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SATILIK DAİRE
Ilıca Cad. Karsak 

Deresi Karşısında Öğ 
retmenler Yapı Koo
peratifinde 120 m2’lik 
Daire Satılıktır.

Mür : 1797
Körfez Matbaacılık

belediye sarayının 
temeli alıldı

Aynı gün Eğitimciler Yapı Kooperatifin
de anahtar teslimi töreni yapıldı

# Belediye Sarayı açılış törenlerini Maliye 
ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alp-
temuçin yaptı

£ Bakan Alptemuçin, İsmail Yıldırım adlı 
memuru Keleş’e sürdürdü

ANAP İlçe Kongresi Yapıldı

HAŞAN 3AŞAKAN
YİNE BAŞKAN

Gemlik Belediye Sarayı 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemu
çin tarafından atıldı. Ba
kan Alptemdçin daha son
ra Eğitimciler Yapı Koope 
ratifinin biten 60 konutları 
nm anahtar teslim törenle
rine katıldı, Atamer Turis
tik Tesislerini Hizmete a- 
çan bakan köyleri ziyaret 
etti.

Geçtiğimiz hafta salı gü 
nü saat 11.00 sıralarında 
ilçemize gelen Maliye Ba
kanı Ahmet Kurtcebe Alpte 
muçin Bursa Valisi Zeka! 
Gümüşdiş ve Bursa'lı par 
lementerlerle ilçemize gel
di.

Pazar caddesinde 6500 
metre karelik bir alanda 
kurulacak olan Belediye 
Sarayı, açık ve kapalı oto 
park ve düğün salonu bina 
smın temel atma törenle
rinde konuşan belediye 
Başkanı Hakkı Çakır, 1990 
yılında ilçe nüfusunun 50 
hin olacağını belirterek 
şöyle konuştu :

"-Hızla gelişen ilçemizde 
aynı oranda sorunlar ve 
ihtiyaçlar olmaktadır. Bun 
fardan binde Belediye Sa
rayı İdi;

Göreve geldiğimde sîzle 
re, bu güzel, ancak ihmal 
edilmiş ilçemizin sorunları 
nı çözeceğimizi ifade etmiş 
tik. Bizler bu sözlerin hiç
birisini unutmadık. Beledi
yemizin bütçesini 3 yılda 

HAFTAYA BAKIŞ Kadri GÜLER •

Hayırlı Olsun:.
Geçtiğimiz hafta üç mutluluğu birden yaşadı Gerrv 

lik Bursa’lı Bakanımız Sayın Ahmet Kurtcebe Alpte
muçin milyarlık Belediye Sarayının temelini attı. Ari 
dından 60 konutun anahtar teslimi törenine katılmak
la bir başka mutluluğu pekiştirdi. Atamer Turistik Te 
sislerini hizmete açtı.

HAYIRLI OLSUN

Belediye Sarayının proje yapımı biçimi meclisin 
muhalefet kanadı tarafından ağır şekilde eleştirilmiş
ti. Buna karşın, SHP ilçe yönetiminden iki değerli 
arkadaşımızı protokol sıralarında görmek mutluluk ya 
rattı.

Devamı Sayfa 2 del

tam 8 kat katlattık. Yatı
rım ödenekleri ise 3 yılda 
8 kat arttı." dedi. Çakır 
konuşmasında -ilçenin bir 
şantiyeye dönüştürüldü 
günü yatarım çalışmaları
nın hızla devam ettiğini be 
lirterek "Bünyesinde işyer 
leri, açık ve kapalı oto- i 
parkı, misafirhanesi ve bin > 
kişilik düğün salonu bulu- ■ 
nan, bugünün değil yarının ı 
ihtiyacına cevap verecek i 
bölgenin en modern beledi
ye sarayı temelinin atılma 
sıradan mutluluk duymakta 
yım." Şeklinde-konuştu.!

BAKAN KONUŞUYOR
Daha sonra- söz alan Ma 

liye ve Gümrük Bakam 
Ahmet Kurtcebe Alptemu
çin, şöyle konuştu :

"Seçimlerde konuştum. 
Belediye Başkanınızı seçer 
şeniz nefesimiz ensesinde 
olacaktır diye. Ama Sayın 
Hakkı Çakrr'ın gördüğüm ' 
kadarıyla çalışmaları başa 
rılıdır. Gemlik şantiyeye 
dönüştürülmüştür. Bir yan 
da PTT, öbür yanda kana ı 
lizasyon, arıtma tesisleri, i 
yapımları devam etmekte- ı 
dîr. 1988 yılı sonuna kadar ı 
ilçenin otomatik tfalKefonaso 
runu kalmayacak 12 binlik I. 
santral hizmete girecektir. 1 
TEK'in çalışmaları da ilçe 
ilçe ışıl ışıl olacaktır.

Bugün temelini atacağı
mız belediye sarayı 700 mil i 
yon liraya, mail olacak,

# Turistik ATAMER 
hizmete açıldı

Gemlik modern bir beledi
yeye kavuşacaktır. Hayırlı 
ve uğurlu olmasını diliyo
rum."

Yeni belediye sarayının 
temellerine ilkharcı Maliye 
ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemuçin koy
du. Maliye Bakanı daha 
sonra ani olarak Hükümet 
binasını denetlemeye gitti.

Sağlık Ocağında Diş Doktoruna Soruşturma
DİS DOKTORU ENDER GÜLER
İLCE İDARE KURULUNA VERİLDİ

Gemlik Sağhk Ocağı Diş 
Doktoru Ender Güler, ilçe
de çalışan meslekdaşları 
tarafından Kaymakamlı 
ğa şikayet- edilince hakkın
da başlatılan soruşturma 
sona erdi.

Diş- Doktoru Ender Gü
ler, memuriyet görevini kö 
tüye kullandığı, meslektaş 
larını kötülediği, hastalanıl 
sağlam dişlerini para ka
zanmak amacıyla bozduğu,

KABOTAJ BAYRAMI
Türk gemilerine kabotaj 

hakkının kullandırılma
ğa başlandığı gün olan 1 
Temmuz, Deniz ve Kabotaj 
Bayramı ilçemizde de tö
renlerle kutlandı.

1 Temmuz günü saat

Zeytinde Zarar 
Yüzde 75

Havaların geçtiğimiz kış 
çok soğuk gitmesi sonucu 
zeytin ağaçlarında meyda
na gelen donmaları tesbit 
eden "ilçe Hasar Tesbit 
Komisyonu"nea hazır-

Devamı Sayfa 2 de

Direkten Düşüp 
Ölen Teknisyene 
Yardım
Kampanyası Açıldı

Yazısı Sayfa 3 de

Tesisleri Bakan eliyle

Gemlik Vergi Dairesine 
giren Bakan Karteks servi
sinde memurların çalışma 
yerinde vatandaşları görün 
ce sinirlendi. Kısım şefi îs 
mail Yıldınm’ı azarladı. 
İsmail Yıldırım’ın vatan
daş girmemesi için uyardı 
ğmı söylemesinden sonra 
daireden çıkan Bakan, ko-

Devamı Sayfa 2 de 

kendisinin hastaya tedavi 
yapmaması gerektiği halde 
yaptığı ve başka bir mes- 
lekdaşı ile anlaşarak ona 
fatura kestirdiği böylece 
devleti zarara soktuğu ge
rekçeleriyle şikayet edil
mişti.

Merkez Sağhk Ocağı Baş 
kanı Prof. Özdemir Güle- 
ser tarafından başlatılan 
soruşturmada birçok şevkli 
olarak diş doktoruna gelen

KUTLANDI
8.00’de Atatürk anıtına çe
lenk koyma ile bayram 
başladı. İstiklal marşı ile 
göndere bayrak çekilmesin 
den sonra deniz şehitleri 
için motordan denize çelenk 
atıldı, bir manga askerin 
havaya yaptığı saygı atışı 
ile saygı duruşunda bulu
nuldu.

Aynı gün saat 17.00’de 
iskelede yüzme yarışları, 
sandal ve bot yarışları ile 
ördek kapma, yağlı direk 

Devamı Sayfa 2 de

Süper Hizmet Geldi

Akbank
Kendini Yeniledi

Yazısı Sayfa 3 de

Pazar Günü
Evlerde Kapalıyız

Yazışa Sayfa 2 de-

ANAP İlçe kongresinde 
eski ilçe Başkanı Haşan 
Başaran yeniden başkan se 
çildi.

Pazar günü Atlas Sine
masında yapılan genel ku
rul toplantısına ANAP’h 
parlementerler Ertuğ- 
rul Ünlü, Kemal İğrek, İs
met Tavgaç, İlhan Aşkın 
ve il Başkam Hüsamettin 
Örüç katıldı. Kongrede di
van başkanlığına İsmet Tav 
gaç, Başkan yardımcılığına 
Özdemir Kargöz, yazman
lıklara Abdullah Aslan, Hü 
şeyin Karpat, Celal Göç se 
çildi.

