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PKK’cı eylemcilerin büyük soygunu

45 Kilo Dinamit Çalındı
Dinamitleringtahrip gücü^çok yüksek ilgililer çalınan dinamit
lerle iki|Boğaz|Köprüsü uçurulabileceğini söylüyor.
• CİHATLI KÖYÜNDE BULUNAN AYDINLAR TAŞ VE 

MICIR TESİSLERİNİN DİNAMİT DEPOSUNU BASAN 
SOYGUNCULAR, 45 KİLO DİNAMİT, 3470 ADET KAP

SÜL, 200 MANYETİK KAPSÜL, 1600 FİTİLİ ALIP KAÇ

TILAR.

• GECE BEKÇİLERİNİN AĞIZLARINI VE GÖZLERİNİ 
BANTLAYAN SOYGUNCULAR, CUMARTESİ GECESİ 
SAAT 23.30 SIRALARINDA İKİ ARABAYLÂ TÂŞ 
OCAĞINA GELDİLER. ARALARINDA KÜRKÇE KONU
ŞAN SOYGUNCULARDAN BİRİ POLİS KIYAFETİ GİY
MİŞTİ.

Gemlik Cihath Köyünde 
bulunan Aydınlar Taş ve Mı 
cır Tesislerinin dinamit de
posu, PKK mensubu olduğu 
sanılan kişiler tarafından ba 
sildi. Soyguncular 45 kilo d| 
namit, 3470 kapsül* 200 man 
yetik kapsül ve 1600 metre 
fitili çatarak kaçtılar.

Sursa ve Gemlik güvenlik 
güçlerini alarma geçiren 
soygun, cumartesi gece saat 
23.30 sıralarında gerçekleş
ti. Cihattı Köyü ile Şahinyur 
du Köyü arasında bulunan 
Aydınlar Taş ve Mıcır Tesis 
ferini basan soyguncular, 
gece bekçisi İbrahim Kılıç 
ife Yılmaz Zülkare’yi kaldık
tan yerlerde etkisiz hale ge 
tirdîkten sonra, dinamit de
posunun anahtarlarını zorla 
aldılar. Deponun ön kapısı
nın anahtarını bulamayan 
soyguncular, kapı kilidini 
yantannda- getirdikleri demir 
makasıyla keserek açtılar. 
Dinamit, fitil ve kapsülleri 
çalan soyguncular geldikle
ri araçla kaçtılar.

ÖN YOKLAMA
Dinamit deposu soygunu 

şöyle gelişti : Kurban Bayra 
minin dördüncü günü 34 pla 
kalı beyaz bir Murat oto ile

dört kişi Taş Ocaklarına ge 
lerek, kendilerinin vergi me 
m uru olduklarını ve köylerde 
denetim yaptıklarını söyledi* 
Araçlarının radyötörünün su 
kaynattığını da 'belirten şa 
hışlar, bekçi İbrahim Kılıç 
tan taş ocağı ile ilgili bazı 
bilgiler aldılar. Olay günü, Ih 
san Ateşli adlı şahsın taş 
ocağı bekçisi Y*Imaz Zülka- 
re ile birlikte gece nöbeti tu

tan İbrahim Kılıç, dinamit de 
poşunu kontrol ettikten son 
ra şantiyeye doğru çıkarken 
Yılmaz Zülkare’nin arkasın-
dan gelen biri etkisiz hale 
getirerek ağzını ve gözlerini 
bantladı.

Aynı anda yukarı bölümde 
de bekçi İbrahim Kılıç başka 
şahıslar tarafından etkisiz 
hale_getlrildi. Gözleri ve ağ
zı banttandı.

Bekçi İbrahim Kılıç’m ağzı 
na silah dayayan soyguncu
lar dinamit deposunun a- 
nahtarlarını istediler. Anah
tarların yerini söylemeyen 
bekçiyi-ölümle tehdij eden 
soyguncular, İbrahim Kılıç’ı 
dövdüler. Zorda kalan bekçi 
anahtarları soygunculara tes 
lim etti. Depoya giren soy
guncular dinamitleri ve kap

Devamı Sayfa 4 te

Kaçırarak kurşuna dizdiler

Sabıkalı Hırsız Komada Bulundu
K. Kumla’da ve çevrede 

birçok evi soymadan sabıka 
Iı olan Berkay Cengiz (28) 
adlı şahıs, Şahinyurdu köyü 
Radar mevkiinde kurşuna 
dizilmiş olarak yaralı bulun
du;

Kurban Bayramı öncesi 
Şahintepe yoluna gezmeye 
giden bir grup tarafından 
görülen Berkay Cengiz, Gem 
lik Devlet Hastanesine kaldı 
aldı.

Gemlik’ten Bursa Tıp Fa
kültesine sevk edilen yaralı, 
hastanenin yaraıyı kabul et
memesi üzering Bursa Dev 
fet Hastanesine götürüldü.

Burada ameliyata alınan sa 
bıkalı hırsız, komadan çıktık 
tap sonra konuştu.

Kendisini "İslâmî Cihat" 
adlı örgüt üyeleri tarafından 
Gemlik’te Murat 124 otoya 
bindirilerek kaçırıldığını iddi 
a eden Berkay Cengiz, ola
yı şöyle anlattı :

"Arabada 3 kişi idiler. Be 
nim önce gözümü bağladı
lar, bilmediğimi bir yere doğ 
ru götürdüler. Hava yeni ka
rarmıştı. Şahintepe civarın
da bir yere geldikten sonra 
gözlerimi açtılar. Benimle 
gün ağırana kadar sohbet 
ettiler. Kaçıranlar kendi ara

tanında ne yapacakları hak
kında tartışmaya başladılar. 
"Kaç git” dediler. Gemlik’e 
doğru kaçarken arkamdan 
kurşun yağdırdılar. "Yarala
narak düştüm. Sonra 'hiç bir 
şey hatırlamıyorum."

•Gemlik Cezaevinden 2 ay 
önce şartlı tahliye ile salıve 
rilen Berkay Cengiz’in vücu 
dunu çeşitli yerlerinden 5 
kurşun çıkarıldı. Sağlık duru 
rnunun iyi olduğu öğrenilen 
sabıkalı hırsızın kaçırılması 
ile ilgili olarak Gemlik ’Jan 
darma Komutanlığınca so
ruşturma başlatıldı.

Bayram öncesi korkunç cinayet

Yaşlı Tuvaletçlnin Boğazını Kestiler
Gemlik’te son yılların en 

korkunç cinayetlerinden biri 
işlendi. Mehmet Kemal İnci 
(63) adil tuvalet işleticisi. 
Sabit Turgut adlı şahıs tara 
fından boğazı kesilerek öldü 
rüldü.

Olay, Osmaniye Mahallesi 
Irmak sokakta bayram önce 
si meydana geldi. Saat 23.oo 
9 i rötarında evine dönmekte 
otan tuvalet işleticisi, iki yıl 
önce eşine zarta tecavüze 
yeltenen Sabit Turgut (38) 
Me karşılaştı. Yaşlı tuvaletcl 
ile arası açık olan boşta ge 
zer Sabit Turgut’ta tartışma 
ya başladılar. Tartışmadan 
sonra Mehmet Kernal Inci’ye 
art okluğu iddia edilen bıça
ğı hasmının elinden atan 8a 

bft Turgut, yaşlı tuvaletçinln 
brçakkı boğazım keserek kaç 
ö. i

KATİL YAKALANIYOR
Cinayetin Gemlik Emniyet 

Müdürlüğüne bildirilmesi ü- 
zerine, olay yerine gelen po 
üsler, katilı aramaya başla
dı. ilçenin giriş ve çıkışları
nı kontrol altına alındı. Sıkı 
arama sonucu katil zanlısı 
Sabit Turgut polisçe ilçe İçin 
de saklandığı yerde yakalan 
dı.

Adliye’ye sevk edilen katil 
tutuklanarak kapalı cezaevi 
ne kondu.

Yamaç Yolu 
ölüm Getirdi

Kayıkhane Mevkiinde bu
lunan yamaçtan düşen alkol 
|ü şahıs öldü.

İlçenin Orhaniye Mahalle
si Mustafa Kemal Atatürk

Devamı Sayfa 4 te

İkinci kordon ihale edildi

Gemllk’in Çehresi Değişecek
Gemllk’in çehresini değiş

tirecek olan Profösör Muam 
mer Aksoy kordonunun dü
zenleme ihalesi yapıldı.

Belediye Encümeninin 
Bayram öncesi toplantısın
da daha önce ihalesi ertele 
nen İlce girişindeki Prof. Mu 
ammer Aksoy kordonu, yeni 
den ihaleye çıkarıldı. Üç mü 
tehaîtlik firmasının katıldığı 
ihalede yüzde 7 kırımla iş 
Mürsel Metin’de 'kaldı.

Muammen bedeli 299 mil
yon lira olan Prof- M. Aksoy 
Kordonu düzenleme isi, 
yaz sonuna kadar bitirile
cek. Daha önce deniz kena
rına yığdırılan büyük kaya
lar, beton duvarla örülecek. 
Gemlik Belediyesinin imal 
ettiği bordür ve parke taşıy 
ta çevre düzenlemesi yapıla

rak, geniş yeşil alan, otopark 
Devamı Sayfa 4 te

Sahintepe’de Gaps

Taksi Şoförünü
Bıçak Zoruyla 
Kaçırdılar

Taksi şoförü Faruk Kire- 
remit (25) Küçük Kumla’dan 
yolcu olarak aracına binen 
iki kişi tarafıdan kaçırılarak 
bıçakla yaralandı.

Geçen hafta çarşamba gü 
nü saat 23.30 sıralarında K. 
Kumla Siteler mevkiinde 16 
T 5008 plakalı taksiyi durdu 
ran iki şahıs, Gemlik’e git
mek istediklerini söylediler. 
Yolcuları aracına alan şoför 
Faruk Kiremitçi Kumla’dan

Devamı Sayfa 4 te

MUHALEFET TOPLANTIYA GİRMEDİ

KRİTİK MECLİS
BUGÜN TOPLANIYOR
• Bugün toplanarak Belediye organ seçimlerini yapoaic 

olan Gemlik Belediye Meclisi, iki üyenin eksik olman 
nedeniyle muhalefet toplantıya girmedi, bâyiece ço
ğunluk sağlanamayınca Başkan Dimin toplantıyı bu 
güne erteledi.

Gemlik Belediye Meclisi Haziran ayinin toplantılarının 
sonuncusu muhalefet üyelerinin toplantıya katılmaması 
üzerine bugüne ertelendi.

SHP’li Belediye Meclis üyesi Mustafa Küçûksipahi’nin 
meclis üyeliği görevinden "yorguluk ve yaşlılık" nede
niyle istifa etmesi üzerine. Meclisteki sandalye sayısı 
sekizden yediye düştü, yapılan toplantı öncesi Gemlik 
Belediye Meclisinin mualefet üyeleri DYP, ANAP veRE- 
FAH partililer, bu kritik durumdan yararlanmak için bir 
araya geldiler. Ancak, ANAP’h üye Haşan Sezerin ve 
RP’li üye Mahmut Kökbıyık’ın toplantıya katılmaması 
planı klt üst etti.

Devamı Sayfa 4 te

Belediye Parkı ile Çocuk 
Parkı Hiımete Girdi
• Gemlik Rotary Kulübü İle Belediyenin ortaklaşa yap 

tırdığı Çocuk Parkı İle Belediye Parkı törenlerle hiz
mete açıldı. SHP’li Belediyenin parkının açılışını A- 
NAP Sinop Milletvekili Hilmi Biçer yaptı.

Gemlik Rotary Kulübü ve Gemlik Belediyesinin ortakla 
şa yaptırdıkları Çocuk Parkı ile Gemlik Belediye Parkının 
yeni düzenlenmiş şekli törenlg açıldı. SHP’li Gemlik Be 
tediyesinin, park açılışını ANAPTı milletvekili yaptı.

Gemlik Rotary Kulübü tarafından projelendirilen, işçi
lik ve demir akşamı yaptırılan Çocuk Parkına 75 milyon 
lira harcandı. Açılışını Rotary 242. Bölge Guvernör Tem 
silcisi Konuralp Başol’un yaptığı çocuk parkında, yeşil 
alanlar, oturma grupları ve çocuklar tein oyun alanları 
bulunuyor.

Devamı Sayfa 2*de

GEMLİK SALI PAZARINDA SANATINI İCRA EDİYORDU.

Yankesiciye Suç Üstü
Mustafa Taş (19) adlı genç Gemlik Sah Pazarında yan 

kesicil'ik yaparken polis tarafından suçüstü yakalandı.
Bir süre önce Muş’tan Gemlik’e gelen ve üç arkada-

Devamı Sayfa 4 te

EKMEK SIKINTISI OLDU.

Bayramda Kumla Doldu
Kurban 'Bayramı süresince sahiller tıka basa doldu.

Devamı Sayfa 4 te

TAŞI GEDİĞİNE

Esmesen de*-.
NE DEMİŞLER, "ESMESEN DE GÜRLE." 
AKBULUTTA GÜRLEDİ.
AMA, LÂKİN ÇOK GEÇ..

YOL ÜFÜRDÜ, SEL GÖTÜRDÜ.
BORUSUNU ÖTTÜREN ÖTTÜRDÜ.
HAYDİ KALK! HAYDİ KAAALK, HAYDİ 
KAAAAAAALKKK...

'bnan Jattur
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S.S. ÖZ DAMLA KENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ 
GENEL KURULA DAVET

I S.S. Damla Kent Yapı Kooperatifini tüm aktif ve pası 
| fi ile devr alması sonucu Kooperatifler kanununun 84. 

maddesi gereği bu kooperatifin ortaklarından oluşan ko
I aperatifimiz aşağıda gündemi görüşmek üzere 3.8.1991 

Cumartesi günü saat 13.00'te Hamldiye Mahallesi Gaz
hane Caddesi Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Der

I neğl Lokali Gemlik-BURSA adresinde olağan üstü toplan
I tı yapmayı kararlaştırmıştır. \
I Tüm ortaklarımızın anılan tarihte toplantıya katılma
I lan rica olunur.

YÖNETİM KURULU

j GÜNDEM :
1— Açılış, divan heyeti seçimi ve saygı duruşu
2— Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması

1 3— Bilanço ve gelir-gider farkı cetvelinin okunması
f . 4— Denetim kurulu raporunun okunması

9— Genel kumla okunan faaliyet raporu, bilanço ve 
’ geiir-gider farkı çetveli ile denetim kurulu raporunun 

müzakeresi, kabul veya reddi hakkında ayrı ayrı karar 
' alınması

6— Yönetim kurulunu^ ibrası
7— Denetim kumlunun ibrası
8— Yönetim kurulunun asil ve yedek üye sayısı ve

I görev süresinin tesbiti ile asil ve yedek üyelerinin 
f seçimi 
r - 9— Denetim 'kumlunun asil ve yedek üye sayısı ve 
' görev süresinin tesbiti ile asil ve yedek üyelerinin seçimi

10— Yönetim kumlu üyelerine verilecek ücretin veya 
hakkı huzumn tesbiti

11— Ortaklık ödentilerinin tesbiti. Ortaklık ödenti borçu 
t olan üyelerin durumlarının görüşülmesi ve karara 
ı bağlanması

12— Dairelerin yeri yapı durumu vesair özelliklerine
• göre kıymet takdir komisyonu raporunun görüşülmesi 
f ve karara bağlanması

13— Dilek ve temenniler
| 14— Kura çekimi ile konutların dağılımı

15— Kapanış. ’

’ SATILIK ZEYTİNLİK

BIJ'rsa YOLU SANAYİ SİTESİ KARŞISINDA (Karanlık 
( -Rere) MEVKİİNDE 5 DÖNÜMLÜK İÇİNDE 130 ZEYTİN 
I AĞACI BULUNAN ZEYTİNLİK SATILIKTIR.

Tel : 20963 r GEMLİK

W Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

KAYIP

Bursa Bağ-Kur Müdürlüğünden almış olduğum
646317915 nolu sağlık karnemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Gülseren ULUOCAK

KAYIP

Bilecik ilinden almış olduğum Nüfus cüzdanımı kaybet 
tim. Hükümsüzdür. 1

Ahmet KUYUBAŞI

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum Nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Talat ŞİMŞEK

KAYIP

Ağrı ilinin Hamur Kazasından almış olduğum Nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Ramazan ERGİŞİ

KAYIP

Ankara Kara Harp Okulundan aldığım kimliğimi kaybet
tim. Hükümsüzdür.

TAMER YILDIRIM

Tibel Restaurant
25 Yıldır Gemliklilere hizmet 
etmekten mutluluk duyar

Günlük taze balık . sıcak soğuk 
mezeler itinalı servisimizle sizlerin 
emrindeyiz.

Teli 12146 — GEMLİK

Be’ediye Parkı ile Çocuk
Parkı Hizmete Girdi

Çocuk porkım Belediye aracılığı ile Gemlik'ti 
ra armağan ettiklerini söyleyen Gemlik Rotor/ Kt4rW, 
Başkanı Teoman Ekim, Rotar/nîn amacının hizmet ooj 
ğunu, bu amaçla Gemlik'te kalıcı etkinliklere önem ver- 

! diklerini bildirdi. Kalabalık davetti ve çok sayıda çohp 
ğun hazır bulunduğu açılışta konuşan Gemlik BeJedr/e 

| Başkanı Nezih Dimili'de amaçlarının yeşili her yana yay 
I mak olduğunu belirterek, "mali olanakların ©f/erdiğince 
I de ilçenin birçok merkezine Çocuk bahçeleri yapmak,. 
İdedi.

ANAP'LI MİLLETVEKİLİ
Gemlik'in tek parkının yeniden düzenlenerek hizmete 

açılışı törenlerinde ilçede bulunan ANAP Sinop Mîltetve 
■kili Hilmi Biçer'i kurdela kesmeye davet eden Başkan 
Dimili'nin jesti, SHP'liler arasında soğuk duş etkisi yapar 
ken, ANAP'lılar tarafından memnuniyet yarattı. Park açı 
lışını yapan Hilmi Biçer, çevr© sorununun Türkiye günde 

I minden inmediğini, hertarafm betonlarla kaplandığı bir 
zamanda bir nebze dp olsa, yeşili korumanın büyük öne 
mi olduğunu söyledi.

Gemlik Belediye Parkı Belediye teknik elemanı ve işçi 
si tarafından yapıldı

Gemlik Körfezinde ı ulılınu

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünce Gemlik Körfezinin çe
şitli noktalarından alınan su örneklerinde yüksek oranda 
kolibasilîne rastlandı.

Bursa 'İl Halk Sağlığı laborantlarınca, 5 Haziran günü 
i Gemlik'in Sunğupek, Kumsaz, Kurşunlu. Siteler, Kurşunlu 

Kızılay kampı1, Kurşunlu Köy altı plajı ve Gemlik Halk 
plajından alınan su örneklerinin laboratuar inceleme 
sonuçları belli oldu. Buna göre Sunğipek, 'Kurşunlu Si 
teler ve Kurşunlu Kızılay Kampı önlerinde dünya stan 
dartlarının üzerinde kolobasiline rastlandığı bildirildi.

Gemlik Merkez Sağlık Ocağı Halk Sağlığı Müdürlüğün 
ce denize girilmesinin sakıncalı olduğu bu yörelerin 
Belediye Başkanlıklarına ve köy Muhtarhkannca «yancı 
cı lehva konması istendi. ■ , ■ ■

"SMMO Oda Temsilcisi Uyardı

Muhasebeciden Makbuz Alınız
Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Gem

lik Temsilcisi Mahir Gencer, mükelleflerin zor durumda 
kalmamaları için muhasbecilerinden her ödedikleri para 
karşılığında makbuz almalarını istedi.

Gencer.bazı Muhasebecilerinin mükelleflerinden SSK 
primlerini ve vergi borçlarını zamanında yatırmayarak me© 
leğe gölge düşürdüklerini belirtti. Gençler, "Oda olarak ti 
tiz bir şekilde çalışarak mesleğin saygınlığını korumağa 
çalışıyoruz. Yanlış yapan arkadaşlarımıza uyanda buluna 
cağımızdan kimse kuşku duymasın" dedi.

Öte yandan .ruhsatsız çalıştığı saptanan Halil Keskin 
8 adlı muhasebecinin Oda tarafından hakkında dava açıldı

ğını ve davanın sürdüğünü söyleyen Gencer, mükellef? 
lerin ‘borcunu zamanında ödemeyen bir muhasebecinindi 
kesin ihraç isteği ile Oda Disiplin Kuruluna verildiğini 

I bildirdi.

I
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* FATUR A
* PERAKENDE SAT1ŞFIŞI
* ADİSYON
* SEVK İRSALİYESİ
* TAŞIMA IRSALYESI
* MÜSTAHSİL MAKBUZU
* GİDER MAKBUZU

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve 

Her Türlü
Basım işleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

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

S® İMİ ÖSS SSI Bili üü

I 
i
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I 
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Kirlilik yüzünden yarışmalar yapılmadı
Hüzünlü Kabotaj Bayramı

1 Temmuz Kabotaj hakkının Türk karasularında kullanıl 
maya başlanmasının bu yılkı törenlerinde yüzme ve tekne 
yarışlarının yapılmaması üzüntü yarattı..

Gemlik Körfezindeki yüksek orandaki kirlilik nedeniyle 
Kutlama Komitesi gösterileri programa' almadı. Dûn dü
zenlenen törende Atatürk Anıtına çelenk konup saygı du
ruşunda bulunuldu. İstiklâl Marşının söylenmesinden son
ra Liman Başkanı Eftal Taşçılar günün önemini belirten 
birkonuşma yaptı. Şehitler için denize çelenk atılıp saygı 
duruşundan sonra törenler sona erdi. Gece motor gezisi 
düzenlendi.

KAYIP

Ehliyetimi SHP üyelik kartımı ve Bankamatik kartımı 
kaybettim .Hükümsüzdür.

NURETTİN DURMUŞ
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K'.X , . Kurşunlu Spor Kulübü Derneği Tüzüğü

SAYFA ; 3

Derneğin Adı ve Merkezi :
Madde 1— Derneğin adı Kurşunlu Spor Kulübü'dür.
a) Merkezi Gemlik Kurşunlu Köyü'dür.
b) Renkleri Mavi beyaz siyah amblemi Zeytin dalıdır.
Madde 2— Derneğin amacı, üyelerine ve sporcularına 

çeşitli sporları yaptırma olanağı sağlamak, karşılıklı sev 
gi ve saygıyı yerleştirmek, ruhsal ve bedensel olarak 
sağlam yetişmelerine katkıda bulunmak, boş zamanlarını 
değerlendirmektir.

Bu amacı gerçekleştirmek için
a) Yukarıdaki amacı gerçekleştirmek için çalışma ko 

nularına ve yürütülecek spor dallarını yürürlükteki spor 
hareketlerinden sorumlu devlet kuruluşlarının yönetme 
liklerine göre belirlemek.

b) Çalışma biçimleri : .
Dernek kurulu veya yönetim kurulunca saptanacak 

spor konularında toplantılar, konferanslar verip, panel 
ler ve benzeri çalışmalar düzenleyebilir. Düzenlenecek 
.her türlü spor yarışmalarına katılabilir, yarışmalar düzen 
leyebilir. Yurt dışındaki spor yarışmalarına da katılabi 
lir. Uğraştığı' spor dallan ve konuyla ilgili her türlü top 
lantılara temsilci gönderebilir.
I Demek Kurucular? :

Madde 3— Dernek Kurucuları Şunlardır :

Adı Soyadı Baba Ddı
Doğan* Kosova Ahmet
Cengiz Güneş M. Nuri 
Erhan Süzer İsmail
Hüseyin Ormancılar Halim 
Süleyman Demir Mehmet
Vahit Balhan İsa
Erdal Süzer Kayaali
Tamer Dalkılıç Tahsin

Demek kuruculann adresi

D.Tarihi Uyruğu Mes.
Bursa 1963 T.C. Çiftçi

Bursa 1967 T.C. Çiftçi
Gemlik 1967 T.'D. Şoför

Gemlik 1969 T.C. Çiftçi
Gemlik 1962 T.C. Çiftçi
Gemlik 1967 T.C. Çiftçi

Gemlik 1966 T.C. Bakkal 
Mudanya 1967 T.C. Serbest 
iri Kurşunlu Köyü’dür.

Demeğe üye olmak, üyelikten çıkarmak ve çıkarılma 
şart ve şekilleri :

Madde 4— Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 
ve onsekiz yaşını bitirmiş bulunan ve dernekler kanunu 
hükümierine göre üyelikleri yasaklanmamış olan herkes 
demeğe üye olabilir.

Kanunun onaltmcı maddesinde belirtilen hususlar yeri 
ne getirilmek kaydıyla kamu, görevlileri de üye olabilirler

Kanunun dördüncü maddesinde ikinci fıkrasının (2) 
ve (3) numaralı bencilerinde gösterilenler ile diyer kanun 
tann demeklere üye olamayacakları belirlenen kişiler 
Be orta okul ve orta öğretim öğrencileri demek üyesi 
olamazlar.

Kanunun dördüncü maddesinin ikinci fıkrasının dördün 
cû bendinde gösterilenler bu bendte belirtilen yasak sü 
resince demeğe üye olamazlar.

