin li
raya yükseldi.

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili, yaptığı açıklamada 
Belediye mülklerindeki kira
ların piyasanın çok altında 

Açlık Grevine Beşinci Gün
0 Gürle İş Merkezinde bulunan Körfeze Bakış adlı ga
zete bürosunda boşatılan açlık grevine Gökhan Kıl.ç, Ha 
fice Demirci, Bülent Ülkü, Şeref Sezer adlı gençler katı- 
byor.
• SHP Genel Başkanı, HEP Genel Başkanı ve TBMM 
Boşkanma 105 imzalı dilekçe gönderen gençler, savaşa, 
baskılara, idamlara, haksız gözaltına alınmaları protesto 
•diyorlar. {

ı I

Gemlikli, dört genç. Körfez Bülent Ülkü, Hatice Demirci, 
de çıkacak savaşı, zamları. Şeref Sezer ve Gökhan Kı- 
grev ertelemelerini, haksız lıç adlı gençler, dilekçelerin- 
gözaltna almaları ve tutuk- de şunları söyledi : . 
lamaları protesto için başlat "Ortadoğuda çıkabile- 
öktarr açlık grevi beşinci gü- cek olan emperyalist savaşı, 
nünü doldurdu. savaş zamlarını, İdamların

Sosyal Demokrat Halkçı tekrar gündeme getirilmesi- 
Porti Genel Bakanı Erdal Inö ni, Eskişehir’deki hücre tipi 
nü. Halkçı Emekçi Partisi cezaevini, son günlerde ce- 
6ene| bakanı Fehmi Işıklar’a zoevlerlnde artan baskı ve 
ve TBMM Başkam’na 105 işkenceleri ve giderek yoğun 
İmzalı bir dilekçe gönderen ‘ Devamı Sayfa 4’te

kalarından sonra Ankara ya 
giden ANAP İlçe yönetimleri 
Ticaret ve Sanayi Bakanı 
Şükrü Yürür ile görüştü. Ba
kanlıktan zeytinde taban 4 
bin 500 lira olması konusun
da ısrar edildiğinin öğrenildi 
ği görüşmelerde. Para kredi 
Kurulu ile Marmara 'Bir
liğin alacağı borç konusun
da pazarlık edildiği öğrenildi.

Bu yıl zeytin rekoltesinin 

ve ortalama 60 bin lira do
layında olduğunu belirterek 
şöyle konuştu :

“Zam yapmanın sevindirici 
bir tarafı yok. Ancak, beledi
ye mülklerindeki kiralar piya 
sanın çok altında kaldı. Bü
yük çoğunluk 60-70 bin lira 
kira ödüyor. Birkaç tane iş
yeri 160 bin lira ödüyordu. 
Yaptığımız zamla yeni kira
lar piyasanın altında kalmış
tır. Biz buna zaten özen gös 
teriyoruz. Belediye Sarayı al 

Gemlik Rotary
Gemlik Rotary Kulübünün 

yıllık asamblesi 242. Bölge

yüksek olması nedeniyle bol 
ürün bekliyen üreticiler, ya 
nn açılacak kampanyaya 
pek iilgi göstermiyecekleri sa 
nılıyor.

Görüştüğümüz ' üretici

ler, "fiyatını bilmeden zeytin 

toplanır ne de satılır. Birlik 
yöneticileri fiyatldrı açıklasın 

lar ve ödemeleri nasıl yapa
caklarını bildirsinler. Kaç yıl 

tındaki dükkanların »kiraları
na zam yapılmadı. Oralar bi 
lindiği gibi açık arttırma ile 
ihaleye çıkarıldı ve kiralandı. 
Esnaf arkadaşlara yaptığı
mız zam fazla gelmiyecek- 
tîr." '

ESNAF "ORAN FAZLA”

Belediye mülklerine, yapı
lan zam üzerine görüştüğü
müz çarşı esnafı, 60 bin lira 
kiranın az olduğunu ancak, 
yüzde 150 zam oranının çev 
rede emsal teşkil edeceğini

Kulübü Asamblesi Yapıldı
Başkanı Şahap Tarzi’nin de 
katılımıyla gerçekleştiril
di. ; ı •

Geçtiğimiz hafta perşem
be günü Tibel Otel’de yapı
lan asamblede, kulüp çalış
ma. grupları, guvernör Şa
hap Tarz! ile birlikte progra
mını görüştü. Görüşmelere 

242. bölge gelecek dönem 
Başkanı AyhanÜnler, ile Böl 

ge guvernör temsilcisi Ko- 
nuralp Başol’da katıldı.

Gemlikspor Yardım Bekliyor
Bir süre önce yeni futbol 

sezonunu açan Gemlikspor 
maddi yardım bekliyor.

Kulüp Başkanı Kemal öz
lü, Gemlik Belediyesinin oto
büs biletleriyle tophdığı yar
dımı kestiğini belirterek acil

paraya ihtiyaçları bulunduğu 

nu söyledi.

Gemlikspor kulübü Başka

dır kabımıza zeytin girmiyor
du, bbrç içindeyiz. Malımızı 
en iyi .fiyatla satmağı düşün 
mektebiz” şeklinde konuşu
yorlar.

72 nolu Marmara Birlik 
Zeytin, Kooperatifi yarın sa
bahtan başlayarak Merkez, 

Umurbey, Armutlu ve Küçük 

Kumla'da atımlara başlaya

cak.

ve kiraların yükselmesine ne 
den olacağını söylediler.

Belediye Encümeni öte 
yandan; hamam da yıkanma 
fiyatlarına da zam yaptı. Da 
ha önce 3500 olan yıkanma 
ücreti 5 bin liraya çıktı. Sa
bun 300 liradan 500 liraya, 
natır 2 bin liradan 3 bin lira 
ya, 7 yaşından küçük çocuk 
lar bin liradan 1500 liraya, 
asker ve öğrencilerin yıkan
ma ücretleri ise 500 liradan 
2 bin liraya yükseltildi.

Gemlik Rotary Kulübünün 
başarılı bir çalışma yılı geçir 
diğini belirten Şahap Tarzi, 

dünyanın büyük bir değişim 
geçirdiğini 172 ülkede 25 bin 
087 Rotary Kulübü bulundu
ğunu, Rotary kulüp üyeleri
nin ise bir milyon 183 kişi 

olduğunu belirterek, "Dünya 
da bir yumuşama dönemi 
başladı. Yıkılmaz sanılan ta
bular bir bir yıkıldı. Gorbo-

Devamı Sayfa 4’te

nı Kemal Özlü şöyle konuş
tu :

“Kulübümüzün 7-8 milyon 
lira borcu var. Gemlikliler
den yardım toplamağa başla 
dik. Ancak, çok az bir yar

dım toplandı. Gemlikliler 

kendi çocuklarına sahip çık

madıkları takdirde başarılı
Devamı Sayfa 4'te

Ulu önder, kurtarıcı, dev
rimci, büyük insan Mustafa 
Kemal Atatürk, ölümünün 
52. yıldönümünde bütün yurt 
ta saygı ile anıldı.

İlçemizde yapılan anma tö 
renlerine Refah Partisi, Isla
hatçı Demokrasi Partisi ve 
Milliyetçi Çalışma Partisi çe 
lenk göndermedi ve katılma
dı. Doğru Yol Partisinden ise 
Anıt önünde yapılan törene 
kimse katılmadı. Çelengi A- 
tatürk anıtına çiçekçi koydu.

Cumartesi günü saat 8.45 
de Atatürk Anıtı önünde ya

CöşkunjveJ Başaran Başkanlık için çekişecek

ANAP Kongresi
Anavatan Partisi ilçe Kong 

resi 9 Aralık’tan sonra yapı
lacak. Kongrede, ilçe Baş
kanlığı için Esat Coşkun ve 
Haşan Başaran çekişecek.

Belediye Düğün Salonun
da, 9 Aralık’tan sonra belir
lenecek bir tarihte yapılacak 
olan ANAP kongresi için, il
çe Başkanlığına aday olan 
İl Genel Meclis Üyesi Esat 
Coşkun ve İl Yönetim Kuru
lu üyesi Haşan Başaran yo 
ğun bir şekilde çalışmalarını 
sürdürüyor.

Müteahhide 
Tepki

İller Bankası tarafından lî 
çemizde yaptırılan su şebe
ke yenileme çalışmaları sıra 
sında, kepçenin koparttığı 
elektrik kabloları ve şu boru 
lan onarılmıyor.

Geçtiğimiz hafta Hamidiye 
Mahallesi, Tekel Sokakta ka 
zım çalışmaları yapan müte
ahhide ait kepçe, bir apart
manın karanlıkta, 4 evinde 
susuz kalmasına yol açtı. '

Cuma günü meydana ge
len olaydan sonra sokak sa
kinleri müteahhide koparılan 
kablonun onarımı ve su bo
ruların yenilenmesini istedi
ler. Ancak, müteahhit Beledi

Devamı Sayfa 4’te

TAŞI GEDİĞİNE

FARKIMIZ..
DÜNYADA, EN AZ İÇKİYİ TÜKETEN DEVLET İSRAİL 

İMİŞ...

ONLAR, YOLUNU BULMAKTAN KAFAYI BULAMIYOR.

BİZLER İSE, KAFAYI BULMAKTAN YOLUMUZU 
BULAMIYORUZ.

FARKIMIZ BU...

Jnan "Jamtr

pılan ilk törene Kaymakam, 
Garnizon Komutanı, Belediye 
Başkanı, siyasi parti temsil
cileri, resmi ve özel kuruluş 
yöneticiler katıldı.

Bayrak töreninden sonra 
çelenkler protokol sırasına 
göre Anıta kondu. Saat 9.05 
i gece fabrika ve gemilerden 
çalınan sirensesleriyle bay
raklar yarıya indirildi ve say 
gı duruşunda bulunuldu.

Bu. arada tüm okullarda 
Atatürk’ü anma programlan 
düzenlendi. Atatürk’ü anma 
haftası devam edecek.

Aralıkla
ANAP İlçe Kongresinde İl

çe Başkanlığım bırakacak o 
lan İbrahim Tunca, yönetim 
kurulu çalışma raporunu ha
zırlamağa başladı. Kongrede 
ilçe Başkanlığı, yönetim kuru 
lu üyeliği ve İl delegeliği 
için seçimler yapılacak.

Devlet Hastanesi 
Bir Yılını Doldurdu

Gemlik Devlet Hastanesi 
bir yılını geride bıraktı. Dü
zenlenen törende Baştabip 
Ali Muhsin Sözer’e personel 
tarafından plaket verildi.

Belediye’ye ait Terme Otel 
.in Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına devredilerek. 
Devlet Hastanesine dönüştü 
rülmesinin yıldönümü Ata- 
mer Turistik Tesislerinde dü
zenlenen yemekte kutlandı.

Kaymakam Coşkun Ertürk, 
Garnizon Komutanı Alb. Öz
kan İlik ve Belediye Başkanı 
'Nezih Dimili ile Devlet Hasta 
nesi Başhekimi Alj Muhsin 
Sözer, doktorlar ve hastane 
personelinin katıldığı yemek
te, hastane doktor ve perso
neli tarafından Başhekim AH 
Muhsin Sözer’iye çalışmala
rındaki gayret ve boşan ne
deniyle plaket verildi. Plake
ti Kaymakam Coşkun Ertürk

Devamı Sayfa 4'te
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Gayrimenkulun açıkartırma ilânı 
Gemlik icra Müdürlüğünden

Dosya No. 988/879

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, 

adedi, evsafı :
Gemlik tapu sicilinin pafta 3, ada 292, sahife 86 ve 

parsel 2'de kayıtlı Gemlik Balıkpazarı mahallesi Yedievler 
sokakta kain kat mülkiyeti kanununa göre kat irtifakı ha 
lindeki kagir apartmanın 3. ncü kattaki 2/20 arsa paylı 
(7)nci bağımsız bölüm sıra nolu meskenin tamamı bilirki
şi tarafından 30.000.000 TL. kıymet taktir edilmiştir.

Vasıfları : 1. giriş antresi, 2. oda, 1. balkon, wc ve mut 
faktan ibaret mesken açık artırma suretiyle satışa çıkarıl
mıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :
1— Satış 28.12.1993 Cuma güllü saat 10.30'dan 10.50’e 

kadar Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle 
yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75'ni 
ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecbuunu ve şa 
tış masraflarını geçmek şartı .ile ihale olunur. Böyle-bir 
bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak şartiyle 7.1.1991 Pazartesi günü aynı yer ve aynı 
saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da 
rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geç 
mesi şartiyle muhammen kıymetin %40 nisbetinde artıra
na ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıyme
tin %20 nisbetinde pey akçesi veya bu kadar milli bir 
bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pe 
şin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üze 
re mehil verilebilir. Dellaliye resmi ihale pulu,' tapu hare 
ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelin 
den ödenir.

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer' ilgililerin (+) bu 
gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masra 
fa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi, takdirde hakla 
n tapu sicili ite sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bira 
kılacaklardır. j I i'

4— Satış bedeli hemen veyar verilen mühlet içinde 
ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133. maddesi gere
ğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve 
%30 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir 
hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

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

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün 
derecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak 
isteyenlerin 988/879 sayılı dosya numarasiyle memurluğu 
muza başvurmaları ilan olunur.
(Ic. If.K. 126)
(+) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İcra Müdürü

GEMLİK ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin yıllı 1. olağan Genel Kuru] toplantısı 13 
Aralık 1990 Perşembe_günü saat 12.30’da Tibel Otelinde 
yapılacaktır.