Kongrede çalışma rapo
runu okuyan ilçe Başkanı 
Haşan Başaran partinin ge 
üşmesi için çalıştıklarını 

hasta dinlendi, yapılan diş
ler kontrol edildi. Bu ara
da şikayetçi diş doktorları
nın da ifadelerine başvu
ruldu.

Geçtiğimiz hafta Cuma 
günü Prof. Özdemir Güle- 
ser tarafından hazırlanan 
raporda, görevli doktorun 
yargılanabilmesi için İlçe 
İdare Kurulunca karar ve
rilmesi islendi.

KAYMAKAM 
YILLIK İZNE
AYRILDI

Üçe Kaymakamımız 
Mehmet Güler, dün bir ay 
süreli yıllık izine ayrıldı.

Kaymakam Güler‘in izne 
ayrılması üzerine bu görevi 
yazı İşleri Müdürü Kaya 
Aydemir yürütecek.

CKMOOO OO oooooo 3C QO -lOOOCD aoOOmnooorKMOODUOon

I TAŞI GEDİĞİNE

Bir Uyanık...
S - * î
S Belediye imar Komisyonu Başkanı Sn. j 
g Şengiil’e göre Jak Kamhi'nin zeytinlikle- | 
g tini SHP’li Eski Komisyon Başkanı ima— g 
g ra açmış. ğ

Peki o açarken komisyonda çoğunlukta 8
8 bulunan ANAP’lılar ne yapmış...

Anlaşılıyor ki karşıdan bakmış.. 2
Ya parayı kim kapmış? S

g Herhalde bir uyanık.... i
İnan TAMER Ş

680 den üye sayısını 2 bine 
çıkardıklarını belirtti.

"-Bölgemizde fek ürünü 
müz olan zeytini çalışmala 
nmızla temel gıda madde
leri arasına aldırdık. Don
dan zarar gören zeytin 
ağaçlarının hasar teshirini 
yaptırarak ilaç ve gübre 
yardımını iki katma çıkar
dık. ilçemiz sanatkarlarını 
bir çatı altında toplayacak 
küçük sanayi sitesi için ça 
ba gösterdik. İhale aşama 
sına getirdik. Gemlik'i dev 
let hastanesine kavuştur
duk. Armutlu belediyesinin 
SHP'li üyelerini partimize 
kazandırdık."

Daha sonra il Başkanı 
Hüsamettin Örüç söz ala
rak, Türkiye’yi eski günlere 
döndürmek isteyenlerin ol
duğunu söyledi.

Başkanlık için aday olan 
Faruk Güzel ve listesi se
çimlere katılmayınca Anap 
ilçe Başkanlığına Haşan Ba 
şaran yeniden seçildi. Yö
netim kurulu üyeliklerine 
şu kişiler getirildi : Nec
det Çırpan, Nurettin Avcı, 
İbrahim Tunca, Bedri Ak 
bal, Haşan Sezer. Mehdi 
Nalcı, Ali Öztûrk. Erol 
Koksal.

M. Cengiz Göral 
Ölümünün
8. Yılında Anıldı

Gazetemizin eski Sorum 
lu Müdürlerinden Av. Meh 
met Cengiz Göral, ölümü
nün sekizinci yılında eşi. 
kızı ve dostlan tarafından 
anıldı.

3 Temmuz 1979 günü öl
dürülen Sorumlu Müdürü
müz Cengiz Göral Adliye 
Köyündeki mezarı başında 
Eşi Ayhal Göral, km Öz
gür Göral. kardeşi Metin 
Goral'mda bulunduğu bu 
törenle dostlan tarafından 
anıldı.
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Hayırlı Olsun
du. "GerrJik'i bir şantiye şehri yaptım. Şu anda 16 
müteahhit ilçenin çeşitli yerlerinde çalışıyor7' derken 
gözleri ışıl ışıldı. Hele Balıkpazarında Bakan bekler
ken duyduğu heyecanı her halde oğlu Ahmet’in düğü 
nünde bile duymamıştır.

Demokrasilerde muhalefetin görevi iktidarı gözle
mek ve eleştirileriyle denetlemek yanlış ve hatalar
dan arındırmaktır.

Belediye Sarayı ile ilgili muhalefetin öne sürdüğü 
iddialar haklı veya haksız artık geride kaldı. Şöyle 
veya böyle yapılacak eser, ilçemize kazandırılacaktır. 
Bunun için artık herkese "Hayırlı Olsun" demek düşer.

GÜLE GÜLE OTURUN
Geçtiğimiz hafta 6 0 kişinin aileleriyle 

birlikte yıllardan beri çektikleri çile, .tatlı bir özlem
le giderildi. Çoğunluğu öğretmen olan dar gelirli hem 
şehrilerimiz sıcak bir yuvaya kavuşmanın mutluluğu
nu yaşadılar.

Dileriz Sayın Belediye yetkilileri bu yöredeki Ko
nutların altyapı sorunlarını hemen çözümler..

Konutlarınızda "Güle Güle Oturun."

CANLILIK GETİRECEK
Doğrusu Atamer Tesislerine ilk gittiğimde şaşırıp 

kalmıştım. Böylesine büyük ve .güzel bir yatırımın 
Güney’e değilde Gemlik’e yapılması olacak şey değil 
di! Milyarlık tesiste herşeyin en güzeli seçilmiş, zey* 
tin ağaçları altında harikalar yaratılmış.

12 ay bölgemize hizmet verecek ve büyük bir eksik 
liği giderecek olan cesaretli sahipleri Atamer’leri ter
cihleri için kutlamamak elde değil.

Atamer Tesislerinde 60 aileye iş kapısı açıldı. Te
sislerin Gemlik’imizin adını yücelteceği ve canlılık ge 
tireceği inancındayım. "Hayırlı ve Uğurlu Olsun"

Belediye Sarayının Temeli Atıldı
rutna görevlisine "Şu adar 
mm İsmini getir" bana de 
diği görüldü. İsmail Yıldı- 
rım’ın bir saat sonra Ke
leş’e teleks emri ile tayini 
çıktı. Bu arada Bakanın 
Vergi Dairesi Müdür Yar
dımcısına da bağırdığı ve 
"indir elini karşında Bakan 
var" dediği ve eline vurdu 
ğu öğrenildi.

ANAHTAR TESLİMİ
Hükümetten ayrılan Ba

kan, Balıkpazarında incele 
me yaptl. Oradan Eğitim
ciler Yapı Kooperatifine 
giderek anahtar teslimi tö 
ceninde bulundu. Bakan

Pazar Günü 
Evlerdeyiz

Anayasa değişikliğinin 
halk oyuna sunulmasında, 
oy vereceklerin kütüklere 
yazılması, sandık listeleri
nin düzenlenmesi için 12 
Temmua pazar günü tüm 
yutta sokağa çıkma yasak
landı.

Kaymakamlıkça yapılan 
açıklamada 12 Temmuz gii 
nü yasak saat 06.00’de bq 
hyacak, saat 19.00’de sona 
erecek. Sokağa çıkına yasa 
ğının bittiği belediyece du 
yurulacak. Vatandaşla
rın sokağa çıkma yasağı 
uygulaması nedeniyle yiye
cek ve içecek ihtiyaçlarını 
önceden sağlamaları hatır
latıldı.

İşyerlerinde çalışanlar 
vardiya durumu yasağa gö 
re ayarlanacak. Sağlık ku 
ruluşunda nöbetçi doktv. 
ebe, hemşire bulunacakta. 
Pazar günü ÇAĞI.-AR Ecza 
nesi ilçede nöbetçi eczane 
olacaktır. Telefon numara
sı 3562’dir

Alptemuçin, törende hükü
metin konut politikasını an 
lattı.

ATAMERLER'I AÇIYOR
Maliye ve Gümrük Baka 

nı daha sonra 120 yataklı 
bölgenin tek turistik tesisi 
olan Atamer Turistik tesis
lerini hizmete açtı. Tesisi 
gezen Bakan daha sonra 
öğle yemeği yedi.

Bakan Alptemuçin Kü
çük Kumla’dan başlayarak 
Armutlu’ya kadar köyleri 
ziyaret etti.

Zeytinde Don Zararı 
lanan raporda ortalama za
rarın %75 olduğu öğrenil
di.

Kaymakam Mehmet Gü 
ler.’in başkanlığında Mal 
Müdürü, Üçe Tarım Müdü
rü, Ziraat Odası Balkanın
dan oluşan "Hasar Tesbh 
Komlsyo"nca hazırla
nan raporun İl İdare Kuru 
luna gönderildiği öğrenildi. 
290 sayılı yasadan yararlan 
mak için İl İdare Kurulun 
dan çıkacak karar Bakanlı 
ğa gönderilecek.

Kabotaj Bayramı 
ve top yarışmaları düzen 
lendi. Yarışmalarda dere
ce alanlara çeşitli armağan 
lar dağıtıldı.