Yüksek öğretim öğrenci derneklerine, öğrenci olanlar, 
bu kanunun otuzdokuzuncu maddesinde gösterilen der 
nekJere, demeğin kurulduğu kamu kurum ve kuruluşla 
anda çalışmayan kamu hizmeti görevlileri ve kamu hiz 
(netlerinde çalışan meslek mensuplan tarafından kuru 
lan demeklere de o meslekten olmayanlar ile mil 
let vekilleri üye olamazlar.

Türk vatandaşı olmayanlar derneklere üye olabilmele 
ri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o 
yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olma 
sı gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Üyelik Haklan ;
Madde 5— Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan 

mûracatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya 
isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müra 
cat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Yüksek öğretim öğrencilerini, kuramlarından alacakla 
rı öğrenci belgesi ile yaptıkları- müracat üzerine üyeliğe 
kabulleri zorunludur.

Madde 6— Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve der 
nekte üye kalmakta zorlanamaz. Her üye istifa etme hak 
kına sahiptir.

Madde 7— Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler 
arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve meshep, aile, 
zümre ve sınıf farkı yoktur. Tüzüğe eşitliği bozan veya 
bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

Medde 8— Dördüncü maddede belirtilen kamu hizme 
ti görevlileri dernekler kanununun 16 maddesi hükümle 
ri gereyince üye olabilecekleri dernekleri Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri özel bilir kaynağı veya özel imkan 
lan kanunla sağlanmış olan kamu yararına çalışan der 
nekferin yönetimle denetleme kurullarında görev alamaz.

Üyelikten Çıkarılma i
MaMe 9— Üyelerden :
o) YasalarirtHZO dernek tüzüğüne aykırı veya amaca za 

rar verici horaket edenler. Kanunların ve dernek tüzüğü 

nün koyduğu esaslara göre üye olma hakkını kayıp 
edenler.

b) Aidatınj tebliğe rağmen (30) gün İçinde mazeretsiz 
olarak ödemeyenler yönetim Kurulu kararınca üyelikten 
çıkarılırlar. Dernekten çıkarılanların toplanacak ilk genel 
kurulunda itiraz hakları vardır. Genel kurul karan kesin 
dır Dernekten çıkan veya çıkarılanlar önceden yaptıkla 
rı yardım ve aidatlarını geri isteyemezler.

Dernek genel kurulunun kuruluş şekli ve toplanma 
zamanı :
Madde 10— Dernek genel kurulu derneğe kayıtlı asil 

üyelerden varsa şubeleri temsilci üyelerden teşekkül eder 
Genel kurulun toplantı gününden bir ay öncesin© kadar 
aidatlarını ödemeyenler toplantı nisabında göz önüne 
alınmaz ve oy kullanamazlar. Aidatını ödemeye^ asil üye 
ler ile fahri üyeler dinleyici olarak toplantıya katılabi 
lirler, diiek ve temennide bulunabilirler. Dernek tüzüğü
nün gazetede yayınladığı tarihi takip eden altı ay içinde 
ilk genel kurul toplantısını yapar.

a) İki senede bir OCAK ayında olağan.
b) Yönetim ve/a denetleme kurullarının gerekli gördü 

gü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin isteği1 
üzerine olağan üstü toplanır. Genel kurul, toplantıya, 
yönetim kurulu tarafından çağrılır, denetleme kurulunun 
veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine 
yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya 
çağırmassa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bu 
lunan üyelerden birinin müracatı üzerine mahalli Sulh 
Hukuk duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişi 
lik bir heyeti genel mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma 
yaparak bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlen 
dirir.

Madde 11— Yönetim kurulu genel kurula katılma hak'^ 
kı olan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katı | 
lacak üyeler en az onbeş gün önceden günü saati, yeril 
gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle top! 
lantıya çağrılırlar. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması! 
halinde toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının hangi a 
gün yapılacağı belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci top I 
lantı arasında bir haftadan daha az zaman bırakılamaz.! 
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yeril© toplantı, gün! 
demi toplantı gününden enaz onbeş gün önce mahallin! 
en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya H 
toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir. Top! 
lantıda başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum gen'! 
bırakma sebepleride belirtilmek suretiyle toplantı ilanının! 
yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan vererek ilan duyurulur.! 
İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç! 
iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esasla! 
ra göre yeniden çağırılırlar. Toplantı ikinci fıkra esasla ! 
rina göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.!

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

Madde 12— Genel kurul katılma hakkı, bulunan üyele! 
rin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır.
da çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katı H

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantı» 
lan üye sayışı dernek yönetim ve denetleme kurulları üyelM 
tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde 13— Genel kurul toplantıları ilanda belirtilen V-i 
ve mahallin en büyük mülki amirine bildirilen gün, saat 
ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim 
kurulunca düzenlenen listedeki adların karşısına imza 
koyarak toplantı yerine girerler.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyu 
nu bizzat kullanır. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile 
alınır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Dokuzuncu maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış ise 
bir tutanak ile tesbit edilir. Toplantı yönetim kurulu baş 
kam veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden 
bir tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olmasının, 
toplantının ertelenmesini gerektirmez;

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan 
ve başkan vekili ile -katip seçilir. Toplantının yönetimi 
gelen kurul başkanına aittir. Katipler toplantı1 tutanağını 
düzenler ve başkanla birlikte imzalarllar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim 
kuruluna verilir. Toplantıda yalnız gündemde yer alan 
maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üye 
lerin enaz onda biri tarafından görüşülmesi, istenen ko 
nularin gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulun görev ve yetkileri :
Madd 14— Genel kurulda görüşülüp karara bağlana 

cak hususlar şunlardır.

1— Dernek organlarının »eç "<es.
2— üerneK tüzüğünün
3— /enerim ve denetfem© kururiorı raponamn goru 

şüim&si, yönetim kurulunun ıora edilmesi
4— Yönetim kurulunca nazırlanan bütçenin 

aynen veya aeğiştiriiip Kabul edilmesi
5— Dernek için gerekli taşınmaz ma^kırm a&m 

ması veya mevcut taşınmaz maifanp satılması hususun 
da yönelim kuruluna yetki verilmesi

6— Derneğin federasyona katılması veya ayrılması de 
legelerin tesbiti

7— Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt 
dişındakı dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması 
veya ayrılması

8— Derneğin fesh edilmesi
9— Mevzucun ?.e.;ûisine verdiği d.ğer görevlerin yeri 

ne getirilmesi
Yönetim ve Denetleme Kuruiian :
Madde 15— Yönetim kurulu 5 (beş) asil ve (beş) ye 

dek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca gizli oy 
ile seçiliri Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde en 
çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin göreve 
çağrılması zorunludur.

Toplantı günleri kurulca tesbit edilir. Ve üyeler arasın 
da görev bölümü karara bağlanır. İlk toplantı en 
yaşlı üyenin başkanlığında yapılır. Toplantılarda salt ço 
ğunluk aranır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar 
verilir. Üst üste yeya yılda on toplantıya mazeretsiz ya 
hut kabul edilir mazeret olmaksızın katılmayan üyeler 
kurul üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna göre dair ka 
iarı ilgilinin süre verilerek savunması alındıktan sonra 
yönetim kurulu karar verir.

’fj; Madde 16— Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar se 
fibebiyle yedeklerinin de yerine getirilmesinden sonra üye 
!tam sayısının yarısından- aşağı düşerse genel kurul mev 
gcüt yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyele 
■ri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.
® Çağrının yapılması halinde dernek üyelerinden birinin 
■başvurması üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma 
■yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi bir 
tay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 17— Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine 
getirir.

1^— Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üye 
lerinden bir veya birkaçına yetki vermek ve derneğin ma 
li gücüne göre yürütme birimi oluşturmak.

2— Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve 
şube kurucularına yetki vermek.

3— Derneğin gelir v© gider hesaplarına ilişkin işlem 
leri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak 
kurula sunmak.

I
4— Türk vatandaşı olmayanları dernek üyeliğine kabu 
lü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük müi 
ki amirliğine bildirmek.
5— Mevzuatın ve yönetmeliklerin kendisine verdiği di 

ğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.
Madde 18— Denetleme kurulu üç asil, üç yedek üye 

den -teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir.
Bu kurul demeğin hesaplarını ve çalışmalannı devam 

zlı denetleyerek askeri altı ayda bin hazırlayacağı rapor 
İarı yönetim kuruluna ve toplandığında da genel kurula 
sunar. Ayrıca üyelerin dernek çalışmaları hakkında ihbar 
lan üzerine de rapor hazırlayarak gereğini yapar.

Yönetim kurulu her türlü İşlem ve hesap dosyalannı 
talebinde denetleme kuruluna göstermeye mecburdur. 
Yönetim kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı takdirde 
denetleme kurulu Zabıtla bunu tesbit eder. Genel kuru 
lun toplantıya çağırmasını sağlar. Suç teşkil eden husus 
ların tesbiti halinde durumu ilgili makamlara iletir.

Madde 19— Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 7 
(yedi) gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından sayı 
lan organlara seçilen ve yedek üyelerin ad ve soyadları 
baba adları, doğum yeri ve târihleri, meslekleri ve ika 
metgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük 
mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Şube Kuruluşları :
Madde 20— Demeğin şubesi yoktur.
Madde 21— Üyeler girişte 5000 TL. giriş aidatı ve yıl _ 

da 24.000 TL. üye aidatı öderler. Bu miktar yıllık olarak 
verileceği gibi aylık taksitler şeklinde de ödenebilir. Öde 
me şekli ve zamanı üyenin talebide göz önüne alınarak 
yönetim kurulunca tesbit edilir. Yapılan bu tesbit her 
üye için üye kayıt defterine işlenir.

Tüzük Değişikliği *:
Madde 22— Derneğin tüzüğü merkez genel kuruluna 

iştirak edön üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile değişti 
rilir. Yapılan' değişiklik kuruldaki usule göre ilan ettirile

Devamı Sayfa 4’te
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45 Kilo Dinamit Çalındı
BEKÇİLER BAĞLANIYOR

Taş Ocağı bekçileri • İbrahim Kılıç ve Yılmaz Zülkare 
nin ellerini de arkadan bağlayan soyguncular ocaklarda 
tuvalet ve duş olarak kullanılan bölüme giderek bekçi 
leri kapadılar ve karanlıkta kayboldular.

Kapatıldıkları yerden 3 saat sonra kurtulan gece bek
çileri Cihatlı Köyüne giderek Ahmet Aksoy adlı arkadaş 
larını uyandırdı. Birlikte PTT görevlisinin evine gidilip 
mal sahiplerinden Necati Aydın’ı aradılar. Bulamayınca, 
İhsan Ateşli adlı taşçıya başlarında^ geçen anlatıldı. İh 
san Ateşli'nin Necati Aydın'a haber vermesinden sonra 
Gemlik Jandarma Bölük Komutanlığına durum bildirildi.

Aynı anda alarma geçen jandarma bütün Türkiye'ye 
olayı duyurdu.

Cihatlı Köyü halkından Ahmet Aksoy, arkadaşlarının 
başlarından geçen olay[ şöyle anlattıklarını söyledi :

“İbrahim ve Yılmaz’ı tuvalete kapatan soyguncular, 
kendi aralarında kürtçe konuşuyorlarmış. Bir ara araçla 
rın telsizi ile konuşurlarken “Patron işi bitirdik. Bunları 
öldürelim mi" demişler. Kürtçe konuşurken de birbirleri 
ne "dede” diye lakablarıyla hitap ediyorlarmış. Yılmaz 
Zülkare bir süre önce miyd© ameliyatı oldu. Bekçileri ka 
pattıklan zaman canı yanmış; ameliyatlı olduğunu söyle 
miş. Bunun üzerine başının altına sünger bir yastık koy 
muşlar. Bu şahısların bayramın dördüncü günü kendile 
rini vergi memuru diye tanıttıkları kişiler olduklarını sa 
nıyorlar. Tesislerin köpeğine de bir ay önce yine beyaz 
bir 34 plakalı araç çarparak ölümüne neden olmuş. İyi 
niyetli kişiler olmadıkları belli. "İbrahim ve Yılmaz 
ellerindeki ipi kendi çabalarıyla çözmüşler. İbrahim'in ce 
binde küçük bir çakı varmış. Yılmaz sürüne sürüne ibra 
himln yanına yaklaşıp çakıyı almış ve ipleri kesmiş. 
Böylelikle kurtulmuşlar."

Olaydan sonra görüştüğümüz Aydınlar A.Ş. yönetim 
kurulu üyesi Cevat Aydın, çalınan dinamitlerin tahrip gü 
cünün çok yüksek Öldüğünü maddi değerinin bunun ya 
nında önemli olmadığını söyledi. Dedelerinden beri taş 
ocağı işlettiklerini belirten Cevat Aydın, "her taş ocağı 
çalıştıranın korktuğu olay dinamit depolandır. Bu konu 
ya köklü bir çözüm getirilmesinde çok yarar vardır” dedi.

KRİTİK MECLİS
BUGÜN TOPLANIYOR

MECLİS TOPLANAMIYOR
Mualefetin kendi aralannda Meclis organları için an 

laşma yaptığını gören SHP'liler, durum üzerine telaşa ka 
pıkfılar. Meclis toplantısının başhyacağı saatlerde DYP 
İlçe Başkanı Aydın Erenoğlu, ANAP İlçe Başkanı Esat 
Coşkun ve RHP Başkanı Osman Kahveci, Meclisin DYP 
Grup Salonunda üyelerle gizli, toplantı yaptılar. Bu ara 
da, muhalefet üyelerinden iki kişinin eksik olduğu görü
lünce, meclis toplantısına girmeme kararı alındı.

Saat 14.00'de Belediye Meclis toplantısını açan Başkan 
Dimili, çoğunluğun olmadığını, görünce. Belediye Yasası 
nın 68, Maddesine dayanarak, toplantıyı 2 Temmuz ta
rihine erteledi.

SHP'li Küçüksipahi'nin istifasının yine görüşülemediği 
toplantıdan sonra ek süre alındı, Bugün yapılacak top
lantıya muhalefet partilerinin tüm üyelerinin katılması 
bekleniyor. Anlaşma sağlanamazsa muhalefet belediye 
organlarının tamamını ele geçirebilecek.

Belediye Meclisinde SHP'nin 7, DYP'nin 4, ANAP'ın 2, 
REFAH Partisinin ise 2 üyesi bulunuyor.

Taksi Şoförünü Bıçak Zoruyla
çıkışta bıçakla tehdit edilerek, Şahinyurdu yoluna sokul 
du.

Radar önlerine katlar bıçak tehdidi ile yol alan araç, 
burada durduruldu. Şoförü aşağıya indiren kimliği meç 
hul kişiler taksi şoförünü bağladılar. Bu arada üzerinde 
ki paraları da alarak taksi şöförü Faruk Kiremit') gelişi 
güzel 8 yerinden bıçaklıyan gaspçılar geldikleri taksiye 
şöförûde alarak yola koyuldular, Gemlik yol aryımına 
geldikleri sırada şöförü elleri ayakları bağlı vaziyette 
araçtan atan şahıslar olay yerinden kaçtılar.

Yol üzerinde bir orman görevlisi tarafından bulunan 
Faruk Kiremit, Gemlik Devlet Hastanesinde ilk mûdahe 
»esi yapıldıktan sonra Bursa Tıp Fakültesi Hastanesinde 
tedavi atana atındı. jL i k

Bayramda Kumla Doldu
Dört gün süren Kurban Bayramının ikinci gününden 

itibaren akın akın sahillere koşan vatandaşlar, kirliliğe 
aldırış etmeden kendini sulara bıraktılar.

Küçük Kumla’da Bayramın ikinci günü ekmek sıkıntısı 
baş gösterdi. Fırınların kapalı olması nedeniyle tedbir al 
mayan bazı vatandaşlar, ekmeksiz kaldı. Bunun üzerine 
Kumla’da bir fırın ikinci gün ekmek çıkarmağa başladı. 
Ekmek almak isteyenler yüzlerce metre kuyruklar meyda 
na getirdiler.

Kurban Bayramı tatilinde Kumla’da her gece olay çık 
ması üzerine, güvenlik güçlerinin çoğaltılmasını ve mo 
dem cihazlarla donatılmasını belde sakinleri tarafından 
istendi.

Yankesiciye Suç Üstü
şıyla birlikte K. Kumla’da kalan Mustafa Taş Bayram ön 
cesi Salı Pazarına gelerek Mehmet Akkan adlı şahısın 
cebinden 1 milyon 600 bin lirasını çaldı. Daha sonra Arif 
Koç adlı kişinin de cüzdanına atan yankesici, sanatı 
nı icra ettiği sırada sivil polisler tarafından suçüstü 
yakalandı.

Mustafa Taş’ın Emniyette yapılan soruşturmasından 
yankesicilikten sabıkalı olduğu öğrenildi. Genç yankesici 
adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Gemlik Çehresi
ve dinlenme yerleri yapıla
cak.

Gemlik Belediye Başkanı 
Nezih Dimili, kordonun tam- 
mamlanmasıyla ilçenin 
çehresinin değişeceğini be 
lirterek şunları söyledi :

"Bu güne kadar hizmetle
rimizi daha önce el değme
miş olan arka mahallelere 
götürdük. Hamidiye Mahalle 
si ile Osmaniye Mahallesi
nin alt yapı sorununu ta
mamladık. Şimdi ise, ilçenin 
en güzel köşelerinden biri 
olan kordona el atıyoruz. ’Ça 
lışmalarımız bittiğinde Prof. 
Muammer Aksoy kordonu 
ile Gemlik’in görüntüsü deği 
şecek."

Yamaç Yolu 
ölüm Getirdi
bulvarındaki, konutları, Yeni 
Mahalleye bağlayan yolun
dan çıkan Cemalettin Çakıcı 
(50) adlı şahıs, Apak Cami
sine akşam namaz kılmaya 
gelen cemaat tarafından ölü 
olarak bulundu.

İki gündür evine gitmeyen 
ve ailesi tarafından merak 
edilen Cemalettin Çakıcı’nın 
yar yolundan Kumla Cadde
sindeki evine çıkarken den
gesini kaybederek cami ar
kasına yuvarlanarak öldüğü 
sanılıyor.

Olayla ilgili olarak soruş
turma başlatan Gemlik Cum 
huriyet Savcısı Kaya Kabacı 
oğlu cesedi adli tıpa yolladı.

İznik gölü kıyısında tabiatın 
kucağında huzur dolu yemek

Göl Şadırvan 
Restaurant

İZNİK GÖLÜ’NÜN ENFES MANZARASIYLA BÜTÜNLE 

ŞEN YEPYENİ ANLAYIŞ İÇİNDEKİ DEKORASYONU, 

DEĞİŞİK SPESİAL ÇEŞİTLERİ VE PİYANİS AYHAN

EŞLİĞİNDE YUDUM YUDUM ZEVK ALACAĞINIZ GÜZEL 

BİR GECE GEÇİREBİLECEĞİNİZ YER.

TEL : 13 21 GÖL YOLU ORHANGAZİ

Manastır Restaurant
Düğün - Nişan Sünnet 

Cemiyetlerinizde 
Hizmetinizdedir,

Tlf : 10039 - 11342 Gemlik

Kurşunlu Spor Kulübü 
Derneği Tüzüğü

rek kesinlik kazanır.
I Demeğin Gelirleri :

Madde 23— Demeğin gelirleri :
1— Giriş ve üye aidatları

! 2— Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango,
| balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferanı 
I gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler

3— Demeğin mal varlığından elde edilen geürier
4— Bağışlar ve yardımlar
5— Yardım toplama hakkındaki mevzuat ve hükünfe 

I rine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden 

veya diğer kuruluşlardan yardım alması içişleri Bakar* 
ğırıın izni ile olur.

Tutulacak Defterler :
Madde 24— Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar
1— üye kayıt defteri. Derneğe girenlerin kimlikleri, 

derneğe giriş tarihleri aylık veya yıllık aidatları bu defte 
re yazılır.

2— Karar defteri. Yönetim 'kurullarının kararlan tarih 
ve numara sırası ile bu deftere yazılır. Kararların altı 
başkan ve üyelerce imzalanır.

3— Gelen ve giden evrak defteri. Gelej, ve giden ev 
rak, tarih ve numara sırası ile bu deftere kayıt olunur.

4— Gelir ve gider defteri. Dernek namına alınan bütün 
paralan aldıkları ve harcanan paralarında verildik 
leri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

5— Bütçe Kesin Hesap Defteri : ‘Bütçe, kesin hesap ye 
blançolar bu defter© işlenir.

6— Alındı Belgesi Kayıt Defteri :
7— DEMİRBAŞ DEFTERİ : Derneğe ait demirbaş eşya 

ar bu deftere işlenir. Bu sayılan defterlerin Noterden tas
dikli olması zorunludur.

Madde 25— Dernek gelirleri alındı belgesi île toplanır. 
Giderler alındı belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama 
süresi özel kanunlarda gösteri en daha uzun süreye iliş
kin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Demek ge
lirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye 
Bakanlığınca 'bastırılır. Derneğin talebi üzerine 30 gün i- 
Çin'de bu belgeler verilmez ise kanundaki usullere göre 
Dernekçe bastırılan alındı begeleri mahallin en büyük 
mülki amirine onaylatılarak bağış aidat kabulünde kulla
nılır. Maliye Bakanlığınca 'resmi alindi belgelen sağlandık 

tan sonra Derneğin bastırdığı özel alındı belgeleri kul
lanılamaz. Bağış Ve aidat toplayacak kişi ve kişiler Der
nek Yönetim Kurulu kararı ile belirtiri Bu karar en büyük 
mülki amire tescil ettirilir.

Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler ve
rerek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım top 
lamak yasaktır.

Taşınmaz Mal Edinmek : .
Mddde 26— Dernek amacını gerçekleştirmek için ba

ğış veya satınalma yoluyla taşınmaz mal edinebilir. Bun
ları satabilir. Hibe veya terk edebilir. Kamu yaranna ça
lışma karan alındıktan sonra ikametgahı ile amaç ve fa 
aliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sa
hip olamaz. Derneğe satın alman, veYa bağış ve vasiyet 
yoluyla, intikal eden taşınmaz mallar Demek adına tapu
ya tescilinden itibaren 3 dy içinde içişleri Bakanlığına 

biçtirilir.
Derneğin Sandık ‘Kurması :

Madde 27— Dernek sandık kuramaz.
Madde 28— Dernek merkez ye şubesinin bulunduğu 

yerde mahallin en büyük mülki amirinden izin almcflc ye 
kanunlara aykırı davranmamak şartı ile birer lokal işle
tebilirler.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasviyesi :
Madde 29— Genel Kurulun Derneğin tesviyesine karar 

verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına 
sahip bulunan Dernek üyelerinin (temsilci üyeler dahil) en 
az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunmalar şarttır, ilk 
toplantıda çoğunluğun sağanmaması halinde üyelere u- 
sülüne uygun olarak toplantıya çağrılır, İkinci toplantıya 
katılan üye sayısı ne olursa olsun feshin konusu görûıûle 
bilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyele 
rin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Demeğin 
feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde Mahallin pn 
büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

Madde 30— Fesh hainde Derneğin menkul ve gayn 
menkul malları Kurşunlu Köyü ilkokulu'na devredilir.

■
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Matbaamızda 
Nişan, Nikah Dü&iin 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.
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Matbaacılık
n : 11797 Foot : 14797

Belediye Muhalefetin Eline Geçti

DYP, ANAP ve RP
Koalisyonu Kuruldu
• BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİ MUSTAFA KÜÇÜKSİPHA- 

Yİ'NİN İSTİFASIYLA AZINLIĞA DÜŞEN SHP, YAPILAN 
SEÇİMLERDE ENCÜMEN, MECLİS KATİPLİĞİ, BAŞ
KAN VEKİLLEKLERİ VE KOMİSYON ÜYLİKLERİNİ 
DYP, ANAP VE RP’Lİ ÜYELERE KAPTIRDI.

• SHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI NEZİH DİMİLİ, SONUCUN 
HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ VE “BEN SEÇİLMİŞ HER 
KEŞLE ÇALIŞIRIM. ONLAR DA GEMLİKLİ GEM 
LİK'E HİZMET ETMEK İÇİN SEÇİLDİLER" ŞEKLİNDE 
KONUŞTU.

Gemlik Belediye Meclisi
nin toplantısında meclis or
ganları için yapılan seçimler 
de muhalefete mensup DYP, 
ANAP ve RP'li üyeler encü
men, meclis başkan yardım
cılıktan, yazmanlıklar ve ko 

■ misyon üyeliklerinin tümünü 
ele geçirdiler.

SHP’li Belediye Meclis üye 
si Mustafa Küçüksiphayi’nin 
Kurban Bayramı öncesi gö
revinden istifa etmesi üzeri
ne 7 kişiye düşen SHP gru
bu, Salı gürü yapılan mec
lis toplantısında, DYP, ANAP 
ve RP'li üyeler karşısında 
azınlıkta kaldı.

Meclîste, eski tutanağın 
okunarak kabul edilmesin
den sonra, istifa eden Mus
tafa Kûçûksipbayi'nin dilek
çesi okundu. Meclis üyeleri 
oy birliği ile istifayı kabul et 
ti. Daha sonra. Belediye Baş 
kanı Dimili, Başkan vekilliği
ne Nazım Bayrak*! atadığını 
bildirdi.

Muhalefetin tam olarak 
katıldığı toplantıda, imar ko 
nufanyfa ilgili gündem deği
şikliği önerisi, yine muhale
fetin oylarryla kabul edildi.