Gerekli çoğunluk sağlanmadığında 2. toplantı çoğunluk 
aranmaksızın 20 Aralık 1990 Perşembe günü, aynı yer ye 
saatte tekrarlanacaktır. »'•

YÖNETİM KURULU

•‘-GÜNDEM:

1— Açılış ve Saygı duruşu
2— Kongre Divanı seçimi
3__ Tüzüğün 10. maddenin 1. fıkrasının’A ve B bentle

rinin değişikliği
4— 1992-1993 dönem başkanı seçimi
5— 1991-1992 dönemi yönetim kurulu seçimi
fl— 1991-1992 dönemi denetleme-kurulu seçimi

—7— Dilek ve temenniler 1
8— Kapanış.

. ACELE SATILIK •

GÜRLE İŞHANINDA 3. KATTA 143 NOLU İŞYERİ ve
ORHANGAZİ CADDESİ ÇORUM APARTMANINDA 4.

KAT 25 NOLU DAİRE SATILIKTIR.

Tel : 20171 GEMLİK

ÖŞmUk 
körfez

EMRE KUNDURA
Kışlık iskarpin Çizme ve 
Timberland Çeşitleriyle

Hizmetinize! eyiz

KALTEDE GÜVENCE 
Sene sonu ucuzluk sepetimiz 

devam ediyor
Ne alırsan 50 bin lira

Pazar Cad. No. 1 Tel Gemlik

AKDOĞANLAR

İNŞAAT ve TİCARET
' ZÜMRÜT DUVAR KAĞIDI BAYİİ ve 

NALBURİYE TİCARETİ

Hüseyin Akdoğanlar
DUVAR KAĞIDI VE POSTER KAPLAMA 

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

İlan
Küçük Kumla Belediye Başkanlığından

Belediyemiz'köylçinde yaptırılmasına' karar verilen 
köprülerin tadilatı 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 81. 
maddesi hükümleri içersinde yaptırılacaktır.

1— İşin keşif tutarı 33.000.000. TL.
2—- Geçici teminatı 990.000 TL.
3— ihale 23 Kasım 1990 günü saat 15.00’de Belediye 

Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4— Bu işe’ ait şartnameler mesai saatleri içersinde Be 

tediyemizde görülebilr,
5— İştirakçilerden;
a) 1990 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt belgesi 
ib) Kanuni ikametgah
c) Geçici teminat alındı belgesi
d) İmza sirküleri (Noterden tasdikli)
e) Şirketi veya kuruluşu yetki kurulduğuna dair yetki
f) Telgrafla müracatlar ve postadaki gecikmeler kabul 

edilmez.

Keyfiyet ilan olunur.

Belediye Başkanı
Eşref GÜRE

NUR TEKNİK_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TELEVİZYON VİDEO MÜZİK SETİ SERVİSİMİZ 

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

GÜNÜNDE TESLİMLE 
HİZMETİNİZDEDİR.

NURETTİN SEMİZ
Eski Belediye karşısı Kat 2 Tel : 11866 Gemlik

Yamanlar Ticaret

HAŞAN YAMAN

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

GEMLİK

bir askıya alma dönemidir. Çocuklukta öğrenilen 
değerleri ile yetişkin yaşamdaki değerlerin karşılaş 
çağdır. Kişinin toplumsal yerini mesleksel konumu 
cinsel kimliğini tanımaya, yerine oturmaya çalıştığı

TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 

HALI, HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ 

ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR.

insanın Sekiz Evresi
Kimlik

Tel : 16137-14479

ARKADAŞ EMLAK

geçiş, 
ahlak 
tırdığı 
nü ve

SAYF/ı J

köşesi

HAZIRLAYAN

Dr. ALİ ÖZGÜR

Kimlik duygusunun gelişmesinde mesleksel uğraşıya 
yönelmek ve bir meslek kazanmak için eğitim ve hazır
lıklara girmek büyük önem taşımakdir. Hemen her toplum 
da kim olmak ile ne iş yapmak eş anlam taşımaktadır. 
Bu nedenle, mesleksel kimlğin kazanabilmesi için sağla
nan eğitim ve iş olanakları ile ilgili sorunlar delikanlı bo 
calamasının en belirgin yanını oluşturmaktadır. Rolleri ve 
meslek uğraşları iyi belirlenmemiş, olanakların kısıtlı ol 
duğu toplamlarda gencin uzun süre bocalaması kaçınıl
mazdır. Delikanlılık, çocukluk ye yetişkinlik araş nda bir 

bir dönemdir. İşte, bu çabaya 'kimlik bunalımı' denmekte 
dir. Kimlik bunalımı ile kimlik kargaşasını birbirinden ayır 
mak gerekir. Kimlik bunalımı her delikanlının kendi kim
lik duygusunu kazanabilmesi için bilinçli ya da bilinç dı 
şı olarak verdiği bir savaşımdır. Bu savaşım kiminde da 
ha sessiz, kiminde daha dalgalı ve fırtınalı geçebilir. Ana 
baba ve toplumla değişik derecelerde sürtüşmeler, ters 
düşmeler olabilir. Bu bunalım coşkulu bir ırmağın yatağı 
nı bulması gibidir. Bu süre içinde ana babadan bağımsız 
(aşma, toplumsal değerleri, ülkeleri yeni baştan tartma ve 
kendine bir yol bulma çabası egemendir. Kimlik bunalımı 
her gencin değişik yoğunlukta yaşadığı doğal bir süreç
tir. Kimlik kargaşası ise bu bunalımın ağırlaşması, geçici 
de olsa uyumun oldukça ağır biçimde bozulmasıdır. Böy 
le bir durumda bocalayan genç, aşırı uçlara sapabilir, 
ağır cinsel kuşkulara, yetersizlik duygularına kapılabilir, 
sıkıntıya, panik durumlarına girebilir, Ana babaya, toplu
ma aşırı karşı gelebilir. Zaman zaman ters kimlik belirti
leri gösterebilir. Yani aha babanın hatta kendisinin bek
lentilerine ters düşen davranışları deneyebilir. Kimlik kar
gaşası ruhsal çökkünlük, aşırı taşkınlık, anti-sosyal dav
ranışlar, hatta oizofreniye ruh hastalığı benzer belirtilerle 
ortaya çıkabilir. Uygun ortamda danışma ve sağaltım ile 
bu fırtına yatışır. Kimi gençlerde de bir ters kimlik yerle 
şebilir. Kimilerinde de bu bocalamanın yıllarca sürdüğü 
görülmektedir.

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 Binesi GEMLİK
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1— ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Personelinin Mali 

yılı için 74 parça giyim eşyası satın alınacaktır. Alınacak 

eşyalar aşağıya çıkarılmıştır.

2— İhaleye ait şartname ve ekleri İlçe Milli Eğitim Mü 

düdüğünden mesaî saatleri dahilinde görû'ebilir.

3— ihale Gemlik Hükümet Konağının 5. katında bulunan 

ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün odasında 23.11.1990 Cu
ma günü saat 14.30'da Devlet İhale Kanununun 36.ncı 

maddesi hükmü gereğince Kapalı Zarf usulü (Eksiltme) 

ile ihalesi yapılacaktır.
4— İşin tahmini bedeli 10.576.000 geçici tazminatı 

317.280. TL. dır.

5— Taliplerin 23.11.1990 Cuma günü saat 11.30'a ka

dar teminatlannı Malmüdürlüğü veznesine yatırmaları ve 

ihale Komisyonuna teminat makbuzları ile birlikte, ikinci 

kişilerin adına ihaleye katılacakların Noter'den alınmış ve 

kâ.'etterini, şirketleri adına katılacak Şirket temsilcilerinin 

ise Noter tastikli Yönetim Kurulu Yetki belgesi, imza Sir 

küleri ve Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, Nüfus Kayıt Su 

retî ile birlikte komisyona müracaltları.

6— Posta ile müracaatlar dikkate alınmayacağı ilan 

olunur.

Malzemenin Adı ı^dedi Fiatı Tutarı

1— İş Gömleği 38 60.000.- 2.280.000 TL.
2— Tayyör 6 200.000.- 1.200.000 TL.

3—- Elbise (Erkek) 12 400.000- 4.800.000 TL.

4— Ayakkabı (Kadın) 6 60.000.- 360.000 TL.

5— Ayakkabı (Erkek) 12 88.000.- 1.056.000 TL.

6— Deri ceket 1 480.000.. 480.00tf TL.

T— Palto 1 400.000.- 400.000 TL.
T0.576.000 TL.

DÜZELTME
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No. 990/671

Gazetemizin 30 Ekim 1990 günlü sayısında neşredilen 
Menkul açık artırma ilanında, menkul satış yerinin Yeni 

Mahalle Kireççi Sokak No. 21 yazılacağı yerde sehven 
Alemdar Caddesi No. 64/1 olmayıp, menkul sat şının Ye
ni Mahalle Kireççi Sokak No. 21’ıde yapılacağı ilan olunur

İcra Müdürü

spor spor spor spor spor spor
Gemlikspor 0 - Gürsu 2 

G. Umurspor 2 - Hürspor 2 
MKP Spor B. Güven spor 

Tehir
~ GENÇLER LİGİ 

Gemlikspor 2 - Hürspor 6

Gemlikliler Müjde
Çatak Giyim

Kışlık sezonu açmıştır 
Seçkin firmaların ürünle

riyle hizmetinizdedir

ÇATAK GİYİM 
Sizin Mağazanız

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

Güler Ticaret
©KARABÜK DEMİR

♦' ÇİMENTO

i © TUĞLA

< BÎRÎKET

SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER

Tlf : 14637 — İstiklal Cd. No. 23 ; .GEMLİK

15 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

YIL : 3 SAYI : 125 FİYATI : 25 KURUŞ 15 KASIM 1975

’ KOOPERATİF ZEYTİN FİYATLARINI 2 TL. ARTTIRDI. < [

Bu hafta içinde zeytin alıntılarına başlayan Marmara ; ■ 
;• Birlik Zeytin Kooperatifi, atımlarda uyguladığı baremi iki . 

< lira yükseltmiştir. Marmara bölgesindeki sofralık zeytin 
;: rekortesinin bu yıl düşük olması nedeniyle tüccar iyi ka- ■ 
। • lite zeytin dunlarında tavanı 24 liraya kadar arttırırken ; 
; Kooperatifin 18 lira taban fiyatı saptaması kooperatifi i 
1: güç durumda bırakmıştır.

İ ÜRETİCİ MEMNUN J;

; Bu yıl zeytinin az olması buna karşılık fiyatların yük- '; 
; sek olması üreticileri memnun etmiştir. Görüştüğümüz üre 
< ticiler bu konuda şunları söylediler : "Zeytin bareminin ■ 

■ yüksek olması sevindirici bir durumdur. Kooperatifin ba- ; 
■ rem fiyatlarını iki lira arttırması kendi yararına oldu. E- : 

< ğer bu yapılmasaydı kimse kooperatife zeytin vermezdi." i

CHP İLCE BAŞKANI DANIŞ EKİM

! Yenileşme Harekatı Hakkında Konuştu.
.Son günlerde basında yer alan CHP Merkez Örgütün- • 

< deki yenilik harekatları ilçe örgütlerinde lav edilmesi ko 
: nusu hakkında Gemlik CHP örgütü Başkanı Danış Ekim ' 
l şunları söylemiştir : [

“Bursa İl örgütünde bir süredir sürdürülen harekatı ba : 
■C sından izlemekteyim, örgütlerde bir yenilenme yapılması / 
'/ gerekliyse zaten İl ve ilçelerde kongrelerde yapılmıştır. ■ 

’ Gem'ik ilçe örgütü Demokratik Sol biiinç içinde halkla 
/ bütünleşebilen doğrultuda halktan almış olduğu güçle uğ ' 

..faraşı.vererek'bütün hizipçilerin üstesinden gelecektir." •

.BELEDİYE KURULMASI İÇİN YAKINDA KÜÇÜK

KUMLA'DA REFERANDUM YAPILACAK.

K. Kumla'da Belediye kurulması için yakında Referari-
; dum yapılacağı önerildi.

/■• Belediye Kurma Derneğinin Kaymakamlığa kuruluş için 
başvurması üzerine çalışmalarını sürdüren Kaymakam Na ■ 

i; mik Kahvecioğlu, hafta içinde Köy İhtiya Heyetini olağan ' 
/'üstü toplantıya çağırarak K. Kumla'ya Belediye kurulması '

• (■' isteğini görüşmüş ve heyet yaptığı toplantıda Belediye ' 
i kurulmayı kabul kararını almıştır.

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi İlanlar tek Sütün Cm. 3000 TL.

icra ve Mahkeme İlanları Cm. 1500 TL.

Zayi llanlan 5000 TL.

Demek Kongre llanlan 40.000 TL.

Kooperatif Kongre İlanları 60.000 TL.

Tüzük ilanları (sayfa sayısı dikkate alınır) 200.000 TL

ABONE

Altı Aylık 15.000 TL.

Yıllık 30.000 TL.

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

eder.

MANASTIRCA

— Deniz Manzaralı
— Merkezi Sistem Isıtmalı
— Oto Parklı f
— 3 Yatak Odası, I Salon
— Net 90 m2
— Satılık Lüxs Daireler

ERKULLAR İNŞAAT
Tel: 14488 - 14949 
Fax : 14488



SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜR

KADRİ GÜLER

13 KASIM 1990 SALI

Gemlik Rotary Kulübü Asamble
çov Paul Haris dostu oldu. 
Lelingrad’da ilk Rotary Kulü
bü kuruldu. Bugün dünyada 
20 bin bayan rotaryan var. 
Gemlik kulübünde de bayan 
üye görmek istiyorum” dedi.

BAŞKANA ŞİLT
Şahap Tarzı konuşmasın

dan sonra Gemlik Rotary Ku 
lübü Başkanı Av. Teoman E- 
kîm’e Paul Rarris dostu ol
ması nedeniyle Uluslararası 
Rotary Vakfından gönderilen 
şilt, beraat yazısı ve rozeti
ni taktı.