GÜZELLİK YARIŞI
Kabotaj Bayramında bu 

yıl ilk kez 10 yaşına ka
dar olan kızlar arasında 
güzellik yarışması düzen
lendi. Yarışmada Denizci 
Güzeli Esma Kaplan, Kabo 
taj Güzeli Burcu Bekçe, 
Rüzgar Güzeli Oya Eren, 
Balıkçılar Güzeli Özgecan 
Güler seçildi. Küçük Güzel 
tere çeşitli armazanlar w 
fiildi.

Başsağlığı

Şirketimizin İşyeri Doktoru

Sayın Kutluay BAYTOK
5 Temmuz 1987 Pazar günü Adana'da genç 

yaşta vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz Mer
huma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına 
sabır ve başsağlığı dileriz.

BORUSAN
GEMLİK BORU TESİSLERİ a.Ş. 

_________________

Elemanlar Aranıyor
Müessesemizde kasayer olarak çalışacak bayan 

Süthanede işçi olarak çalışacak erkek eleman aranıyor

ERENOĞLU TİCARET
Kasaplar Cad. No. 2 - Tlf : 1167-1227 GEMLİK

Devren Satılık İşyeri
Gürle İşhanında Bilge Tuhafiye devren satılıktır.

NURİ BİLGE
Tlf : 2876 Gemlik

GEMLİK İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINDAN 

DERİ SATIŞ İLANI

' 1— Vakfımızca 1987 yılında toplanması tahmin edi 
len aşağıda yazılı Kurban Derilerinin satışı 15.7.1987 
Çarşamba günü saat 14.30’da Kaymakamlık toplantı 
salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır.

2— Satış şartnamesi Hükümet Konağı Binasındaki 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosunda 
görülebilir.

3— Vakfımız 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından, 
ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbestir. Vakıfça ihalenin yapılmamasına karar veril 
mesi halinde ikinci ihale 22.7.1987 Çarşamba günü ay
nı yer ve saatte yapılır. Vakıf bu ikinci ihaleyi dahi 
yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest
tir.

Vakıf Başkanlığı

TAHMİNİ DERİ VE BAĞIRSAK MİKTARI 
Koyun Keçi Sığır Bağırsak Geçici Teminat 
Adet Adet Kg. Toptan TL.

6000 850 2500 Toptan 1.815.750.-
(Basın 30)

İLAN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1— Su İşletmemizin ihtiyacı olan 6 Atm. Pvc Boru 
alımı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2— Muhammet bedel 5.633.280.* TL. olup geçici te
minatı 168.998.- TL.dir.

3— İhalesi 15.7.1987 Çarşamba günü saat 15.00 de 
Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4— Bu ihaleye ait idari teknik şartname ve keşif I 
özeti S.K.O. İşletmesi binasında görülebilir.

5— Posta ile yapılacak müracatlarda meydana gelen 
gecikmeler dikkate alınmaz.

î. Hakkı ÇAKIR
Belediye Başkanı

Basın 31)

KAYIP

İstanbul Trafik Şubesinden aldığım ağır vasıta eh
liyetimi ve 16 HY 707 plakalı traktörümün ruhsatını 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Bayar AYDIN

KİRALIK DAİRE ARANIYOR
KORDONDA DENİZ MANZARALI 90 mî ye 

KADAR KİRALIK TELEFONLU DAİRE ARANIYOR
Müracaat : TV t 1265 GEMLİK

sağlık köşesi

Zehirli Yılan Isırması
Ülkemizde seyrek de olsa zehirli yılanlar tara&oni 

çocuklar kır işçileri ve turistlerin ısırılma dlasMİ 
vardır. Yurdumuzda uygun iklim koşullan ve 
yüz ölçümü nedeniyle oldukça çok sayıda yılan tjfl 
yaşamaktadır. Halen yurdumuzda tesbit edilen yıl» 
rın türlerinin sayısı 34’tür. 5 ayrı familyaya met» 
olan ülkemizdeki yılanlar tüm avrupada yaşayan yun 
lar ın. tür ve familya sayısına eşittir. Diğer tarafsa' 
sanıldığının aksine tehlikeli kabul edilebilecek kaM 
zehirli olan yılan türlerimizin toplamı 5 tanedir. Be 
lann hepsi Engerekgiller (Viperidae) familyasına t» 
hildir. Ayrıca zehirsiz yılanların dahil olduğu Cohttt 
dae familyasından yanlız iki türü zehirlidir. Bu îtin 
nün zehirleri ancak kertenkele gibi küçük hayvanları 
için öldürücü, insanlar için ise fazla tehlikeli değil»

Familya. Viperidae (Engerekgiller)
Bu Familya yılanların hepsi zehirlidir. Üst çene L m 

ği üzerinde bir çift veya daha fazla zehir dişi tarirl 
nur. Zehir dişlerinin içi enjektör iğnesi gür. del 
tiktir. Isırma esnasında zehir bezini çevreleyen ûfll 
çene kasları otomatik olarak kasılıp zehir dişleri» 
içindeki kanaldan zehiri diş ucunun battığı yere brl 
şal tır.

Ülkemizde yaşayan 5 ayrı engerekgiller türleri şoDİ 
lardır :

—Boynuzlu Engerek (Vipera ammodytes)
—Siyah Engerek (Vipera Kaznokivi) I
—Koca Engerek (Vipera lebetina)
—Küçük Engerek (Vipera Ursinii)
—Şeritli Engerek (Vipera Xanthina)
Yılan zehiri hemoraginler, hemotizinler. satotoMlfl 

ler, neurotoksinler vb. ihtiva eder. Yılan ısırık yerârl 
de iki büyük nokta ve paralel şeklinde iki sıra hafin! 
de küçük noktalar görülür. Yılan zehirinin etkisi yenül 
ve geneldir.

Yerel etkisi şundan ibarettir : Işınlan yer bir kac] 
dakika içersinde şişer ve çevreye dağılırken 
lenf bezleride şişer.

Genel etkisi : Öğürtü, kusma, karında ağn, tatta 
lik, uyku hali kimilerinde ise gerginlik yüksek awl 
sayıklama ve konvuziyonlar. Geçici göz kapaklarsnl 
felci ve kapanması. Kimi vakalarda kaşıntı bantti| 
başka çarpıntı ve bayılma meydana gelebilir. Seyrek'tej 
olsa zehirli yılan ısırması ölümle sonuçlanabilir Zett 1 
ti yılan ısırığında alınacak tedbirler şunlardır. IsetI 
lan kol. bacak veya başka yerin üst tarafından (vûcsl 
da dağılmasını önleyecek şekilde) bağlanır. Ba^l 
elan bölge ancak 30 dakika bağlı kalmalıdır. Burattl 
şunun da belirtilmesi önemlidir. Yılan zehiri ısni*| 
bölgeden vücuda lenf yolu ile dağıldığı için bağian3>| 
hafifte olsa yeterlidir.

Bağlandıktan hemen sonra bir pompa (v-entûz) âel 
emilmelidir. Ağızla emilmeye ancak son çare olarak] 
başvurulmalıdır. Çünkü zehiri emecek olan taşattı 41 
zmda yara olmamalı ve eğer varsa emen kişi kin ttki 
tikeli olur. Kimi bilim adamları önce tsnhn yattı 
kesici bir aletle genişletilmesini ve daha sonra erfl 
meşini ûneııueitiedaler. Diğer bir gnro ise ısırt Fİ 
rın dağlanmasının yararlı olacağı kamsâidadırlar Bsl 
tün bu ilk yardımlar yapılırken ısınları en yakın saf i 
hk meı kesine nakti yapılma İnlır

Sağîıklı bol güneşli günler

Kayıp
Erzurum İR Çat İlçesinden aldığım Nütiıs Cüz* 

danma v*e İlkokul Diplomamı kaybettim.
Hükümsüzdür. Zeynel ELİNÇ

Satılık Telefon
4578 Nolu Tercihli telefon sanlıktır.
Müracaat : 4305 Umurbey
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görüş
Mehmet SEVİNÇ

Şundan - Bundan Derken

Bu vatan, bizim vatanıma. Bu dağlar bizim 
dağlarım.x. Bu insanlar, bizim intanlarımız. Düğüne 
gldercaslne, bizim dağlarımızda. Olanca gücüyle gü
ne* doğulunda, yola koyulanlar, bizim intanımız. 
Güneş, olanca gücüyle doğuşunda; gün b tıncaya 
dek; köy yollarında, tozlu ayak'ar, çatlan parmak
la', en yem urbalarım giymiş; düğüne gide- ersine,...

Ferhat dağlar* delnvşte, tevdas ndandır. Şirin 
ardından yürümüşse, aşkındandır. Köylerde k-ntlerde 
İnsanlar sevdalarından yanıyorlarsa, Ferhat’ın kü- 
lüngü sert vuruşandandır. Köydeki Ahmet’in boynu 
bükükse; ele avuç açmasındandır. Bizim insanımız 
köylümüz, özverilerine inandığımız insanlarımız. Bi
lin ki onlar da sîzler biz'er kadar; görkemli olma
nın zevkini yaşamları boyunca unutamayacaklardır- 
Bir ulus ki; özverisinden ödün vermiyorsa, o ulus 
Türk Ulusudur.