Daha sonra, organ seçim
lerine seçildi. İlk seçim. 
Meclis Başkan vekilliği için
di, SHP'liler Ali Yıldırım ile 
Atilla Köse'yi, muhalefet ise 
Haşan Sözûneri ile Mahmut 
Solaksubaşı'nı aday göster

di. Seçimler yine muhalefe
tin 1 oy üstünlüğü ile sonuç 
landı. Daha sonra Encümen 
üyeliklerine DYP’lj Şpyhan 
Aydın île Hüseyin Er, Mec
lis katipliklerine ANAP'lı Ha 
san Sezer, RP’li Mahmut 
Kökbıyık getirildi. Bütçe ve 
Kesin Hesap Komisyonu üye 
tiklerine Haşan Sözûneri, Ha 
san Sezer (ANAP), Mahmut 
Kökbıyık (RP), Bekir Çakır, 
Seyhan Aydın, Mahmut So- 
laksubaşı, Hüseyin Er (DYP) 
seçildi.

Tarife Komisyonu üyelikle

ri için yapılan seçimlerde 
SHP’lilerde muhalefet, listesi 
ne oy verdiler. Tarife Korniş 
yonuna; Mahmut Kökbıyık, 
Mahmut Küçük, Mahmut So 
laksubaşı, Hüseyin Er, Sey
han Aydın, Haşan Sezer Ha 
sah Sözûneri seçildi.

İmar Komisyonu üyelikle
rine Mahmut Küçük, Haşan 
Sözûneri, Mahmut Kökbıyık, 
Seyhan Aydın, Hüseyin Er, 
Bekir Çakır, SHP’li ve muha 
lefet oylarıyla seçildiler.

Seçimlerden sonra konu
şan Belediye Başkam Dimili,

başarı dileğinde bulundu. Da 
ha sonra 5 yıllık imar prog
ramı okunarak kabul edildi.

Meclis çalışmalarında se
çimler bitinçe. Başkan katip 
liklere yeni ,seçilen Mahmut 
Kökbıyık ile ANAP'tan Ha
şan Sezer'i kürsüye davet et 
ti. Bu arada söz isteyen 
SHP’li Ali Yıldırım, "Daha ön 
çeki yıllarda komisyonlar ve 
encümende -sîzlere görev ve 
iilirken istemiyordunuz. Şim 
di bu durumunuz insanın 
gözlerini yaşartıyor" şeklin
de; konuştu.

12 YIL ÖNCE KAHPECE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ.

Demokrasi Şehidimiz 
Cengiz Göral’ı Andık 
£ Gazetemiz Sorumlu Müdürü, CHP İl Yönetim Kurutu

Üyesi Avukat Cengiz Göral, 3 Temmuz 1979 günü 
Bursa'dck: evine giderken fcşitierce vurularak öldü
rülmüştü.

Gazetemiz Sorumlu Müdürü ve Başyazarımız Avukat 
Mehmet Cengiz Göral’ı ölümünün onikinci yılında Adlîye 
Köyündeki Mezarı başında saygıyla andık.

Mehmet Cengiz Göral’ı anma toplantısına merhumun 
eşi Ayhal Göral, kızı Özgür Göral,
Bursa Barosu Başkanı Av. Yahya Şimşek, Baro Yö 
netim Kurulu üyeleri. Avukatlar, Muhasebeciler ve Mali 
Müşavirler Odası Başkanı Şahin Gencay, Gazeteci yazar 
Yılmaz Akkılıç ve Gazetemiz sorumlu Müdürü Kadri Güler 
ile Adliye Köyü halkı katıldı.

Devamı Sayfa 4’te

Erkan Mutman “Son Sözü Biz Söyleyeceğiz”

MC’Yİ HORTLATMAK İSTİYORLAR
SHP İlçe Başkanı Erkan 

Mutman, mualefetin Beledi
ye Meclisinde Organ ve Ko 
misyon üyeliklerini ellerine 
geçirmiş olmalarının hiç bir 
şeyi değiştirmiyeceğini söy
ledi,

SHP’li Belediye Meclis Üye 
' si Mustafa Küçüksipahi'nin 
istifasıyla Belediye Meclisin 
de çoğunluğu eline geçiren 
DYP, ANAP ve RP’li üyeler 
salı günü yapılan meclis top 
Mantısında, organ ve komis
yon üyeliklerinin tamamını 
aralarında paylaştılar.

Bu konuda görüşlerini a

çık laya n Gemlik SHP -ilçe 
Başkanı Erkan Mutman, alı
nan kararların onayının mec 
liste çoğunluğun bir sonraki 
toplantıda ellerine geçeceği 
ni belirterek şunları söyledi:

"Biz, DYP Genel 'Başkanı 
ilçemize geldiği güne rastlı 
yan Meclis toplantısında, 
DYP’lj üyeleri zor durumda 
kalmamaları için, organ se
çimlerin bir sonraki toplantı 
ya bırakarak, DYP'lilere jest 
yaptık. Ancak, onlar bizim 
iyi niyetimize karşılık, elleri
ne fırsat geçince bu şekilde 
karşılık verdiler. Takdirini

Gemlik Halkına bırakıyoruz."
Birinci dönemde, DYP’li 

Meclis üyesi Seyhan Aydın 
ın encümende görev yaptığı
na dikkat çekeri Mutman, 
DYP’ye yaptığımız teklif üze 
rine encümene bir üye verdi 
lef. Daha sonra- bizim İcraa
tımızı beğenmediklerini söy
leyerek bu görevi bıraktılar. 
RP’lilere -iki kez teklif yaptı
ğımız halde onlarda görev 
kabul etmediler. Toplantı ön 
cesi muhalefetin biraraya ge 
lerek kesin tavır aldığını gö 
rürce, biz de muhalefete

Devamı Sayfa 4’te

| YAZLIKÇILAR HASTALIKTAN KORKUYOR

i Kumla’da Taşan Fosseptikler 
Sorun Oldu

Yazın nüfusu 100 bini bulan Gemlik'in en büyük türle 
tik kasabası Küçük Kumla’nın halen tamamlanmayan ka 
nalizasyon sorünu yazlıkçıların büyük tepkisine neden 
oluyor.

Kanalizasyonun geçici olarak aktarıldığı fosseptik -çu
kurlarının gelişi güzel ve ihtiyaca yeterliolmayarak yapıl 
masından dolayı çıkan kokudan ve hastalıklara neden 
olmasından çekinen vatandaşlar, müteahhitlere ver yan 

! sın ediyorlar. Yapılan fosseptik çukurunun iki günde bir 
dolup taştığından yakınan Şefik Ersoy Sitesi sakinleri, 

i "Artık ufak çocuklarımızı dışarı çıkaramaz olduk. Kumla 
I ya tatil yapıp dinlenmeye geliyoruz. Bu pisliklerle karşı

laşıyoruz. Geçtiğimiz yıl kanalizasyon sorununu hailede 
। ceğiz dediler. Belediye her daireden 100 bin lira topladı. 

Ancak daha bir çare bulunamadı. Belediye Başkanına şi 
kayetlerimizi ilettik, sorun çözümlenmedi. Şu an 20 dai 

j reli sitenin ancak 8 dairesi dolu. Bunlar tamamen dolun 
| ca, bugün yetmiyen fosseptik çukuru ileride daha büyük 
I bir sorun haline gelecek. Bu konuya bir çare getirilsin" 
| dediler.

Öte yandan K. Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre, 
vatandaşların sorunlarını çok iyi bildiklerini, kanalizas
yonla ilgili çalışmalarını sıkı şekilde devam ettiğini belir 
terek, "şu an yapabileceğinin' tek şey müteahhitlerin fo 
soptik çukurlarını ihtiyacı karşrtıyacak şekilde yapmaları 

■ nı sağlamak” dedi. Bunun için her türlü araç gereci kar , 
I şılık beklemeden verdiklerini söyledi.

ZEYİNCÜJĞİN SORUNLARININ GÖRÜŞÜLDÜĞÜ
SEMİNER BAŞLADI.

Ortak Sorun Salamurada
Standart
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen Zey

tincilik, Zeytin İşletmeleri ve Sorunları konulu seminer 
Atamer Turistik Tesislerinde başladı.

Dûn saat 10.00'da başlayan Zeytin üreticisinin ve kali 
tefi sofralık zeytin yetiştirebilmek için yapılması gereken 
konuların görüşüldüğü seminere, TSE Başkanı Mehmet 
Yılmaz Arryörûk, Tarım Orman Bakanlığı Daire Başkan 
Yardımcısı Mete Başçı, Tarım Orman Bakanlığı Labarotu 
var Daire Başkanı Tamer Aydağ, Koruma Kontrol Genel 
Müdürü İsmail Mert, Odalar Birliği Sanayii Daire Başkanı 
Meftune Emiroğiu Gemlik'teki daire Müdürleri ve Ticaret 
Sanayi Odası yöneticileri katıldı.

TSE Başkanı Mehmet Yılmaz Anyörûk'ün yönettiği
Devamı Sayfa 2'de

Lastiği Fırlayan 
Kamyon Hurdaya
Döndü

Dörtyol Mevkiinde meyda 
na gelen trafik, kazasında 
sağ ön lastiği fırlayan -kam
yonun şoförü kazayı ucuz 
atlattı..’

Çarşamba günü saat 10.00 
sıralarında meydana gelen 
trafik kazasında Ada'pazarı- 
ndan yüklediği lastikleri Bur 
sa'yo götürmekte olan Sami 
Acar, yönetimindeki 54 AE 
635 plakalı -kamyon. Dört 
yol kavşağına yaklaştığı sıra 
da aniden yerinden fırlayan 
sağ tekerleği yüzünden kont

Devamı Sayfa 4’te

Akli dengesi bozuktu 

Zeytinlikte 
İntihar

Akli dengesi bozuk Yaşar 
Uysal adlı ev kadını zeytin 
havuzuna atlıyara-k intihar 
etti-.

Geçtiğimiz hafta çarşam
ba günü, mezarlık ilersinde 
ki zeytinliğine gitmekte olan 
bir şahıs, sulama havuzu
nun içinde bir kadın cesediy 
le karşılaştı. Durumun ilgili
lere bildirilmesinden sonra 
yapılan incelemede, havuz
daki cesedin Yaşar Uysal 
(51) adlı kadına ait olduğu 
anlaşıldı.

Devamı Sayfa 4’te

Küçük Elif
İyileşti

Açık kalp ameliyatı olan 
Eljf Tutaş (3) sağlığına kavu 
şarak evine döndü.

Florance Nighthingale Has 
Devamı Sayfa 4’te

TAŞI GEDİĞİNE

Pikniğe Giderken 
Ölümden Döndüler

K. Kumla’da pikniğe giden 
Öztekin ailesi, yanlışlıkla as 
keri bölgeye girince jandar
ma tarafından kurşun yağ-

Devamı Sayfa 4’te

Ezeli Muhalefet
SHP GEMLİK BELEDİYESİNDE TÜM ORGAN SEÇİM- 

: LERİNİ MUHALEFETE KAPTIRMIŞ...
DESENİZE BİRTÜRLÜ İKTİDARA ALIŞAMADILAR...
EZELİ MUHALEFET, TAM KIRKYIL.. YARSİN ELLİ

■ OLSUN NE ÇIKAR..
ASLI HU, .NESLİ HU...

< YAKIŞANI DA ZATEN BU...
AFERİNNN1...

। ■ Jnan *Jamcr
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1 HAFTANIN ŞİİRİ |

| Yarından Tezi Yok I

I s
| BEN YALNIZ TARLADA MI BAŞAK

« DENİZDE Mi BALIĞIM YOKSA m

BU ESENE BİÇİM YEL YAPRAKTAN SUDAN ğ
| POYRAZA MI ÇEVİRDİ HAVA |

T KÖTÜ GÜNLER Mİ GEÇTİ BEN GÖRMEVELİ 
| BEN DE ACILAR MI KATTIM ACIYA g

A BU YOL O YOL DEĞİL Mİ SÖYLEYİN N’OLUR 
ti ÇIKTIĞIM YOL GİDEN YOL HÜRLÜĞÜN YOLU

I 
j

|
lil. Cengiz Qöral

VEFAT V£ TEFEKKÜR
AİLEMİZİN BİRİCİK VARLIĞI, HERŞEYİMİZ, EŞİM, 

BABAMIZ VE DEDEMİZ GEMLİK ŞÜKRÜ ŞENOL İLKOKU 
LU EMEKLİ ÖĞRETMENLERİNDEN

Ortak Sorun Salamurada
seminerin açılışında konuşan Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal Akıt, Sanayi ve ticaret alemi ola
rak kaliteli olmayan üretimin her zaman karşısında olduk 
larını belirterek, "İyi üretim yapmak için imkanların tam 
olması gerekli. Bu yüzden, devletten yardımlarını bekli
yoruz" dedi” Akıt, sözlerine şöyle devam etti. "Bu gün 
ülkemizde bazı istisnaların dışında, çok kaliteli sofralık 
zeytin, işlendiği söylenemez. Bunun sebebi de sofralık 
zeytin üreticisi ekonomik yönden güçsüz. Eğer. Devlet 
üreticiye halledilecektir. Seminerde en çok üzerinde du 
rulan konu, salamurada tuzlama oran standardı oldu. Bu 
konuda konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yar
dımcısı Mehmet Turgut ise salamurada tuzlama standar 
dıra uyulması gerektiğini vurguluyarak, "Salamurada 
yüzde 14’ün altında tuzlama malın sağlıksız olmasını sağ 
lar. Zeytinci arkadaşlarımızın standartlara uygun olarak

SAĞLIK 

KÖŞESİ 
HAZIRLAYAN 
Dr. Ali özgür

Tiroid Bezi ve Hormonları (devamı)
Artmış tiroid hormonu kendi kolesterin, fosfolıpid ve 

trigliserid miktarını azaltma, diğer yandan serbest yağ 
asidleri düzeyini artırmaktadır. Buna karşılık, tiroid sal
gısının azalması kolesterol, fosfolıpid ve trigliserid kon 
santrasyonunu artırmakta ve hemen daima karaciğerde 
yağın aşırı birikimine neden olmaktadır. Uzun sûren hi 
potiroidizm vakalarında kanda lipidlerin ileri derecede 
artması daima ağır damar sertliği ile beraberdir.

Tiroid hormonu ile husule getirilen kan kolesterolü aza 
lışının nedeni barsaktan kolesterinin itrahının ve karacı 
ğerde yağ asidlerine çevrilmesinin hızlanmasıdır.

Muhtelif enzimlerin pek çoğunun miktarını artırdığı ve 
vitaminler de bâzı enzim veya köenzim’in etkT parçala 
rırı teşkil ettiği için tiroid hormonu vitaminlere 
ihtiyacı artırmaktadır. Bu yüzden tiroid hormonu salgıla 
nınca, vitamin verilmesi sağlanmadıkça, nisbi vitamin 
yetersizliği husule gelebilir.

Tiroid hormonu (beyin, retina, dalak, testis ve akciğer 
hariç) vücudun pek çok hücrelerindeki metabolizmayı 
artırdığından hormonun fazla miktarları temel metaboliz 
mayı bazen normalin %100’üne kadar artırabilmektedir. 
Bu durumda daima vücut ağırlığı azalmaktadır ve azal 
ması ise kilo artışına neden olmaktadır.

Tiroid hormonu yokluğunda protein sentezi normal şe 
kilde cereyan edemiyeceği için hipofizden çıkan büyüme 
hormonunun büyümeye etkisi binlikte tiroid hormonu da 
bulunmadıkça olamamaktadır. Büyüme üzerine bu etki 
nin özellikle belirgin olduğu iki durum mevcuttur.

Devamı Haftaya,

ALİ İHSAN ELİTUNÇ
29 HAZİRAN 1991 CUMARTESİ GÜNÜ ARAMIZDAN 

AYRILARAK HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR. ÇENE 
ZEYE KATILAN BİZLERİ TELEFONLA ARAYAN, BİZZAT 
GELEREK ACIMIZI PAYLAŞAN TÜM DOST VE AKRABA 
LARJMIZA TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNARIZ.

ALLAH RAHMET LEYLEYE.

EŞİ : AYSEL ELİTUNÇ
KIZLARI : BİRGÜN KESKİNOĞLU, NİLGÛN ÖZTAŞ 

DAMATLARI : KAZIM KESKİNOĞLU, ERDOĞAN ÖZTAŞ 
TORUNLARI : BERİL, BETÛL

İznik gölü kıyısında tabiatın 
kucağında huzur dolu yemek

Göl Şadırvan
Restaurant

İZNİK GÖLÜNÜN ENFES MANZARASIYLA BÜTÜNLE

ŞEN YEPYENİ ANLAYIŞ İÇİNDEKİ DEKORASYONU, 

DEĞİŞİK SPESİÂL ÇEŞİTLERİ VE PİYANİS AYHAN 

EŞLİĞİNDE YUDUM YUDUM ZEVK ALACAĞINIZ GÜZEL 

BİR GECE GEÇİREBİLECEĞİNİZ YER,

TEL ; 13 21 GÖL YOLU ORHANGAZİ

tuz koymaları, hem zeytinin tadlanması hemde kontroller 
sırasında standartlara uymadı diye mahkeme kapılarına 
gidip gelmelerini önler” dedi Turgut, "Sofralık zeytin üre 
timinde dünya sıralamasında birinci sırada bulunan ül
kemizin üretiminin yüzde 15'ini yetiştirmesine karşın, 
ihracatta yüzde 3 pay almasının düşündürücü olduğu 
nü” sözlerine ekledi.

Toplantının öğleden, sonraki bölümünde daire Müdürle 
ri konuştu.

Yeşille# Gemlik Körfezini 
Dipten Tarayacaklar

Yeşiller Partisi Gemlik İlçe Örgütü ile Türk Balık Adam 
lârı birlikte yapacakları ortak bir çalışma ile Gemlik Kör 
fezini- dipten tarayacaklar.

Yeşiller Partisinin başlattığı bu çalışma ile Gemlik-Li
manı ile Gemlik Körfezinde yıllardan beri deniz tabanın
da, oluşmuş çöpler temizlenecek. Balık adamlar denizdi 
binde bir yandan inceleme» yaparken diğer yandan da ta 
banda bulunan plastik, pet, demir, teneke cam ve diğer 
çöpleri toplayacaklar. Toplanan bu çöpler deniz yüzeyin 
de hazır vaziyette bulunan gemideki görevli Yeşillere ve 
rilerek hurdacılara verilecek.

Yeşillerin Teknik kadrosu yoğun çalışmalarını yaz bo 
yu çeşitli etkinliklerle sürdürecekler .

Soygungcuların Eşgali Belirlendi
Aydırlar A.Ş.’ye ait Taşacağından 45 kilo dinamit çq 

lan soygunculardan 3 tanesinin eşgali belirlendi.
Bir tanesi polis üniformalı 8 kişi olduğu sanılan ve ara 

larında kürkçe konuşan soyguncular, önceki hafta cu 
martesi gecesi Aydınlar Taş ve Mıcır tesislerine gelerek 
2 bekçiyi etkisiz hale getirerek, 45 kilo dinamit 3 bin 
470 kapsül ve 1600 fitili alıp kaçmıştı.

Robot resimleri çizilen soyguncuların eşgaileri bütün 
emniyet birimlerine dağıtıldı.

Döktaş Eğitim Semineri
Orhangazi'de kurulu bulunan DÖKTAŞ A.Ş. Tibel Otel 

de seminer. verdi.
Şef ve formenlerin katıldığı seminerde, "İşçilerin işba 

şı Oryantasyon Eğitim" konulu 20 saat süreli seminer, 
MESS Eğitim Vakfı tarafından düzenlendi. Semineri Eğl 
tim Uzmanları AH Öcal ve Doğan Ergüler veriyor.

Gemlikliler Müjde i

Seçkin firmaların ürünle-: 
riyle hizmetinizdeyiz

ÇATAK GİYİM
Sizin Mağazanız

Âli Çatak ve Oğullan 
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sok.
Otel ümurbey Altı Tel: 12075 Gemlik

Sayın Gemlikliler
Fotoğraf çekimlerinde sîzlere eri 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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İktidardan Muhalefete
Kadri Güler

Küçüksiphayi’nin SHP Belediye Meclis Organ Seçimle 
ri öncesi istifası, iktidarı Belediye de muhalefete düşür 
dü.

Mustafa Küçüksiphayi, istifasını organ seçimlerinden I 

önce kendi grubunda sunduğunu açıkladı.
Grup toplantısında bir kışım SHP’lilerin görev kabul

। etmek istememeleri bardağı taşırdı. Küçüksiphahi grupta * 
tepkisini gösterip aylar önce başkana sunduğu istifasını 
bu kez sözlü olarak yaptı.

Küçüksîpahi’nin istifa zamanlaması, SHP’yi muhalefet 
karşısında köşeye sıkıştırdı.

Belediye Meclisinde SHP’nin üye sayısı 7 kişi. Başkan 
la bu sayı 8 oluyor. Küçûksipahi’nin istifasıyla mecliste 
sayısal denge SHP’nin aleyhine bozuldu.

Böyle bir durumda ne yapılmalı? Yapılacak şey, mut
laka muhalefet partilerinden biriyle, örneğin DYP ile, ör 
neğin RP ile hatta ANAP ile diyalog kurup organ seçim
lerinde eskiden yapıldığı gibi, görev teklif etmek olma
lıydı.

SHP'li başkan ve meclis grubu bunu yapmadı. Neye 
güvendiler bilemiyorum.

Siyaset ince sanattır. Yanlışlar yaparsan, güç durumlar 
da her zaman kalabilirsin.

SHP’li belediye iktidardayken şimdi muhalefet durumu 
na döştü. Bunun faturasıda er geç çıkacaktır. Katlanma 
ya hazır olsunlar.

X X
i Madalyonun bir de öteki yüzü var.
I DYP’li Seyhan Aydın daha önce encümen üyeliği göre 
| vinden "Belediye çalışmalarını başarısız" olduğu gerek- 
I cesiyle ayrılmıştı.
I Geçen zamanda değişen ne oldu? Belediye çahşmala 
| n düzeldi mî ki DYPTiler encümen üyeliklerine sarıldılar.
i Neden belir. Muhalefet, meclîsteki SHP’lilerin $'p °tu- 
İ rumluk sandalye eksikliğini, akıllan sıra kendi lehlerine 
• değerlendirdiler ve güç gösterisi yaptılar.
| Bu durum DYP, ANAP ve RP’lilere ne kazandıracağını 
| hep birlikte göreceğiz. Asıl sorun, SHP saflannda. SHP 
î filer suskun ve kızgın. Başkanın, "Ben muhalefetle de 
| çalışının" sözü SHPTileri daha da kızdırıyor. Mecliste 
İ entresan bîr donem yaşayacağız. Dileğimiz politik kaygı 
j lordan uzak, Gemlik için yararlı hizmetler verecek bir 

1 meclis görmek.
I

GEMLİK

Deniz Kirliliğini Uyarıcı Lehvalar Fayda Vermiyor

Dimili **Biz Koyuyoruz Halk
Söküyor,, Dedi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan kontrol 
lerde yüksek düzeyde kolibasiline rastlanan Gemlik Kör 

tezinde ednize girmenin yasak olduğunu uyaran levhala 
rın söküldüğünü iddia edildi.

İl sağlık Müdürlüğünden Gemlik Körfezinde kıyısı bu 
lunan belediye ve köy muhtarlıklarına gönderilen yazılar 
da su örneklerinin alındığı ve kirlilik derecesinin yüksek 
olduğu noktalara "Burada denize girilmez" yazısı bulunan 
levhalar konması istendi.

KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

i Küçük Kumla Belediyesi Su İşlerine ait 1 adet Bronz 

fanlı dalgıç pompa 30 HP pano <(30+30—60m) kablo sa

$ tın alınacak ve yerine montaj yapılacaktır.
Alınacak pompa ve diğer parçalar 2886 sayılı kanunun 

i 35-a maddesine göre yapılacaktır.
İşin muhammen bedeli IK.D.V. hariç 40.000.000 olup, ğe

> çici teminatı 1.200.000 TL.dır.
I İHALEYE KATILACAK FİRMALARDA

| ARANACAK ŞARTLAR ŞUNLARDIR
9
. 1— Ticaret ve Sanayi Odası sicil belgesi

2— T.S.E. belge ve marka tescil belgesi

S 3— 1991 yılına ait Noter tastikli imza sirküleri
। 4— Bu işe ait teminatlarını saat 14.30'a kadar Bedeli
| ye veznesine yatırmaları ve teminat mektubu vermeleri 

I 5 İhale 17.7.1991 |qrihinde Belediye Başkanlığı oda

sında saat 15.30’da yapılacaktır
6— Posta ile' ihaleye katılacak firmalar 2886 sayılı ka 

runun 35-a maddesine göre hazırlanan tekliflerini saat 

15.30'a kadar Belediye Başkanlığına ulaştıracaklarıdır

7—ihale ile ilgili K.D.V. ödemesi hariç, diğer vergi, re 

sim, harç, ilan ve 'benzeri masraflar yüklenici tarafından 

karşılanacaktır
8__  Posta ile yapıtacak başvurulardaki gecikmeler dik

kate alınmayacaktır
9— Bu ihale ile ilgili şartnameler Belediye Muhasipli

ğinde ücretsiz görülebilir
10— İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

11— Keyfiyeten İlan olunur.
K Kumla Belediye Bşk.