Yemekli toplantıda konu
şan Kulüp Başkanı Teoman 
Ekim’de "sevgi hoşgörü ve 
güleryüz” sloganını topluma 
yaymağa çalıştıklarını, belir
terek, "Kulüp olarak topluma 
hizmet için bu yıl bazı çaba 
lar sarf ettik. Çalışmalarımı
zı' sürdürmekteyiz. Çevre ko 
rumayı amaçlıyan bez afiş
leri ilçeye astık. Yakında ço 
cuk parkını Gemlik'll çocuk
ların hizmetine sunacağız" 
dedi.

Açlık grevine 
laşan haksız gözaltı ve tutuk 
lamaları protesto ediyoruz.”

SÜRESİZ AÇLIK GREVİ
Gürle İş merkezi üçüncü 

kattaki Körfeze Bakış adlı 
gazete bürosunda devam 
den açlık grevi konusunda 
Gemlik halkına bir bildiri su 
nan gençler, ülke gündemin
de savaş, savaşın getirdiği 
zamlar, idam infazları ve göz 
altılann devam ettiğini belir
terek şu görüşe yer verdi
ler.

"Uluslararası dev tekeller, 
petrol şehleri için istenen sa 
vaşa ABD başta olmak üze
re emperyalist devletler ve 
işbirlikçileri çağrı yapıyorlar.

Ülkemizde de savaş hazır 
■ıklan yapılarak haksız sava
şa girilerek işsizliğin artma
sı, baskılar zamlar ve kanı
mızın dökülmesi isteniyor. 
ABD, uluslararası tekeller, 
petrol şeyhleri için döküle
cek kanımız yok. Bugünden 
yapılan zamlan, grev ertele-

beşinci gün 
melerini, gözaltılar ve tutuk
lamaları görüyoruz, yaşıyo
ruz. ।

YÖK’e karşı çıkan, özerk 
üniversite taleplerini haykı
ran öğrenciler gözaltına' alı
nıyor ve tutuklanıyorlar. Bar 
sa'da da haksız gözaltılar ve 
tutuklamalar olmuştur. Ayrı
ca Zeynep Çalapkulu adında 
ki öğrenci de 1 haftadan be 
ri gözaltındadır. Emniyet Mü 
düdüğüne basın ve ajansla- 
ca sorulmasına karşın, orada 
olmadığı emniyetçe açıklan
mıştır. Zeynep'in hayatından 
endişe ediyoruz. Zeynep’in, 
nerede olduğu hemen açık- 
lanmalıdır.

Bjzler, haksız savaşı ve bu 
savaşıp hazırlıklarını, tutuklu 
lan tecrit etmeyi amaçlayan 
Eskişehir’deki hücre tipi ce
zaevini, idamların infaz ça
lışmalarını, haksız gözaltılar! 
protesto ediyor, süresiz aç
lık grevine başladığımızı bil
diriyoruz."

İMAM ASLAN SHELL UMURBEY 
DİNLENME TESİSLERİ

EjUGÛNE KADAR SAYIN GEMLİK’LİLERİN 
GÖSTERDİĞİ İLGİYE TEŞEKKÜR EDER.

^TESİSLERİMİZDE ÖZEL GÜNLER İÇİN YEMEK 
YANINDA DÜĞÜN • NİŞAN - SÜNNET CEMİYETLERİNDE 

SALONUMUZU HİZMETİNE AÇTIĞINI DUYURUR.

SAYIN GEMLİKLİLER
Fotoğraf çekimlerinde sîzlere en güzelini vermek 

olan amacımızı şimdi kaliteli cihazlar İle 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
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Devlet Hastanesi 
Bir Yılını Doldurdu
ten alan Dr. Ali Sözer, başa
rının doktor, hemşire, hasta
bakıcı ve personele alt oldu 
ğunu belirterek, "Amacımız, 
hastanemizi 100 yatak kapa
sitesine ulaştırıp, göz, orto
pedi, burun kulak servisleri- 
nide açtırmak. Gelecekteki 
hedefimiz arasında kronel ba 
kim odası kurmak, yeni bir 
ameliyat masası ve' otomatik 
röntgen cihazı almak" dedi.

Devlet Hastanesinin birin
ci kuruluş yıldönümü geç sa 
atlere değin eğlenceyle de
vam etti.

Gemlikspor
sezon geçirmemiz mümkün 
değil. Gemliklilerin maddi 
ve manevi desteklerini bekli 
yorum."

Müteahhide Tepki 
ye’ye başvurmalarını söyledi. 
Geceyi karanlıkta geçiren 
Akman Apartmanı sakinleri 
müteahhitle tartıştı. Su boru 
lan kopan vatandaşarlar ise 
çözümü usta getirterek boru 
yu onarmada buldular. So
kak sakinleri, müteahhidi kı
nadılar.

Su şebekesi yenileme ça 
Iışmaları sırasında,. bu tür 
olayların sık sık meydana 
geldiğini söyleyen Belediye 
Başkanı Nezih Dimili,"Su şe
bekesi değiştirme İŞİ İller 
Bankasının, kazım şırasında 
meydana gelecek arızalan 
onarma görevi de müteahhi 
din. Sözü edilen: '’ sokakta 
meydana gelen anzq daha 
sonra müteahhit tarafından 
giderilmiştir’’ dedi;

KAYIP

Bursa Trafik Müdürlüğün

den almış olduğum (E) sınıfı 

eğliyetimi kaybettim.

Hükümsüzdür.

Mehmet Ali Biçer

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

*FATURA
* PERAKENDE SATIŞ FŞG
* ADİSYON
* SEVK İRSALİYESİ
♦TAŞIMA İRSALİYESİ
* MÜSTAHSİL MAKBUZU
♦GİDER MAKBUZU

B1 günde davetiye basılır. 1
Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik

Yönetim Yeri : istiklâl Cod. Gür çay Foa^ı !

No. 5 - Tlf : 14223 — GEMLİK 
Dizgi ve Baskı

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

Japon Soba 
Kullananlara Müjde..!

Shell Firma tarafından
Türkiye'de İlk kez İthal edilen

Özel Sıvı Soba Yakıtı

KEROSEN Geldi

18 Litrelik özel tenekelerde 
satısa başladık.

AYKUT TİCARET
Timur - Osman Korun
Hamidiye Malı. Han Arkası Sok. No. 3/1 Gemlik
Tel: 13467 - 12566

REPA REKLAM
Tabela - Işıklı Reklam 

Serigrafi - Bez Afiş Vitray
Cam Dekor İşleri

Tlf : 12002
Adres : İstiklal Cad. Ekmasan Yanı
Doğru Pasajı - Gemlik

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve 

Her Türlü
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.
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SAYI : 883

Fiyatı 500 Ura KDV dahil KÖRFEZ
HAFTALIK SIY
KURULUŞ , U HAlj7j77^

Matbaamızda 
Nişan, Nikâh Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri

1 Saatte 
teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık
Tlf : 11797 Gemlik

Zeytinde taban 4100 tavan 7700 lira olarak açıklandı

Fiyatlara Tepkiler Sürüyor
Marmara Birlik Genel Müdürü yaptığı basın toplantısında beklentilerin “Abartılmış,, olduğunu belirterek, 
"Üreticinin yüzünü güldürecek fiyat verdik” dedi
f SHP İLCE BAŞKANI ERKAN MUTMAN, “MALİYETLE
RİN 4500 LİRAYI AŞTIĞI BİR DÖNEMDE VERİLEN FİYAT 
IAR ÜRETİCİYİ ENFLASYON BASKISI ALTINDA ÖLDÜR- 
PBCriR.'' DEDİ. SHP İL BAŞKANI ŞEN İSE ANAP'LILARI 
ti KAS M "DA KURTUL KÖYÜNDEKİ TOPLANTIYA ÇA- 
ĞRD) .

• DYP İLCE BAŞKANI AYDIN ERENOĞLU, KÖYLÜNÜN 
' ZEYTİNE VERİLEN FİYATLARDAN MEMNUN OLMADIĞI- 

MBBJRTEREK, "ENFLASYON ORANINCA GEÇEN YIL 
i Kİ FİYATLARA ZAM YAPILMALIYDI. BU OLMADI. KÖYLÜ 

MAĞDURDUR. SATIN ALINAN ÜRÜNÜN BEDELİ PEŞİN 
ÖDENMELİ"’ ŞEKLİNDE KONUŞTU.

Mcn-C'c Birlik Zeytin To 
M Sttş Kooperatifi 1990-9". 
yt zeytin alım fiyatlarını 
rj0-7700 lira olarak aakla- 
scs üretici ve siyasi parti

Iarslciierinin tepkisine yol

I Geçtiğimiz hafta Bursa’da 
İv basm toplantısı dûzen> 
«r Marmara Birlik Zeytin 

i Tam Satış Kooperatifi Ge- 
' ad Müdürü Erkal Öztürkkal,

Semıik .tipi zeytinde taban
Syaba 4 bin 100 Bra, tavan 
iyen se 7 bin 700 lira sap 
ndğn beürBL _Xi j

Itırlı Köyü Kalkınma Kooperatifi Zeytin Atımlarına Başladı

“TABAN 5’ BİN TAVAN 9 BİN”
IBcemîze bağlı Katıriı Köyü 

Kttfcnrra Kooperatifi, zeytin 
(Mamda tcban fiyatı 5 bin 

taran 9 bin lira olarak uygu 
tanaccğmı bildirdi. Ödemeler 
peşin yapılacaktır.

Katıriı Köyü Kalkınma Ko 
aperatifi Marmara Birlik fi- 
foöcm soflayarak ortak'an 
an yüzünü güldürecek alım 
tanpcnyalThı başlattı. Koo- 

pçraÜf 220 tane zeytine 9 
ön, 460 tane zeytine 5 bin 
ka ödeyecek.

Ameliyat için 20 Milyon gerekli

Küçük Ahmet Yardım Bekliyor
11 EyFfiî İlkokulu öğrencisi 

Abmet Ertekin (10), yakalan 
* amansız hastalıktan kur 
tutaMmek İçin ameliyat ol- 

gerekiyor. 20 milyon II 
raye yapılan ameliyat için 
yordun kampanyası başlatıl
dı *

Okulda oyun oynarken, ko 
taea bir topun çarpmasr/la 
«toya çıkan kemik timörü 
eedeMyte iki yıldır tedavi gö 
ren küçük Ahrnet için baba- 
• Hacı AB Ertetik çalıştığı 
işyerinden oynfarok aldığı 
tazminatını oğlunun sağlığı

Mrc«dt Ancak doktor

Orhangazi Zeytin Festiva
linden bir gün sonra açıkla
nan zeytin alım barem fiyat
larının üreticinin yüzünü gül
düreceğini söyleyen. Birlik 
Genel Müdürü Öztürkal, 
"Biz üreticiye daha iyi fiyat 
verebilmek için bugüne ka
dar araştırma yaptık. Bu 
yüzden açıklamamız gecik
ti" şeklinde konuştu. Öztür
kal, basm toplantısındaki a- 
dkiamasnda, "Bizim hesap
larımıza göre zeytinin maliye 
ti üreticiye 3 bin liradır. Bu 
fiyatlarla üreticinin yüzü gü

Katıriı Köyü Kalkındırma 

Kooperatifi Başkanı Hüseyin 

Hulusi Bayrak ortaklarından 
obcoklan zeytine peşin öde

mede bulunacaklannı belirte 

rek, "460 taneli zeytini 5 bin. 

220 taneli zeytini işe 9 bin 

liradan alarak ortaklarımızın 

yüzünü güldüreceğiz.

Bu yıl yaklaşık 100-150 

ton civarında alacağımız zey 

tinin bedelini peşin olarak ö

ların "ameliyat zorunlu" de
mesi üzerine dertli baba ne 
yapacağını şaşırdı.

Geçtiğimiz hafta küçük Ah 
met’in Alimlerinin çekilmesin 
den sonra, ameliyat İçin 20 
milyon lira gerekli olduğu öğ 
renlldl.

Ahmet Ertetik’in sağlığına 
kavuşması 20 milyon liraya 
bağlı. Bunun için İlçede bir 
yardım kampanyası başlatıl
dı. Iş Bankası Gemlik Şube
si 340 931 nolu hesaba yar 
dım yapmak isteyenlerin 'pa
ra yatırmaları bekleniyor.

lecektlr” dedi:
. Bu yıl Marmara Bölgesin

deki rekoltenin 70. bin ton ol 
masını beklediklerini söyle
yen Öztürkal, üreticiye yak
laşık 240 milyar lira ödeye
ceklerini. bunun 60 milyarlık 
bölümünün Birlik olanakla
rıyla karşılanacağını, kalanı
nı ise kredi olarak a'acakla- 
nnı bildirdi. Genel Müdür, 
bankalardan alınacak 180 
milyar liranın faiz yükünün 
azaltılması için çalışmalar 
yaptıklarını belirterek, "Sa
tın alman ürüne en az ta
ban fiyatı kadar faiz bine
cek" şeklinde konuştu.

Birliğin moderizasyona 
gittiğini de belirten Öztür
kal, "Bursa İzmir yolunda bu 
nedenle yer satın aldık. Ha
vuzlarda yaptığımız ıslah ile 
bu yıl en az 5 bin ton ürünü 
erken olgunlaştırma yönte
mi ile piyasaya hazırlayaca
ğız" dedi. Genel Müdür, 
Gemlik Kooperatifinde ise

Devamı Sayfa 4'te

dışında da kesinti yapmaya, 

deyeceğiz. Yasal kesintiler 

cağız." şeklinde konuştu.