Köylerimiz de dolaşır; bu sevdalarda, düğün-dernek 
kurulur. Hep bîrden, tüm sevdalılar, öz güvenlerini dö
kerler ortaya, hepsinin göllerinde pırıltılar kaynaşır.

Uzun Mehmet taşkömürü bulduysa, kömürün öne
mini karamış olmasındandır. Ulutumuzun yapı taşları 
alan btzier, elimize aldığımız sorunları, çocuklarımıza 
da sıcağı sıcağına aktarabilirsek, elimizde olanların ayır- 
duta varabiliriz. Her ulusun çocukları da bunu böyle 
yapıyorlardır. Çocuklarımızla konuşurken onlara karşı 
sert olmayalım. Sert davranışlar, çocuk psikolojisinde 
sert tepkiler doğurur. Ahmet’in olumsuz yanları pek 
çoksa, ona sert davranmak yerine, ılımlı politika İzleme
liyiz Bunu böyle yapmazsak, çocuğunuzu ele-avuca sığ
maz, vurdum duymaz yapabilirsiniz. Gerektiğinde çocuk
larla ana-baba düzeyinde konuşmalar yapmak da çocuk
larınızın gıdasıdır.

Bu günün çocukları yarının bekçileri olaçakiardır. 
Çocuklara bu yönden bakıldığında, bizim başaramadığı
mız sorunları anlar kendi aralarında tartışarak, çözüme 
kavuştur ekilirler. Bu günün çocuğu daha atılgan olduğu
na bakılırsa, Ahmet’in, Metin’ln ortak yanları da ola
caktır. Biz büyükler, ana/ar-babolar, çocuklarımızı ye- 
tlştirmek için az mı çaba harcıyoruz. Çocuklar birbirle
rine beazemezler.

Sen Nuri kardeşim, sen baba olarak çocukların 
İçin neler yaparsın? Sen Saniye abla çocuklarınla haşır 
neşir olurken, kendini çocuklarınla uyum içinde olmaları 
ne gibi etkinlikler koyarsın ortaya.

Direkten Düşen
Bir süre önce hat çek

mek için çıktığı elektrik di
reğinden düşen Mustafa 
Öner’in dul kalan genç eşi 
ve çocuğu için yardım 
kampanyası açıldı.

Kaymakamlık makamı
nın 26 Haziran günlü olu
ru ile başlatılan yardım 
kampanyası için Mustafa 
Öner’in hamile olan eşi ve 
çocuğuna Türkiye Ticaret 
Bankası Şubesinde 111-4257 
nolu hesap açıldı.

Akbank
Akbank Gemlik Şubesi 

ONE'LİNE adı verilen oto 
masyon elektronik açık sis 
töme- geçti.

Bölgemizin en başarılı 
Bankaları arasında yer 
alan Gemlik AKBANK Şu
besi bilgisayara geçen 276 
Akbank Şubesi içinde öne
line sistemine geçen 55 bi 
rim arasında bulunuyor. 
Bir süredir bilgi işlem dü
zenine geçmek için çalışı
lan bankada, geçtiğimiz 
hafta klâsik sistem terk 
edilerek,, elektronik siste
me geçildi.- Banka içine 12 
ekran ve yazıcılarının yer
leştirildiğini söyleyen Ak
bank Şube Müdürü Sadık 
Gemicioğlü, yeni sistem i- 
çin şunları söyledi :

"-NCR 5094 ÖNE LİNE 
otomasyon: sistem ile hata
sız, düzgün, temiz, zaman
dan tasarruf sağlayıcı mo
dern çağın- en gelişmiş 
kompütürlerinden biri
ni bankamıza uyguladık. 
Böylece ilçemizde yeni bir 
öncülüğü başlattık. Siste
me memurlarımız yeni in
tibak ettiği için ilk hafta
larda bazı küçük aksaklık
lar olacaktır, ancak çok kı 
sa zamanda giderilecek ve 
hizmetin ere güzelini müş
terilerimize vereceğiz."

TOPLU KONUT KREDİSİ İLE
YUVA SAHİBİ OLMUŞ .

S.S. Eğitimciler Yapı Kooperatifinin
TEŞEKKÜRÜ •r jF

GEMLİK MANASTIR MEVKİİNDE İNŞA ETTİRDİĞİMİZ .60 DAİREDEN İBA
RET KONUTLARIMIZA KAVUŞMANIN ENGİN KIVANÇ VE MUTLULUĞU İÇİNDE
YİZ. BU MUTLU GÜNÜMÜZDE TEŞRİFLERİYLE B İZLERİ ONURLANDIRAN

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANIMIZ
’ SAYIN AHMET KURTCEBE ALPTEMUÇİN’E

Bursa Valisi
Sayın Zekai GÜMÜŞDİŞe

BURSA'NIN SAYIN PARLAMENTERLERİNE, BU BAŞARILI SONUCUN ALINMA
SINDA ORTAKLARIN ÖZVERİLERİ DIŞINDA ASIL OLAN TOPLU KONUT FONUN
DAN YARARLANMAMIZDA VE KREDİLİ BİRER KONUT SAHİBİ OLMAMIZDA Bİ
ZE İMKAN BAHŞEDEN
BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT VE KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞI YÖ
NETİCİLERİNE,

BAŞLANGIÇTA KREDİ TAHSİSİNDE GÖREV ALAN
BURSA BAYINDIRLIK VE İSKÂN MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİNE,

VE TÜM KREDİ İŞLEMLERİMİZDE YAKIN İLGİLERİNİ ESİRGEMEYEN VE BİZ- 
LERE DAİMA KOLAYLIK SAĞLAYAN
TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VE AYNI BANKANIN GEMLİK ŞUBESİ MÜDÜRÜ
SAYIN MEHMET YILDIRIM'A, BANKA PERSONELİNE VE EKSPERTİZLERİNE, 

KONUTLARIMIZIN İNŞAASINI TAAHHÜT ETMİŞ VE BİZLERE BİLİNÇLİ VE O- 
LUMLU ÇALIŞMALARI İLE DESTEK OLMUŞ
YILDIZLAR İNŞAAT SAHİBİ SAYIN ZİHNİ YILDIZ'A,
İNŞAATLARIMIZI BAŞTAN BERİ TİTİZLİKLE YÜRÜTEN FİRMA TEMSİLCİSİ
ELEKTRİK MÜH. SAYIN AYKUT SANI ÜNVER'E
KOOPERATİFİMİZE KURULUŞUNDAN BERİ YAKIN DESTEĞİNİ ESİRGEMEYEN
SAYIN NECDET BULUK'A,

EMEĞİ GEÇEN TÜM GEMLİK BELEDİYE İLGİLİLERİNE,
SİTEMİZE ELEKTRİĞİN GELMESİNİ SÜRATLE SAĞLAYAN

GEMLİK TEK PERSONELİNE,
ANAHTAR TESLİM GÜNÜMÜZE KATILAN TÜM İLGİLİLERE 
ŞÜKRANLARIMIZI ARZ EDERİZ.

S. S.
EĞİTİMCİLER YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU

SÜT VE SÜT MAMULLERİ İMALAT VE TİCARETİ

Yeni Düzenlememiz İle Müşterilerimize En İyi Şekilde Hizmete Devam Ediyoruz. 
GÜNLÜK PİLİÇ Bölgemize İlk Kez PİLİÇ KIYMA

PINAR ÜRÜNLERİ
* Sucuk * Salam * Sosis $ Kavurma * Pınar Su * Pınar Süt Çeşitleri

* Süt * Yoğurt * Peynir * T. Yağı $ Mihalıç * Bal # Reçel ♦ Yumurta

PINAR ÜRÜNLERİ 
GEMLİK BAŞBAYİİ 

ERENOĞLU TİCARET
Çarşı Meydanı Kasaplar Cad. No. 2 Tlf : 1167-1227 GEMLİK



SORUMLU MÜDÜR VE SAHİBİ 
KADRİ GÜLER
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Yönetim Yeri : istiklâl Cad. Gürçay Pasajı 
No. 5 - Tlf : 4223 - GEMLİK

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
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Turistik Tesisleri A.Ş.
Hizmetinize Girmiştir 1

8
* Körfezimizin er teiniz köşesinde, zeytin ağaçlarının 

gölgesinde
* * Pftıl pırıl kumu ve. tertemiz denizi

Sdış bağlantılı

* Teras Barı

aile

1
MÜŞTERİ KABULÜNE BAŞLADIK

Tüm toplantılarınız için, rezervasyon yapılır.