Eşref GÜRE

GEMLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ BŞK.LIĞINDAN

Kulübümüzün olağanüstü genel kurul kongresi 25 TEM 
MUZ 1991 Perşembe günü saat 19.30'da Ticaret ve Sana 
yi Odası lokalinde yapılacaktır.

Tüm üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1— Saygı duruşu
2— Divan heyeti seçimi
3— Yönetim ve denetim kurulu çalışma raporunun 

okunması
4— Yönetim ve denetim          kurullarının ibrası*1234S—6789
5— Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçimi
6— Dilek ve temennileri

S.S. GEMLİK ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ BŞK.LIĞINDAN

Kooperatifimizin normal genel kurul toplantısı 30 TEM 
MUZ 1991 tarihinde aşağıdaki görüşmek üzere Belediye 
Düğün Salonunda saat 14.00’de toplanacaktır.

Ekseriyet temin edilememesi halinde bir hafta sonra 
aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1— Divan teşkili
2— Saygı duruşu .
3— Açılış konuşması
4— Faaliyet raporun okunuşu müzakeresi ve ıbras
S— Hesap raporunun okunuşu müzakeresi ve İbrası
6— Tahmini bütçenin okunuşu müzakeresi ve İbrası
7— Bölgemizde Balıkçı Kooperatifleri Birliği oluşması 
görüşülmesi
8— 1380 sayılı Kanuna uyulması hakkında açık 
görüşme
9— Dilek ve kapanış.

KAYIP

Bîr adet Kırıkkale 7.03 çapında tabancamı, Ergani İl 
çesinden almış olduğum Nüfus cüzdanımı, Bursa Trafik 
Müdürlüğünden aldığım (B) sınıfı ehliyet, araba ruhsatı 
/e tabanca ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Abdurrahman ÇELİK

SATILIK ZEYTİNLİK

BORSA YOLU SANAYİ SİTESİ KARŞISINDA (Karanlık 
Dere) MEVKİİNDE 5 DÖNÜMLÜK İÇİNDE 130 ZEYTİN 
AĞACI BULUNAN ZEYTİNLİK SATILIKTIR,

TEL : 20963

KAYIP

Ankara Kara-Harp Okulundan aldığım kimliğimi kaybet 
t m. Hükümsüzdür.

TAMER YILDIRIM
ı * -V ** . ••«M» . -«•>« »■■■■naracmıaa' «rmn »< w ı «rttrzuMi; rantı- im <«> «n k<

Demirciler Ticaret
HER TÜRLÜ İNŞAATLIK ÇAM VE KAVAK KERESTE 

SUNTA ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDEYİZ.

NİHAT AYTAÇ — YUSUF SÜREN

Orhangazi Cad. No. 91 Tel; 11302 GEMLİK

Gemlik Belediye Başkanı Nezih i, ilçede denize 
girilmesi sakıncalı otan yerlere uyarı tevhatan koyduk 
larını belirterek şunları söyledi :

"İl Sağlık Müdürlüğünün bize gönderdiği yeriere çeşit 
li defalar uyan levhaları koyduk. Ancak, site sakinleri 
ve bilmediğimiz kişiler bu levhaları söküp attdar. Ba 
levha koymaktan bıktık. Biz koyuyoruz, onlar eökûp atı
yorlar” dedi.

İki Dairesini Kumla
Ortaokuluna Bağışladı

Küçük Kumla’nın sevilen simalarından Kemal Tekin, 
Ali Kütahya Ortaokuluna iki daire bağışladı.

Küçük Kumla girişinde bulunan Orman Dinlenme Par 
kının yanında yaptırmakta olan sitedin iki daireyi Küçük 
Kumla Ali Kütahya Ortaokulunun ikinci kafanın yapılma 
sı için bağışlayan Keşıal Tekin, düzenlenen törende tapu 
lan İlçe Milli Eğitim Müdürüne.teslim etti.

Anlamlı bağış için yapılan törende Kaymakam Coşkun 
Ertürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Güneş hazır bu
lundu ■ ; |i

Kemal Tekin’in 150 milyon lira değerindeki iki daire 
yi bağışlaması ilçede ve Kumla’da memnuniyet yarattı.

Selimiye’de Traktör Kazası
Selimiye köyünde, meydana gelen kazada Hayrettin On 

sekiz öldü. I

Dün saat 14.00 sıralarında Hayrettin Onsekiz’in kullan 
dığı 16 HY plakalı traktör devrildi. Traktör sürücüsü Hay 
retti'n Onsekiz olay yerinde öldü.

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

* FATURA
* PERAKENDE SATIŞFIŞI
* ADİSYON
* SEVK İRSALİYESİ
* TAŞIMA IRSALYESI
* müstahsil makbuzu
* GİDER MAKBUZU
Ayrıca Nişan, Nikah, 

Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve

Her Türlü
Basım İsleriniz İçinv <or

Hizmetinizdedir.

1 günde davetiye basılır.
Gazhane Cad. Şirin Pasajı No. 45
Tlf: 11797 Gemlik

SATILIK ARSA
UMURBEY AYTEPE'DE DENİZ MANZARALI 4 KAT 
İMAR İZİNLİ 168 METRE KARE ARSA SATILIKTIR.

MÜRACAAT : 14797 — 14223 GEMLİK



SAHİBİ VE SORUMLU MÛOÛR 
KADRİ GÜLER

gemLik
Yönetim Yeri ; letiîdâl Cd, Gkçay Pasaj 

No, 5 Tlf ; 14223 — GEMIİK

Dizgi ve Bosta

Körfez J/çîbaacrkk ve Ambalaj Sanayi
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Demokrasi Şehidimiz
Mehmet Cengiz Göral'in öldürülüşünün 12. anma top

lantısında mezon başında bir konuşma yapan Bursa Ba 
rosu Başkanı Av. Yahya Şimşek, şunları söyledi :

"Cepgiz’in faşistlerce öldürülüşünün üzerinden 12 yıl 
geçti. O günün Türkiye'sinin gündeminde Demokrasi var 
dı, bugün de demokrasi var. Cengiz, demokratik hak ve 
özgürlükleri yılmadan savunduğunun kurbanı olmuştur. 
Düşünen ve üretken bir beyin özgürlük için cesurca atqn 
bir yürek, faşist kurşunlara hedef olmuştur. Cengiz’ln o 
gün söyledikleri bugün de geçerlidir. Düşüncenin değil, 
düşünceyi başkalarına açıklamanın suç almadığı, ger
çekleri görmenin değil, başkalarına göstermenin özlemi 
içindeydi. Bu üretgen beyni yok ettiler ama düşünceleri 
ni yok edemediler.

Bizler o’nun mücadele arkadaşları olarak, kutsal müca 
delesin! bıraktığı yerden devam ediyoruz, edeceğiz."

Pikniğe Giderken
murana tutuldu.

K. Kumla yakınlarındaki 
Şahintepe mevkiinde piknik 
yapmaya giden Öztekin a- 
ilesi ölümden döndü, içinde 
Mehmet Deniz, Öztekin Ley

la Şahinin bulunduğu 34 
HEP 46 plakalı özel otomo
bilin camlan kınlırken Deniz 
Öztekin hafif yaralandı. Ya
ralı ayakta tedavi edildi.

; Nöbetçi askerin, aracın 
kaçtığını sanarak ateş açma 
sı sonucu duran öztekin a- 

ilesi göz altına alındı. An
cak, yapılan sorgulamada a 
ilenin piknik için Şahintepe 
mevkiine geldikleri ve geri 
dönüşte yanlış yola girdikle
ri anlaşıldı. Gözaltına ahnan 
öztekin ailesi daha sonra 
serbest bırakıldı.

MC’yi Hortlatmak 
teklif götürmedik. Gemlik’te 

muhalefet, 1980 öncesinin 

MC zihniyetini hortlatmaya 

çalışıyor. Bu yüzden bizimle 

anlaşma yoluna gitmeyecek 

ler. Ancak, mecliste kararlar 

alınırken, bizim çoğunluk o- 

nayına ihtiyaçtan var. Yani 

bunlann ipi bizim elimizde. 

Gemlik haîkı çalışmaların ta 

kipçisidir.’’

Mutman, konuşmasında 

daha önce belediye çalışma 

lannı beğenmiyoruz drye gö 

rev almayanların şimdi gö

rev almalarının düşündürücü 

olduğunu da sözlerine ekle

di.

Küçük Elif
tanesinde açık kalp ameliya 

tı olan küçük Elif, ameliyat 

sonrasında iki kez daha 

kontrolden geçtikten sonra 

sağlığına tam kavuşmuş ola 

rak evine gönderildi. Hıdır 

Tutaş ve Sevgi Tutaş çifti

nin tek çocukları olan küçük 

Elifin sağlığına tamamen ka 

vuştuğunu belirten anne ve 

babası, bu konuda kendileri 

ne yardımcı olan herkezete 

şekkürlerini sunuyorlar.

Öte yandan Armutlu- Bele

diye Başkanı Celal Göç, Tu 

taş ailesine bir haber gönde 

rerek aileyi Turistik Erdilli 

Tesislerinde 15 gün konuk 

edeceğini söyledi.

Zeytinlikte intihar
Yaşar Uysal'ın akli denge 

sinin yerinde olmadığı büyük 
olasılıkla intihar etmiş olabi
leceği yakınları tarafından 
belirtildi.

Olaya el koyan Gemlik 
.Cumhuriyet Savcılığı, yaptığı 
incelemede cesedin üzerinde 
hiç bir zorlanmaya rastlan
madı.

Lastiği Fırlayan
rolünü kaybederek devrildi. 
Kamyonda, yüklü bulunan 
lastiklerin dağılması sonucu 
trafik bir süre kapandı.

Kazadan sonra hurdaya 
dönen aracın şoförü Sami 
Acar, mucize eseri kazayı 
yâra almadan atlattı.

Tibel Restaurant /
25 Yıldır Gemliklilere hizmet 
etmekten mutluluk duyar

Günlük taze balık . sıcak soğuk 
mezeler itinalı servisimizle sîzlerin 
emrindeyiz.

Tel 112146 — GEMLİK

İZNİK GÖLÜ KENARINDA

HER AKŞAM PİYANİST ŞANTÖR

Erdem Bayraktar
EŞLİĞİNDE

RAHMİ BABA
RESTAURANT’ta

TAZE BALIK — SICAK — SOĞUK MEZELERİ 

VE İTİNALI SERVİSİYLE HİZMETİNİZDEDİR.

Tel : (2564) 1282
RA-BA TURİZM LTD. ŞTİ

Dutluca Köyü — ORHANGAZİ

GEMÜK DEVLET HASTANESİ DÖNERSERMAYE 

SAYMANLIĞI SATIN ALMA KOMİSYONU BŞK'LIĞINDAN

Hastanemizin ihtiyacı olanı aşşağıda cinsi, miktarı, ge 

çici tutarı ve geçici teminatı yazılı Yiyecek Maddeleri 

alımı için 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi (84/8292 sa

yılı kanunun 38. maddesi) müteakip maddelerine istina

den AÇIK TEKLİF USULÜ’yle eksiltmeye’ konulmuştun

İhale 17.7.1991 Çarşamba günü Gemlik Devlet Hastane 

sinde yapılacaktır. Şartnameler Gemlik Devlet Hastanesi 

Dönersermaye Saymanlığında mesai saatlerinde 'görüle

bilir. İsteklilerin İdari ve Teknik Şartnamede istenilen bel 

gelenle birlikte hazırlayacakları teklif mektupları ihale sd 

atine kadar Dönersermaye Saymanlığımıza vermeleri pos 

tadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur.

Cinsi . miktar G.B.Tu. Ge.Te.

Yaş sebze ve meyve 36 kalem 31.335.000 tl. 940.050 

Süt mamulleri 12 kalem 40.225.000 tl. 1.206.750 

Kuru gıda 35 kalem 19.057.000 tl. 571.710
Et | kalem 55.000.000 tl. 1.680.000

ihale saatleri 1. 09.00; 2. 10.00, 3.11.00, 4. 14.00 arası

İsmail AVCI

Gemlik Devlet Hastanesi Dönersermaye Saymanı

KAYIP

Gemlik Trafik Şubesinden almış olduğum traktörümün 
16 ZC 057 nolu plakasını kaybettim. Hükümsüzdür.

Salih BAYKAL

KAYIP

İstanbul Trafik Müdürlüğünden almış olduğum 452204 
nolu (E) sınıfı eğliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Adnan BIYIKER

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON; VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK BETİ 

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

HAŞAN YAMAN

Tel : 16187-1447S SEMÜK

İstiklal Cd. Fırın 3k. (Ziraat Bankası karşı aralığı)

Gayrimenkul Açık Artırma ilanı 
Gemlik icra Müdürlüğünden

Dosya No. 1990/367 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıyme I 

ti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu Sicilinin 6.3.1981 tonh ve pafta : 26, p» I 

sel : 3722’de kayıtlı Armutlu Köyü Madendere mevkinr, 1 

de kain 1194 m2 miktarındaki zeytinliğin Armutlu Beledi 
yesince verilen raporda imara açık ayrık nrzom 3 kattı I 

binanın yapılacağı binanır 9.50 metre yükseklikte oJabi । 

leceğinin de nazara alınarak taşınmazın tamamı bilirkişi j 

tarafından 25.000.000 TL. kıymet takdir edilmiştir.

Taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 9.8.1991 Cuma günü saat 14.10'dan 14.30*a 
kadar Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle 

yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75ni 

ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 

satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle 

bir. bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü ba 

ki kalmak şartıyla 19.8.1991 Pazartesi günü aynı yer ve 

aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırma 

da,da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok 

artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında 

gösterilen, müddet sonunda en çok artırana ihale edile 

çektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmij edi 

len kıymetinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alaca 

ğına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması 

ve bundan başka, paraya1 çevirme ve paylaştırma mas 

raflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çık 

mazsa satış. talebi düşecektir,

2— Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıyme 

tin ■%20’si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar 

milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. 

Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçme 

mek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu 

harç ye masrafları aliciye aittir. Birikmiş vergiler satış 

bedelinden ödenir. K.D.V. alıcıya aittir.

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu 

gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve mas 

rafa dair olan. iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 

gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 

hakları tapu Sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan ha 

riç bırakılacaklardır.
4— İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırma 

mak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar 

ve 'kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli ara

sındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt 

faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ye 

temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemiz

ce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat be

delinden alınacaktır.

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 1990/367 T. sayılı dosya numarasiyle Müdür 

lüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(Ic. İf. K. 126)

(+) İlgililer tabirine irtifak hakkı İcra Müdürü 

sahipleri de dahildir.

Manastır Restaurant
Düğün - Nişan Sünnet 

Cemiyetlerinizde 
Hizmetinizdedir.

Tlf : 10039 - 11342 Gemlik
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SAYlı: 911
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Gazetemiz Basın Ahlak 
Yasasına Uyar.

gemLik 

KÖRFEZ 
■■■■>. ■_____________________________________~_____

| ____________HAFTALIK SİYASI GAZETE

Matbaamızda
Nişan, Nikah f>ü£»jD 

ve
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık
Tlf : 11797 Faz • 14797

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Zeytincilik Zeytin İşletmeleri ve Sorunları Semineri Sonuçlandı

Milli İcra
Komitesi Kurulacak
• ATAMER TESİSLERİNDE YAPILAN SEMİNERDE ZEY • GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASININ ORGANİ

TİCİLİĞİ GELİŞTİRMEK, YABANCI SERMAYE AKIŞI ZASYON VE SEKRETERYASINI ÜSTLENDİĞİ “MİLLİ
Nl SAĞLAMAK, TEKNOLOJİK YENİLİKLERDEN YARA KOMİTE’YE BORSA, ÜNİVERSİTE, TARIM ORMAN

t LANMAK, ULUSLARARASI PAZARDA LAYIK OLUNAN BAKANLIĞI, TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TSE
YERİ ALMASI İQ’N •'ZEYTİNCİLİK MİLLİ KOMİTESİ" ÜYE VERECEK. BURSA'NIN PİLOT BÖLGE OLMASI
KURULMA KARARI ALINDI. KABUL EDİLDİ.

* Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından bu yıl İkin
cisi düzenlenen "Zeytincilik 
Zeytin İşletmeleri ve Sorun-

I lan" konulu seminerde, "Zey 
I tincilik Millî İcra Komitesi" 

adı altında Ulusal ve Ulus
lararası düzeyde çalışmalar 
da bulunacak bir komite ku
rulması karan alındı.____

Geçtiğimiz hafta pazarte
si günü Atamer Tesislerinde 
yapılan seminere, TSE Baş
kam Mehmet Yılmaz Anyö- 
rük, Tanm Orman Daire Baş 
kan Yardımcısı Mete Başçı. 
Tanm Orman Bakanlığı Lcp 
barotuvar Daire Başkanı Ta 
mer Aydal, Koruma Kontrol 
Genel Müdürü İsmail Mert, 
Odalar Birliği Sanayi Daire 

T Başkanı Meftune Emiroğlu, 
Be ilçemiz Daire Müdürleri 
He Ticaret Ve Sanayi Odası 
yöneticileri katıldı. Semi
nerde konyşan TSO Başkan 
Vekflj Mehmet Turgut zeytin 
cük Mîllî İcra Komitesi ku
rulmasını önerdi.

Seminerin öğleden sonra
ki kapanış bölümünde Zey
tindik konulu toplantıların 
oft ay ^veya^ yılda bir tekrar’

lanmasına karar verilirken, 
zeytincilik ile ilgili sorunla- 
nr duyurulabilmesi için "Zey 
tincilik Milli İcra Komitesi" 
kurulması prensip olarak ka 
ra ra bağlandı.

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkan Vekilj Meh' 
met Turgut konuyla ilgili şu 
açıklamayı yaptı :

“Ticaret v© Sanayi Odala
rı. Ticaret Borsası, Üniversi
te. Tanm Orman Bakanlığı, 
TSE'nîn katılımıyla oluşturu

lacak olan Zeytincilik Mil
li icra Komitesi, ulusal bir 
ürün olan zeytinin daha 
kaliteli yetiştirilmesi, gelişti
rilmesi uluslararası, pazarlar 
da layık olduğu yeri alabil
mesi için ulusal ve uluslara
rası platformda çalışmalar 
yapacak yeni teknolojik ge
lişmeleri araştırıp üretip sa 
nayicimize aktaracak, teşviki 
lerden yabancı sermaye akı
tası platformda bir köprü gö 
şından yararlanıp uluslarara-

revi üstlenecektir. Bunun i- 
çin Bursa plot bölge kabul 
edildi. Bakanlığın ve TSE'nin 
yardımlarıyla Örnek zeytin a 
raştırma tesisleri ve araştır 
ma labaratuvarları kurulma
sı kararlaştırıldı.

Öte yandan, zeytin stan- 
dartında menşey© uyulması 
karan da alındı-. Bundan böy 
1e tüm zeytin ambalajlarında* 
zeytinin üretim yeri ve kali
tesi belirtilecek."

Et Tanzim Satış Mağazalarının 116 Milyonunu Yediler
BELEDİYEDE BÜYÜK YOLSUZLUK

Gemlik Belediyesine ait 
iki tanzim satış mağazaların 
da çalışan Aydın Alp ve Meh 
met Beyhan adlı görevliler, 
zimmetlerine 116 milyon l'ra 
geçirdikleri iddiasıyla tutuk
landılar.

Dr. Ziya Kaya Bulvarı ve 
minibüs garajı içinde bulu
nan Et Tanzim Satış mağa
zasında çalışan Aydın Alp, 
Mehmet Beyhap, 1990 yılı or 
falarından teri zimmetlerine

para geçirdiği belediye Muo 
sipliği tarafından ortaya çı
karıldı. Durumun belediye 
Başkanlığınca savcılığa bil
dirilmesi 'üzerine Aydin Alp 
ve' Mehmet Beyhan cumarte 
si günü çıkarıldıkları nöbet-1 
çî mahkemece tutuklandılar, 

Belediy© Başkanı Nezih Di 
mili iki görevlinin, de yazar 
kasa "Z" raporlarım sakla
yarak yolsuzluğu meydana 
getirdiklerine belirterek' şun

ları Söyledi :
_ "Belediyemiz bin süredir 

İç İşleği Bakanlığı müfettiş
lerince denetlenmektedir. Et 
Tarizim Satış Mağazası he
saplarının kontrolünde bazı 
günlerde bankaya para ya
tırılmadığı saptandı. O gün
lere ait: "Z" raporları bulu
narak zimmet ortaya çıkarıl 
dı. Görevliler savcılığa bildi
rildi.. Ayrıca müfettişlere ko
nu hakkında' rapor verildi."

12 İşçinin iş ak ti fesh oldu...

KAFOGLUN’DA TENKiSAT
Gemük’in en eski sanayi 

kuruluşlarından olan Kafoğ
lu Sabun ve Yağ Sanayi ter- 
Muota giderek 12 işçi çıkart 

; **
Kafoğlu Fabrikası yetkilite 

rinden İnan Tamer, işçi çı
kartmak. zorunda kaldıkları
nı belirterek şunten söyledi:

"Piyasa koşuhannın olum 
suzîuğy satiştorımızı dûşûr- 

# dö Bu nedenle ürerimi azalt 
mafc zorunluluğu doğdu. İşçi 
çıkartmada bu yüzden oldu. 
Çıkon4an işçilerin haklarının 
/eriteceğine inanıyorum.

Kateğfu firması kuruluşun 
den tzjgûr^ kadar işter çı
kan ve çıkar ten işçilerinin

haklarının her zaman vermiş 
tir."

SENDİKANIN GÖRÜŞÜ

Öte yandan Bursa’da bir 
basın toplantısı düzenleyen 
Öz Gıda-İş Sendikası Bursa 
İl Başkanı Arif Baş ise, işye 
rirde sendikalaşmaya gidil
diği için işçilerin kıdem taz
minatı ve ihbar bedelleri ö 
denmeden çıkartıldığını iddia 
ederek, "Kafoğlu Sabun ve 
Yağ Sanayinde sendikamız 
yetki almıştır. Ancak, iki ay 
önce başlotılan toplu sözleş 
me görüşmelerine katılmadı 
lar. Bölge Çalışma Müdürlü 
ğûnde yapılması planlanan 
görüşmelere gelmediler. Sen

dikamız sözleşmeyi tek başı 
na yürütüyor. Önümüzdeki 
günlerde başlayacak arabu
lucu aşamasında da görüş
melere katılmayacakların 
dan eminiz" dedi.

Fabrikada kalan 11 sendi
kalı işçiye işverence baskı 
yapıldığını iddia eden Baş, 
"Kafoğlu işvereni işçi atımı
na son vermez ve toplu söz 
teşme maşasına oturmazsa, 
işçiler topluca direnişe geçe 
çeklerdir. Sonuca hazir ol
sunlar." şeklinde konuştu.

Kafoğlu Firması çalışanla 
rı çay molalarında ve yemek 
paydosunda eylemci arka-

Devamı Sayfa 4’te

Kurşunlu’da Açılış
Kurşunlu Öğretmen 'Dinlen 

me ve Eğitim Merkezi Bursa 
Valisi Erdoğan Şahinoğlu ta 
rafından hizmete açıldı.

Yapımına geçtiğimiz yıl 
başlatılan ve daha evvel İlk 
okul olarak kullanılan Milli 
Eğitim Bakanlığı Kurşunlu 
Öğretmen Dinlenme ve Eğ-i-

Devamı Sayfa 4’te

Jandarmadan gece 
denetimi atağı
Aramalarda Birşey 
Çıkmadı

Gemlik «Jandarma1 Bölük 
Komutanlığına bağlı ekipler,. 
Küçük Kumla girişinde yap
tıkları operasyonda, araçları 
didik didik arıyorlar.

Devamı Sayfa 4'te

Dinamit Soygununda Tutuklama
• •

Üniversiteli
Genç karardan 
sonra ağladı
Q Cihath Köyündeki AYDINLAR A.Ş.’ye ait Taş Ocağın 

dan 45 kilo dinamit, 3470 kapsül, 1600 metre fit® 
çalarak kaçan soygunculardan biri olduğu iddia edi 
ten Turhan Dede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

0 Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma basına 
kapalı tutuldu. Sanığı olay gecesi soyguncuların bağ 
ladıklan gece bekçilerinden birinin teshisi üzerine 
mahkemece tutuklama kararı aldı. Karardan sonra 
kanepesine oturan Turhan Dede ağladı.

Murat UÇTU

Cihatlı Köyü sınırları içinde bulunan Aydınlar A.Ş. fir
masına ait Taş ve Mıcır Tesislerini basarak 45 kilo dîna 
mit, 3470 kapsül, 200 manyetik kapsül ve 1600 metre fiti 
li çalan soygunculardan biri olduğu iddia edilen Turhan 
Dede (21) adlı Üniversite öğrencisi. Asliye Ceza Mahke
mesi tarafından tutuklandı.

Kurban Bayramının son günü meydana gelen büyük 
soygundan sonra, soyguncuların el ve ayaklannı bağla
dıkları Taş Ocağı gece bekçileri İbrahim Kılıç v© Yılmaz 
Zülkare'nin tanımlamalarına göre çizilen robot resimler 
ışığında, Bursa’da bir kahvehanede çay ocağında çalışan 
Balıkesir Maden Teknik Yüksek Okulu son sınıf öğrenci 
si Turhan Dede (21) Teleferik semtindeki babasının, evin 
den özel tim tarafından alındı

Devamı Sayfa 4'te

500 Kişi Belediye'de kura çekti

Pazar Yerleri Belirlendi
Gemlik Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde’hiz 

mete sokulacak oolan yeni pazar yerini kura çekimi ya
pıldı.