Katıriı Köyü Kalkındırma 

Kooperatifi zeytin barem fi

yatları şöyle :

Dane Adedi Fiyatı

220 9000

230 8800

240 8600

250 8400

260 8200

270 8000

280 7800

290 7600

300 7400

310 7250

320 7100

330 695l)

340 6800

350 6650

360 6500

370 6350

380 6200

390 6050

400 5900
410 5750

420 5600

430 5450

440 5300

450 5150

460 5000

1990/1991 KAMPANYASI ALIM BAREM CETVELİ

1989 1990
Tane Fiyatı Fiyat:

210 7700
220 6000 7500
230 5875 7300
240 5750 7100
250 ' 5625 6925
260 ” 5500 6750
270 5375 6575
280 5250 6400
290 ' 5125 6250
300 5000 6100
310 4875 5950
320 4750 5800
330 4625 5650

Tane
1989

Fiyatı
1990

Fiyatı

340 4500 55Q0
350/ 4375 5350
360 4250 5200
370 . 4125 5075
380. 4000 4950
390 3875 4825
400 3750 4700
410 3625 4600
420 3500 4500
430 3375 4400
440 3250 4300
450 3125 4200
460. ! 3100 4109

Rekabet Başladı Bursa-Gemlik 2 bin lira

ÖZ GEMLİK MİNİBÜS
KOOPERATİFİ KURULDU

Gemlik Bursa arasında 
yolcu taşıyacak olan Öz 
Gemlik 59 Nolu Minibüs Ta 
şıyıcılar Kooperatifi hizmete 
girdi.

30 minibüscünün bir araya 
gelerek kurduğu Öz Gemlik 
Minübûs Taşıyıcılar Koopera 
tifi Balıkpazarı Mahallesinde 
yazıhane açtı.

Bugün hizmete başlaya
cak olan Taşıyıcılar Koopera 
tifinin Başkanı Zeki Özcan- 
baz, Gemliklilere daha sürat 
li hizmet vermek için her 15 
dakikada bir beklemesiz 
Gemlik Bursa arasında se
ferlere başladıklarını belirte
rek şöyle konuştu :

İlçe t kongresi taıihi yeniden 
değijtirildi.

ANAP ilçe;
Kongresi Ertelendi

ANAP genel Mermezi tara 
fından 24 Kaşım tarihinde 
yapılması belirlenen ilçe 
■kongresi önce 5 Ocak daha 
sonra ise 14 Ocak tarihine 
ertelendi!

ANAP İl Başkanlığı İçin yo 
ğun kulislerin yaşanması ne 
denlyle daha önce belirlenen 
ilçe kongrelerininde ertelen
diği belirtiliyor.

ANAP Bursa Osmangazi İl 
çe Başkanı Feridun Pehlivan 
ın il başkanlığına aday olaca 
ğınin duyulması üzerine bazı 
ANAP üst düzey yetkililerinin 
kongreleri ertelettikleri kulis 
lerde duyuluyor.

Gemlik ilçe kongresi için 
aday olan Esat Coşkun ve 
Haşan Başaran yoğun bir şe 
kilde hazırlıklarını sürdürü
yor.

"Nüfusu büyüyen Gemlik 
te ikinci bir Minioüs Koope
ratifine kurulması zorunlu ol 
du. Balıkpazarı mıntıkasın
dan kalkacak olan araçları
mız dönüşü, santral garajı al 
tındaki Seç Minibüs Oto par 
kından yapılacaktır. Koopera 
tifimizi tanıtmak amacıyla 
yolculardan 2 bin lira ücret 
alacağız."

REKABET BAŞLADI

Öte yandan, ilçede ikinci 
bir minibüs kooperatifinin 
hizmete girmesi üzerine 
Gemlik Minibüs Taşıyıcılar 
Kooperatifide Bursa Gemlik 
arası yolcu taşıma ücretleri
ni 2500 liradan 2000 liraya 
indirdi.

Gemlik Belediye otobüsle- 
ride 1 Kasım'dan itibaren 
Gemlik Bursa arası yolcu ta 
şıma tam bilet ücretlerini 
1200 liradan 2000 liraya yük
seltmişti.

TAŞI GEDİĞİNE

GERÇEK HESAP..
MARMARA BİRLİK GENEL MÜDÜRÜ ERTAN TÛRKAL, 

KENDİLERİ DIŞINDA, ZEYTİNİN OLMASI LAZIM GELEN 
FİYATLARI TESBİT EDENLERE, BORSALARA, ODALARA 
ŞAŞIYORMUŞ...

ŞAŞARLAR YA...
PARA, KREDİ, ENFLASYON, HÜKÜMET, BAKAN, PAT

RON KORKUSU...
ONUN İÇİN YAPTIKLARI : İNCE HESAP.
BEL, ÇAPA, İMAR-TIMAR, ZİRAİ MÜCADELE, TOPLA

MA, VAR YILI-YOK YILI
ÜRETİCİNİN ELİNDE KALEM : GERÇEK HESAP.
KİME ANLATIRIZ.. MÜHÜR SİZDE. BASIN SİZ KABA, 

OTURAN OTURSUN ŞAPA...

Jnan "Jamtr

Belediye Meclis

van Dimili

“ispatlayın
Hodri Meydan 
Dedi..
• Bursa Hakimiyet ve Haki 
miyet Gazetelerinde çıkan 
haberlerde, Belediye Meclisi 
Haziran ayı toplantılarında 
Başkan maaşlarını arttıran 
kararda değişiklik yapıldığı 
iddia ediliyordu.

Gemlik Belediye Başkanı 
Nezih Dimili, bazı yayın or
ganlarında Başkanlık maaşı 
ile ilgili olarak, meclis zabıt
larında değişiklik yapıldığı 
şeklinde çıkan iddiaları ya
lanladı.

Gemlik Belediye Meclisi
nin 7 ve 14 Haziran tarihle
rinde yapılan olağan toplan
tılarında, Belediye Başkanı 
Nezih Dimili, gündem madde 
sinde Başkanlık maaşının 
yeniden gözden geçirilmesini 
istemiş ve Bursa Merkez be 
tediyelerinin uygulamaya koy 
duğu "Milletvekili maaş ve 
yolluklarının yüzde 75’lnin ve 

Devamı Sayfa 4'te

DYP’de Kurultay
Hazırlığı

Doğru Yo) Partisi büyük 
kurultayı için llç© yönetimin 

ce yoğun bir katılım kampan 

yası başlattı.

24-25 Kaşım günleri topla 

nacak olan DYP büyük kong 

resinin görkemli geçmesi 

için il ve ilçelerde hazırlıkla

ra başlandı.
DYP İlçe Başkanı Aydın E 

renoğlu. Büyük Kongre için 

otobüs kaldırılacağını belirte 

rek tüm partililerin kongreye 
katılmalarını istedi.

DYP Büyük Kongre nede
niyle bu haftayı özel toplan 

tılar yaparak kapatacak.



20 KASIM 1990 SALI

M* «^1 I ll^rirş

KÖRFEZ

SIRASI GELDİKÇE

KUŞ KAFESİ Mİ Kİ;...
Jnan latner

Kız Meslek Lisesindeki ATA’yı anma toplantısı sonrası, On yıldan fazladır Gemlik'te bulunuyorsunuz. Bakınız eli
Sn. Belediye Başkanı Nezih Dimili; beni makam arabası
na davetle aldı diye "AKGÛVERCİN" buna çok bozulmuş.

• İnciler döktürmüş, aklı sıra pislik atacak blzlere.
Temsilcisi bulunduğum işyeri, Belediye’ye faks bağışla 

mışta.. Onun için bizi almış da.. SHP ilce Başkanı Sn. 
Erkan Mutman'da buna şahitmiş de falan filan.. Başkan 

| bize şükranı medyum da, eksikli de beni arabaya aldı.
demeye getiriyor.

Belediye Başkanın arabasına binmek bizi ne yüceltir, 
• binmemek de binememekde küçültür. Mühim olan davete 

laytk olmak. Biz, kasılmak için binmedik. Daveti geriye 
çevirmemek için bindik.

Diline sakız ettiğin Faks’ı Kafoğlu Şirketi gizli, saklı hi 
be etmediki. Kafoğlu Ailesinin büyüğü, hayırsever insan 
Sn. Naciye Kafoğlu'nun anısına, hayır olsun diye, bir nok 
sanlık giderilsin istendi. Hiç bir şey beklenmeden, herha- 
gi bir şeye karşılık olsun diye değil. Aileyi, kendilerinin 
de az çok bilmesi lazım, işten ayrıldığı gün, itibarını iade 
edebilmeyi temin için, Torunu ve Kafoğlu A.Ş.’nin sahibi 
size kucak açtı. Bu insani görevi sîzlerden bir şey bekle 
dikleri için mi yaptılar?.

Beyimizin o arabaya yakıştıramadığı beni, eski Belediye 
Başkanı Sri.' Hakkı Çakır’da aldı. Önada mı birşey vermi 
Şiz.

Ne verdiğimi cümle alem biliyor.- Yalnız açık eleştiri.
1 Yüzüne karşı övgü, arkasından çekiştirme, sövgü değil. 

Dobra, dobra; açık açık, imza ile. İyi hizmet vermesi için.

Güler Ticaret

•KARABÜK DEMİR

• ÇİMENTO

• TUĞLA

• BİRİKET 

SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER

Tlf : 14637 — istiklal Cd. No. 23 GEMLİK 

MANASTIRCA

— Deniz Manzaralı
— Merkezi Sistem Isıtmalı
— Oto Parklı
— 3 Yatak Odası, I Salon
— Net 90 m2
— Satılık Lüxs Daireler

ERKULLAR İNŞAAT
Tel : 14488 - 14949
Fax : 14488

niz kalem tutuyor. Beldeye sahip çıkmaya çalışıyorsunuz. 
Bugün yapmağa çalıştığınız o görevi daha önceleri yap
manıza engel ne idi? Hemde DSP'nin yetkili organların
da göreviniz vardı. AKGÛVERCİN palazlanmamış mı idi 
yoksa? Belediye. Başkanlığını kazanmak isteyen, partisine 
hizmet etmek isteyen, neden bir dönem suskun olsun. 
Eski patronunuz ANAP ilçe Başkanı Sn. İbrahim TUNCA 
nın hatırına deyemezsiniz. Tunca’yı sizden çoook öncele 
ri tanırım. Demokrattır. Fikre saygılıdır. İş başka, inanış 
başka deyecek kadar olgundur.

Övmediğim bindiriyor, yerdiğim bindiriyorsa, bunun bir 
sebebi olması gerekmez mi? Siz çoğalmıyorsanız, bineml 
yarsanız neden dir diye bir düşünmeniz gerekmez mi.

Bak dostum, arkadaşım. Davet edilen makam otosu. 
Kuş kafesimi ki; AKGÛVERCİN kafese girsin. Sende ka
fese girecek göz var mı. Bir arabaya binecen, sonra su- 
sacan.

Sonra siz, zemheride, Mart ayazında naylon gömlekle, 
açık kamyonet üzerinde saatlerce gezmeye alışıksınız.

Sn. Dimili; sizi o otoya davet edip, binseydiniz, Gemlik 
e geldiğiniz ilkgünden beri, sana kucak açan, elinden tu 
tan, her işi, her makamı sana layık gören, arkadaş olan, 

savunan, seven, sayanlara, sebebi bilinmez davranışların 
dan .utanır, sıkılır, terlerdin.

Benim kanaatim bu. Bilmem yanılıyor muyum?
Sizi, terletmemek suçumuzsa, şimdilik sağlıcakla kalınız.

I SAYIN GEMLİKLİLER
Fotoğraf çekimlerinde sîzlere en güzelini vermek 

olan amacımızı şimdi kaliteli cihazlar İle 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

sağlık köşesi

insanın Sekiz Evresi 
Yakınlaşma (Intimacy)

Delikanlılık döneminden sonra genç yetişkinlik çağı baş 
lamaktadır. Delikanlılık döneminde en önemli sorun kim
liğin araştırılması, kimlik duygusunun yerleşmesidir. Bun 
dan sonraki dönemde, yani genç yetişkinlik çağında, ar
tık birey kendi kimliğini bir başkasının ya da bçşkalan- 
nın kimliği ile birleştirebilmeye hazırlamaktadırlar. Bu, 
yakın ilişkiler kurma evresidir. Kuşkusuz eski dönemlerde 
de candan dostluklar, yakınlaşmalar olmuştur. Gençlik 
çağında .başlayan yakınlaşmanın ise değişik bir boyutu 
vardır. Burada yakınlaşma, yakın ilikşi kurma derken, bir 
eyin somut 'birleşmelere eşleşmelere kendim bırakabilme 
si. Bu yakın ilişkilerde özveride bulunabilmesi ve ödünler 
verebilmesi anlaşılmaktadır. Normal bir gençte kendi kim 
liğini bir başkasınınki ile birleştirirken, kimliğiniyitirme 
kaygısı yoktur. Örneğin bir sevgi ilişkisinde, cinsel birleş 
mede, yakın arkadaş ilişkisinde, savaşlardaki dostluklarda 
bireyin kimliği bir başkası ile sanki birleşmiştir. Fakat o 
kişide kendi benliğinin bir parçasını yitiriyormuş ya da 
kimliği tümden yok oluyormuş gibi kaygılar bulunmaz. 
Bulunursa, o kişinin delikanlılık çağındaki kimlik bocala
masından henüz çıkmadığı, kimliğini bulamadığı anlaşılır. 
Kimliğini yitireceği ya da yok olabileceği kaygısı ile kişi 
yakın ilişkiler kurmaktan kaçınabilir ya dâ bunu başara- 
mayabilir. Bu da derin bir yalnız ık duygusuna ve kendi 
kendine kalmaya neden olabilir. Bu evredeki tehlike ya
kın iilişkiler kurabilmenin karşıtı olan yalnızlık duygusu
dur. Böyle bir kişi yakın ilişkiler, kurmaya çalışırken önem 
li kişilik sorunları gösterebilir.

Asıl eşeysel uyum bu evrede gerçekleşir. Delikanlılık 
çağındaki cinsel yönelimde çelişik duygular vardır/ Sağ
lıklı ihsanın tanımını şöyle yanıtlanabilir. "Sevmek ve ça
lışmak" Sevmek deyince sevişmekten insanları'sevmeye 
çalışmak deyince, yalın iş yapmaktan çok karmaşık yapr 
cı, yaratıcı, üretici uğraşılara kadar geniş ilişki ve eylem ‘ 
lerin kapsandığı anlaşılmaktadır.