Fransız, ve Türk mutfağının seçkin örnekleri
Türk kahvehanesi
Lüks odalarında renkli televizyonu, 
telefonu, müzik yayını
Mini Barları * Amerikan Barları
Süit Daireleri
Açık-kapalı diskosu, seçkin kadrosu

AT AMER Turistik Tesisleri A.Ş 
Küçük Kumla Yolu Hasanağa Mevkii 
Tel. : 4593 - 4594
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Deresi Karşısında öğ 
retmenler Yapı Koo
peratifinde 120 m2’lik 
Daire Satılıktır.

Mür : 1797
Körfez Matbaacılık

Zeytin Üreticisine Müjde

Kredi Faizleri
Erteleniyor

Ziraat Bankası Genel 
Müdürü Kemal Akkaya, 
kötü iklim koşullarından 
zarar gören zeytin üretici
lerinin “Kredi faiz borçla
rının erteleneceğini" açık
ladı.

"Hava şartları zeytin ü- 
reticilerini mağdur etti. Bu 
yüzden kredi faiz borçları
nı erteleyeceğiz, ayrıca ken 
dilerine yeni kredi verece
ğiz" dedi.

Ziraat Bankası Marmara 
Bölge Müdürleri toplantısı 
Bursa Çelikpalas salonla
rında yapıldı.

Toplantıya Marmara Böl 
ğesindeki Ziraat Bankası

KÜÇÜK KUMLA’DA 
TRAFİK BİR FACİA

Turizm mevsiminin en 
hareketli günlerini yaşayan 
Küçük Kumla'da trafik so
runu, otopark bulunmama
sı nedeniyle bir faciaya dö
nüştü.

Yaz sezonunun başlama
sı ve tüm sitelerin dolması 
yapılaşmadan gelen çar
pıklar ile Küçük Kumla’ya 
araçlarıyla gelenler, oto
park bulunmaması yüzün
den araçlarını yollara park 
edince, trafik altüst olu
yor.

Hafta sonlarında Küçük

HACILARI UĞURLADIK.
% Dün Sabah İki Otobüs Hacı Adayı Merkez Cami önünden 

Yola Çıktı

; Kutsal haç görevini yeri 
ne getirmek için ilçemiz
den iki otobüs hacı adayı,

Dün sabah hacca gitmek üzere yola çıkan hacı a' 
daylan görülüyor. (Fotoğraf : G. Körfez)

Müdürleri ile Genel Müdür 
Kemal Akkaya katıldı.

Ziraat Bankası Genel 
Müdürü Akkaya, toplantıyı 
açarken yaptığı konuşmada 
Türkiye’de ilk kez traktör 
lastiği ve hasat kredisi uy-, 
gulamasma başlayacakları
nı söyledi.

Akkaya, zeytin üreticile
rine "Müjde" niteliği taşı
yan konuşmasında ise şöy-

Zeytin Ağaçlarına Toz Örtü
TÜGSAŞ Tehlike Saçıyor

BURSA (A.A.) TÜGSAŞ
Fabrikası’nın bacalarından

Kumla’ya günübirlik gez
meye gelenlerin de araçla
rını yol kenarlarına bırak
ması, sorunu daha da bü
yütüyor. Normal trafik a- 
kışı içinde daha çok akşam 
lan yayalar yolda yürüye- 
miyorlar.

Küçük Kumla Belediye 
Başkanı Abdullah Arslan, 
otopark sorununu çözümle
yemediklerini, mal sahiple
rinin bahçelerine araç sok
mak istemediklerini söy
ledi.

dün sabah büyük bir kala
balık tarafından uğurlandı.

Dün sabah saat 8.00’de

le dedi :
"Zeytinde bu yıl üretici

ler gerçekten çok kötü gün
ler geçirdiler.

Başla Gemlik, Orhangazi 
olmak üzere Bursa Bölge
sindeki zeytin üreticileri 
mağdur oldu. Zeytin üreti
cilerimizin mağduriyetini 
önlemek için almış oldukla
rı kredilerin faiz borçlarını 
erteleyeceğiz. Ayrıca yeni

çıkan dumanların, çevrede
ki zeytin ağaçlarının üze
rinde tozdan bir örtü oluş
turarak, verim düşüklüğüne! 
yol açtığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, 
çevreye yayılan tozların 
neden olduğu çevre kirlili
ği ve zararı belirlemek için 
valilik tarafından inceleme 
yaptırılıyor.

TÜGSAŞ Fabrikası Mü
dürü Fikret Şansal da, çev
rede görülen beyaz tozların 
fabrika bacalarından çıkan 
ve rüzgarın etkisiyle yayı
lan tozlar olduğunu doğru
ladı. Ancak bunların çevre 
kirlenmesine ve zeytin a- 
ğaçlannda ürün kaybına 
yol açmadığı görüşünü sa
vundu.

D. S. 4 te

Merkez camii önünde top
lanan hacı adayları, kendi 
lerini Suudi Arabistan’a gö 
türecek otobüslere bindiler. 
Kalabalık nedeniyle araçla 
ra yerleşemeyen hacı aday 
lan, yakınlarından zorluk 
la ayrılarak yaşlı gözlerle 
uğurlandı.

İlçemizden kutsal haç gö 
revini yerine getirmek için 
otobüs ile 102 kişinin gitti 
ğf. belirtildi.

ARAÇLAR ESKİ

Hacı adaylarım götüren 
araçların modellerinin 
çok eski olması nedeniyle 
hacı adayları yakınları ta

D. S. 4 ta 

kredi de vereceğiz. Zeytin 
alımı yapan Marmara Bir- 
lik'e gerekli alım kredisini 
tahsis ettik. Marmara Bir
lik üreticiden zeytini peşin 
parayla alacaktır."

YAZIK!

Belediyeyi
Uyarmıştık

Tarihi Konak 
Duvarı Yıkıldı

Bahkpazan İki Nolu 
Caddede bulunan tarihi 
Türk Konağının, bakımsız
lıktan ve ihmal sonunda 
yan duvarları yıkıldı.

İki yıl önce yaptığımız 
çeşitli yayınlarla, Ahmet 
ve Nemika Ünal adındaki 
kardeşlere ait olan ve kul
lanılmayan tarihi Türk Ko
nağının Belediyece koru
maya alınmasını önermiş
tik. Ancak, Belediye yetki
lileri kültür hizmetlerini 
Belediye hizmeti görmedik- 
leri için ilçemizin en güzel 
yapısının yıkılmasına se
yirci kalmıştı. Önce ön ça
tı altı el oyma ahşap tahta
lar çürüdü, ardından ba
kımsızlık ve yağışlar ahşap 
evin yıkılmasına neden ol
du.

D. S. 4 te

PAZAR 
GÜNÜ 
YAZILDIK

Yazısı S. 4 te

Belediye Et Tanzim Satış
Mağazası Hizmete Açıldı

Belediye Et Tanzim Satış Mağazasının ilki tören
le açıldı. Mağazada kıyma 2500 liradan satılıyor.

(Fotoğraf : G. Körfez)

Gemlik Belediyesi et 
tanzim mağazası açtı.

İlçedeki kasapların sü
rekli zam talebinde bulun
masına karşı fiatlan sabit 
tutmakta güçlük çeken be
lediye, açtığı et tanzim 
mağazasıyla soruna bir öl
çü de olsa çözüm getirdi.

Halka ucuz et yedirmek 
ve kasapların devamlı zam

Allah Korudu

Kazada 5 Kişi Yaralandı
Eskişehir Anadolu Üni

versitesi Rektörü Pro. Yıl
maz Büyükerşen’in makam 
otomobilini kullanan Mus
tafa Tokkaya, karşı yönden 
gelen Belgin Toplu’nun kul 
landığı 34 Iİ 998 plakalı oto 
mobille çarpıştı, kazada 5 
kişi yaralandı.

Gemlik Rotary Kulübü Açıklama Yaptı 
“BAZI İLGİLİLERİN HİZMETLERİMİZE 
KÖSTEK OLMAMASINI İSTİYORUZ”

Gemlik Rotary7 Kulübü 
yöneticileri, yaptığı yazılı 
açıklamada "Biz sadece 
görevini yapmaya çalışan 
insanların huzurunu duyu 
yoruz. Bazı ilgililerden tak
dir olmasa bile hizmetleri
mize köstek olmamalarını 
diliyoruz." dedi.