Belediye Düğün Salonunda dün ya’pılan kura çekimine 
500 esnaf katıldı. Gemlik Belediye Başkanı Nezih Dimili, 
kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada pazarcı esnafına

Devamı Sayfa 4’te

UMURBEY BELEDİYE BAŞKANI DÖNMEZ.

Sorunsuz Bir Umurbey Bırakacağım
Umurbey Belediye Başkanı Pars Dönmez, ellerindeki 

tüm imkanları kullanarak Belediyenin sorurlannı tek tek 
halledeceklerini söyledi.

Belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Umurbey Be 
lediye Başkanı Pars Dönmez, Beldenin en önemli sorunu 
olarak gördükleri su şebekesi yenileme çalışmalarının

Devamı Sayfa 4’te

î
TAŞI GEDİĞİNE

KARDAŞIZ !... J
AMERİKAN’!, İNGİLİZ'İ, FRANSIZ'I, ALMAN'I, RUS'U 
YILLAR YILI DÜRTTÜ
TÜRKTÜ, KÜRTTÜ... ?!
KÜRTTÜ, TÜRKTÜ...
ARZULARI, YUTMAK İÇİN KOPSUN GÜRÜLTÜ., 
OYSA BİZ, TEKBİR EL, TEKBİR YÜREK, TEK 

BİR BAŞIZ.. ‘ x ' î
ASIRLARDIR VATANDAŞIZ...
DÜŞMAN DEĞİL, KARDAŞIZ, <
CAN KARDAŞIZ, KAN KARDAŞIZ!... ;

Jnan 3amer '
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HAFTANIN ŞİİRİ

MASAL
► Düşünüyordum 
' Olaylara insan, 
’ İnsanlara olay çıktı 
> Masalımdan.

Biri varmış, biri yokmuş derken
> Yollardan trenlerden 

Sözü aldım getirdim 
Dağlardan tepelerden.

> Ben de biriktirdim 
’ Hiçleri hep'e
' Bir dağ bozdum 
'Yaptım binlerce tepe.

[ Kurdum orada burada
! Ev-ev, köyler kentler. 

Dağıttım oda oda 
Dağıttım birer birer.

। Dağıldı tepelere 
Dağların önü ardı. 
Sevenlere sevilenlere 
Artık bir tepe vardı.

Birinde sen, birinde ben 
öbürlerinde onlar vardı. 
Aşklar başlayacakken 
Sonlar tepelerden başladı.

Başladı ayni ıklar, 
Ayn aynydı adlan. 
Birer birer ayırdılar 
Evleri odalan.

Bir zaman oralarda 
Seven özleyen kimdi. 
Evlerde odalarda 
Yaşanmayan bir şimdi.

Bir daha düşünürsem masal 
Bozmayacağım dağlan.
Düşünmek iyi. düşünmek güzel. 
Ama önce iyi çizmeli yollan.

Yokm yakın derine 
EJ-ete olsun yürümeleri. 
Ayrılığın yerine

| Mutluluğun şiiri.

(lu[ Oama'c

DÜZELTME

Geçen sayımızda yayınladığımız S.S. Su Ürünleri Koo 
peratffînin kongre Harında başlığı yanlış yayınlanmıştır.

Aslı aşağıdaki gibidir. S.S. GEMLİK SU ÜRÜNLERİ
KOOPERATİFİ'dir.

ELEMAN ARANIYOR
GEMUİK SOROF0MİST KULÜBÜ DERNEĞİ İÇİN 

SORUMLU MÜDÜR ARANIYOR.
EN AZ BEŞ YIL TECRÜBELİ VEYA EMEKLİ İLKOKUL
ÖĞRETMENİ VEYA ANA ÇOCUK BÖLÜMÜ MEZUNU 

BAYAN ENAZ BEŞ YIL TECRÜBELİ OLACAKTIR.

müracaat ;
MÜRVET URUNLU
ENGİN ECZANESİ TEL ; 13710 GEMLİK

ACELE SATILIK

ÇİFTLİK ALTI MEVKİİNDE 4006 m2 İÇİNDE 105 AĞAÇ
BULUNAN ZEYTİNLİK VE HALİTPAŞA MAH. İNAYET 

SOK. NO. 20 116 «2 MÜSTAKİL BİNA SATILIKTIR.

TEL j 200191 BURSA

SATILIK DÜKKAN

25 METRE KARE PAZAR CADDESİ CAMLICA SOK.

AF $ A R
Her Türlü Tarım Aletleri 

Tınaz Römorkları Bayi

Tel: 13381
istiklal Cd. No. 20 (Ziraat Bankası
Karşısı) Gemlik

Gayrimenkulun Açık Artırma iianı ! 
Gemlik icra Müdürlüğünden

DOSYA NO : 1990/127 T.

Sat imasına karar verilen garımenkulün cinsi, kıymeti, l 
adedi, evsafı :

Gemlik Tapu Sicilinin 11.6.1984 tarih ve pafta : 5, sahi- : 
fe : 1106 ve parsel 1106'da kayıtı Karacaali Köyü Ortaka- | 

ya mevkiinde kain 2750 m2 miktarındaki arsa üzerine inşa i 
edilen ve Tapu Sicilinde kat irtifakı halindeki kagir apart ' 
manın 10’ncu kattaki 54/4644 arsa paylı (84) Bağımsız i 

bölüm sıra nolu meskenin denize nazır, bir salon, iki yatak I 
odası, banyo, WÇ, mutfağın bulunduğu elektrik ve suyu- ! 
nun mevcut olup yazlık olarak kullanılan dairenin bilirkişi | 

tarafından 60.000.000 TL. kıymet takdir edilmiştir.
Taşınmaz açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. ı

1 SATIŞ ŞARTLARI :
1—Satış 2.9. 1991 Pazartesi günü saat 14.oo’den 14.20 ! 

ye kadar Gemlik İcra Müdürlüğünde açık arttırma suretiy 
ı le yapılacaktır. Bu arttırmada, tahmin edilen kıymetin % 1 

73'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa, alacakları mecmuunu | 
ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle I 
bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü ba 
ki kalmak şartıyla 12.9.1991 Perşembe günü aynı yer ve | 
aynı saatlerde de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artır 
mada da rüçhanh alacaklıların alacağını ve satış masraf 
iarnı geçmesi şartiyle muhammen kıymetin ‘%40 nisbetin 
de artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıyme 
tin %20 nisbetinde pay akçesi veya bu miktar kadar 
Milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır.

1 Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçme ; 
mek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu 
tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler 
satış bedelinden ödenir.

3— ipotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (+) bu 
1 gayrimenkul üzerindeki hakları hususiyle faiz ve masrafa 

dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 

içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak 
ları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç 

f bırakılacaklardır.
4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde öden 

. mezse İcra ve İflas Kanununun 33. maddesi gereğince 

ihale feshedilir, iki 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 İçin dairede acık olup masrafı verildiği takdirde is 
teyen alıcıya bir örneği gönderilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün 

derecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak 

istlyenlerin 990/127 T. sayılı dosya numarasiyle memur 

tuğumuza başvurmaları ilan olunur.

(I. If. K. 126)
(+) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri icra Müdürü 

de dahildir. Abdurrahmap ÇELİK

SATILIK ARSA
UMURBEY AYTEPE'DE DENİZ MANZARALI 2 KAT 

İMAR İZİNLİ ,168 METRE KARE ARM SATUKTİg,

SAĞLIK 

KÖŞESİ
HAZIRLAYAN
Dr. Ali Özgür

Hormonları (devam)
Birinci — Tembel tiroid bezi olan çocuklarda büyüme 

hızı ileri derecelerde gerilemektedir.
İkincisi — Çok çaışkap tiroid bezli çocuklarda bazon a- 

şırı iskelet büyümesi meydana gelmekte, ve bu çocuğu, 
bu olmadığı takdirde bulunacağı boya oranla daha uzun 
yapmaktadır. Ancak, kemik büyümesi erken dönemde dur 
makta, böylece nihai erişkinlik boyu kısa kalabilmektedir.

Tiroid hormonunun meydana getirdiği metabolizma ar
tışı nedeni ile dokuların besin maddelerine isteği artmıştır. 
Oksijenin normalden daha hızlı bir sekide kulanılmasına 
ve dokulardan atılması gereken metabolik son ürünlerin 
normaden daha fazla miktarda oluşmasına reden olur. 
Bu etkiler, dokuların çoğunda damar genişlemesine, böy 
lece vücudun hemen her bölgesinde kan akımının artma 
sına ne,den olmaktadır. Özellikle derideki kan akım hızı, 
ısı 'kaybının sağlanması için artmaktadır.

Vücutta kan akımı artışının sonucu kalp debisi deart 
makta, bu bazen normalin % 50' sine veya daha yukarısı 
na çıkmaktadır.
fazlalaşmaktadır. Böylece, tiroid hormonu muhtemel ola

Kalp hızı, tiroid hormonunun etkisi atında, artmış bulu 
nan kalp debîsi sonucu, beklenen artışa oranla çok daha 
rak Kalbin eksibitalitesi üzerine doğrudan bir etkiye heriz 1 
dir. Bu da kalbin hızında artışına neden olmaktadır.

Tiroid hormonu yapımının artması ile kalbin gücü art 
maktadır. Bu hafif âteşte ve egzersiz esnasında husule . 
gelen kalp atım kuvvetindeki artışla benzerlik göstermek | 
tedir. Ancak, tiroid hormonu Heri derecede artarsa kalb 
kası gücü, aşırı protein yıkımı nedeni1 ile; azalmaya baş 
İar. Gerçekten, bazı ağır tiroid hastalar, kalb adele yetmez ! 
(iğine, ve artmrş kalb debisinin zorunlu kıldığı kalb yükü 
nün. artmasına bağlı olarak kalp yetersizliğinden ölmek I 

tedir..
Sayın okurlar daha sonraki yazılarımda bu konuya yine 

devam edeceğim. Sağlıcakla kalın.

Yamanlar Ticaret

TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK- SETİ 
HALI, HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ

ALINIR SATILIR, ESKİSİ,, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR.

HAŞAN YAMAN

Tel : 10187-14479 OSMÜK

İstiklal Cd. Pirin Sk. (Zi«aat Bankası karşı aralığı)

Sayın Gemlikliler
Fotoğraf çekimlerinde sîzlere en güzelini vermek 

olan amacımızı şimdi kaliten cihazlar He VİDEO 
çekimlerinde de sürdürüyoruz.

ARZU ETTİĞİNİZ İYİBİR ÇEKİM İSE NOTUNUZU

ALDIRMAKTA GEÇ KALMAYIN

FOTO ŞEN
" GÜVENİLİR İSİM |

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

NO. 9 TEL : 10150 GEMLİK müracaat •• 14707 —14229 gemlik
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İHALESİ 1 MİLYAR 840 MİLYON LİRAYA YAPILDI,

j Hâmidiye
bir okula

Hamidiye Mahallesindeki okul sorununu hafifletecek 
olan ihale geçtiğimiz hafta içinde Bursa'da yapıldı.

• Doğru Yol Partisi İl Daimi Encümeni üyesi Ekrem Düz 
gün, gazetemize yaptığı açıklamada, Hamidiye Mahallesi 
ne yapılacak ilköğretim Okulunun 1 milyar 840 milyon 
liraya Ali Demez adlı müteahhide ihale edildiğini söyledi.

Endüstri Meslek Lisesi yanına yapılacak olan okulun, 
1991 yılı harcamalarına İ milyar lira ayrıldı. İnşaat çalış 
malarına yasal işlemler tamamlandıktan sonra Ağustos 
ayında başlanacak olan okulun, 1992 öğretim yılına yetiş 
tirilmesi planlanıyor.

Gazi İlköğretim Okulu ile; Namık 'Kemal İlkokullarında 
ki öğrenci sıkışıklığını büyük ölçüde hafifletecek olan ye 
ni okul, 25 derslikli olacak.

Doğru Yol Partisi İlçe Başkanı Aydın Ereroğlu He bir

GEMLİK'Lİ MİNKLER HAVUZU DOLDURDU.-

Yüzme
Kurslarına 
ilgi büyük

Gemlik'te ikinci kez Özel Yüzme Kursu açıldı. Minikler 
ilk günde havuzu doldurdular.

Bu yıl İkincisi açılan Özel Yüzme Kursları, Tibel Otel 
İşletmeciliği ve Yüzme Kursu lisansları bulunan öğret 
menler tarafından velilerin isteği üzerine açıldı.

Yaklaşık 40 küçüğün katıldığı yüzme kursunun Hkgü 
nünde, kurs öğretmeni Abdullah Çelik, Ali Osman Efe, 
Serpil özdeneç ve Özgür Şakrak yönetiminde çalışan 
yüzücü adayları 14.00-16.00 saatleri arasında yüzme öğre 
niyoriar. Bu sûre içinde zevkli dakikalarda geçiren minik 
yüzücüler, geleceğin profesyonel yüzücüleri olmak İçin 
çoba harcıyorlar.

ı.

I

Mahallesi yeni 
kavuşuyor

İlkte basın toplantısı düzenliyen Ekrem Düzgün, açıklama 
(arında. Cumhuriyet Mahallesine yapılacak ilköğretim 
okulu inşaatının yapımı için ek ödenek beklendiğini iha 
lenin önümüzdeki aylarda yapılacağı belirtti.

Ekrem Düzgün açıklamalarında şunları söyledi :
"Umurbey İlkokulu kalorifer tesisatı onarımı için 33 

milyon liralık malzeme yardımı sağlandı, il Daimi Encü 
meninden de 25 milyon liralık yardımla bu okulun kalori 
fer sorunu çözüme kavuşacaktır. Ayrıca, Umurbey Orta 
okulu ile Şahinyurdu Köyü İlkokulların onarımları tamam 
landı. Armutlu Ortaokulu ikinci kat ilavesi devam ediyor. 
Kurşunlu Köyüne öğretmen lojmanı yapılacaktır.”

Düzgün, ilk ve ortaokulların kışlık yakıt sıkıntısı çekil 
memesi için şimdiden önlemler alındığını bildirdi.

• IİKİ »TOR . . ■ j
BİRBİRİNE GİRDİ

i

Orhangazi Caddesinde iki motobisikletin çarpışması 
sonucu üç kişi ağır bir şekilde yaralandı.

Geçtiğimiz hafta cuma günü akşamı saat 21.40 sırala 
rında Orhangazi Caddesinden. İstiklal Caddesine gelmek 
te olan far donanımı bozuk Elvan Eker yönetimindeki 16 
ES 251 plakalı motorbisiklet karşı yönden gelmekte olan I 
Erhan Tunç yönetimindeki 16 RE 370 mobletle çarpıştı. |

Kazada araç sürücüleri ve Java marka motorbisikletin 
arkasında bulunan Haşan Karatdş (17) adlı şahıs ağır 
yaralandı.

Yaralılardan - Haşan Karataş Bursa Tıp Fakültesi, Elvan 
Eker Bursa SSK Hastanesine, Erhan Tunç adlı şahıs ise 
Bursa Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alın

| dılar.

Defterdarlıkla Anlaşmalı

Anadolu
Liselerini
Öğrenci
Kazandı

13

Anadolu Liselerine giriş sınavlarına Gemlik’ten 13 âğ 
renci kazandı.

Öğrencilerin ve velilerin büyük merakla bekJedSğj Ana 
dolu Liseleri giriş sınavlan geçtiğimiz hafta içers-nde 
açıklandı.

Gazi İlköğretim Okulu öğrencilerinden Oğuzhan İren 
gül Bursa beşincisi olurken Galatasayar Lisesine üçüncü 
sıradan girmeyi başardı. Öte yardan aynı okuldan Sinem 
Karan, Hazel Oya Erdik, Alp Ertem, Bursa Anadolu Lise 
sine. Çiğdem Öztürk, Hazan Sözer Ulubatiı Haşan Anado 
lu Lisesine, Neslihan İinan ise İnegöl Anadolu Lisesine 
girmeyi başardı.

11 Eylül ikokulu öğrencilerinden Murat Şehid ve Meta 
hat Öncü İnegöl Alp Anadolu Lisesini, Atatürk İlkokulu 
öğrencilerinden Ümit Sıralı Ulubatiı Haşan Anadolu Lise 
sini kazandı.

Öte yandan. Azot 100. Yıl İlkokulundan, Erdem Karaka 
ya ve Ceran Özdemir Bursa Anadolu Lisesini, Ümit Sıra 
li Ulubatiı Hâşan Anadolu Lisesine girmeyi hak ettiler.

Manastır Restaurant
Düğün - Nişan Sünnet 

Cemiyetlerinizde 
Hizmetinizdedir.

GÜNLÜK TAZE BALIK SICAK SOĞUK MEZELER 
İTİNALI SERVİSİMİZLE SÎZLERİN EMRİNİZDEYİZ.

Tel: 12146 - Gemlik

i 
i 
i 
i 
i 
i 
I 
i 
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KÖRFEZ
Matbaacılık

•FATURA
* PERAKENDE S ATIŞFIŞI
• ADİSYON
• SEVK İRSALİYESİ
* TAŞIMA IRSALYESI
* MÜSTAHSİL MAKBUZU
* GİDER MAKBUZU

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve 

Her îüriü
Basım İsleriniz îcih

9 9

Hizmetinizdedir.

i 
i 
I 
i 
i 
1
i 
i

1 günde davetiye basılır.
Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik
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KADRİ GÜLER
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Dâarf ve Baskı

4

<önettm Yeri ; tetedâı Cd Görpay PtssaJj 
No. 5 TU : 14223 — CJEMCk
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PARK GIDA PAZARI
Süper Fresh / Dondurulmuş
Gıda Çeşitlerini Getirmiştir

HAZIR MANTI 
ENGİNAR 
TON BALIĞI 
PATATES KIZARTMASI 
KARİDES

PİZZA 
SUDAK BALIĞI 

KALAMAR 
MİDYE ETİ 

MİLFÖY HAMURU
ESKİ TRAKYA B. PEYNİR » 
ESKİ TRAKYA KAŞAR PEYNİR

ESKİ MAĞLIÇ PEYNİR 
KAHVALTILIK TEREYAĞ 
PASTIRMA 
SALAM ı* ) 
SUCUK 
SOSİS
GÜNLÜK TAZE KÖY YUMURTASI

t

ET VE SÜTLÜ MAMÜLLERİYLE
Sayın Gemliklilerin Hizmetinde Olmaktan

Gurur Duyar

İznik gölü kıyısında tabiatın 
kucağında huzur dolu yemek

Göl Şadırvan 
Restaurant

İZNİK GÛLÜ’NÜN ENFES MANZARASIYLA BÜTÜNLE 

ŞEN YEPYENİ ANLAYIŞ İÇİNDEKİ DEKORASYONU.

DEĞİŞİK SPESİAL -ÇEŞİTLERİ VE PİYANİS AYHAN 

EŞLİĞİNDE YUDUM YUDUM ZEVK ALACAĞINIZ GÜZEL

BİR GECE GEÇİREBİLECEĞİNİZ YER.

OKAN TOSUN
PARK GIDA PAZARI
DEMİRSUBAŞI MAH. GAZİNO SOK. NO. 49 (PARK KARŞISI) TEL ■: 13602 GEMLİK

TEL : 13 21 OÖL YOLU ORHANSAMİ

Pazar Yerleri Belirlendi Üniversiteli Genç karardan
tertemiz akan bir derenin etrafında yeşillikler içinde bir 
çalışma ortamı oluşturduklarını belirterek şunları söyledi:

"Sîzlerden burayı temiz tutmanızı istiyorum; Kurallara 
uyunuz. Uymadığınız takdirde yasaların bize verdiği yet
kiyi sonuna kadar kullanacağız."

Belediye Başkanı konuşmasından sonra kura çekimine 
başlandı. Bazı pazarcı esnafı ayrılan yerlerin küçük oldu 
ğunu iki tane yer almak istediklerini belirterek, "Ortak 
olanların sergileri yanyana getirilsin. Yoksa büyük karga 
şa doğar” dediler.

Başkanın başına toplanan pazarcı esnafının her birinin 
değişik istekde bulunması üzerine Dimili, hemen kuraları 
başlattı.

Gemlik’te yeni pazar yeri önümüzdeki hafta ilçe halkı
na hizmet vermeye başlayacak.

Sorunsuz Bir Umurbey Bırakacağım 
büyük bir bölümünün tamamlandığını, şebeke çalışmaları 
sırasında kopan asfaltların tamiri içinde ayrıca Karayol 
lanndan söz aldıklarını belirterek konu hakkında şu açık 
tornalan yaptı :

"Umurbey’in su şebekesi yenileme çalışmaları hemen 
hemen tamamlandı bir tek kopan asfaltların tamir İşi 
kaldı. Bu iş içinde Karayollarından söz aldık. Ay sonuna 
kadar bu meselenin halledileceğini sanıyoruz.

15 milyar liraya mal olan bu işin sonunda Beldenin 
tamamına 24 saat boyunca kesintisiz su verebiliyoruz. 
Öte yandan kaçak su yüzüde yetmiş oranında önlenmiş 
oldu. Bu da aylık 30 milyon liralık Belediye kazancı de 
mektir. Yapımına halen devam edilen 150 ton kapasiteli 
su deposunun da bu ay sonunda tamamlanacağını söy 
üyen Pars Dönmez, "bütûr sorunları imkanlarımızın tama 
mini zorlayarak ele alıyoruz. Görevimin bittiği gün vatan 
daşlara parmakla gösterilen bir Belde bırakacağım" dedi.

Kurşunlu’da Açılış 
tim merkezi birasının 1 mil
yar liraya mal olduğunu be
lirten Bur^| İl Milli Eğitim 
Müdürü Selehattin özdemir- 
oğlu, 40 yatak kapasiteli te
siste kalacak ailelerin yeme 
içme dahil günlük 25 bin li
ra ödeyeceklerini söyledi.

Açılışı yapan Bursa Valisi 
Erdoğan Şahinoğlu’da bu gi 
ci tesislerin tüm yurt çapın
da çoğaltılması gerektiğini 
belirterek, Öğretmenlerin en 
yi en güzel şartlarda tatil 
yapabilmelerini sağlamak ge 
rektiğfrn söyledi.

Kafoğlu’nda 
Tenkisat
duşlarının yanına giderek On 
lorla beraber olduklarını gös 
teriyortar. Kendilerinin de 

başına gelmesinden korktuk 
farı durumu yaşamamak iş 
ten çıkartılan arkadaşlarının 
haklarının geri verilmesini 

sağlamak içinde sonuna ka 

dar onlarla beraber oldukla
rım belirten işçiler bizi hiç 
bir şekilde sindiremiyecekler 

diyorlar.

Taş Ocağı gece bekçilerinin Turhan Dede’yi soyguna 
karışanlardan biri olarak teşhiş etmesi üzerine yapılan 
sorgulama evrakları cumartesi günü Cumhuriyet Savcılı 
gına gönderildi. Savcılıkça Asliye . Ceza Mahkemesine 
sevk edilen Turhan Dede, yapılan duruşmadan sonra 
tutuklandı.

SİNİRİNDEN AĞLADI
Saat. 11.30’da Gemlik Adliyesine getirilen Turhan Dede 

ile gece bekçilerinin mahkemede duruşmaları 4 saat sür 
dü. Basına kapalı tutulan ve gencini fotoğraflarının çeldi 
mesi sürekli engellenen duruşmayı basın mensuplan an 
cak dışarıdan takıp edebildi-. Hakimin tutuklama kararın 
dan sonra duruşma salonundan jandarmalarla çıkan 
Turhan Dede, Adliye Koridorunda oturduğu kanepede si 
nirinden hüngür hüngür ağladığı görüldü. Bu arada 
emekli eğitimci olan dedesi Selim Dede ise Turhan Dede 
nin ağlamasına kızarak, "Oğlum .suçsuzsun. Niye morali 
nı bozuyorsun" diye bağırdı.

Turhan Dede, mahkemeden sonra jandarmanın sıkı ön 
lemleri ile askeri bir araca bindirilerek Adliye Binası 
önünden uzaklaştırıldı.

Aramalarda Birşey Çıkmadı
Saat 24.00 ile 02.30 arasın 

da Küçük Kumla giriş yolu
nu tutan jandarma ekipleri 
tüm araçları durdurarak a- 
raç sürücülerinin üzerlerini 
arayıp kimlik kontrolü yapı

yorlar.
Araçları didik didik anyon 

jandarma ekiplerinin yaptığı 
kontrollerde olağan dışı hiç 
bin şeye rastlanmadı

Tibel Restaurant
25 Yıldır Gemliklilere hizmet 
etmekten mutluluk duyar

Günlük taze balık . sıcak soğuk 
mezeler itinalı servisimizle sîzlerin 
emrindeyiz.