Kalıcı toplumsal anlamı olabilecek eşeysel uyum şu- 
öğelerin bulunması gerekmektedir : :

Karşı cinsten, sevilen bir eş ile, karşılıklı doruk-doyuma 
ulaşabilmesi, karşılıklı güven duygusunun paylaşabilmesi 
iş-üreme-eğlenme alanlarında birlikte bir düzen kurabil
mesi ve yen yetişecek kuşaklara yeterli gelişme olanak
larının birlikte sulanabilmesi.

Sıcak sonbahar günleri dileğiyle.

SATILIK ZEYTİN MAHSULÜ

1 GEMLİK MEZARLIK MEVKİİ YOL ÜSTÜNDE 300
AĞAÇLIK ZEYTİNLİĞİN MAHSULÜ SATILIKTIR.

Tel : Mesai saatleri (9-4) 12583’den Dr. Cahit Tezcakar

KAYIP

Gemlik Nufüs Müdürlüğünden aldığım Nufüs cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

İbrahim ÇAKIR

KÖRFEZ BİRLİK EMLAK

TEL : 12769

Manasbr’da 145İ dönüm zeytinlik. 200 daire olup satılık

Manastırda çift duvarlı deniz manzaralı uygun ödeme 
li Lüks daireler.

260 m2 düblesk terası ile 360 m2 daire Pazar caddesi.
Bursa Yalova Adapazarı asfaltlan üzerinde 300 dönüm 

ve parça araziler.

Dere kenannda 1012 dönüm arazi.

Bursa Ovaakca yolu cepheli 15 dönüm.

^ehir içinde imarlı 5 dönüm ve’ 15 dönüm.

Şehir İçinde imarlı 240 m2 10 daire olur arsa.
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Atatürk
Son günlerde büyük Atatürk'ü uluşça yoğun bir şekilde 

yaşıyoruz ve anıyoruz.
Cumhuriyet Bayramının ardından. Harf inkılabı, Atatürk 

ü Anma Haftası ve yaklaşmakta olan 24 Kasım Öğretmen 
ter Günü...

Bütün bu günleri yaşamak Atatürk’ün eğitim alanında 
yaptığı inkılapların önemini bir kere daha hissettiriyor.

Bir ülkenin kalkınması, çağdaşlaşması, hatta varlığını 
sürdürebilmesi gelecek nesillere iyi bir eğitim verebilme
siyle gerçekleşir. Bu da ulusal eğitim sistemiyle olabilir.

Osmanlı döneminde ulusal eğitim sistemi diye bir sis
tem yoktu. Çokaz sayıdaki okullarda, çokaz sayıda öğren 
ci kendi imkanlarıyla dine dayalı bir eğitim görüyorlardı. 
Bu da çağdaş olmaktan çok uzaktı. Ülke ilerleyemiyor 
tersine geriliyordu. Devlet bu yetersiz okulları kendi aç
madığı gibi kontrol de etmiyordu. Öğretim Türkiye’mize 
uymayan arap alfabesiyle yapılıyor, Türkçe konuşulup a. 
rap alfabesiyle yazılan bu dille, eğitim süreci uzuyor zor 
taşıyordu. Nitekim halk çok cahildi ve az sayıdaki aydın 
kişi, eğitim alanında köklü yeniliklere muhtaç olduğumu
zu hissediyordu.

Tanzimat döneminde eğitim sistemindeki yanlışlıklar, 
eksiklikler hissedilip düzeltilmeye çalışılmışsada köklü 
bir değişim yapılamadığından başarılı olunamamıştı.

Atatürk daha öğrencilik yıllarında zekası, araştırmacılığı 
ve ileri görüşlülüğü ile bu eksiklikleri görmüş, hissetmiş 
ve çare aramaya başlamıştır/Ulusal Egemenliğin ilanın
dan hemen sonra da eğitim alanında büyük inkilaplar 
yapacağını duyurmuştur. - /şğtf

Yamanlar Ticaret

TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, .MÜZİK SETİ 

HALI, HER TÜR. MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ

MlNlR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİRİ

HAŞAN YAMAN

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

Tel : 16137-14479 GEMLİK

1991 TAKVİM SEZONUNU AÇTIK
I99I yılının seçkin Takvim 

çeşitlerimizi siz sayın 
müşterilerimize sunuyoruz 

SAVAŞ AK - BASIŞ OFSET TAKVİMLERİNİN 
t Örneklerini Matbaamızda görebilirsiniz

SİPARİŞ KABULÜNE BAŞLADIK
En güzel ve kalıcı Reklam Takvimle yapılanıdır

TLF : 11797
körfez matbaacilik I gemlik

Nazmiye AKGÜNEŞ 
Öğretmen

ve Eğitim
Cumhuriyetin ardından 1924'te Tevhid-l Tedrisat Kanu

nunun kabulü ile ulusal bir eğitim uygulanmak üzere 
tüm pkullar devlet kontrolüne alınmış, dine dayalı okullar 
yerine, .bilime dayılı çağdaş öğ.etim yapan okullar açılmış 
tir.

Bu okullarda gelecek nesilleri yetiştirecek olan öğren- 
menlere Atatürk şöyle sesleniyordu.

"Öğretmenler! Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve 
sizin ordularınızın zaferi -için yanlız zemin hazırladı. Ger
çek zaferi siz kazanacaksınız. Ben ve arkadaşlarım -sar
sılmaz bir inançla .sizi izleyeceğiz, sizin karşılaştığınız 
her engeli kıracağız."

Eğitimi-öğretimi yavaşlatan yaygınlaşmasını engelleyen 
en büyük engel yazı dilinde kullandığımız arap alfabesiy 
di. Türk diline yapı olarak uymayan bu alfabeyi bırakıp 
yeni bir alfabe kullanma gerekliliği şiddetle hissediliyor
du. Atatürk araştırmaları ve çalışmaları sonunda latin kö 
kenli bu alfabemizi kabul etmiş ve altı ay gibi kısa süre 
de ülkede de kabul ettirerek dünyada görülmemiş bir işi 
başarmıştır.

Millet mektepleri ile tüm yurtta okuma yazma seferber 
liği başlatarak bir mucize gerçekleştirirken kendisi de bu 
mektepte başöğretmenlik yaparak önderliğini öğretmenlik 
te de göstermiştir.

Türk milleti o günde Atatürk’ten çok şeyler öğrendi, 
bu günde halâ öğrenmeye devam etmektedir.

24 Kasım’da, Atatürk’ün Başöğretmen iği kabul edişinin 
yıldönümüzde, haklı bir gurur içinde olan tüm öğretmen 
ferimizi selâmlarken, Eğitimci Başöğretmen Atatürk’e 

milletçe sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

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
PIT Karşısı Eski Hükümet Binası GEMLİK

Gayri Menkul Açık Artırma ilanı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi

Satış Memurluğundan

Dosya No. 1990'20
Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesin n 

30.7.1990 tarih ve 1990/300 sayılı karar gereğince scti.r.a 

sına karar verilen aşağıda belirtilen gayrimenkul açık ar 

tırma ile satışa çıkarılmıştır,
Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun Hamidiye Mahal 

leşi Ilıca civarı Pafta 33, Ada 660, Parsel 8, Sahife 32fS 

de kayıtlı 171 m2 arsa 60.000.000 TL. bedel ile satışa çı

karılmıştır. 4 kat imara müsaittir.
SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 25.12.1990 Salı günü saat 14.00'den 14.20*6 

kadar Adliye Yazı İşleri Müdürlüğü odasında açık artırma 

suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kr/me- 

tin %75’ni ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmu 

nu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. 

Böyle bîr bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahüdû 

baki kalmak şartı ile 4.1.1991 Cuma günü saat 14.00’den 

14.20’de ikinci artırmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve sa 

tış masraflarını geçmesi şartıyla %40 nisbetinde artırana 

ihale olunacaktır.

Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin %20 nisbetinde 
pay ekçesi veya bu miktar kadar Milli bir bankanın temi 

nat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para ile 

yapılır, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilir, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin irtifa hak 

kı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarının hu

susiyle faiz ve masraflara dair olan iddialarını belgeleriy 
le birlikte onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazım 

dır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça 
paylaşmada hariç bırakılacaktır.

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içersinde öden 
mezse İ.İ.K.nun 133.'ncü maddesi gereğince ihale feshedi 

lir. İki ihale arasındaki farktan ve %30 faizden alıcı ve 

kefilleri mesul tutularak hiçbir hükme, hacet kalmadan 

kendilerinden tahsil edilecektir.

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği 
bir yere dairede asılı olup, masrafı verildiğinde isteyen 

alıcıya bir örneğinin gönderileceği, satışa iştirak edenler 
şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla

cakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1990/20 sayılı 

satış dosyamıza başvurmaları, Dellaliye, Damga Resmi, 

Tapu Harç ve masraflarının ile ihale bedeli üzerinden 

%11 K.D.V. alıcıya aittir, ilan olunur.

ic. If. K. 126

(İlgililer tabirine irtifak hakkı Mehmet Sadık Şafak 
sahipleri dahildir.) Yazı işleri Md.

EMRE KUNDURA
Kışlık iskarpin Çizme ve 
Timberland Çeşitleriyle 

Hizmetinizdeyiz

KALİTEDE GÜVENCE 

Sene sonu ucuzluk sepetimiz 
devam ediyor 

Ne alırsan 50 bin lira

Pazar Cad. No. 1 Tel Gemlik

ACELE SATILIK

GÜRLE İŞHANINDA 3. KATTA 143 NOLU İŞYERİ ve 

ORHANGAZİ CADDESİ ÇORUM APARTMANINDA 4.
KAT 25 NOLU DAİRE SATILIKTIR.

Tel : 20171 geml’k
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Zeytin
modem bir vakumlu paketle 
rne tesisi kurulduğunu söyle 
di.

FİYATLARA TEPKİLER

Marmara Birliğin zeytin a 
hm fiyatlarını açıklamasın
dan sonra, üretici kuruluşla
rından ve siyasi parti temsil 
çilerinden geniş tepkiler gel
di.

Ziraat Odalan Başkanlan 
Bursa'da yaptıktan toplantı
da. zeytin üreticisinin ahn 
terinin karşılığının verilmedi
ğine değinilerek, "Gerekirse 
zeytinciler Marmara Birliği 
protesto için yürüyüş yapa

cak, Birliğe zeytin vermeye
cektir" dediler.

Tepkilere, SHP İl Başkanı 
Şemsettin Şen, DYP İl Baş
kanı Turhan Tayan’aa düzen 
ledikleri basın toplantısında 
yer verdiler. Bu tepkilerden 
sonra ANAP || Yönetim Ku
rulu üyesi Av. Şerif Civan 
muhalefet partilerinin üreti
ciyi aldattıklarını. zeytin ma 
Hyetinin 2 bin lira olduğunu 
belirterek. "Birlik üreticiyi 
gözeterek fiyat vermiştir. 
Gerçek dışı açıklamalarla bir 
yere varılmaz" dedi.

SHP ît Başkanı Şemsettin 

Şen ise, .21 Kasım Çarşam

ba günü Kurtul Köyünde köy 

lülede yapılacak toplantı 
ya ANAPlılan da davet ede-

Fiatlarına
rek, "Marmara Birlik ANAP ©
Birlik oldu. Verilen fiyatları 
yalnız ANAP savunuyor. Zira 
at Odaları'nin ve köylünün 
hesaplarına göre, zeytinin 
maliyeti 5 bin 850 lira. Mali
yetin 2 bin lira olduğunu sa
vunan ANAP'lılar, anlaşılıyor 
ki zeytini taş yerine’, üretici
yi de boğaz tokluğuna çalı
şan köleler olarak görmekte
dir." dedi. Şen, ANAP'lıların 
toplantıya katılmasını istedi.

Öte yandan SHP İlçe Baş 
kanı Erkan Mutman’da yaptı 
ğı açıklamada, üreticinin alın 
terinin karşılığının verilmedi-

6 ‘ispatlayın
ölmesini" önermişti. Meclis 
görüşmelerinde, başkan
lık maaşı SHP’lilerin oylarıy
la yeni şekilde kabul edilmiş 
tl

Gazetelerde çıkan iddiaya 
göre, Belediye Başkanınm 
maaşı, milletvekili maaşları

nın yüzde 73 oranında yük
seltilmesi meslisç© karara 

bağlandığı halde, zabıtlara 

yozluklarda eklenerek evrak 
lorda sahtecilik yapıldığı 

"Bazı vatandaşlarca" iddia 

ediliyor.

Gemlik Belediye Başkanı

Tepkiler Sürüyor
ğini, maliyetin altında verilen 
fiyatlarla köylünün enflasyon 
baskısı altında öldürüldüğü
nü söyledi. Mutmari, "Geçen 
yıl hava şartları nedeniyle 
ürün alamayan köylüye veri
len fiyat artışı bu yıl verilme 
di. Bol bir ürünün beklendi
ği bu üretim yılı zeytin çok 
olduğu İçin üretici düşük fi
yat verilerek cezalandırıldı. 
Marmara Birlik alım fiyatları 
nı tekrar gözden geçirmeli 
ve tabanı 5 bin. lira, tavanı 
9 bin liraya yükseltmeli" de
di.