Geçtiğimiz hafta “Çağrı 
Gazetesi’ ’nde yayınlanan bir 
haberde, Halk Kütüphane
sinin aracında Rotary amb

>oooococccocoGüaoccoooooooooeocoooocccxxjûg

TAŞI GEDİĞİNE

BALIKPAZARI...
S

BALIKPAZARI Mah. de, Yeni düzenlenen dinlence 8 
yerinde Av yasağının bitimine kadar oturabileceğiz 8 

demek.
Nedenmî ?
Mahallin giriş Kapılarına asılan Balıktan Oklar 2 

“BALIKPAZARI'’ m Gösteriyor da.... '

İnan TAMER

talebinde bulunmalarını ön
lemek amacıyla minibüs 
garajı arkasında kurulan 
Belediye Et Tanzim Mağa
zasının açılışında konuşan 
Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır şunları söyledi :

"İlçemizde bulunan ka
sapların devamlı zam tale
binde bulunması ve hal-

D. S. 4 te

Öğrenildiğine göre kaza 
Armutlu yolunda meydana 
geldi ve iki araç çarpıştı. 
Kazada Doç. Dr. Zülfü Al
fan, Doç. Dr. Mehmet Ke
sim, Belgin Toplu, Ayşegül 
Özbek ve Berrin Böke ya
ralandılar. Yaralılar Ulu-

D. S. 4 te

leminin bulunması, bazı 
kişi ve kuruluşların tepki
sine neden olduğu Rotary'in 
uluslararası bir dernek ol

D. S. 4 te

Gemlik Rötar 
Kulüp Yöneticileri 
Ziyaretlerini 
Tamamladı

D. S. 4 te
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KONUK YAZARLAR | Bülent ÖLKÜ

BELÂ ARAYALIM
(11 Haziran 1987)

Gece çok güzel. Mehlap bir harika. Ahmet Haşim’in 
şiirleri gibi oldu etraf. Deniz, ay, yakamoz, çiçek ko
kuları ve bülbül sesleri...

(12 Haziran 1987)
Gökte bir tek bulut yok ama bir tek ay var ve tüm 

yıldızlara yetiyor. .Bu gece de çokgüzel Gemlik Kör" 
fezi.

Bunlar günlüğe düştüğüm notlar. Evet, Gemlik’imiz 
güzel. Gemlik Körfez’inin doğal güzelliklerini öven ya
pıtlar var yazın (edebiyal) dünyamızda. Hep yazılmış 
söylenmiş "arkadaş Gemlik güzel yerdir'7 diye. Onu bi 
liyoruz. Güzeldir, hoştur ama yeterli midir?

Yoo, "Allah'tan belâm mı arıyorsun" demeyin. Ge 
rekirse, belâ da alacağız orası ayn ama, Gemlik öl
müş de ağlayanı olmayan bir ilçe görünümünde.

Neden?
İnsanlar yerleşik düzene, tarım aletlerinin bulunu

şuyla geçmişler. Ve yerleşim alanlarını suya yakın, 
düz, ekime elverişli yerlerde aramışlar. Bulmuşlar. 
Kısacası, yaşamını kolaylaştıran, yiyeceğini kolay bu* 

.lan yerleri seçmişler; yerleşmişler.
Öğünlerden bu günlere, savaşlar, doğal afetler ve 

olumsuz şartlarla, yer değiştirerek gelişerek, ilerleye^ 
rek ama, yine yerleşerek gelmişler.

Bu arada doğayı kullanmışlar, ona hükmetmeye 
çalışmışlar ve yaşamı yorumlamışlar; mağara duvar
larına çizerek, diğer hayvanlan taklit ederek, uyumlu 
sesler çıkararak, dans ederek, yazarak, resim yaparak, 
müziği ve şiiri yaratarak, sinemaya el atarak...

İşte, insanlan var eden, onu tanıtan ve kuşaktan 
kuşağa aktaran, yalnızca yaşadığı yerler ve o yerlerin 
güzellikleri değil; aynı zamanda, en başta değiştirip 
ilerleten devrimci eylemi olmakla birlikte, tüm 
kültürleri, sanatı ve sanatsal etkinlikleridir.

Gemlik’in doğa güzellikleri yetmez. Daha fazlasını, 
çok fazlasını isteyelim. Ve alalım.

Bunun için ne yapabiliriz?
'1— Bu yazıyı annemize, babamıza, çocuğumuza, ar 

kadaşlanmıza, eşimize sevgilimize okutabiliriz.
2— Aşağıdaki şıkları değerlendirip "Gemlik Körfez" 

gazetesinin adresine yazılı zarfı, üzerine de "öneriler" 
yazarak, elden veya postayla iletebiliriz.

a) İlçemizdeki kültürel ve sanatsal etkinliklerinin 
oluşturulması ve sürekliliklerinin kazandırılması için, 
gerekli yer ve para kaynağının bulunması üzerine ne 
ler önerebiliriz.

b) Bu etkinliklerin örgütlenmesinde ve yürütülme
sinde gönüllü olarak görev, sorumluluk üstlenebilir 
miyiz?

c) Bu etkinlikler neler olabilir. Neler önerebiliriz.
d) Özellikle uğraştığımız ve veya ilgi duyduğumuz, 

bir veya birkaç sanat kolu var mı? Neler?
İlk başta yaşamı seven, insanı seven demokrat ve 

devrimci herkese sesleniyoruz. Özellikle toplum dina
mizmin öncüleri gençlere ve işçilere sesleniyoruz. İl
çemizdeki tüm demokrat kurumlara, öğrencilere, öğ
retmenlere sesleniyoruz.

Evet, ilçemizin doğal güzellikleriyle yetinmeyelim, 
daha çok güzel isteyelim. Tarihimize adımızı yazdıra
lım.

Evet, belâ arıyoruz belâ. Varmışınız?

Not : öneriler, yorumuyla birlikte, bu sütunda' ya
yınlanacaktır.

ÇATAK TUHAFİYE VE 
KONFEKSİYON

Yazlık Çeşitlerini Sunar
1987 BLUEJEAN SEZONUNU AÇTIK

PANTOLON, ETEK ,MONT, CEKET, ELBİSE 
AYAKKABI, GÖMLEK •/« 100 INDIGO 

AKTİF, GÜNCEL, DİNAMİK HER YAŞIN GENCİNE 
HİTAP EDEN 6 FARKLI BEDEN GRUBU

YILIN YIKAMA OLAYI <SNOW WASH» (Kar Yıkama) 
• AY YILDIZ — NELSON

BAY-BAYÂN VE ÇOCUK MAYOLARI
• SLİP - TRAPER - LAME ŞORT MAYOLAR
• GÖMLEK - TRİKO TİŞÖRT ÇEŞİTLERİ
• EROS - GOLD İÇ ÇAMAŞIRLARI
• MISIRLI ÇORAPLARI
• BAY - BAYAN - ÇOCUK GİYSİLERİ
• ERKEK KUMAŞ PANTOLONLAR

TLF : 2075
DEMİRSUBAŞI MAH. NO. 3/A GEMLİK

I GÜLER TİCARET !
fig @ DEMİR g

• ÇİMENTO f
I • TUĞLA t

|| . SATIŞLARI YANINDA j|
i BİRİKET İ

SATIŞALARINA BAŞADIĞINI 
DUYURUR |

| GÜLER TİCARET |
8 Abdullah Güler |
|j İstiklâl Cad. No. 23 — GEMLİK

AKYILMZ TİCARET
Her Çeşit KullaMilmış Eşya !

Alım ve Satımı I
RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TELEVİZYON.

BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNASI, ELEKTRİK > 

SÜPÜRGESİ, MUTFAK OCAKLARI,
YATAK ODASI VE MİSAFİR ODASI TAKIMLARI. | 

BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR.

MEHMET AKYILDIZ >
Pazar Cad. 27 - Uf : MM GcmHk >

sağlık köşesi |

Arı, Sarıcal, Örümcek v.b. Isırığı
An zehiri sağlam dereye hiçbir etki etmez. Anr^g 

burun ve göz mukozası çokaz an zehirine karşı tiie 
reaksiyon gösterir. An veya sancak zehiri sokma Be 
(deri altına verilme iksiyle) toksik etki gösterir. Sok 
ma sırasında sokulan yerde ağn, çevresi kırmızı renk 
olan solukderi ve 2-3 gün süren şişlik meydana gelir. 
Bilhassa dikkatsizlik nedeniyle bal ile an ağıza ahır 
masında dilin an tarafından sokulması çok tehlikeli
dir. Çünkü dilin şişmesi nedeniyle boğulmadan ölüm 
olabilir. Büyük boyun damar sokulması sonranda 
ölüm meydana gelebilir. Elleri, boyun ve başm sokul 
ması ağır geçer ve tehlikeli olabilir. An zehiri kan 
yoluyla dağıldığı için vücuda çok çabuk yayılır ve he 
men genel belirtiler ortaya çıkar.

Tek an veya sanca! sokması genellikten yerel be
lirtilerden 2'3 gün içinde geçer. Birden fazla an sok
ması tehlikelidir. Burada yerel belirtilerle beraber bu 
lantı, kusma, baş dönmesi, baş ağnsı, ateş, kaşıntı, 
çarpıntı ve hatta koma ve konvulziyon ve ölümle so
nuçlara varabilen genel belirtiler meydana gelir. En
der vakalarda arı zehirine hassas olanlarda tek an 
ısırığı çok ağır geçer ve kötü sonuç verebilir. An sek 
masında uygulanması gereken ilk tedbirler şunlardır. 
An iğnesi steril bir aletten çıkarılmalı, amonyakiı su 
ile soğuk kompresler yapılmalı, sokulan yere GLİKO 
KORTİKOÎT İhtiva eden merhem, pomad sürülmelidir. 
Sokulan yerde şiddetli ağrı varsa buz konulmalı veya 
NOVOKAİN infiltre edilmelidir. Eğer koma, konualâ- 
yon ve aşın hassasiyet gösterirse hemen tıbbi tedavi 
uygulanmalıdır.