Tel: 12146 — GEMLİK

Gemlikliler Müjde
Seçkin firmaların ürünle- 

riyle hizmetinizdeyiz

ÇATAK GtYİM 
Sizin Mağazanız

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

İZNİK GÖLÜ KENARINDA

HER AKŞAM PİYANİST ŞANTÖR

Erdem Bayraktar
EŞLİĞİNDE

Rahmi Baba 
Restaurant'ta

TAZE BALIK — SICAK — SOĞUK MEZELERİ 

VE İTİNALI SERVİSİYLE HİZMETİNİZDE^

Tel : (2564) 1282
RA-BA TURİZM LTD. ŞTİ

Dutluca Köyü — ORHANGAZİ
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YIL : 19

SAYI : 916

Fiyatı 500 Lire KDV dahi)

Gazetemiz Basın Ahlak 
Yasasına Uyar.

gemük

KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 19T3

Matbaamızda 
Nişan, Nikah 

ve
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık
n : 11787 Pat : 14797

Kumla dan denize açılan tekne ve mühendis gençten haber yok

Körfezde Deniz
Faciası 2 Ölü 1 Kayıp
• GEÇTİĞİMİZ HAFTA ÇARŞAMBA GÜNÜ KÜÇÜK 

KUMLA SERPİL SİTESİ ÖNÜNDEN FİBER BOTA Bİ 
NEN SADİ CANATAR, OLCAY AYDEMİR VE ABDUL 
HALUK GÜNER BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ. SADİ CA 
NATAR VE OLCAY AYDEMİRİN CESETLERİ 24 SAAT 
SONRA SUNĞİPEK FABRİKASI ÖNÜNDE BULUNDU.

• TEKNENİN BENZİNİ BİTEREK KUMLA'DAN GEMLİK'E 
SÜRÜKLENDİĞİ VE ALABORA OLDUĞU SANILIYOR. 
BATAN TEKNE VE BU YIL MÜHENDİS ÇIKAN ABDUL 
HALUK GÜNER TÜM ARAMALARA KARŞIN BULUNA 
MADI. GEÇEN YIL DA DENİZ FACİASINDA ÜÇ GEN 
CİN CESETLER) KÖRFEZİN SULARINDA KAYBOL 
MUŞTU.

Murat UÇTU
Gemlik Körfezi can alma

ğa devam ediyor. Kumla’dan 
çarşamba günü denize açı
lan Olcay Aydemir. Sadi Ca 
natar ve Abdulhaluk Gürer 
in bindikleri teknenin alabo
ra olması sonucu Olcay Ay
demir ve Sadi Canatar bo
ğularak öldü. Abdulhaluk 
Güner'în ise cesedi buluna
madı.

Çarşamba günü saat 18.00 
sıralarında Olcay Aydemir 
(35), Sadi Canatar ve Kumla 
daki akrabalarının yanı* 
ra bir günlüğüne gelen bu 
yı! Edime Mimar ve Mühen 
dişlik Fakültesinden mezun 
olan Abdulhaluk Güneri ar
kadaşına ait fiber botu ala
rak denize açıldılar.

Alkollü olduğu söylenen 
Olcay Aydemir ve arkadaşla 
nadan daha sonra haber a- 
lınamadı. Bunun üzerine e- 
meklr memur Sadi Canatar'ın 
yakınlan kayıp haberini jan
darmaya bildirdi. Çarşamba 
gecesi evine dönmeyen üç 
kişi karadan arandı. Ancak 
sandal gezisine çıkanlardan 
bir haber alınmadı,

CESETLER BULUNUYOR

Perşembe günü TÛGSAŞ 
yönünden Gemlik Limanına 

HAFTAYA BAKIŞ

Deniz Faciasının Düşündürdüğü 
Kadri Güler

İki yıldır sahillerimizde yaşanan deniz faciaları deniz
lerde güvenlik ve araştırma konularını ister istemez gün 
deme getirdi.

Ne yazrktırki, denizlerde batan bir tekneyi ve kaybolan 
insorları bulmak için yeterince gayret sarfedilmiyor.

Aynı olaylar bir batı ülkesinde meydana gelse tüm gü 
yenlik güçleri seferber edilir. Araştırma birimleri hiçbir 
maddi duruma dikkate almadan, görevini sonuna kadar 
yapar. V

Oysa bizde öyfe mi?
Geçtiğimiz hafta Küçük Kumla'dan denize açılan tekne 

rw'n devrilmesi sonucu kaybolan genç mühendisin cesedi 
halen bulunamadı.

Devamı Sayfa 7de

gelmekte olan Deniz İşletme 
lerine ait Kılavuz 4 adlı rö. 
morkor. Sunğipek açıkların
da birbirlerine yaklaşık 30 
metre uzaklıkta iki erkek ce 
sedi gördü.

Durumun İlce Emniyet Mü 
düdüğü yetkililerine bildiril
mesi üzerine bir tekne ile ce 
setler kıyıya çekildi. Cesetle 
rin Kumla’dan denize açılan 
Olcay Aydemir ile emekli 
memur Sadî Canatar’a ait 
olduğu görüldü.

Savcılıkça olayla ilgili so

Kafoğlu işçisi
SHPcden Destek İstedi

Kafoğlu Sabun Fabrikası
nın işten çıkardığı 9 işçi 
SHP İlçe Başkanı Erkan Mut 
man'ı ziyaret ederek kendile 
rine destek olmasını istedi
ler.

Geçtiğimiz hafta işten çı
kartıldıktan sonra mesai sa
atleri süresj içinde fabrika 
önünde oturma eylemi ya
pan işçiler mesai saati biti
minde SHP Gemlik İlçe Baş
kanı Erkan Mutman’ı işyerin 

ruşturma başlatılarak, Gem
lik Devlet Hastanesine kaldı 
rılan cesetlerde yapılan otop 
side suda boğulma ile ölü
mün gerçekleştiği saptandı.

ARAMALAR
SONUÇ VERMİYOR

Büyük olasılıkla alabora 
olduğu sanılan teknenin ve 
bu yıl mühendis çıkan Ab
dulhaluk Güner’în ilk arama 
larda bulunamaması üzerine 
Bursa’ya yeni yerleşmiş olan 
ailesi de "İzzet Kaptan" mo 
toru ile özel olarak arama

de ziyaret etti.
9 işçi Erkan Mutman’dan 

kendilerine destek vermele
rini istiyer bir mektup sun

dular.
SHP İlçe Başkanı Erkan, 

Mutman, konu hakkında yap 

tığı açıklamada olayı kına

dıklarını belirterek, işçilerin 

sendikaya üye oldukları için 

İşten atılmalarının Türkiye 
de demokrasiyi İçine sindire

Başkan Oğlunun 
Nikahını Kıydı

Belediye Başkanı Nezih Di 

mili, oğlu Kaan Dimili’yi Ata 

mer Turistik Tesislerinde ya 

pılan kokteylde evlendirdi.

Seçkin 'bir davetli toplulu

ğunun hazır bulunduğu ni

kah töreninde oğlu Kaan Di- 

mili'yl Sulhiye Akıncı ile ev

lendiren Belediye Başkanı 

Nezih Dimili gençlerin nika

hını kıyarken heyecanlandı.

Genç evlilerin nikah şahit 

ilklerini Prof. Ersin Çanoğlu 

ve emekli astsubay Hilmi A- 

kıncı yaptılar. 

lara katıldı. Ancak, genç mü 
hendis ile fiber tekneden 
bir iz bulunamadı.

Öte yandan, Olcay Ayde
mirin Ulaştırma Bakanlığı 
Birinci Hukuk Müşaviri olan 
babası Ertuğrul Aydemir acı 
haber üzerine Gemlik’e gel
di. Oğlunun cesedini teslim 
alarak Gemlik Merkez Cami 
inde kılınan öğle namazın
dan sonra Küçük Kumla’ya 
götürerek toprağa verdi.

Piyanist Fırat Gürle’nir. ka
Devamı Sayfa 4’te 

miyen kişilerin başvurdukla
rı bir yöntem olduğunu söy
ledi.

öte yandan geçtiğimiz haf 
ta içinde 12 işçinin başlat

tıkları oturma eylemi polisin 

cuma günü işçileri fabrika

dan -çıkartıldı. Buna karşın 

işçiler dün de eylemlerine 

devam ettiler. 4 kadın işçi 

fabrika bahçesine girdi. Po
lis işçileri dışarı attılar.

Babasına Kızdı 
intihara Kalkıştı

Nişanlısından ayrılmak is

teyen ancak babasını razı 
edemiyen Orhangazi'n genç 

kız, tarım ilacı içerek intiha

ra kalkıştı.

Orhangazi’ye bağlı Çeltik 

çi Köyünde yaşıyan Çiğdem 
Arıcı (19) adlı genç kız nişan 

lı olduğu Muammer Topçu 

adlı gençten ayrılmak istedi
ğini söylediği babası Kadir 

Arıcı’dan olumsuz cevap a 
lınca evlerinde bulunan "İm

parator” adlı tarım ilacını 

içerek, intihara kalkıştı. Ola
Devamı Sayfa 4’te

İLGİSİZLİKTEN ZOR DURUMDA KALAN SPORUMUZA 
EL ATILDI.

Gemlikspor‘a
Taze Kan
£ Gemliksporu eski günlerine döndürmek İçin bir grup 

Gemlikli kollan sıvadı. 31 Temmuz günü düzenlenen 
yemekle Gemliksporu canlandırma çalışmalarına baş 
tanıyor.

$ Komitede yer alan eski sporculardan Sümer Atasoy, 
"amacımız önce şampiyonluk sonra 3. profösyönei 
lige çıkmak tüm Gemliklilerden Gemlik sporuna sa 
hip çıkmalarını bekliyoruz" dedi.

Bursa 1- Amatör kümede zorlu bir ligi geride bırakan 
Gemliksporu canlandırmak, şampiyon yapmak için başla 
tılan çalışmalar olumlu şekilde ilerliyor.

Yıllardır birkaç kişinin dışında kimsenin maddî ve ma 
nevi olarak yardımcı olmadığı Gemlikspor kulübünün 
güçlenmesi, canlanması için, ilçede spora gönül veren 
Gemlikliler biraraya gelerek, Gemlikspora sahip çıkmaya 
karar aldılar.

Devamı Sayfa 4’te

Mecdi Nalcı Tahliye Oldu
Belediye Başkanı Nezih Dimili’yi makamında tabancay 

la ayağından yaralıyan Mecdi Nalcı tahliye oldu.
Yaklaşık 3 ay önce işyerine ruhsat alamadığı gerekçe 

siyle Belediyeye giden Marmara Birlik Zeytin Kooperatifi 
yönetim kurulu üyesi Mecdi Nalcı, Belediye Başkanı Ne 
zih Dimili'den işyerine ruhsat verilmesini istedi. Başkan 
dan olumsuz cevap alan Nalcı, Yazı işler; Müdürünün 
odasına gitmiş olan Dimili’ye silahını çekerek iki el ateş 
ederek ayağından yaralamıştı.

Olaydan bir gün sonra Emniyete giderek teslim otan 
Mecdi Nalcı çıkarıldığı Mahkemece tutuklanmış Gemlik 
Kapalı Cezaevine konmuştu.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Nala 
çıkarılan af şartlı tahliye yasasından, yararlanarak yat 
makta olduğu Bursa E Tipi Kapalı cezaevinden çıkartıldı.

Hamidiye ve
Osmaniye Mahalle 
Muhtarlarından
Başkana Teşekkür

İlçenin en büyük iki ma 
hailesi olan Hamidiye ve Os 
maniye Mahalleleri Muhtarla 
n, Mahallelerinde yaptıkları 
çalışmalardan ötürü Beledi
ye Başkanına teşekkür etti
ler.

Hamidiye Mahallesi Muh
tarı Enver Çelik ve Osmani
ye Mahallesi Muhtarı Ahmet 
Hamdı Hocaoğlu, yaptıktan

Devam) Sayfa 4’te

TAŞI GEDİĞİNE

PARMAK...
ABD. BAŞKANI BUSH, AYASOFYA MÜZESİNDEKİ

DİLEK TAŞINA PARMAĞINI SOKMUŞ...
ZATEN PARMAKLAMADIKLARI BİR ORASI KALMIŞTI.
O DA OLDU VESSAL^ÂM...
DİLEK, DOSTLUĞA DEVAM...

tJnan SFamer

Fazıloğlu, Yıldırım 
Sevimli Ayrılıyor

Atama
Fırtınası

Gemlik Hakimi Yüksel Fa 
zıloğlu ile Emlak Barkası 
Müdürü Mehmet Yıldınm ve 
Emniyet Amiri Ergun Sevimli 
nin tayinleri çıktı.

ilçemizde uzun süreden 
beri Ceza Hakimliği ve ilçe 
Seçim Kuruta Başkanlığını 
yürüten ilginç kişiliği île ta 
nınan yargıç Yüksel Fazıloğ 
lu kendi isteği ile Eyüp Ha
kimliğine atandı.

Devamı Sayfa 4te
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HAFTAMIN ŞİİRİ

EN ÇOK i
Savaşlarda en çok kıtlıkta kırarda 
Benimdir yeryüzü geniş, gökyüzü ■ [
Bir yandan narlarım çatlar incirlerim ballanır 
Kentlerim yanar yıkılır bir yandan ' -
Düşer akarsularım düşman eline uzun uzun 
Ortalıklarım kararır karlarım erir dağbaşlarında 
Uzanır akşamlarımın sessizliğine ölülerim genç genç / 
Yapraklarımın yeşili çocuklarımın betibenzi uçar gider '; 
Bıçak bıçaktır yabancılar doğduğum büyüdüğüm yerlerde <;
İnsanlarım çekilirler gerilere gerilere ;!

Parçalanır parça parça kırlarımın duru beyazı 
Haritalar çizerim boyuna sabahları akşamları ?

Anılarım ; i
Anılarım durur mu sanıyorsunuz'öyle eli bağlı . j 
Anılarım ayağına tez doğuşken hırçın 1
Anılarım diken diken 
Anılarım tutar dağın yolunu kimseleri beklemeden “

; Dursam yakamdan çekip götürürler beni çocuk olmayın ‘

■ Benimdir yeryüzü geniş gökyüzü <
> Dağlanma ilişmesem de E!
» Bularımı sürükleyip başka göklere

( Yağmurlarımı dudaktan çatlamış kadınlarım için 1
> Şakır şakır yağdırınm bardaktan boşanırcasına J
► Yorgun ordularımı görünce 4
I Irmaklanmın yatağını değiştiririm j
> Yüksek ormanlarımı az mı söktüm Afrika’dan Amerika’dan J 
; Diktim yurtseverlerin yolu üstüne tek tek <

> Akan suyunu bilmem ı
> Uçan kuşunu toprağını bilmem î
> Uyuduğum olur Asya illerinde Afrika 4
t Bende uyanır Asya Afrika j
: Alaca karanlıkta * . 1
► Yan gecede I
; Savaşlarda en çok kıtlıkta kıranda <

(Zuf. ^atruvc I

Sayın Gemlikliler
Fotoğraf çekimlerinde «izlere en güzelini vermek 

olan amacımızı şimdi kaitteft dhazlar İle VİDEO 
çekimlerinde de sûrdûrüyon*.

ARZU ETTİĞİNİZ İYİBİR ÇEKİM İSE NOTUNUZU

ALDIRMAKTA GEÇ KALMAYIN

FOTO ŞEN
" GÜVENİLİR İBİM "

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

Deniz Faciasının Düşündürdüğü
Cesedin bulunması için hiçbir ciddi gayret gösterilme 

di. Canı ciğeri yanan aileler, kendi olanaklarıyla bîr mo I 
tor kiralayıp sahili dolaştılar, sonuç yok.

Yaz aylarında nüfusu 100 binleri geçen sahillerimizde j 
ki insanlarımızın canına, başlarına bir felaket geldiğinde i 
ise hiç olmazsa cesetlerini bulacak bir ekibin resmi ola I 

rak kurulmasında yarar olduğunu sanıyoruz.
1

Kuçıık KmIs Belediye
. . . iBaşkanlığından ।

Belediyemiz kısımlarında istihdam edilmek üzere muh 5 
> telif kadrolara sınavla eleman alınacaktır. Alınacak ele 5 
| morlarda aranacak şartlar :

| GENEL ŞARTLAR : ,

1— 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci mad İ 
I desini değiştiren 12.11.1984 tarih ve 243 sayılı K.HJK. me I 

î nin Önci maddesi değişik şekli ile
2— T.C. vatandaşı olmak,
3— Taksirli suçlar hariç 6 aydan fazla hüküm giyme- 

| miş olmak,

4 Görevini devamlı yapmaya vücutça bir sakatlığı
I bulunmamak,

5— Talip olduğu görevle ilgili tahsil şartına haiz omak
6— İmtihana girecek olanlardan 6 adet fotoğraf, sabı- 

' ka kaydı, diploma fotokopisi, ikametgah ilmühaberi, nü 
î fus cüzdan sureti, -imtihana girme dilekçesi ile birlikte 
s Belediye Başkatipliğine müracaatları.-

ÖZEL ŞARTLAR : Yabancı
——---------------------------- - J
Sınıfı Görev Ünvanı Tahsili Kadrosu Alınacak E.Adet i

GİH ■ Memur /Lise 12 2

İmtihan 7.8.1991 günü saat 14.00’de Belediyemizde ya I 

pılacaktır. Belediyemize bu konuda yapılan daha evvelki - 
müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Son yapılar bu imti | 

han için giriş belgesi alanlar imtihana iştirak ettirilecek i 

tir. ;
İmtihana girecek olanlardan Küçük Kumla'da ikamet 1 

etmeleri şartı aranır. ' . I

ilgililere duyurulur.

EŞREF GÜRE

Belediye Başkanı .

SAHİBENDEN SATILIK DAİRE

İSTANBUL KIZI-LTOPRAK BAĞDAT CADDESİNDE 
KALORİFERLİ, 2 ODA, 1 SALON

Müracaat : Gündüz Tel. 20833 Gece 13313 GEMLİK

KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

I
Ergenlik ve Delikanlılık Dönemi

। Ergenlik çağı (ortalama 12-15 yaşlar) bedensel, cinsel 
ı ve ruhsal olarak belirgin değişiklerin olduğu bir dönem- 
ı dir. Erkekte ve kızda delikanlılık, ergenliğin ardından

erişkinlik çağına dek uzanar döneme (15-20 yaşlar) de 
nir. Ergenlik erkekte ve kızda hızlı büyümenin olduğu 
birincil ve ikincil cinsel yapıların geliştiği yaşlan kapsar. 
Delikanlılılık çağında da büyüme ve gelişme genel 
likle sürer, fakat hızı kesilmiştir. Ergenlik ve delikanlılık 
çağındaki hızlı büyüme, cinsel dürtü artışı, benliğin tam 
olgunlaşmamış olması ve toplumsal yerin henüz kesinleş 
memesi, aileye bağımlılığın sürmesi gibi etkenlerle bu 
çağ, sorunlarla yüklü, fırtınalı bir dönemdir. Ana babaya 
bağımlılıktan kurtulma, cinsel kimliğini kabullenme, top
lumsal yerini araştırma ve bir mesleğe yönelme çabala 
rırın gösterildiği 8-10 yıllık bir çağdır.

Başlangıçta, yani ergenlik döneminde öncelikle hızlı 
büyüme ve cinsel dürtülerin taşması ile ilgili duygusal 
coşkular ve düşünsel bocamalar ortaya çıkar. Bu çağda 
eskiden yaşanmış cinsel yönelişler, çatışmalar yeni baş 
tan yaşanır. Dedipal duygular alevlenir. Yasaksevi duva 
rını zorlayan eğilimler, hatta eylemler belirebilir. Henüz 

, aile dışındaki ilişkiler cinsel açıdan pek güven ve cesa 
ret verici olmadığından delikanhğının kendi kendini do
yurmaya çalışması, düşlerinde yakınlarını görmesi, düş 
lemlerinde onlara cinsel duygular duyması doğaldır. De 
dipal duygular, yasaksevi duvarını zorlayıcı eylemler şan 

I ki yeni baştan yaşanırken! delikanlı derip bocalamalara, 
kaygılara düşebilir. Bu yüzden ana babadan, kardeşler
den -uzaklaşma eğilimi ortaya çıkabilire Bir yandan bağım 
sız olmaya ana babadan kopmaya çalışan delikanlı, bir 
yanda da onlara bağımlılığın etkisi altındadır. Bu boca
lamaların şiddeti genel olarak daha önceki dönemleri 
sağlıklı geçirip geçirmemiş olmasına, biyolojik yapısına, 
aile ve toplum tutumlarına göre değişebilir. Genellikle 
bu sanıldığından ağır bir sorundur. Delikanlı kız ya da 

- erkek coşan dürtüler üzerinde bir egemenlik kurmak zo 
rundadır. Cinsel ye saldırgan dürtülerin sıkıştırmasa ve 
bunları bastırmak zorunda kalışı kolay çözülen bir soran 
değildir. Ana babalar çocuklarını bir türlü, anlayamadık 
larını söylerler, gerçekten delikanlı dalgalanan dûygu 
lar, değişken düşünce ve eylemler içinde kolay anlaşıla 
bilen bir kişi değildir:

Delikanlılık -dönemi benlik gelişimi açısından en önem 
li evrelerden -biridir. Bu gelişimin ruhsal yönlerini yalnız 

ı ca bireysel açıdan ele almak yetmez. Konunun toplum 
1 sal yönünü de incelemek gerekir. Kimi ilke topluluk 

larda delikanlı bir takım törenlerle sınavdan geçer ve 
kısa sürede çocukluktan çıkar ve yetişkinler arasına kg 

‘ tılrr. Uygar topluluklarda çocukluktan yetişkinliğe geçiş 
döneminde, genel böyle törenler yoktur. Delikanlı uzun

। hazırlık dönemi İpinde yıllarca çabalar, boçalar kimliğini 
.iyi kötü bulur. -Bu döneme özgü benlik ve kimlik gelişimi

• sorunlarını en tutarlı biçimde Erik Erikson açıklamıştır. 
| Delikanlılara sabırla çalışmalarını dilerim.

i
Her Türlü Tarım Aletleri 

Tınaz Römorkları Bayi

i İL''- 1
Tel : 13381
İstiklal Cd. No. 20 (Ziraat Bankası |
Karşısı) Gemlik

Resmi İlanlar Tek Sütün Cm. 4500 TL.
İcra ve Mahkeme İlanları Cm. 2000 TL.

Zayi İlanları 10.000 TL.

Dernek Kongre İlanları 50.000 TL.

Kooperatif Kongre İlanları 75.000 TL.

Tüzük İlanları (sayfa sayısı dikkate alınır) 250.000 TL-

ABONE

Altı Aylık 25.000 TL-

Yıllık 50.000 TL.

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlanan veya yo* 
yınlanmaeın geri verilmez.

Gazetemiz basın ahlak yasasına uymaya taahhüt 

eder.

Manastır Restaurant
; Düğün - Nişan Sünnet 

Cemiyetlerinizde
İ Hizmetinizdedir.
0

GÜNLÜK TAZE BALIK SICAK SOĞUK MEZELER 
İTİNALI SERVİSİMİZLE SÎZLERİN EMRİNİZDEYİZ.

J
j

| Tel : 12146 I Gemlik

l «L___ .. .
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BAŞIBOŞ
KÖPEKLER SORUN
OLDU

Belli aralıklarla durdurulmasına rağmen başıboş köpek 
ler bitip tükenmek bilmiyor.

Belediye tarafından adam tutularak vurdurulan fakat 
kısa zamanda yeniden çoğalan başıboş sokak köpekleri 

s vatandaşların korkmasına neden oluyor.
» Çocuklannı sokaklara salmaya çekindiklerini belirten 
. vatandaşlar, "yavrularımızın her sokağa çıkışında içimizi 
j bir korku salıyor her sokak köşesinde bir sürü köpek do 

taşıyor” diyorlar.
Konu hakkında bir açıklama yapan Belediye Zabıta 

Müdürü Ömer Kahraman vatandaşların bu sorununu bil
diklerini, konunun üzerinde hassasiyetle durulduğunu be 
lirterek, “halkımızın sağlığını.' tehdit eder, her şeyin karşı 
smdayız. Bu konunun önemini de biliyoruz. Bu hafta için 

■ de İnegöl'den getirteceğimiz yurucuyla ilçemizi sokak 
sokak dolaşarak tüm başı boş köpekleri vurduracağız" 
dedi.

* i

KAPAKLI VE
■KURŞUNLU 
: İSKELELERİ
: İHALE EDİLDİ

Kurşunlu Köyüne yeni yaptırılacak. Kapaklı Köyünde
* ise (L) tipine dönüştürülecek olan iskeleler ihale edildi. 
' Kapaklı Köyü isketesinin azaltılıp L tipine dönüştürül- 
C nesi île ilgili 250 milyonluk ihale yapıldı. Öte yandan 
B Curşuniu Köyünde Turistik olarak yaptınlması amaçla 
r* ian iskelenin ihalesi 600 milyon liraya yapıldı.
45 Konu hakkında bir açıklama yapan ANAP Gemlik İlçe 
s Başkanı Esat Coşkun, Kurşunlu’da yaptırılacak olan iske

12 enin turizm amaçlı olarak kullanılacağını, Kapaklı'da yap 
* alacak olan iskeleninde balıkçılık sektörüne hizmet vere 

:eğini belirterek yatırımların 1 milyarlık harcama gerek 
® irdiğini söyledi.