DYP İlçe Başkanı Aydın

Hodri Meydan
Nezih Dimili, belediye meclis 
görüşmelerinin tümünün ban 
da alındığı, zabıtlarında bant 
tan çözülerek hazırlandığım 
belirterek şöyle konuştu ;

"Meclisteki görüşmele
re ait zabıt özetleri bîr son
raki toplantı başında okunur. 
Meclis üyelerinin itirazları so 
rulur ve oylanır. İddialar öy

lesine asılsızki, habercilik 

tekniğine de uymuyor. Bazı 

vatandaşların iddiası söz e- 

diliyor. Bazı meclis üyeieri- 

ninden söz ediliyor. Kim bun 

lar, açıklık yok. Çünkü bun

Erenoğlu ise, enflasyona gö
re verilen fiyatların geçen yı 
linkine göre geride kaldığını 
belirterek, "Köylü fiyatlardan 
memnun değil. Köylü, uygu
lanan ‘ekonomik politikalar
dan memnun olmadığı için 
köylülükten ve köyünden ko 
çarak şehirlere göç ediyor. 
Son nüfus sayımı bunun ger 
çek kanıtıdır. Kökler boşal
maktadır. Bu köylünün mem 
nuniyetsizllğini açıkça orta
ya koyuyor. Birlik, aldığı zey 
tinin parasını peşin ödemeli, 
aksi halde köylünün durumu 
daha da kötüleşir” dedi.

Dedi,,
lan söyleyen kişiler yok. Ha 
ber tamamen yazanın uydur 
ması. Elinde belgesi olan çik 
sın, kanıtlasın. Hordi Mey
dan." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Dimili, 
bazı yayın organlarının göre 
ve geldiğinden beri eleştiri 
sınırlarını aşarak 'kendisine 

çamur atmak için kampanya 

yürüttüğünü, bunun da bu 

kampanyanın bîr parçası ol

duğunu belirterek, "Bu habe 

ri verenden mahkeme huzu

runda hesap soracağım” de

di.

Gemlikliler Müjde
Çatak Giyim

Kışlık sezonu açmıştır 
Seçkin firmaların ürünle

riyle hizmetinizdedir

ÇATAK GİYİM

Sizin Mağazanız

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

İMAM ASLAN SHELL UMURBEY 
DİNLENME TESİSLERİ

BUGÜNE KADAR SAYIN GEMLİKLİLERİN 
GÖSTERDİĞİ İLGİYE TEŞEKKÜR EDER.

TESİSLERİMİZDE ÖZEL GÜNLER İÇİN YEMEK 
YANINDA DÜĞÜN - NİŞAN - SÜNNET CEMİYETLERİNDE 

SALONUMUZU HİZMETİNE AÇTIĞINI DUYURUR.

I Doğru Yol Partisinin 24 Kasım 1990 Cumar- 
। tesi günü başlayacak olan 3 ncü Olağan Büyük 
f Kongresine gitmek isteyen partili üyelerimizin 
I ve tüm Gemliklilerin 19-23 Kasım ı99o tarihleri 
f arasında i3.3o-i7*oo saatlerinde Partimiz İlçe 
• merkez binasına müracaatları ilan olunur.

Doğru Yol Partisi 
Gemlik ilçe Teşkilatı 

Yönetim Kurulu
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YIL s 1 7

SAYI : 884

Fiyatı 500 Ura KDV dahil

gemLik

KÖRFEZ
I HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Matbaamızda 
Nişan, Nikâh Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
teslim Edilir.

KÖRFEZ 
Matbaacılık 
Tlf : 11797 Gemlik

Otobüs Kazasında Yaralananlara Çağrı

‘Mağdurlar Sigortaya Başvursun’
ÖĞRETMENLER
GÜNÜ KUTLANDI

• BURSA'DA MEYDANA GELEN OTOBÜS KAZASINDA 
YARALANLAR İLE ÖLENLERİN YAKIN 
LARININ ŞARK SİGORTA GEMLİK ACENTASINA BAŞ
VURMALARI İSTENDİ. SİGORTA YETKİLİLERİ YARA
LAR SARILACAK DEDİ.

• KAZADA HASAR GÖREN 16 ES 619 PLAKALI BELEDİ 

YE OTOBÜSÜNÜN ONARIMI İÇİN 59 MİLYON LİRA 

HARCANDI. DÜN BELEDİYEDE DÜZENLENEN TÖREN 

DE ONARIM ÇEKl KAPORTACIYA VERİLDİ.

@ YILIN ÖĞRETMENİ METİN YURTSEVER’E ŞİLT VE 
TEŞEKKÜR BELGESİ, EMEKLİ OLAN 5 ÖĞRETMENİ! 
DE HİZMET BELGESİ İLE ŞİLT VERİLDİ.

Bhrsûre önce b$şyol kavşa 
ğmda meydana gelen trafik 
kazas nda yaralanan Gemlik 
Beleaiye otobüs yolcularını 
mağduriyetlerinin önlenme 
sİ için sigorta acentasına 
başvurması istendi. Gemlik 
ve Bursa arasında yolcu ta
şıran 16 ES 619 plakalı Fah 
retfcri Şimşek yönetimindeki 
Gemlik Belediye Otobüsü, 
beş yol kavşahr yakınlarında 
yola ani o’arak çıkan 06 Z 
9155 ptakah Ali Aksu yöne
timindeki TIR’Ia çarpışmıştı. 
Kazada 2* yolcu ölürken. 36

Başkanı Dinç,

Tahlil Sonuçları Ne Oldu,,
Balıkçalar Derneği

Gemlik Balıkçılar Derneği 
Başkanı Hüseyin Dinç, bîr 
sûreden beri Marmara Deni
zinde görülen sümüksü m ad 
delerin tahlil sonuçlarının 
alınmamasını yadırgadık- 
fannr sâyiedL

Balıkçıların korkulu rüyası 
ha'ine gelen sümüksü cisim 
ferin ağların parçalanmasına 
ve BomTann kırılmasına yol 
açtığını söyleyen Bal.kçtlar 
Demeği Başkanı Hüseyin 
Dinç şöyle konuştu :

"Ben 55 yaşındayım ve 
kendimi bildiğimden beri de 
denizlerdeyim. İlk kez böyle 
sine bir olayla karşılaşıyo
ruz. Deniz içinde pamuksu 
peltemsi bir sıvı, ağ attığı
mız bölgelerde gözenekleri 
kapatıyor. Hem ağların yırtıl 
masına, hem de motorlarda 
kî ağlan çeken Bomtann kı
rılmasına neden oluyor.

Bu durumla ilk karşılaştı

HAFTAYA BAKIŞ

Öğretmenler îçin
ÖCaSri Qüler

1850’den sonra 24 Kasım tarihi "Öğretmenler Günü" o- 
larak kutlanmağa başlandı.

O gûn, bu gün de kutlanıyor.
Toplumumuzda ana ve öğretmen hakkı ödenmez. Ana 

ve öğretmen kutsal variıklarımızdandır .
Kutsal saydıklarımızdan olan öğretmenlerimiz, nedense 

sözde ve gönülde hakettikleri tahtı kurarlarken, toplumda 
hak ettikleri yere ekonomik güçsüzlüklerinden gelemiyor- 
lar. »' ı

Özel günlerde hamasi söylevler bildim bileii söylenlr.Gü. 
zel sözlerle gönül alınır, ağ.zlara bir parmak bal çalınır. 
Sonra her şey unutulur gider...

Hani bir söz vardır, "İmam bildiğini okur" derler ya, gün 
ferin özelliği bittiğinde herşey eskiye döner.

Bîzferi aydınlatan, doğruyu ve yanlışı öğreten öğretmen 
terimize hak ettiklerini verebiliyor muyuz ? Onların çocuk

Devamı Sayfa 4’te

kişide çeşitli yerlerinden ya
ralanmıştı.

Üzücü kazadan bir ay 
geçmesine karşı, kaza taz
minatlarını alamadıklannı 
söyleyen bazı yolcuların şi
kayetlerinin artması üzerine. 
Şark Sigorta Gemlik Acenta 
sı Nejdet Buluk, yapt’ğı açık 
lamada kazada ölen ve yara 
lanlann yaraannın sarılaca
ğını söyledi.

Ne;det Buluk Belediye oto 
büs kazasında ölen veya ya 
ralananlann Gemlik Şark Si 
gorta Acentasına başvurma-

ğımda şaşırdım ve ilgililere 
haber vererek su örnekleri 
aldırdım. Bu güne kadar so-

Devamı Sayfa 4 ta

Emin Türe
Tarife Komisyonun
dan ve Divan Katip
liğinden ayrıldı

SHP’de Neler
Oluyor

Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti Belediye Meclis üyesi

Devamı Sayfa 4'te 1

Gemlik’li Rotaryan Eşlerinden Yardım

Sağlık Ocağına 1500
Enjeksiyon Armağan Edildi

Gemlik Rotary Kulübü üye 
lerinin eşleri kendi araların- 

(arını istiyerek şöyle konuş
tu :

" 21 Ekim günü Bursa 
beşyolda meydana gelen ka
zada yaralananların kimler 
olduğunu bizim saptamamız 
mümkün değil. Gemlik bele
diye otobüsü ye yolcuları si 
gortalıdır. Otobüse yapılan 
maddi hasarın tutarı 59 mil
yon lira bugün Gemlik bele
diyesine ödeniyor. Kazada 
ölenler; ve .yaralananların si
gortamızdan tazminat alabil
meleri, olayla ilgili aç lan ,da 
vanın sonuçlanmasına bağlı

Belediye Meclisi 2 
Aralık’ta Toplanıyor 

İmâr paftaları 
görüşülecek

Belediye Meclisi 2 Aralık 
Çarşamba günü olağanüstü 
olarak imar paftalarını görüş 
mek üzere toplanacak.

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili,' hazırlattığı gündem
de Yıldız Üniversitesinden ge 
lecek son paftaların mecliste 
ele alınacağını. Adliye Perso 
nelince satın alınması iste
nen Atatürk Kordonundaki 
Belediye mülkü iki dairenin 
satışı ite jlgili görüşmelerin 
yapılacağını söyledi.

da topladıkları paralarla al
dıktan enjeksiyonları Sağlık 
Ocağına armağan ettiler.

Önceki gün Tibel Otelinde 
düzenlenen bir törenle 1500 
adet enjeksiyon Merkez Sağ 
lık Ocağı doktorlarından Be
sim Çavuşoğlu'na fesim edil

Devamı Sayfa 4’te

Gemlik’ten DYP 
Kurultayına 218 
kişi katıldı

Doğru Yol Patisi Büyük Ku 
rultayına Gemlik’ten 218 par 
tili katıldı. Kurultayda Süley
man Demirel yeniden Genel 
Başkan seçildi.

DYP İlce Başkan Aydın 
Erenoğlu ite Merkez Karar 
Kurulu üyesi Yavuz Alemdar 
ın delege olarak katıldığı Ku 
rultaya cumartesi günü parti 
merkezi önünden 6 otobüs 
.. Devamı Sayfa 4’te 

dır. Eğer, mahkeme kazada 
otobüs şoförünü suçlu bulur 
sa, suç oranına göre sigorta 
mızın üzerine düşen tazmi
nat ödenecektir. Şu anda 
suç oran: Kesinleşmiş değil
dir. Yaralananlara hangi kıs
tas üzerinden tazminat ödi- 
yeceğimiz belli değildir."

Şark Sigorta Gemlik Acen 
ta bayi Nejdet Bu'uk, otobüs 
kazasında ölenlerin yakınla
rının veraset ilân ile yaralan 
ların ise hastane ve ilaç 
masrafları faturalarıyla ken
disine başvurulmasını istedi.

Kapaklı,da

Erkek cesedi 
bulundu

Kapaklı Köyü yakınlarında 
yaklaşık bir ay önce boğul
duğu saptanan bir erkek ce 
sedi bulundu. 1

Armutlu jandarmasından 
telefonla yapılan bir ihbar ü 
zerine Kapaklı Fıstıklı Köyü 
yakınlarında karaya vuran 
erkek cesedi üzerinde yapı
lan incelemede, ölümün bo
ğulmadan meydana geldiği 
saptandı.
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İkinci “Fatih” 
Geliyor

Belediye Fen İşleri Müdür
lüğü hizmetlerinde kullanıl
mak üzere yeni bir kamyon 
aldı.

Geçtiğimiz hafta BMC fir
masından Belediye’ye gelen 
yetkililerle yapılan görüşme 
sonucu 160 milyon liraya

Devamı Sayfa 4’te 1

Belediye fş Belediye 
ile masaya oturuyor 

İşçiler yüzde 
300 zam istiyor

Gemlik Belediyesinde çalı
şan işçilerin üye dduğu Be
lediye İŞ Sendikası, Gemlik 
Belediye Başkanlığına gön
derdiği ücret toplu sözleşme 
taslağında yüzde 300 zam is
tiyor.

Gemlik Belediyesinde ça 
lışan 95 işçi adına toplu söz 
leşme görüşmelerine katılan 
Belediye İş Sendikası, ikinci 
yıl ücretlerin saptanması I- 
çin 5 Aralık günü Gemlik Be 
tediyesi yetkileriyle masaya 
oturacaklar.

Devamı Sayfa 4’te

24 Kasım öğretmenler gü
nü ilçemizde de düzenlenen 
törenlerle kutlandı. Yılın öğ 
retmeni Metin Yurtsever'e 
şilt ve teşekkür belgesi veril 
di.

İlçemizde görevli ilk ve or 
ta dereceli okul öğretmenle 
ri, cumartesi günü saat 9 30 
da Atatürk anıtı önünde top 
lanarak saygı duruşunda bu 
lundular. Daha sonra Beledi
ye Düğün Salonuna giderek 
hzırlanan program uygulan
dım

Belediye Düğün Salonun
da ilk konuşmayı yılın öğret 
meni Metin Yurtsever yaptı. 
En genç öğretmen Ferhunde 
Kahraman’dan sonra İlçe Mil 
li Eğitim Müdürü Bekir Gü
neş konuştu.