Sayın okurlar yöremizde rastlanan akrep sokmaları 
nı önümüzdeki yazımda açıklamaya çalışacağım.

Çevremizi temiz tutalım ve Mutlu günler.

s i
SATILIK EV

® UMURBEY KÖY İÇİ ZORLU CADDE 25 NOLU |

3 ODA 1 SALONU BULUNAN, GÖMME BANYOÂJj 
ALT KATTA BODRUM OLAN 165 m2 BAHÇE I

® İÇİNDE DENİZ MANZARALI EV SATILIKTIR j

® İMüracaat : Tel : 2259 GEMLİK ■
M Umurbey’de adres sahibine.

I KALE VİDEO |
j DÜĞÜN — NİŞAN — SÜNNET — GÜN VE i
I EĞLENCELERİNİZDE |

| VİDEO ÇEKİM İŞLERİNE BAŞLADIK |

IKALE TİCARET V
Tal. : 1402 j

I Kayhan Mah. 1 Nolu Cad. No. 3/B Gemlik ■

Ders verilir
Branş öğretmenlerince Türkçe ve İngilizce

g Dersleri Verilir.

I Müracaat ; Tlf : 1656 Gemlik |
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KÖRFEZ

görüş
Mehmet SEVİNÇ

İLÂN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mahallesi
Kamulaştınlacak

Mevkii Cinsi Miktarı Olan miktar Pafta Ada Parsel Malikleri
1- Osmaniye Mezarlık civ. Zeytinlik 521 m2 Tamamı 28 405 15 Binay Hazer
2— Osmaniye Mezarlık civ. Zeytinlik 2952 m2 Tamamı 28 405 16 Binay Hazer
3- Osmaniye Mezarlık civ. Zeytinlik 2216 m2 Tamamı 28 405 17 Kaya Kaya

Tarafsızlık
Deniz tarafındaki tahta perdeler neyi simgeliyor? 

Ben buna akıl erdiremedim. Yanımdaki Ömer usta 
da; aynı soruyu sormazmı? Yanımızdan geçen bir va 
tandaşa da sorduğumuzda şöyle yanıtladı, sorumuzu. 
Sözde buralara halk tipi gazinolar yapılacakmış. Yaz 
yarıya bulmuş, neredeyse; yağmur mevsimine girece- 
giz. Bugüne dek nerelerde kalınmış? Gemlik’li Ali’nin 
Osma'nın görüşlerine bakarsanız, bu işler, çok önce
lerden ele 'alınmalıymış. Doğru bir söz.

Belediye Başkanımız, bu işlerde de tecrübeli oldu
ğuna göre, Gemlik halkının eyleşeceği, dostlarıyla söy 
leşeceği. bir yer bulunmalıydı. Milton denilen yeri de 
paraya dayalı açık tutarlarsa; bu halk nerede eğlene 
cek, nereye gidecek? Gemlik’te bir vurdum duymaz
lık; halkı dışlayanlar, esin kaynağını nereden alıyor
lar? Gemlik’teki halk, bu durumdan hiç hoş değil. Bu 
böyle biline.

Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Biz gözlem
lerimize, dayanarak; halktan destek görerek; bu konu 
yu gündeme getirmişsek Gemlik halkı için getirmişiz 
dir. Halkım yanma alamayan Genel yada Yerel yöne
timler, ağızlarıyla kuş tutsalar, başardı olamaziar. Bu 
böyle biline; denecekki sahil boyu ne güne duruyor? 
Halk orada eğlensin; orada dostuyla konuşsun. Oza* 
man konuyu, şöyle koyalım ortaya, insansız köyler şe 
hirler düşünülebilinir mi?

Vatandaş, Gemlik Belediye’sinden, tamtamına taraf 
sizlik istiyor. Bir mahallede eksiklikler olabilir, bu 
eksikliklerin üstüne gidilirse, mahallelere girilirse, be- 
lediye’nin halka karşı iyi niyetiyle güzelleşmeye giden 
ilçemiz, çevre ilçelerin konumunda olmaktan da öte 
gider. Bu Gemlik’te oturanlarında omuzlamasıyla 
gerçekleşir. Öyleyse, biz Gemlik’te oturanlar ilçemizi 
şehirleştirme yönünde yol alırsak, seviniriz. Şimdi eğri 
oturup doğru konuşalım. Bir belde de aksaklıklar var 
sa obeldenin inşam, herşeyi yönetimlerden bekliyorsa, 
obelde de yaşıyanlar, beldenin sorunlarına sahip çıkma 
chklannı belirlerler.

Şimdi konumuza kısa bir açıklık getirelim. Acaba 
yapılması gündemde olan halk gazinolarında, bir gü
zel görünüm sağlanabilin ecek mi? Eş dost gazinolara, 
akın ederken, bu halk gazinolarında fiatlar her düzey 
deki vatandaşa göre ayarlanabilecek mi?

a— Yukarıda 1 sıra noda gösterilen taşınmaz 50 I imar paftasında gözüktüğü şekilde imar planı tatbikatı 
amacı ile mezarlık yapımı gayesi ile Belediye Encümeninin 8 Temmuz 1987 gün ve 987/454 sayılı kamulaş
tırma karan gereğince;

b— Yukanda 2 sıra noda gösterilen taşınmaz 50 I imar paftasında gözüktüğü şekilde imar planı tatbikatı 
amacı ile mezarlık yapımı gayesi ile Belediye Encümeninin 8 Temmuz 1987 gün ve 987/454 sayılı kamulaş
tırma karan gereğince;

c— Yukanda 3 sıra noda gösterilen taşınmaz 50 1 ve 5N H imar paftasında gözüktüğü şekilde imar pla 
m tatbikatı amacı üç mezarlık yapımı gayesi ile Bel ediye Encümeninin 8 Temmuz 1987 gün ve 987/454 saydı 
kamulaştırma kararına istinaden Gemlik Belediyesince kamulaştınlacaktır.

d— Adı geçen taşınmazlara 2942 sayılı kamulaştırma yasasının lO.cu maddesine göre teşekkül eden üçe 
taktiri kıymet komisyonunca aynı yasanın 11.ci maddesine göre mahallinde komisyonca 27 Temmuz 1987 
Pazartesi günü saat 14-15.30 arasında kıymet taktirleri yapılacağı ügilüere 2942 saydı yasanın ll.ci maddesi 
hükümlerine istinaden duyurulur. 13 Temmuz 1987 , _ ,. „.x_,I. Hakkı ÇAKIR

(Basın 33) Gemlik Belediye Başkam

İLÂN
Gemlik Belediye Başkanlığından

İlçemiz Orhangazi caddesi yağmur suyu gideri ka
nal tadilatı inşaatı İşi 2886 saydı Devlet İhale Kanu
nunun 81. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre 
yaptırılacaktır;

1— İşin keşif bedeli 15.000.514.- TL. olup geçici te
minatı 451.000.- TL.dir.

2— İhale 22.7.1987 günü saat 14.00’de Belediye Baş
kanlığı odasında yapılacaktır.

3— İhaleye girmek isteyenlerin yapı tesis ve onanm 
işleri ihalelerine katılma yönetmenliğindeki hükümler 
içinde ibraz edecekleri belgeleri üe müracaat etme
leri gerekmektedir.

4— Bu işe ait keşif ve şartnameler Belediye Fen İş
leri Müdürlüğünde görülebilir.

5— İhaleye iştirak edeceklerin 1987 yılı Ticaret Oda 
sı belgesi, yapı iş araçları bildirisi, teknik personel 
büdirisi, mali1 durum büdirisi, iş-bitirme belge
si Üe en az (C) gurubu müteahhitlik karnesini ibraz 
etmeleri şarttır.

ÇALIŞIR VAZIYETTE DEVREN 
KİRALIK

VİDEO DÜKKANI

Müracaat : Bahkpazan Alemdar Cad. Fıçıcı
Sok. No. 16/A GEMLİK

SERHAT TİCARET
İNŞAAT MALZEMELERİ GEMLİKLİLERİN 

HİZMETİNE GİRMİŞTİR
ÇİMENTO — TUĞLA — KİREMİT

KERESTE — KİREÇ — ORALİT ÇEŞİTLERİ

Sadık Coşkunyürek
Tel : 28 76
Orhangazi Cad. Mercan Sok. No. 12 GEMLİK

SATILIK DAİRE
Ihça Caddesi Karsak Deresi Karşısında Öğret

menler Yapı Kooperatifinde 120 m2’lik Daire Satı
lıktır.