Bursacya bir
gazete daha

Çağdaş Gazeteciler Derneği Güney Marmara Şubesi 
aylık yayın organı "Bursa Çağdaş"ır ilk sayısını çıkardı. 
Gazetenin yazı işleri müdürlüğünü yürüten Şube Başka
nı Yılmaz Akkılıç, yaptığı açıklamada, ekonomik yönden 
büyük bunalım içinde olan Türk basınında, gazetecilerin 
kerdi gazetelerini çıkarmalarının anlamlı olduğunu söy
ledi',

Birinci hamur kağıda basılı 16 sayfa olan ve bayilerde 
3 bin liradan satışa sunulan "Bursa Çağdaş"ın ilk şayi- | 

sında ayın konusu olarak "basın” seçildi.
Gazetede Aziz Nesin, Özdan Alpdağ, Kemal Sulaoğlu, İ 

Av. Yahya Şimşek, Belkıs Örial Pişmişler, Yılmaz Akkı- 2 
lıç, Av. Eşber Yağmurdereli, Dr. Kayıhan Pala’nır köşe J 
yazarı': "Karşı Röportaj" bölümünde ANAP İl Başkanı | 
Feridun Pehlivan’ın gazeteci Yüksel Baysal ile söyleşisi, j 
Kutlu Esendemir’in "Denizkurdu 2/91" tatbikatından izle | 
nimleri, İlkay Balaban'in Bursa merkez ilçelerde "mahal | 
leleşemeyen" 29 köye ilişkin araştırması, GÜMÇED’in i 
hazırladığı “Bursa Çevre Kirliliği Raporu" yer alıyor. 'Kül • j 
tür/Sanat’ı bölümünde ise Nihat Kayabaşı'nın, Bursa'nın j 
yetiştirdiği _ünlü karikatürcü Cemal Nadir Güler’in kızı Gö 1 
nül Tunaman’la röportajı ilgi çekiyor.

SATILIK ARSA
UMURBEY AYTEPE’DE DENİZ MANZARALI1 2 KAT 
İMAR İZİNLİ 168 METRE KARE ARSA SATILIKTIR.

MÜRACAAT : 14797 — .14223 GEMLİK

| Demirciler Ticaret
HER TÜRLÜ İNŞAA7LIK ÇAM VE KAVAK KERESTE 

SUNTA ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDEYİZ.

NİHAT AYTAÇ — .YUSUF SÜREN
Orhangazi Cad. No. 91 Tel : 11302 GEMLİK

SATILIK DÜKKAN

25 METRE KARE PAZAR CADDESİ CAMLICA SOK.

NO. 9 TEL : 10150 GEMLİK

Küçük Hatice 
Taburcu Oldu

Gozi İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi 9 roş'vOok
Hatice Dirçer, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde 

olduğu ameliyattan sonra geçtiğimiz hafta çarşamba gj 
nü taburcu oldu.

40 milyon liraya malolan ameliyatın 13 milyonunu Okul 
Koruma Derneğince, 22 milyonu açılan kampa/odan, 5 
milyonuda FAK FUKFON'don temin edildi.

Küçük Hatice'nin ailesi yavrularının ameliyatı için ge 
rekli yardımları esirgemeyen Okul Koruma Demeği âyete 
rine ve tüm yardım eden vatandaşlara minnet duygulan 
rı ileterek teşekkür ettiler.

iki köyde
kuduz korkusu

İlçemizin Fevziye Köyünde bir koyunda. Katilli Köyün 
de ise bir köpekte kuduza rastlanması üzerine ikj köyde 
karantina altına alındı. Kuduz olayının duyulmasından 
sonra İlçe Tarım Müdürü ve Veterinerlerle birlikte her 
iki köye gider Gemlik Kaymakamı Coşkun Ertürk, alınan 
önlemleri yerinde incelerken başı boş kedi ve köpeklerin 
imhası, aşılanmayan hayvanlarında aşılanması talimatını 
verdi.

Salı pazarı 
yeni yerinde

Çarşı Deresinin iki tarafına kurulacak olan Salı pazarı 
bugün ilk defa yeni yerinde halka hizmet verecek.

Daha evvel adını verdiği Pazar Caddesi boyunca kuru 
lan ancak artan nüfusa yetersiz gelmesinden dolayı Çar 
şı Deresinin iki kısmına taşınan pazar bu gün Gemlik’li 
lere yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Yerlerin belirlenmesi için kuraları geçtiğimiz hafta için 
de çekilen pazar yerinin sökülüp takılabilen sergileri pa 
zarcıların takmayı öğrenebilmeleri için dün bir seferliği
ne Belediye personeli tarafından yapıldı.

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

pc

*
*
*

FATURA
PERAKENDE SATIŞFIŞI
ADİSYON
SEVK İRSALİYESİ
TAŞIMA IRSALYESI

* MÜSTAHSİL MAKBUZU ' 
* GİDER MAKBUZU

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
DavetiyeSeri ve 

Her Türlü
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

"fi 1 günde davetiye basılır.
Gazhane Caddesi Şirin Pasajı TIf : 11797 Gemlik

i



23 TEMMUZ 1991 SALI

- . gemUik
KÖRFEZ

PARK GIDA PAZARI
Süper Fresh / Dondurulmuş
Gıda Çeşitlerini Getirmiştir.

HAZIR MANTI
ENGİNAR
TON BALIĞI
PATATES KIZARTMASI
KARİDES
ESKİ TRAKYA B. PEYNİR

PİZZA 
SUDAK BALIĞI \ 

KALAMAR 
MİDYE ETİ 

MİLFÖY HAMURU

ESKİ TRAKYA KAŞAR PEYNİR

ESKİ MAĞLIÇ PEYNİR 
KAHVALTILIK TEREYAĞ 
PASTIRMA
SALAM
SUCUK
SOSİS
GÜNLÜK TAZE KÖY YUMURTASI

&

f

ET VE SÜTLÜ MAMULLERİYLE
Sayın Gemliklilerin Hizmetinde Olmaktan

Gurur Duyar
f OKAN TOSUN
2 PARK GIDA PAZARI

DEMİRSUBAŞI M AH. GAZİNO SOK. NO. 49 (PARK KARŞISI) TEL : 13602 GEMLİK

İznik gölü kıyısında tabiatın J 
kucağında huzur dolu yemek

Göl Şadırvan 
Restaurant

İZNİK GÖLÜ'NÜN ENFES MANZARASIYLA BÜTÜNLE

ŞEN YEPYENİ ANLAYIŞ İÇİNDEKİ DEKORASYONU.

DEĞİŞİK SPESİAL ÇEŞİTLERİ .VE PİYANİS AYHAN 

EŞLİĞİNDE YUDUM YUDUM ZEVK ALACAĞINIZ GÜZEL 

BİR GECE GEÇİREBİLECEĞİNİZ YER.

TEL : 13 21 GÖL YOLU ORHANGAZİ

Hamidiye ve 
Osmaniye 
ortak açıklamada, iki mahal 
lenin nüfusunun 25 bin dolay 
lanrda olduğunu belirterek, 
"Belediye Başkanı Nezih Di
mili, göreve geldiği günden 
bu yana, şimdiye kadar ö 
nem verilmemiş olan iki ma 
hallenin sorunlarına el attı. 
Bu mahallelerin en büyük 
sorunu olan yol ve kanalizos 

yon çalışrnplormı başlatarak* 
hemen hemen dertlerimizin 
çoğunu ortadan kaldırdı. Ken 
dilerine mahallelerimizi göz
erdi etmeyip, sorunlarımıza 
el attığı için teşekkür ediyor, 
başarılarının devamını diliyo 
ruz" dediler.

Atama Fırtınası
Gemlik'te 9 yıldır Emlak 

Bankası Müdürlüğünü başa
rı ile yürüten ve ilçede sevi
len Mehmet Yıldırım’ında Te 
kirdağ Malkara’ya tayini çık 
tı. Yargıç Fazıloğlu Gemlik’le 
ilişkisini keserken Emlak 
Bankası müdürü Mehmet 
Yıldırım'ınsa bu hafta sonu 
görevinden ayrılacağı bildiril 
di. Emlak Bankası Gemlik 
Şubesi Müdürlüğüne ise Ye
nişehir Emlak Bankası Müdü 
ru A?i? Tutak atandı.

Öte yandan bir yıldır Em
niyet Amirliği görevini • başa
rıyla sürdüren Ergun Sevimli, 
İstanbul'a atandı. Sevimli 
hinde bu gün ilçemizden ay
rılması bekleniyor.

Gemlik Spor'a Taze Kan
Eski Gemlik Güvenspor ve Bursaspor futbolcularından 

Sümer Atasoy, eski güreşçilerden Doktor Ali Sözer, Mahir 
Gençer, Nazım Bayrak, Özkan Alyüz, Hüseyin Üre, İbra

him Öztürk, Sami Taran, Soner Aygen biraraya gelerek 
Gemlikspora yardımcı olmak için ilke birliğine vardılar. 
Gençliğe sahip çıkılmasını Gemlik’in adının sporda da 
yurt çapında duyulmasının ilçeden ünlü sporcuların ye 
tişmesinde ön ayak olunması için tüm Gemlik'lilerin Gem 
likspora sahip çıkmasını isteyen Sümer Atasoy, şunları 
söyledi : /

"Gemlik’te sporu eski gürlerin© döndürmek istiyoruz. 
Ünlü sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bunun için Gemlik 
sporun yönetiminde göreve talibiz. Bizim gibi Gemlik’i 
seven, sporu seven herkezin Gemliksporun çatısı altında 
toplanmasını istiyoruz. Amacımız Gemliksporu önümüz 
deki sezon şampiyon yapmak daha sonrada üçüncü pro 
fosonel lige çıkmaktır. Bunun için 31 Temmuz çarşamba 
gecesi Manastır Restaurant’ta biraraya geleceğiz. Sorun 
larımızı konuşup, çareler arayacağız. Yeni sezona güçlü 
bir transferle gireceğiz."

Gemlikliler Müjde
Seçkin firmaların ürünle

riyle hizmetinizdeyiz

ÇATAK GİYİM
Sizin Mağazanız

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

Körfezde Deniz
yınpederi olan emekli me
mur Sadi Canatar'in cesedi 
ise vasiyeti üzerine Ankara 
dokî oite kabristanına gönde 
rildi.

Geçen yıl da üç kişinin de 
nîzde kaybolmasıyla sonuç
lanan deniz faciasından son 
ra bu yıl yine Körfezin iki 
can olması, bir gencin cese
dinin bulunmaması başta 
tekng sahiplerini tetbirli ol
maya itiyor.

Gemlik Körfezinde denizde 
kaybolmolora karşın bîr kur

Faciası
tarma ekibinin bulunmaması 
ise büyük bir ihmalcilik ola
rak niteleniyor. Yazlıkçılar 
sahillerde cankurtaran ve 
araştırma ekiplerinin biran 
önce kurulmasını istiyorlar.

Yamanlar Ticaret İZNİK GÖLÜ KENARINDA

HER AKŞAM PİYANİST ŞANTÖR

Babasına Kizdı
yın farkına varan ailesi tara
fından Gemlik Devlet Hasta 
nesine kaldırılarak midesi yı 
kanan genç kızın durumu-, 
nun iyi olduğu öğrenildi.

TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 
HALI, HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ 

ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİŞİ İLE DEĞİŞTİRİLİR.

Erdem Bayraktar
EŞLİĞİNDE

HAŞAN YAMAN

Rahmi Baba
ttü

Tibel Restaurant
25 Yıldır Gemliklilere hizmet 
etmekten mutluluk duyar

Günlük taze balık . sıcak soğuk 
mezeler itinalı servisimizle sizlerin 
•mrindeyiz.

Tel: 12146 — GEMLİK

Tsl : -16137-14479 GEMLİK

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

SATILIK ZEYTİNLİK

BURSA YOLU SANAYİ SİTESİ KARŞISINDA (Karanlık 
Dere) MEVKİİNDE 5 DÖNÜMLÜK İÇİNDE 130 ZEYTİN 
AĞACI BULUNAN ZEYTİNLİK SATILIKTIR.

TEL ; 20963 GEMLİK

Restaurant'ta
TAZE BALIK — SICAK — SOĞUK MEZELERİ

VE İTİNALI SERVİSİYLE HİZMETİNİZDEDİR.

Tel : (2564) 1282
RA-BA TURİZM LTD. ŞTİ

Dutluca Köyü — ORHANGAZİ

K
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SHP’nin Zoru

i

Farklı düşüncelerin ve bakış açılarının yönetimde de 
yansımasını İstemek, çoğu kez fazla ses getirir.

SHPr.kurulduğundan beri İki başlı bir görünümdeydi. 
Bunun nedeni, 'kuruluşunun 12 Eylül yönetimlerinin, diret 
meleri, yasaklamaları ve baskıları sonucudur.

Türkiye’de 12 Eylül sonrası siyâsi platformla sofu tem 
silen kurdurulan Halkçı Parti’nin bir varlık gösteremiye- 
rek tarihin çöp tenekesine atılmasından sonra ortaya 
SHP çıktı.

Ülkedeki sol 
kimini 12 Eylül 

, 1980 öncesi

i
potansiyeli toplayacak bir siyasi güç biri 
1980 öncesinden alıyordu.

demokratik solun doğal lideri olan Sayın

1$

Bülent Ecevit’in 980 sonrası eski tabanını red etmesi, 
birikimin daha çok SHP'de odaklaşmasına neden* oldu.

Bu odaklaşma solun eski hastalıklarını da birlikte ge 
tirdi. SHP kurulduğu, günden beri, içinde bu hastalıklı 
bünyeyi taşıyor. Bülent Ecevit’in SHP'ye yönelttiği eleşti 
rilerde bu yönden haklılık payı vardır.

c ,SHP’deki, eski CHP'hastalığı son Kurûltayda kendini 
...bir kez daha gösterdi. 'Kurultay sonucu, her ne kadar * 
rSoyın'İnönü lehine gibi görünüyorsa da, parti iki başlı- 
rlıktan kurtulmuş değildir. Daha çok iki başlılığa itilmiştir.

Çünkü, Başkanlık git?i. bir partinin hayatî organının se 
çimlerinde çekişme yaşanması
çok az farkla.yerini 
sine çoğaltır.

Korkarım, SHP iki 
recek. Her ne kadar 

coc-bit ‘ i ; : • konuşmasında buna

ve güçlerin 'birbirlerinden 
mücadeleyi azaltmaz, akkoruması,

başlılığını bundan sonra da sürdü-
Sayın İnönü Kurultayın açılışındaki 
olanak tanımayacağına dikkat çek-

rhişse de, seçim sonuçlarındaki az fark, .Baykal’cılan 
daha da körükleyecektir.

: Toplum, SHP'den iç çekişme yerine, dışa dönük, aktif 
’ siyaset bekliyor. Koltuk kavgalarını bir kenara iterek, hal 

■kın ekmek kavgasına sahip çıkmasını istiyor.
Sayın İnönü’yü ve SHP’yî daha zor günler bekliyor. 

c Dileğimiz, tüm aymazlıklar bir kenarıya bırakılarak, sos
yal demokrasiyi yüceltmek ve iktidar, »yapmak. Yoksa', 

’ bü itişip kakışmalar arasında malı başkaları götürür. Sp 
la’da bakmak kalır.

Manastır Restaurant
Düğün - Nişan Sünnet

.- Cemiyetlerinizde
.... -pjiznıetinizdedir.
< .•»•t'".’ r f-’'

GÜNLÜK TAZE BALIK SICAK SOĞUK MEZELER .<* 
İTİNALI SERVİSİMİZLE SÎZLERİN EMRİNİZDEYİZ.

1 Tel: 12146 - Gemlik

5gA F $ A R>"J-
< Her Türlü Tarım Aletleri 

Tınaz Römorkları Bayi

\ Tel: 13381
; istiklal Cd. No. 20 (Ziraat Bankası
\ Karşısı) Gemlik

. KAYIP

Giresun İtinden almış.olduğum Nüfus cüzdanımı kay-' 
; bettim. Hükümsüzdür. /

Aziz ELİKESİK

i SATILIK PÜKKAN

25 METRE KARE PAZAR CAD, CAMLICA SOK. NO. 9

HAFTANIN ŞİİRİ

ÇİÇEK SENFONİSİ

Çiçeklerin akşamlarına 
Akşamların çiçekleri 
Aydınlatır.

Çiçeklerin adlarını
Birbirlerine benzemezlikleri 
Adlandırır.

Biri alır bir güneşi 
Öbürüne yıldız sunar, 
Biri öbürünü yağmurlandırır.

Bir başkası bir güzelliği 
Akıl almaz çalımıyla 
Karanliklandırır.

Bir düğünü .aklandırır biri, 
Biri bir yalanı silerken 
Biri bir ölümü anılandırır.

Biri bekler spbahları, 
Bini gündüz diye çıldırır 
Biri başkası aydınlığı akşamlandırır.

Bîri bağlar-bahçeler içinde nazlı, 
Biri kendi kendini doğurur bayırlarda, 
Biri kayaları ayaklandırır.

Pencereden bakar biri, 
Biri el sürdürmez kimseye, 
Biri kendini ağaçlandırır.

Tırmanır biri el ermez, dikliklere. 
Biri yerlere yaslar yüzünü 
topraklandırır.

Biri ordusunu yayar birdenbire 
Tarlalara, öbek öbek, 
Kanlandırır.

S.S. UĞUR KONUT YAPI KOOPERATİFİ BŞK.LIĞINDAN 

KONGRE İLANI

Kooperatifimizin 1991 yılı tolağan genel kurulu, yönetim 
kurulunun 25.7.1991 tarih ve 12 sayılı karan ile 31.8.1991 
tarihinde saat 15.00’de Cumhuriyet Mahallesi Deniz Site
si A Blok, yönetim kurulu odasında aşağıdaki gündemde 
ki maddeleri görüşmek üzere toplanacaktır'

Ekseriyet temin edilmediği takdirde ikinci toplantı 
7.9.1991 tarihinde saat 15lOO'de aynı yerde yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1— Açılış
2—'Kongre divanırtın teşkili
3— Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
A—Denetleme kurulu raporunun okunması
5— İbrg,

6— 1992 yılı 1 Ocak 30 Haziran dönemi aidatlarınan 
belirlenmesi
7— Yönetim ve denetim kurullbrının seçimi

8— Kapanış.

KAY İP

Bursa Emniyet Müdürlüğünden almış olduğum Silah bu 

lundurma ruhsatımı kaybettim Hükümsüzdür. .

Kamil ÜLKER

SATILIK ZEYTİNLİK

BURSA YOLU SANAYİ SlTESl KARŞISINDA' (Karanlık 

Dere) MEVKİİNDE 5 DÖNÜMLÜK İÇİNDE 130 ZEYTİN

SAĞLIK 

KÖŞESİ
HAZIRLAYAN 
Dr. Ali Özgür

Sadistik ve Kendine Zülmeden 
kişilik bozuklukları

Erişkinlik çağında başlayan ve aşağıdaki öe&îîent 
tekrar tekrar ortaya çıkışı ile belirli, aşağılayıcı, 
sız, merhametsiz ve saldırgan davranış gösteren fcişîfö 
şadistik bozukluğudur.

Çevre ile ilişkilerinde üstünlük sağlamak amacı 
kuvvete, zulüme ya da şiddete başvurmaktadır Saçj- 
amacı ile gittiği bir yerdekiler vurmaktadır. Bîr topfcfcft 
ta yanındaki tanıdık veya arkadaşlarını küçük durun» 
düşürmek ve aşağılamak.

Kendi sorumluluğu altındakilere olağandışı ters *ej» 
ba şekilde davranır. Çevresindekilerin ruhsal ya da fz*. 
sel olarak ıstırap çekmesi onu eğlendirmekte ya do bj- 
dan zevk almaktadır. Başkalarına zarar vermek ya r.3 
acı çektirmek amacıyla her türlü yalan dolan söyterrei 
tedır.

Gözlerini korkutarak, hatta zora başvurarak, kendi*- I 
tediklerini yapmasını sağlamaktadır. Yakın ilişkideo'a. 
ğu kişilerin özeklerini kısıtlamak, örneğin eşinin tek ba 
şına evden çıkmasına yada genç kızının veya oğlunun 
toplumsal faliyetlere katılmasına izin yermez. Yaralanma I 
işkence, şiddet, silahlar yada savaşla ilgili sanatlardan 
büyülenmektedir. Bu davranış bozuklukları sadece bir İl 
kişiye yönelik ve sadece ■cinsel uyarılma amacı ile orta 
ya çıkmamaktadır. Dahası kişi depresyonda iken ortaya 
çıkıyor değildir.

Kendine zülmeden kişilik bozuklukları yine erişkinlik 
yıllarında başlamakta vö çeşitli koşullar altında ortaya 
çıkmaktadır ''Kişi, çoğu kez zevkli yaşantılardan kaçmı
yor ıstırap çekeceği durumlara yada ilişkilere yöneliyor 
ve başkalarının kendisine yardım ötmesini engelliyor. 
Daha iyi seçeneklerin olduğu zaman bile kendisini düş 
kırıklığına uğratacak, başarısızlığa neden olacak yada 
kendisine kötü davranılmasına yol açacak kişileri yada 
durumları gedmektedir. Başkalarının kendisine yardım et 
me girişimlerini rededer yada bunları etkisiz kılar. 0- 
lumlu kişisel olayların ardından çöküntü yada suçluluk 
duyguları yaşar yada acı veren bir olay yaratır? Başka

larının kızgın yada rededici tepkilerinin doğmasına yol 
açar, sonra da kendisini inçinmiş, aşağılanmış yada kû 
çük düşürülmüş olarak 'hisseder.. Zevk alacağı olanakla 
rı görmezlikten gelir yada bunların kendisini eğlendirdi
ğini kabul etmek istemez. Yapabilecek yetenekte olma
sına «arşın kişisel amaçlarına ulaşması için gerekli çok 
önemli görevleri yerine getiremez. Kendisine iyi davra
nan insanlarla 'ilgilenmez yada onlara itici davranır. Ken 
dişine herhangi bîr özveride bulunması beklentisi olma 
yan kişiler için aşırı özveride bulunur.

Bu davranışlar yalnızca fiziksel, cinsel yada ruhsal o 
larak kötüye kullanıyor olmaya tepki olarak ortaya çıkı
yor yada böyle bir kötüye kullanım beklendiği için yapı 
lıyor değildir.

Ayağımızı soğuktan, başımızı sıcaktan koruyalım

Yamanlar Ticaret
■ I

TELEVİZYON, VlDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 
HALI, HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ 

ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR.

HAŞAN YAMAN

Tel : 16137-14479 GEMLİK

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

... ARABA İLE TAKAS EDİLİR Tef 10150 GEMLİK . TEL : 20963 GEMLİK
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DYP GEMLİK İLÇE BAŞKANI AYDIN ERENOĞLU 

‘‘BELEDİYE YE HER 
TURLU YARDIMA 
HAZIRIZ,,

Doğru Yol Partisi İlçe Başkanı Aydın Erenoğlu, Beledi 
ye Başkanı Nezih Dknili'ye seslenerek, "Belediye’ye her 
türlü yardıma hazırız" dedi.

Gazetemize özel bir demeç veren DYP İlçe Başkanı 
Aydın Erenoğlu 1980 yılında 18 bin nüfusu olan Gemlik’in 
bugün nüfusu 50bini aştığını belirterek şunları söyledi :

"Bu insanların çalışacağı iş, çocuklarının okuyacağı 
okul, ilçemizde hemen hemen yok gibidir. 1980 öncesi 
Gemlik'te kurulan Azot, Borüsün, Sunğipek fabrikalarına 
bü gün yenisi eklenmemiştir.

1980'de mevcut İlkokul sayısı 7 iken artan nüfusa gö 
re çoğalmamıştır. Sınıflarda üst üste okuyan çocuklar
dan geçilenilmiyor . Ailesini geçindirme ve 
kişiliğini koruma gayretinde olan öğretmenler [ile çağ 

. atlandığı söylenerek alay ediliyor. Bu durumda Belediye 
lere. yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor. Gemlik 
Belediye Başkanı Sayın Nezih Dimili, ne benimle, ne de 
arkadaşlanmızla diyalog kurmaktan kaçınıyor. Oysa, biz 
(erinde Beldeye birçok konuda değişik şekilde yardımla 
n olabilir. Biz, kendisini diyaloğa çağırıyoruz ve her tür 
lû yardıma hazır olduğumuzu tekrarlıyoruz."

ANAP’I ELEŞTİRDİ

DYP Gemlik İlçe Başkanı Aydın Erenoğlu, Türkiye'nin 
içinde olduğu endişe ve sıkıntılardan kurtulmanın tek yo 
lunun, siyasi çekişmeleri bir kenara atıp, bir an önce 
Milletin Devletine sahip olması gerektiğini belirtti, "Bu
nun içinde milletin huzuruna çıkarak seçimlere gitek ge 
rekir" dedi.

Erenoğlu, iktidonr halkı yoksul bırakarak bir kenara^ . 
atbğmı bunun değişmesinin DYP iktidarıyla gerçekleşebi 
leceğini belirtti.

Kurtul Otomatik Santralı Hizmete Giriyor
Kurtul Köyüne yapılmakta olan 250 abonelik otomatik 

telefon santralı önümüzdeki günlerde hizmete girecek.
Daha önce manuel santral ile hizmet veren Kurtul Kö 

yü PTT acentası, köy halkının Devlet Bakanı Hüsamettin 
Örüç'ten otomatik santral istemesi sonucu programa alı 

narak montaj çalışmalarına boyanmıştı.
Önümüzdeki günlerde Bursa Valisi tarafından hizmete 

girecek olan Kurtul Köyü otomatik santrali ile Kurtul'lu 
lann telefon sorunu çözüme kavuşmuş olacak.