Konuşmalar sonunda yılın 
öğretmenine şilt ve teşekkür;

MARMARA BİRLİK
ALIMLARI SÜRDÜRÜYOR

72 Nolu Marmara Birlik 
Zeytin Tarım Kooperatifi, 
kampanya süresince ortakla 
rından 1 milyon kilo zeytin 
aldı. !

14 Kasım günü 199-91 zey 
tin kampanyasını başlatan 
Marmara Birlik'in 13 günde, 
1 milyon kilo zeytin aldığını 
söyleyen Kooperatif Başka
nı Mecdi Nala, "A’ırn kam 
panyamız devam ediyor. Or
taklarımızdan aldığımız 1 
milyon kilo zeytine karşılık 
5.5 milyar lira ödeme yapa
cağız. Önümüzdeki gün'erde 
satın alman zeytinin yüzde 
50’sinin bedelini ödeyece
ğiz." dedi. Zeytinlerin fazla

Müııip Atasoy 
Öldü

Gemlik’in tanınmış simala 
tından Münijj Atasoy öldü.
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TAŞI GEDİĞİNE

ÇİÇEK...
"AYRIK OTLARINA RAĞMEN ÇİÇEK BEŞ YAŞINDA

OLDU,"
DEMEK Kİ, KIR ÇİÇEĞİ, DİKEN,
DİKEN, DEVE DİKENİ DE BİR ÇİÇEKTİR. AÇINCA T1P-

II BİR ENGİNAR ÇİÇEĞİ...
NE BUKETE, NE SEPETE...
NE SAKSIYA, NE VAZOYA.»
NE TOPLANIR, NE KOKLANIR...
ÇİÇEK, BU ÇİÇEK....

□amer

belgesi, emekli öğretmenler, 
Mübeccel Özer, Korkut Bay- 
kurt. Faik Çelik, Asuman Er- 
tan ve Muammer Yangın’a 
Hizmet Belgesi ile şiltleri ve 
rildi.

Gemlik Rotary Kulübü 
Başkanı Av. Teoman Ekim, 
yılın öğretmeni Metin Yurtse 
ver’e saat armağan etti.

Stajyer öğretmenlerin and 
içmesinden sonra Mehmet 
Taşpınar yönetiminde Lise 
öğrenci korosu solo türkü ve 
marşlar söyledi.

Belediye Salonundaki tö
renden sonra bir grup öğret 
men ve yönetici emekli Türk 
çe öğretmeni Halil Uğur’u e- 
vinde ziyaret etti. Aynı gece 
Gazi, 11 Eylül ve Şükrü Şe
nol İlkokulu öğretmenleri A- 
tamer Tesislerinde yapılan 
geceye katildi;

kararmaması nedeniyle koo
peratife dahq çok köylerden 
satış yapılıyor. Kooperatif 
yetkilileri K. Kumla, Umur- 
bey, Karacaali, Narlı, Kurşun 
lu, Gençali ve Kurtul köyle
rinden daha çok zeytin alın
dığını söylediler.

Denizbank
Kapanıyor

1958 yılından beri ilçemiz
de hizmet veren Denizbank 
kapılarını müşterilerine kapa 
tıyor.

Denizbank ilgililerinden al 
dığımız bilgiye göre, 21 Ara
lık günü kapanacak otan 
banka Bursa Çarşı şubesiyle 
birleşecek.

Banka ilgilileri, daha önce 
İzmir Alsancak, Manisa, Tar 
sus, Giresun, Kastamonu ve 
Büyük Ada şubelerininde ka 
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KONUK YAZARLAR

ÖĞRETMENİM
Nazmiye ANGÛNEŞ 

öğretmen

Bir sohbette, bir okul çevresinde ve gençseniz O'nu 
bir yerde gördüğünüzde hiç içinizde tarif edilmez bir he
yecan, özlem ve acı duydunuz mu? '

Bu duygulan şüphesiz değerli ve unutamadığımız öğret 
menlerimiz için hissediyoruz. Onlar ki çocukluğumuzun 
boş ve kararsız dünyasını doldurmuş, bize doğru yolda 
yön vermeye çalışmışlardır.

Bu öğretmenlerimizi bazen karşı kaldınmda görürüz de 
yanına gitme, hatır sorma isteğiyle kıvranırken çekinir ve 
gidemeyiz. Evine ziyarete gidip elini öpmek isterizde "a- 
caba beni hatırlar mı*' diye cesaret edemeyiz. İşte bu 
sevgili öğretmenimize Öğretmenler Günü'nde tüm 
özlemimi, duygularımı anlatmak istiyorum.

Sevgili Öğretmenim,
Sen benim henüz küçük ve boş olan dünyamı her gün 

sabırla, sevgiyle, ilgiyle, öylesine bilgilerle doldurdun ki 
küçük ufkum gelişti. Evimi ailemi zor tanırken ülkemi, 
beceriksizceydiki, sayende pek çok şeyi öğrendim. Sen 
dünyayı evreni tanıdım. Davranışlanm öylesine yanlış ve 
den aldığım şevkle okudum, bilgilerimi genişlettim ve ben 
de öğretmen oldum.

Bu gün bende senin gibi öğrencilerime bir şeyler vere 
biliyorsam bunlar senden aidıklarımdır. Vatanıma ye mil
letime yararlı birşeyler yapabiliyorsam bu senden aldığım

NUR TEKNİK__________
TELEVİZYON VİDEO MÜZİK SETİ SERVİSİMİZ

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

GÜNÜNDE TESLİMLE 
HİZMETİNİZDEDİR.

NURETTİN SEMİZ
Eski Belediye karşısı Kat 2 Tel : 11866 Gemlik

vatan ve millet sevgisindendir. İyi bir ana baba, iyi bir 
eş, iyi bir evlâtsam bu senden aldığım terbiyedendir. Okur 
ken ağzımdan çıkan her ses, yazarken kalemimin her ha 
reketi, boş zamanlarımda okuduğum her kitap senden ba 
na hatıralardır... 1

Bu satırları yazarken ve senin hatıralarını anarken e- 
lim titriyor, kalbim özlem ye heyecanla çarpıyor. Fakat 
artık sana ulaşmak çök zor. Kimimiz, için gidilemez yer
desin, kimimiz için ulaşılamazda... Bu seni hiç endişelen 
dirmesin. Sen okuduğum-her harfte, yaptığım her güzel 
işte, yaşamımdaki tüm doğrulardasın.. Seni ben her an 
yaşıyorum.

Sana ve bana alt çok özel duygular ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ'nde daha bir açığa çıkıyor. Ve ben seni hatırlar
ken derin bir sevgi saygı duyuyorum.

Biliyorum kİ sen geçmişte küçücük dünyamın nasıl en 
önemli kişisiysen, bu günde yine çok önemli ve özel ki
şisin.

Ben bensem, bu senin sayendedir. Ben’de şen her za 
man ölümsüzsün. • *.

Yanına gelemezsemde Öğretmenler Günü’nü kutlar, 
tüm öğrencilerin adına ellerinden öperim.

ACELE SATILIK

GÜRLE İŞHANINDA 3. KATTA 143 NOLU İŞYERİ ve 
ORHANGAZİ CADDESİ ÇORUM APARTMANINDA 4. 

KAT 25 NOLU DAİRE SATILIKTIR.

Tel : 20171 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR

ENAZ LİSE MEZUNU BÜRODA TELEFONLARA 
CEVAP VEREBİLECEK BAYAN SEKRETER ARANIYOR. 

Müracaat Tel | (9-24) 202747 BURSA 1

sağlık köşesi

| insanın Sekiz Evresi ” 
ÜRETKENLİK (Generativityl)

Çocukların ebeveylerine bağımlılıkların konusu çok faz 
la İşlenmiş ve hala işlenmeye devam etmektedir. Ancak 
yetişkinlerin çocuklara bağımlılığı ise çok az incelenmiş 
tir. Olgun ihsan kendisine bir gereksinim duyulmasını 
beklemektedir. Olgun insanında yetiştirdiği yeni kuşaklar 
dan desteğe, rehberliliğe ve bakıma gereksinim vardır. 
Üretkenlik deyince yeni bir kuşağı oluşturmak ve ona 
rehberlik etmek anlaşılmalıdır. Üretkenlik kavramı üretim 
yapabilme ve yaratıcılık anlamlarını da içermektedir.

Orta, yaşı kapsayan bu evrede, benliğin en önemli işle 
yi üretme, yaratma ve üretilen, yaratılan şeylere sevgi İle 
bağlanmasıdır. Burada üretilen, yaratılan şeyin yalnızca 
çocuklar olması gerekmez. Kuşkusuz bir çok kişiler için 
sanat, bilim alanındaki yapıtlar da üretkenliğin içinde sa 
yılmaktadır. Bu evredeki tehlike kısırlık, verimsizlik, dura 
ganlık ve benliğin yoksullaşmasıdır. Bir bakıma, orta yaş 
depresyonlarında (çökkünlük) böyle bir durağanlık ve ben 
liğin yoksullaşması meydana gelmesidir. Bu tür çökkünlük 
lerde üretilmiş ve yetiştirilmiş olan nesillerden, beklenti
lerin gerçekleşmemesi yetersizlik, yoksullaşma durmuş 
olma duygusuna yol açabilir, işte bu sebeple, bu evrede 
olumlu yön üretkenlik, olumsuz yönde durağanlık adını 
almaktadır. 1

1991 TAKVİM SEZONUNU AÇTIK

I99I yılının seçkin Takvim 
çeşitlerimizi siz sayın müşterilerimize 

sunuyoruz
SAVAŞ-AK-BASIŞ OFSET TAKVİMLERİNİN

Örneklerini Matbaamızda görebilirsiniz

SİPARİŞ KABULÜNE BAŞLADIK
En güzel ve kalıcı Reklam Takvimle yapılanıdır

TLF t 11797
KÖRFEZ MATBAACILIK - GEMLİK
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KÖRFEZ SAYFA : •

ŞARK SİGORTA 
ACENTELİĞİNDEN

21 EYLÜL 1990 TARİHİNDE GEMLİK BELEDİYESİNDE 
AİT 16 HS 619 PLAKALI OTOBÜS İÇİNDE YOLCU 

OLARAK BULUNAN ve BURSA GİRİŞİNDEKİ KAZADA 
ÖLENLERİN YAKINLARININ MİRASÇI OLDUKLARINI

BELİRLEYEN VERASET İLAMLARI YARALAN 
LARIN İSE HASTANE, DOKTOR ve İLAÇ MASRAFLARINI 
BELGELİYEN FATURALAR İLE BİRLİKTE ACENTEMİZİN 

GÜRLE İŞ MERKEZİ KAT 2 NO. 74'DEKİ BÜROSUNA
MÜRACAAT ETMELERİ ÖNEMLE DUYURULUR.

ŞARK SİGORTA ACENTESİ 

Necdet — Fatih BULUK

KAYIP

Zara Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum Nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Gülsen ÜNAL

SATILIK

MARANGOZ MALZEMELERİ
Marangozhanelerde kullanılacak PALETLİ ZIMPARA 

Makinesi ve çeşitli büyüklüklerde İŞKENCE’ler satılıktır.

TEL : (251) 81412-83444
Büyük Kumla Asfalt Et Mangal Karşısı Küçük Kumla

SAYIN GEMLİKLİLER
Fotoğraf çekimlerinde sîzlere en güzelini vermek 

otan 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 Nala Cad. GEMLİK

spor spor spor spor spor spor
Selimspor 1 - Umurspor 0

SAHA : SOĞANLI

HAKEMLER : Şerafettin Kırço (1), Ünal Önûr (3), Cen
giz Özyol (3).

SELİMSPOR : Ali (3), Osman (3), Ertan (3), Lokman 
. (3), Hüseyin (3), Apti (2), Mesut (3), önder (3), Ramazan 

(2), Cemil (2), Cengiz (2).

UMURSPOR : Cem (2), Hakan (2), Süleyman (2). Os 
man (2), Fatih (2), Erol (2), Ahmet (2), Mehmet (2), İs

mail (2), Adnan (2), Namık (2).
GOL : Dk. 19 Apti.

P.Y. Konutsan 2 - Gemlik 0
SAHA : HİPODROM 3

HAKEMLER : Kenan Yavuzoğlu (1), Selim Ataseven 
(2), Sabri Buga (3).

P. YERİ KONUTSAN : Ali (4), A.Rıza (2), Mehmet (2), 
Erol (2). Yılmaz (3), Bedri (2), Şenol (2), Tezcan (1). Ali 
(2), Sebahattln (3). Haşan (?). Ali (2).

GEMLİKSPOR : Savaş (1). Hakan (1), Gürol (2), Ümit 
(2), Adnan (2), Canip (1), Şenol (1). (Kemal 1), Özkan 
(1), (Eftal 1), Okan (2), Bilal (3), Durmuş (1).

GOLLER : Dk. 38 Seldhâttin, 44 Şenol.

R. Bosch 9 s Borusan 0
SAHA : HİPODROM 1
HAKEMLER : Mehmet Ovacık (2), Erdinç Tümer (2),

Hüseyin Koç (2).
ROBERT BOSCH : Gürsel (2), İsmail (2), Erdoğan (2), 

(Güven 2), Remzi (3), Necmi (2), Bayram (2), Zekeriyö 
(3), Behçet (3), Haşan (2), Ergün (2), Hüseyin (3), Erdo
ğan (3).

BORUSAN GÜVEN : Ercan (1). Recep (1), Zafer (1), 
(Vezir 1), Çan (1), Kubiiay (2), Abduüah (1), Abdurrah- 
man (1), Mehmen (1). Ramazan (1), Salih (1), Sümer (1). i

GOLLER : Dk. 7-44 Zekeriya, 32-59 Haşan, 39-46-47 Hü I 

şeyin, 67 Bayram, 78 Ergün.

SATILIK ZEYTİN MAHSULÜ

GEMLİK MEZARLIK MEVKİİ YOL ÜSTÜNDE 300 
AĞAÇLIK ZEYTİNLİĞİN MAHSULÜ SATILIKTIR.

Tel : Mesai saatleri (9-4) 12583’den Dr. Cahit Tezcakar

15 YIL ÖNCE
GEMLİK KÖRFEZ |

YIL : 3 SAYI : 127 FİYATI s 25 KURUŞ 29 KASIM 1975 
___________________________________

SOLAKSUBAŞI YİNE TİCARET ODASI BAŞKANI

İlçemiz Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri geçtiğimiz 
pazar günü Oda Meclis Salonunda yapıldı.