Dilleri Var Bizim Dile Benzemez
Mesut ODABAŞI

Dil,' düşüncenin aynasıdır, insan düşüncelerini, duygu 
larıhı, düşüncelerini, niyetlerini, konuşarak ya da yaza
rak, dil aracılığıyla dışa vurur. Dil olmasıydı düşünceler 
de varlık kazanamazdı.

Her insanın bir anadili, kimilerinin sonradan buna ek 
(ediği yabancı dilleri var; onunla düşünmeye başlıyor; 
onunla konuşup anlaşıyor. Öte yandan, bir de, insanla
rın geliştirdiği değişik uğraş alanlarında, bilimde, sanat 
ta oluşmuş diller var. Bunlann bazıları, o herkesin, her 
günkü yaşantısında kullandığı dile daha yakın. Örneğini 
söze dayanan sanatlarda, şiirde, romanda, hikayede, 
hatta tiyatrodaki dil bizim bildiğimiz dile çok ben
ziyor. Sinemada iş biraz değişiyor; görüntüler de en az 
konuşulan dil 'kadar önem kazanıyor. Resim, müzik gibi 
sanatlarda ise bambaşka bir dil ile karşılaşıyoruz renk 
len çizgiler, sesler. Bütün bu sanat dallarında yaratılan 
eserleri tam olarak anlayabilmek, onlardan zevk almak, 
yararlanabilmek için anamızdan öğrenip her gün konuş 
tuğumuz dil tek başına yeterli olmuyor; -her birinin kendi 
ne özgü dilini de biraz olsun öğrenmemiz gerekiyor

Bilim ve teknoloji alanlarında bu durum daha belirgin 
leşiyor. Sözgelimi, matematik, fizik, kimya alanlarındaki 
gelişmeleri anlayabilmek, o alanlara özgü dili bilmeden 
pek mümkün değil. Birçok bilimdeki gelişmelerin ortak

Anadolu Lisesi için arsa bulundu
İlçemizde yaptırılması istenen Anadolu Lisesi için ba

ğış arsa bulundu.
ANAP İlçe Başkanı Esat Coşkun, gazetemize yaptığı 

açıklamada ilçemizin komşu ilçelerden her yönden daha 
ileri olmasına karşın Anadolu 'Lisesi yapımında İnegöl'ün 
gerisinde kaldığını belirterek şunları söyledi :

"Bir vatandaşımızdan ilçemize yaptırılacak Anadolu 
Lisesi için arsa bağışı sözü aldık; 'Konuyu bugün Milli 
Eğitim Bakanlığı yetkililerine ileteceğim. Bu nedenle An
kara'ya gidiyorum. Bakanlık bize daha önce verdiği sö 
zü tutar ve 1991 yapım programına Gemlik Anadolu Li 
sesini de sokarsa bağış çalışmalarını hızlandıracağız."

SORUNLAR ÇÖZÜLECEK
'Körfez kirliliğinin sorunlarının yalnız balıkçıları etki

lemediğini vurgulayan Mehmet Aydın, "Gemlik Körfezinin 
kirlenme sorunu bizlerin dışında büyük bir kesimi de ilgi 
lendirir. Milli varlıklarımıza hepimiz sahip çıkmalıyız. Bu 
konuda elimizden gelehi yapmalıyız. Çözüm ancak o za 
man olur. Gemlik’lileri ve doğa sevenleri toplantımıza 
bekliyorum" dedi.

ürünü olan ve en karmaşık üretim daManndan günlük 
yaşama kadar pek çok alanda son dereae bû/ük kaâay 
lıklar sağlayan bilgisayardan /ararianabilrneriBz, tkıruma 
göre, bilgisayarlar ij* geliştirilmiş örflerden cAr ya da 
birkaçını bilmenizi ya da hiç değilse, t>Ügsso/annızm an 
(ayabileceği dilde birtakım komutların nasıl verileceğini 
öğrenmenizi gerekli kılıyor.

Bugün dünyada bütün bu alanlarda yüz binlerce, mrt- 
yonlarca uzman çalışıyor. Bu uzmanlar kerdi alankmnda 
ki gelişmeleri geniş kitlelere anlatmak, ortaya çıkardık 
ları somut ününleri ihtiyaç duyan herkesin kullanabilme 
sini sağlamak için, zaman zaman, bîr tür çeviri yapmak 
zorunda kalıyorlar. Kendi dillerinde yazılıp çîzeierierin 
bazılarını, herkesin anlayabileceği genel dile çeviriyorlar.

Sözü şuraya getirmek istiyorum: Verimlilik, birçok bi 
lim dalında yararlanan bir uğraş akını. Onun da "sokak 
tâki insan’Tn her zaman kolayca arlayamayacağı bir 
dili olabiliyor. Buna karşılık, verimlilik artışına sağ 
lamok, toplum hayatının bütün alanları için vazgeçilmez 
bir amaç durumunda ve bu amacı gerçekleştirmek he 
men hemen her bireyin katkısını gerektiriyor. Dolayısıy 
la, verimlilik uzmanlarının da bu alandaki sorunları ve 
çözüm yollarını herkesin anlayob’ueceği bir dille anlatma 
lan çok önemli.

Karayollarının görevini
masına karşın yeniden bozulan asfaltı onartmak zorunda 
kaldıklarını belirten Belediye Başkanı Nezih Dimili, "Bu 
güne kadar onarım çalışmalarında 100 milyon liralık as 
falt kullandık. Diğer harcamalarımızı da düşünürseniz 
karayollarının yapması gereken görevi yapmaması bele 
diyemize ne kadar pahalıya mal oluyor. Buna karşın hal 
kımızı güç durumda bırakmamak için belediye bütçemizi 
zorlayarak bu ayıbı 'kapatmaya çalışıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Nezih Dimili, Topçular Mahallesine 
de parke döşemeye başladıklarını belirterek, "Alt yapısı 
tamamlanan-tüm cadde ve sokakları parke taşıyla kap 
layacağız. Kendi işçimiz, kendi emeğimizle Gemlik! Gem 
lik’lilere yakışır bir duruma getireceğiz" şeklinde konuştu.

GENÇALİ’DE KAZA 1 ÖLÜ
Kurşunlu’daki işyerine giderken kullandığı aracın takla 

atması sonucu Hasret Akman öldü.
Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Kurşunluya gitmekte 

olan 16 UE 971 plakalı özel araç sürücüsü Hasret Ak
man, Gençali Köyü yakınlarında kendi kullandığı aracın 
fazla hız nedeniyle takla atması sonucu öldü. Araçta bu 
lunqn Ali Bayrak ve Kazım Keskinoğlu ise yaralandılar.

KÖRFEZ
Matbaacılık i 

i* FATURA
* PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
* ADİSYON
♦SEVK İRSALİYESİ
♦ TAŞIMA İRSALYESI
♦ müstahsil makbuzu
* GİDER MAKBUZU

Ayrıca Nişan, Nikah!
Düğün, Sünnet
Davetiyeleri ve 

Her Türlü 
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

m

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

E
E 
S 
E
I
I 
I



SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜR
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SATILIK
. Ilıca Cd. satılık zeytin 

mağazası
350 m2
130 Kapasiteli havuzu 

bulunan
150 m2 kullanım alanı olan 
zeytin deposu sahibinden

• satılıktır.
Müracaat : Tlf: 12048 -12417

I PARK GIDA PAZARI
Süper Fresh / Dondurulmuş
Gıda Çeşitlerini Getirmiştir.

1 HAZIR MANTI
g ENGİNAR
I TON BALIĞI
£ PATATES KIZARTMASI
j? KARİDES

PİZZA
SUDAK BALIĞI 

KALAMAR
MİDYE ETİ 

MİLFÖY HAMURU
ESKİ TRAKYA 
ESKİ TRAKYA

B. PEYNİR
KAŞAR PEYNİR

ESKİ MAĞLIÇ PEYNİR 
KAHVALTILIK TEREYAĞ
PASTIRMA
SALAM
SUCUK
SOSİS
GÜNLÜK TAZE KÖY YUMURTASI

ET VE SÜTLÜ MAMULLERİYLE

Haluk’tan Haber Yok
nı seferber ederek, oğlunun bulunması için, arama çalış 
malarını sürdürüyor. Kaza sonrasında da tekne ki ra laya 
rak/Korfez’öe aramalarını sürdüren Reşat Güner, bu 
kez yetki İtlerden aldığı özel izinle trolle arama yaptı. Cu 

martesi sabahı kiralanan bir tekne ile ^Körfez’e açılan 
Güner ailesi, Abdülhalük’*ı bulabilmek için gün boyunca 

körfezde tarama yaptırdı.
Turri aramalara karşın ne teknenin, ne de 23 yaşında 

’ ki mühendisin izine rastlanamadı. Güner ailesi, oğulları 
ni bulana kadar aramalara devam edeceklerini söyledi- 

<wî r • •* j
Ier- . .....

Karacaali On Gün Susuz Kaldı
‘Yaz sıcaklarının başladığı 
bugünlerde sahileri crvri cıvıl 
otan Karacaali Köyü 10 gün 
âbsuzluk çekti.

Acar Erenler ve Orta Kaya 
- Sitelerinde, musluklardan; tıs 

sesinden başka bir. ses duy 
r. modıkiannı belirten site sa
kinleri, "Bugüne kadar- su sı 

- kınlısı çekilmeyen- Karacaali

de neden susuzluk çekiliyor 
bilemiyoruz” diyorlar.

Karacaali Köyü Muhtarı 
Salim Sevinç, köye su geti
ren ana borulardan patlama 
meydana geldiğinden susuz 
luğun doğduğunu belirterek, 
"Çıkarılan gürültü büyük. A 
rıza giderildi ve köye suyu 
verdik sorun kalmadı” dedi.

Celal Bayatın Anıt Mezarı
Boyar Anıt; Mezarı işi T mil
yar 500 milyondan ihaleye 
çıkartıldığı öğrenildi.

Bursa'lj müteahit Ali Os
man Özmen'de 7 milyar lira

ya kaldığı öğrenilen, ihale
nin temelinin 22 Ağustos’ta 
kutlanacak olan Celal Ba- 
yar’ı anma gününde atılaca
ğı .bildirildi.

Sınırtaş Sitesi Sitesi Tavla 
Turnuvası Başlıyor

Sımrtoş Sitesi geleneksel Tavla Turnuvası önümüzde 
■ki hafta başlıyor.

■ '1991 Tavla Turnuvasına iddialı bir şekilde hazırlanan 
site sakinleri, geçtiğimiz günleri sürekli karşılaşmalarla 
geçirdiler. Geçen yılın şampiyonu matematik prof. Nec 
det Hocanın bu sezon hazırlık karşılaşmalarında formsuz 
olduğu görülüyor.

önümüzdeki hafta başlayacak turnuva için Sınırtaş Si 
fesinin ünlü tavlacıları müzisyen Kutlu Payaslı, Ali Anar, 
Cüneyt Ataoğuz, Atıf Çimen ve Av. Teoman Ekim yoğun 

~ bir şekilde hazırlık yapıyorlar. Geçen yılın şampiyonun 
hazırlık karşılaşmalarında sürekli yenilgi alması bu yılki 
turnuvaya girmeyeceği yolunda söylentilere neden oluyor

Emlak Bankası Müdürü
Göreve Başladı

Emlak Bankası eski Müdürü Mehmet Yıldırım'ın ilçe
mizden atanmasıyla, boşalan göreve getirilen Aziz Tutak 
yeni görevine başladı. z

Yenişehir Emlak Bankası Müdürlüğünden ilçemize ata 
■t

har Aziz Tutak -dün-işbaşı yaptı. Eski Müdür Mehmet. 
Yıldırım Tekirdağ, Malkara İlçesine: atanmıştı.

OKAN

Sayın Gemliklilerin Hizmetinde Olmaktan
Gurur Duyar

TOSUN
PARK GIDA PAZARI
DEMİRSUBAŞI MAH, GAZİNO SOK. NO. 49 (PARK KARŞISI) TEL : 13602 GEMLİK

İznik gölü kıyısında tabiatın 
kucağında huzur dolu yemek

Göl Şadırvan 
Restaurant

İZNİK GÖLÜ’NÜN ENFES MANZARASIYLA BÜTÜNLE 

ŞEN YEPYENİ ANLAYIŞ İÇİNDEKİ DEKORASYONU, 

DEĞİŞİK SPESİAL ÇEŞİTLERİ VE PİYANİS AYHAN

EŞLİĞİNDE YUDUM YUDUM ZEVK ALACAĞINIZ GÜZEL 

BİR GECE GEÇİREBİLECEĞİNİZ YER.

TEL : 13 21 GÖL YOLU ORHANGAZİ

Sayın Gemlikliler
Fotoğraf çekimlerinde sîzlere en güzelini vermek 

olan amacımızı şimdi kallteU cihazlar He VİDEO 
çekimlerinde de sürdürüyoruz.

ARZU ETTİĞİNİZ İYİ8İR ÇEKİM İSE NOTUNUZU

ALDIRMAKTA ĞEÇ KALMAYIN

FOTO ŞEN
” GÜVENİLİR İSİM *

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

İZNİK GÖLÜ KENARINDA

I y

HER AKŞAM PİYANİST ŞANTÖR

Erdem Bayraktar
EŞLİĞİNDE

Rahmi Baba 
RestauranVta

Taze balik — sicak — soğuk mezeler!
VE İTİNALI SERVİSİYLE HİZMETİNİZDEDİR.

Tel : (2564) 1282

RA-BA TURİZM LTD. ŞTİ

Dutluca Köyü — ORHANGAZİ

Gemlikliler Müjde
Seçkin firmaların ürünle

riyle hizmetinizdeyiz

ÇATAK GİYÎM 
Sizin Mağazanız

Ali Çatak ve Oğulları
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sok.
Otel Umurbey Altı Tel: 12075 Gemlik
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SAYI : 917

Fiyatı 500 Lire KDV dahil

Gazetemiz Basın Ahlak 
Yasasına Uyar.

gembik Matbaamızda 
Nişan, Nikah

Sünnet Davetiyeleri
1 Saatte

Tealim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık 
n : 41797 Fm : 14777

Yönetim Tam Kadro Değişti

Gemliksporda Yeni
Başkan Kemal Akıt
• GEMLİKSPOR’UN YAPILAN GENEL KURUL TOPLAN 

TISINDA KULÜBÜN ESKİ BAŞARILARINI KAZANMASI 

İÇİN YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI. İLÇENİN TA 

NINMIŞ ŞAHSİYETLERİNİN YÖNETİM KURULUNDA 

GÖREV ALMASI GEMLİKSPOR’A DİNAMİZM GETİRE

CEK

H GEMLİKSPOR’U CANLANDIRMAK İÇİN GÖREVE TA 
LİP OLANLAR TEK LİSTE SEÇİME KATILDI. YÖNE
TİM KURULU ÜYELİKLERİNE KEMAL AKIT, MAHİR 

GENCER, ALİ SÖZER, ZEKİ GEMİCİOĞLU, SÜMER
ATASOY, SONER AYGEN, OSMAN SARIŞEN, ÖZKAN 

ALYÜZ, SEYHAN AYDIN, HÜSEYİN ÜRE, CEVAT TÜ- 
MER GETİRİLDİ.

Gemlikspor’u eski günleri 
ne getirmek, ilçe sporunu 
yurt çapında duyurmak ve 
Gemhk’te gençlere sporu 
sevdirmek için kulüp yöneti
mine talip olan liste geçtiği
miz hafta yapılan genel ku
rul toplantısında göreve ge- 
dl

Ticaret ve Sanayi Odasın
da yapılan Gemfikspor Külü 
bü genel kurul toplantısı bu 
kez her zamankinden daha 
kalabalık ve heyecanlıydı.

Eski yönetimin çalışma ta
nrıdan dolayı aklanmasın
dan sonra yeni yönetim kuru 
ki seçimlerine' geçildi. Tek 
listeyle girilen seçimlerde yö 
netim kurulu üyeliklerine Ke 
maf Atat, Sümer Atasoy, Ali 
Muhsin Sözer, Mahir Gen
cer. Soner Aygen, Nazım 
Bayrak, İbrahim Öztürk, Ze 
kî Gemi eloğlu, Özkan Alyüz, 
Osman Sonşen, Hüseyin 
Ûre, Seyhan Aydın ve Cevat 
Tûmer seçildiler.

AKIT BAŞKAN

Sorumluluğuna da Sümer A- 
tasoy’u getirdi. Gemlikspor 
Basın sözcülüğüne Av. Zeki 
Gemicioğlu, Kulüp Amiri de 
Cevat Tümer oldu.

Gemlikspor’un yeri Kulüp 
Başkanı Kemal Akıt yaptığı

açıklamada şunları söyledi:
Gemlikspor’u kalkındır

mak sorunlarını konuşmak 
için yarin yemek düzenlendi.

"Yönetime seçilen arka
daşlar olarak kendimizi Gem 
l.ikspor’un kalkınmasına ada

dik. Aramızda hiç birimizin 
bir beklentisi yoktur. Arzu- 
muf Gemlikspor’u iyi bîr ye 
re getirmek. Bu kadroyla bu 
ru başaracağımıza inanıyo
rum. Hemşehrilerimizden biz 
lere desteklerini, istiyoruz."

Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı :

“ SORUMLULUĞUMUZU BİLİYORUZ ”
Gemlik Minübüsçüler ve 

Otobüsçüler Başkanı Birol 
Yıldız, minübüs zammını çok 
bulanları “Bizi karalamaya 
çalışıyorlar" diye eleştirdi.

Yıldız, belediyelerin fiyat 
ayarlama yetkilerinin Odala
ra devredildiğini hatırlatarak 
"Biz 2 bin lira olan Gemlik 
Bursa arası yolcu taşıma üc 
retimizi 3 bin 500 lira yerine

2 bin 500 liraya yükselttik. 
Bunu da vatandaşlarımızın . 
hem rahat hem de uouzyol 
culuk edebilmelerini sağla
mak için yaptık" dedi.

Oda Başkanı Yıldız, açıkla 
malarında kendilerini eleşti

renlere karşı şunları söyledi: 
"Minübüsçüler şoför ola

rak önce kendileri can taşı

yor. Bunun ne kadar büyük 
bir sorumluluk olduğunu bi
liyoruz. O nedenle kendi ca 
nımızdan çok yolcularımızın 
can güvenliğine önem veri
yoruz. Kırmızı ışıklarda dur
madığımız yalandır. Minübüs 
lerden şikayeti olanların O- 
damıza başvurmalarını dili
yorum."

Su Ürünleri Kooperatifi 
genel kurulu toplanıyor

SORUNLAR 
ÇÖZÜLECEK
a Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi bugün Belediye Sote 

nunda yapacağı genel kurul toplantısında GemUk Kör 
fezlni ve Balıkçılığın sorunlarını ete alacak Koopera 
tif Başkanı Mehmet Aydın sorunlu herkesin toplantıda 
görüş belirtebileceğin! söyledi.

Sınırlı Sorumlu Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi nin ya 
pıldcak olan genel kurul toplantısında "Balıkçılık ve Gem 
İlk Körfezi sorunları" ele alınacak.

Bugün saat 14.00’de Belediye Düğün Salonunda yapı
lacak olan genel kurul toplantısına Balıkçılar dışında so 

ı runlara duyarlı olan herkezin katılabileceğini söyleyen 
Kooperatif Başkanı Mehmet Aydın şöyle konuştu :

"Genel kurul toplantımızı değişik bir havada yapmayı 
düşündük. Bu nedenle kooperatif ortağı olsun veya olma 
sın değişik mesleklerde çok sayıda konuk davet ettik. 
Toplantımızda Gemlik Körfezinin sorunlarını ete alacağız. 

I Bir zamanlar yüzlerce çeşit balığın yakalandığı- ve terle 
miz denizine sahip Gemlik Körfezinin bugün bu duruma 
nasıl geldiğini, bu durumun nasıl düzeltileceğini oroştuo 
cağız."

Devamı Sayfa 3’te

ANADOLU LİSESİ
İÇİN ARSA BULUNDU

Yazısı Sayfa 3’te

Umurbey Belediyesine 
Bağış Otobüs Geldi

7 Milyar liraya yapılacak

Celal BayarTn
Anıt Mezarı

Geçtiğimiz hafta cumarte 
- s: günü kendi aralarında top

’ fanan yönetim kurulu görev
bölümü yaptı. Yönetim kuru 
lu Kemal Akıfı kulüp Baş
kanlığına, Başkan yardımcı- 

। lıkfanna Mahir Gencer ve
Dr. Ali Muhsin Sözerii seç- 

ı? ti. Muhasipliğe Özkan Alyüz
ü, Genel Kaptan ve Bölge

Almanya'da çalışan Umur 
bey’li işçiler Umurbey Bele
diyesine bir otobüs hibe et
tiler.

Umurbey Belediye Başka
nı Pars Dönmez, hibe edilen 
otobüsün piyasa değerinin 
250 milyon lira dolaylarında 
olduğunu, 150 milyon liralık 
değişiklik yapılarak halkın

t2

HAFTAYA BAKIŞ

SHP’nin Zoru
Kadri Güler

Sosyal Demokrat Halkçı Parti 3. olağan kongresi Er
dal İnönü'nün Genel Başkan seçilmesiyle kapandı.

Sosyal Demokrat partilerin kongreleri her zaman ses 
veren «opkmblar olur. Her birinden ilginç sonuçların çık 
mos< olasıdır.

Sağ partilerin aksine, Sosyal Demokratlarda devamlı 
dalgalanma, devamlı çalkalanma yaşanır. Bu parti içi di 
nomizmindedir. Parti bayrağını daha ileriye götürmek için 
farklı düşünce üretenler, piramidin başındakinin aynını 
düşünmek zorunda değildirler.

Devamı Sayfa 2’de

hizmetine sokulacağını söy
ledi. '

Belediyelerinde çalışan 4 
otobüsü de bulunduğunu be 
lırten Pars Dönmez, "Hibe 
otobüsün gümrük işlemleri 
tamamlandıktan sonra ye
dek araç olarak hizmete so 
kaçağız. Okul gezilerini, dü
ğün, nişan ve spor kulübü
müzün deplasman maçları
na gidişi gelişi bu otobüsle 
yapacağız. Sıkışık günlerde 
de aracı devreye sokaca
ğız" dedi.

İhale Edildi
' Üçüncü Cumhurbakam 
mız merhum Celal Bayar’ın 
Umurbey’de bulunan mezarı 
için hazırlanan "Anıt Mezar" 
projesi Ankara’da ihale edil
di.

Umurbey Belediye Başka
nı ve Celal Boyar Va’kfı Yö 
netim Kurulu üyesi Pars Dö 
mez’den aldığımız bilgilere 
göre geçtiğimiz hafta Bayın 
dirlik ve İskan Bakanlığında

Devamı Sayfa 4'te

AİLESİ ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Haluk'tan Haber Yok
Küçük Kumlo'da meydana gelen sandal faciasından 

sonra kaybolan Abdülhaluk Güneriin bulunabilmesi için. 
Valilikten özel izin alan ailesi geçtiğimiz hafta cumarte
si günü Körfez’de trolle arama yaptı. „

17 Temmuz günü Küçük Kumla’daki Serpil Sitesi önün 
den beraberindeki Olcay Aydemir (35)^ve Sadi Canatar 
(65) ile birlikte tekneyle denize açılan Abdülhaluk Güner 
den bugüne, kadar hiçbir haber alınamadı. Bilindiği gibi 
olaydan bir gün sonra Sunğipek Fabrikası açıklarında 
Aydemir ve Canatar’ın cesetleri bulunmuştu. Ancak, bu 
güne kadar ne tekne ne de Güner’in izine rastlanmadı.

Bu öğretim yılı mühendis çıkan 23 yaşındaki Abdulha 
luk Güner’in babası Reşat Güner, tüm maddi olanaktan 

Devamı Sayfa 4’te

TAŞI GEDİĞİNE

BOZUK ASFALTLAR ONARILDI

Karayollarının Görevini Belediye Yapıyor
Bakım ve onarımı Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne 

ait olar Gemlik içi asfaltının onarım işi belediyenin ba 
şını ağrıtmaya başladı.

Karayollarından izin almadan belediyenin bir- kazma 
bile vuramadığı İstiklal Caddesi asfaltı ilgisizlik nedeniy 
le delik deşik olunca. Karayollarının ayıbını örtmek bele 
diyeye kaldı.

Son yağan yağışlarla bir süre önce belediyece onarıl
Devamı Sayfa 3’te

ENÖNB...

KAVGA, GÜRÜLTÜ NEDİR BU HAL,
ENÖNE, İNÖNÜ ERDAL
BAYKAL : SEN BİR ADIM GERİ KAL
SİZLER DEĞERSİNİZ, DEĞİLSİNİZ MAL
NE ALINIR, NE SATILIRSINIZ."
NE ATATÜRKÇÜ YOLU ŞAŞIRIRSINIZ
GÖSTERİN ARTIK YİĞİTLİĞİ, ERLİĞİ
BAŞLASIN BUNDAN BÖYLE; GÖNÜL SEFERBİRLİÖI.. 
MİLLET BIKTI KAVGADAN
VAZGEÇEMEZSİNİZ HAKLI DAVADAN...

Jnan fTamer

II ılhlimi
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