Sabağın erken saatlerinde Ticaret Odasının önü, oy 
kullanmak için gelen üyelerle doldu taştı. Bu yılki seçim 
ler diğer seçimlere nazaran çok çekişmeli geçti. Her 
meslek grubundan en az iki üç liste çıkarıldı. Yapılan se 

! çimler sonunda, 10 Meslek Komitesinden 5’er kişi seçildi 
ve bu beş kişi aralarında ikişer kişiyi Oda yönetim Mec- 

| lisini oluşturdu.

ÖĞRETMENLER "BASKI ve KIYIMLARI KINAMA” 
YÜRÜYÜŞÜ YAPACAK.

M.C. Hükümetinin iktidar olmasından sonra, öğretmen 
ler üzerindeki baskıların artması, 5 bine yakın öğretmenin 

| partizanca tutum nedeniyle sürülmesi, 6 öğretmenin öldü 

ı rülmesi, hayat pahalılığının önlenmesi ve kıyımların sona 
ermesi jçin.6 Aralık günü Bursa'da büyük bir yürüyüş ya 
pılacak.

İlerici memur derneklerinin, DİSK’in ve halkın da katı- , 
lacağı demokratik yürüyüş ve mitingde, TÖB-DER şunları 

i istemektedir.
MEY AK kesintileri faiziyle geri verilmeli. Disiplin ceza

ları kaldırılmalı, muayene ve tedavi ilkelerinin düzenlen
mesi ve kolaylaştırılması, sürgün ve aile parçalanmaları 
na son verilmesi, Bakanlık ve eğitim yuvalarındaki faşist 
militanların temizlenmesi, memurlar üzerindeki partizan 
baskılara son verilmesi, tüm memurlara grevll-toplu söz- 

j leşmeli sendika hakkının tanınması.

II MARMARA BİRLİK ON
İKİ GÜNDE 3 MİLYON 800 BİN LİRA DAĞITILDI,

Gemlik 72 No>” Marmara Birlik Zeytin Kooperatifi, 1975 
ürünü zeytin atımları için üreticiye 3 milyon 800 bin lira 
dağıttı.

Çek usulü ile ödeme perşembe günü başlamış cuma 
akşamı çalışma saatlerine kadar devam etmiştir.

Çeklerin bayramdan önce verilmesi, üreticiler arasında 
memnunluk yaratmıştır.

KÜÇÜK KUMLA’DA EMNİYET ÖRGÜTÜ KURULUYOR

Bilhassa deniz mevsimindi nüfusu büyük ölçüde artan 
Küçük Kumla’da, meydana gelen olayları daha etkin bir 
şekilde önleyebilmek amacıyla kurulacağını belirtilen, em 
niyet örgütünün merkezi İskele Mahallesinde olacaktır.

Kumla’da devamlı hizmet yapacak olan emniyet örgütü 
için Belediye Kurma Derneği iki katlı bir yapı kiralamıştır.

MANASTIR’DA

Deniz Manzaralı
Merkezi Sistem
Oto Parklı

Isıtmalı

3 Yatak Odası, I Salon
Net 90 2
Satılık Lüxs Daireler

ERKULLAR İNŞAAT 
Tel: 14488 - 14949 
Fax : 14488

Güler Ticaret
•KARABÜK DEMİR

• ÇİMENTO

• TUĞLA

6 BÎRİKET

SATIŞLAR! İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER

Tlf : 14637 — İstiklal Cd. No. 28 GEMLİK

KÖRFEZ BİRLİK EMLAK

TEL : 12769

Manastır'da 143 dönüm zeytinlik. 200 daire olup satılık

Manastır'da çift duvarlı deniz manzaralı uygun ödeme 
li Lüks daireler.

260 m2 düblesk terası ile 360 m2 daire Pazar caddesi.
Bursa Yalova Adapazarı asfaltlan üzerinde 300 dönüm 

ve parça araziler.

Dere kenarında 1012 dönüm arazi.

Bursa Ovaakca yolu cepheli 15 dönüm.

Şehir içinde imarlı 5 dönüm ve 15 dönüm.

Şehir içinde imarlı 240 m2 10 daire olur arsa.



SAHİBİ ve SORUMLU MÛDÛR

KADRİ GÜLER

Yönetim Yeri : istiklâl Cad. Ğûrçay
No. 5 - Tlf : 14223 — GEMLİK 

Dizgi ve Baskı

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

27 KASIM 1990 SALI

AMERİKAN AMETEK 
ithal Su Filtresi

75.000 Peşin
3X75.000 Taksit ile 300.000

Görmeniz Menfaatinizedir.

GlMPA TİCARET
Orhangazi Cad. No. 1 Gemlik

SATILIK DAİRE

PAZAR CADDESİ ÜZERİNDE 2 ODA. 1 SALON, 
BANYO ve TUVALETLİ 70 m2 DAİRE SAHİBİNDEN 

SATILIKTIR.

TEL : (251) 82686 İş. 85089 Ev.

Emin Türe
Emin Türe, Divan katipliğin
den ve tarife komisyonun
dan istifa etti'.

Belediye^ Başkanı Nezih 
Dimili’ye istifa dilekçesini ve 
ren Emin Türe, komisyonlar
da arkadaşlarıyla anlaşama
dığını, bu nedenle istifa etti
ğini söyledi.

İmar Komisyonundaki gö
revini sürdürdüğünü belirten 
Emin Türe, "Daha çok yok
sul kesimin oturduğu Hamidi 
ye Mahallesinde sokak ara
larında kalan bazı konutlara 
bir kat ilavesi verilmezken, 
Osmaniye, Kayhan ve baş
ka mahallelerde 4 katlar 5 
olabiliyor.; B^unaj anlam 'Vere
miyorum., Başta kendi korniş 
yon arkadaşlarımızla anlaşa 
mıyortız. Divân katipliği ve 
tarife komisyonundan isti
fam, bir tepkidir” dedi.

Erkek Cesedi
İlgililerin verdiği bilgiye gö 

re yaklaşık 30-35 yaşlarında 
'üzerinde kimi,iğ,i- bulunmayan 
erkek, cesedi, denizde bir ay 
■kadar kaldığı daha sonra ise 
şişerek sû yüzüne çıktığı ve 
karaya vurduğu belirlendi.

Kıyıda bulunan e'rkek cese 
dinin kimliğinin belirlenmesi
ne çalışılıyor;

_____

Japon Soba 
Kutlananlara Müjde..!

Shell Firma tarafından 
Türkiye'de İlk kez İthal edilen 

Özet Sıvı Soba Yakıtı

KEROSEN Geldi
18 Litrelik özel tenekelerde 
satışa başladık.

AYKUT TİCARET
Timur - Osman Korun
Hâmidiye Mah. Han Arkası Sok. No. 3/1 Gemlik
Tel: 13467 - 12566

Mı___ |-- I--—----- .--- ■
Sağlık Ocağına
Başkanı Teoman Ekim, daha 
öncede kulüp üyelerinin ilçe 
deki .okullarda yapılan aşı 
taramalarında kullanılmak 
üzere 5 bin adet enjeksiyo
nun Merkez Sağlık Ocağına 
verildiğini söyledi.

Gemlik Merkez Sağlık .0/, 
cağı grup başkan yardımcısı 
doktor Besim Çavuşoğlu ise 
yaptığı konuşmada ilk ve or 
ta dereceli okullarda başlatı 
lan aşı kampanyasında 3 
bin civarında öğrenciye Difte s 
ri, tetanoz, ’polio, rapel aşıla 
rının yapıldığının kullanılan 
enjeksiyonların daha sonra 
atıldığını söyledi.

D eniz bank
pandığı bildirildi. İlgililer Ge
nel Müdürlüğünün küçülme 
politikası ile dahi iyi hizmet 
verileceğinin bankanın adının 
da İhtisas bankası olacağını 
soyledılen

işçiler yüzde
Belediye iş Sendikası Bur

sa, Şube Başkanı Naci Le
vent Gbmlik Belediye Baş
kanlığına gönderdiği taslak 
sözleşmede ikinci yıl ücret
lerine yüzde 300 zam istedi. 
Belediye İş Sendikası ayrıca 
| bip lira o'an yemek ücreti 
nin 10 bin liraya çıkarılması 
nı istediler.

Öğretmenler İçin
larımıza verdiğini verebiliyor muyuz ? Hayır.

Dün de veremedik, bugün de'.
En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı emanet etti

ğimiz öğretmenler, devlet babadan aldığı aylıkla geçinemi 
yor. Bakın etrafınıza birçok öğretmen ikinci bir iş yapma 
gayretinde ve çabasında olduğunu görürsünüz.

Bu ayıbı örtme görevi Devlet Babanındır.
" Öğretmenler! Yeni nesil, Cumhuriyetin fedakar öğret 

menleri, sîzler yetiştireceksiniz. Eserin kıymeti, sîzin bece 
riniz ve fedakarlığınız derecesiyle uygun bulunacaktır." 
diyen büyük Atatürk, bir başka konuşmasında da :

" Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan toplu'uğu 
riun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır.” diyerek öğret 
mene verdiği değeri gösteriyor.

Atatürk döneminde öğretmenler, toplumun öncüleriydi. 
Maddi ve manevi olarak sıkıntıları yoktu. Bugün öğretmen 
lerimiz ekonomik sıkıntılarıyla sınıflara giriyorlar.

Artık bu gerçeği görelim ve TBMM bütçe görüşmeleri 
başlarken, öğretmenlerin ekonomik sıkıntılarını kulak ar
dı etmiyelim.

Gününüz kutlu, gönlünüz mutlu olsun sevgili öğretme
nim. . . <

Gemlik bizimdir, temiz tutalım

ikinci “Fatih”
damperli Fatih tipi' kamyon 
için anlaşma yapıldı. 50 mil
yon lirası peşin, kalana 6 ay 
vadeli alınan ikinci BMC Fa 
tih, önümüzdeki hafta ilçemi 
ze getirilecek. Kamyonu kul
lanacak bir şoför İzmir'e gön 
derildi.

Belediye Başkanı Nezih Di 
mili. Feri işlerinde büyük ek 
Sikliği görülen kamyondan 
sonra temizlik İşlerinde kul
lanılmak üzere fırçalı temiz
lik aracının satın alınacağı
nı belirterek, "ilçemizdeki 
tozla başedebilmek için fır- 
çaiı araca ihtiyaç duyuluyor. 
Çeşitli firmalarla temasımız 
sürüyor" dedi.,

Gemlik’ten DYP 
Kurultayına 218 
kişi katıldı
ile 218 kişi hareket etti. 
Kurultayda Yavuz Alemdar 
Merkez Karar Kuruluna ye
niden seçildi.

Tahlil 
sonuçları ne 
oldu
nuçlaf alınmadı. Aynı dm 
hava koşullarına göre j 
yaşanıyor. Parçalanan oj 
rımızın bedelin? kim öder 
cek. Bilinmeyen bu pelte 
madde nedir? Sonuçla | 
alınmasından sonra öğre I 

ceğiz."
Gemlikli balıkçılar İl' 

rım Müdürlüğü ve Çevre! 
lığı Müdürlüğünden dete 
yu tahlil sonuçlannıri te 
önce açıklanmasını beti 
lar. '

Turizm ve Tanıtma M1 
ği Başkanı Muarrem Al' 
un ağabeyi, Münip At!! 
yakalandığı amansız M' 
ğa yenik düşerek cumOV 
günü öldü. * 1 2 3 4 5 -

GAYRİMENKULUN AÇIKARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No. : 1988/547

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, 
adedi, evsafı :

Gemlik Topu Sicilinin 5.6.1975 tarih ve ada : 268, pafta 
1, parsel 6'da kayıtlı Gemlik Kayhan Mah. 1 Nolu Cadde 
de kain 143.70 m2 miktarındaki arşa üzerine inşaa edilen 
ve halen tapu kütüğünde kat irtifakı halindeki kargir 
apartmanın 2. normal kattaki 6/72 arsa paylı (4) 'bağım
sız bölüm sıra nolu (E.3) depo eklentisi bulunan, taşınma 
zın denize nazır, bir salon, bir balkon, 2 yatak odası ve 
mutfak ve wc ve banyosu mevcut bulunan kaloriferli mes 
ken bilirkişi tarafından 150.000.000.. (yüzellimilyon) lira 
takdir edilen mesken satışa çıkartmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :
1— Satış 7.1.1991 Pazartesi günü saat 14.00’den 14.20 

ye kadar Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiy 
le yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75 
ni- ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecbüunu ve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir 
bedelli ahcıçikmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kal 
mak sortiyle 17.1.1991 Perşembe günü aynı yer ve aynı 
saatlerde ikinci artırmaya çıkartacaktır. Bu artırmada da 
rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geç 
mesi şartiyle muhammen kıymetin %40 nisbetinde artıra 
na ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıyme
tin %20 nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mil 
li bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Sa 
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek 
üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu 
hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililer (+) bu gay 
rimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün için 
de dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları 
tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakı 

■ocaklardır.
4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde öden 

mezse İcra ve iflas Kanununun 133. maddesi gereğince' 
ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %30 faiz 
den alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme 
hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.-

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

0— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün 
derecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi'almak 
isteyenlerin 928/547 sayılı dosya numaraslyle memurluğu 
muza başvurmaları ifan olunur.

(İc. I'f. K. 128)
(+) İlgililer tabirine irtifak İcra Müdürü >

hakkı sahipleri de dehlldir.

Atasoy'un cenazesi â 
lik'te toprağa verildi.

Yerlere tüklrmek medeniyetsizliktir.

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 

HALI, HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELİ 

ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİL»

HAŞAN YAMAN

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

Tel : 16137-14479 GEMLİK? I
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