Müracaat : Tlf : 1797
Körfez Matbaacılık — Gemlik

İLAN
Umurbey Belediye Başkanlığından
1— Belediyemiz Emlak Servisinde çalıştırılmak üze 

re 657 Sayılı Devlet Memurları yasasının 48. madde
sine göre G.İ.H. sınıfı 12nci Dereceli kadrolara imti
hanla 2 adet en az Lise mezunu memur alınacaktır.

İsteklilerin 23 Temmuz 1987 Perşembe günü mesai 
bitimine kadar Belediye Başkanlığına müracaatta bu- 
hmmaları.

2— Yazılı imtihan 24 Temmuz 1987 Cuma günü saat 
10.00’da Belediye Meclisi toplantı salonunda yapilacak 
tır. Yazılı imtihanı kazananlar aynı gün aynı yerde 
saat 14.00’de mülakat imtihanına tabi tutulacaklardır.

3— Genel ve özel şartlar mesai saatleri dahilinde 
Yazı İşlerinde görülebilir. Şartlara haiz olan isteklilerin 
2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı, diploma örnekleri ve 
dilekçeleri ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

Hüseyin KARPAT
Umurbey Belediye Başkanı

(Basın 32)

6— İhaleye katılmak için son müracaat tarihi 21.7.987 
günü mesai saati bitimine kadardır.

7— Posta üe yapılacak müracaatlardaki gecikme
ler dikkate alınmaz. 13.7.1987

İ. Hakkı ÇAKIR 
Gemlik Belediye Başkam 

(Basın 33)!

Elemanlar Aranıyor
Müessesemizde kasayer olarak çalışacak bayan 

Süthanede işçi olarak çalışacak erkek eleman aranıyor

ERENOĞLU TİCARET
Kasaplar Cad. Nö. 2 - Tlf : 1167-1227 GEMLİK

Devren Satılık İşyeri
Gürle işhanında Bilge Tuhafiye devren satılıktır.

NURİ BİLGE
Tlf : 2875 Gemlik

SATILIK DAİRE

Gazeteniz Gemlik Körfeı’i 
Okuyunuz, Okutunuz, 

Abone Olunuz.

HAMİDÎYE MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ 
İSTİKLAL ÇIKMAZINDA 85 m2 DAİRE SAHİBİNDEN 

SATILIKTIR

Telf : İş. 3584 Ev. 2429 GEMLİK

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞRAMADIK KERESTE ve 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

İSMET DAĞ ve OĞULLARI
Tel : İş. 1205 Ev. 1254-2835
ORHANGAZİ CADDESİ NO. 30 GEMLİK

NİŞAN — NİKAH — DÜĞÜN 

ÇOCUK POZLARI — PORTRE 

RENKLİ FOTOĞRAF VE VİDEO 

ÇEKİMLERİNDE HİZMETİNİZDEDİR.

ŞEREF YILDIZ
Tlf : 2959 - Belediye Karşısı — Gemlik



KÖRFEZ
Yönetim Yeri : istiklâl Cad. Gürçay Pasajı 

No. 5 - Tlf : 4223 - GEMLİK
Dizgi ve Baskı

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
nün

SAYFA ;

1 MANASTIR TAVERNA I
SERİN SAKİN BİR GÜNDE

Piyanist ERDEN’den g
Müzik Eğlence Dolu Geceler

Zengin Deniz Ürünleri 

Sıcak ve Soğuk Mezelerle 

Hizmetinizdeyiz.

Kumla Yolu — Gemlik

AÇIK TEŞEKKÜR
KOOPERATİFİMİZİN TEMEL ATMA TÖRENİNDEN ANAHTAR TESLİMİNE 

KADAR YAKIN İLGİLERİNİ ESİRGEMEYEN

KAYMAKAM SAYIN

Mehmet Güler’e
BELEDİYE BAŞKANI SAYIN

Hakkı Çakır’a |
VE BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE

ANAP GEMLİK İLÇE BAŞKANI SAYIN

Haşan Başaran’a j

KOOPERATİFİMİZİN KONTROLLÜĞÜNÜ TİTİZLİKLE YÜRÜTEN VE BİZE DEVAM

LI YARDIMCI OLAN KONTROLÜMÜZ SAYIN MİMAR HAŞAN SÖZÜN ERİ NE TEŞEK- I 

KÜR VE ŞÜKRANLARIMIZI SUNAR,

PROJE MfTETJ.İPİMİZ MİMAR MUSTAFA USUL’U RAHMETLE ANARIZ.

EĞİTİMCİLER YAPI KOOPERATİFİ ;

YÖNETİM KURULU

Bazı İlgililerin Hizmetlerimize 
Köstek Olmamasını İstiyoruz
duğunu, milli duygular ve 
halk kültürü bağdaşmadığı 
öne sürülmüştü.

Haber üzerine gazetemi' 
ze yazılı bir açıklama gön
deren Gemlik Rotary Ku
lübü Başkanı Aydın Akova- 
lıgil ve Sekreter Üye Av. 
Teoman Ekim, demekleri* 
nin yasalara göre kuruldu 
ğunu, uluslararası dostluk 
ve barışa katkıları olduğu
nu belirtti. Açıklamada şu 
görüşlere yer verildi :

"Bir derneğin uluslar
arası alanda faaliyet gös
termesi Bakanlar Kurulu 
nun İznine tabi olup, milli
lik vasfını kaldırmaz. Aksi
ne ülkesine, ulusuna dış 
dünyada itibar sağlama o- 
lanakları yaratır. Böylece 
milli bir görev ifa eder." 
Akovalıgil ve Ekim, Türki
ye Cumhuriyeti devletinin 
NATO, AET ve îslâm Ül
keleri Ortak Pazarının üye* 
si bulunduğunu, bunların 
da kuruluş olduğunu, parti
lerin ve sendikaların da bu* 
na benzer kuruluşlarla iliş
kileri bulunduğu hatırlatı
larak "önemli olan olayla
ra, kişilere, kurumlara îyî 
niyetle bakmak, onların ça
lışmalarını ön yargısız de- 
ğarlendlrmektlr." dediler.

Gemlik Rotary’nin Ata
türk’ün, "Hayatta En He 
kiki Mürşit ilimdir" sözü 

ışığında milli eğitime seri 
hizmetler verdiklerini be
lirterek, "Dil La bora tu va- 
rı, tahsil bursları ye gezici 
kütüphaneyi onartarak biz 
sadece görevini yapmaya

Belediye Et Tanzim 
Satış Mağazası Açtı
kın ucuz et alamaması ne 
deniyle bu Et Tanzim Satış 
Mağazasını açtık. Ayrıca 
iskele Meydanında ikinci 
bîr Et Tanzim Satış Mağa
zası açma çalışmalarımız 
sürüyor. Kısa zamanda bu-

Kıyma
Kuşbaşı
Bonfile 
Büftek

Gemlik Rotary Kulübü 
Yöneticileri 
Ziyaretlerini .Tamamladı

Bir süre önce yeni yöne
tim kuruluna seçilen Gem
lik Rotary Kulübü yönetici
leri, ilçemizdeki ziyaretle
rini tamamladı.

Rotary Kulüp yönetim 
kurulu üyeleri, başta Kay
makam Mehmet Güler, da
ha sonra Garnizon Komu

çalışan insanların, huzurunu 
duyuyoruz. Bazı ilgililerden 
takdir olmasa bile hizmet
lerimize köstek olmamak 
rmı diliyoruz." dediler.

rayı da halkın hizmetine 
sunacağız."

Belediye Et Tanzim Sa
tış Mağazasında ve ilçemiz 
kasap dükkanlarında yapı
lan et satış fiatları şöyle :

Et Tanzim M. Kasaplar
2500 2600
2500 2600
3200 3500

- 2800 2800 

tanı Namık Yurtışık’ı ve 
Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır’ı nezaket ziyaretinde 
bulundular. Kulüp yöneti
cileri, çalışmalarıyla ilgili 
olarak Kaknıakam, Garni
zon Komutanı ve Belediye 
Başkanın» bilgi verdiler.

TÜGSAŞ
Tehlike Saçıyor

Şansal, şöyle dedi :
"Başka ülkelerde de bu 

tür tozlar çevreye yayıl
maktadır. Fabrikamızın ba 
çalarından çıkan toz, stan- 
dartarın altındadır. Baca
lara katalizör monte etme 
yidüşündük, ancak çok pa
halı. Çevreye yayılan bu 
tozlar kirlenmeye ve zeytin 
ağaçlarında ürün kaybına 
neden olmadığı gibi, insan 
sağlığında da olumsuz etki
si yoktur."

TARİHİ KONAK 
DUVARI YIKILDI

Geçtiğimiz hafta içinde 
konağın Atatürk İlkokulu 
cephesindeki duvarı büyük 
çatırdılarla yıkıldı. Beledi
ye, tehlike yaratmasın diye 
binanın çevresini perde ile 
çevirdi.

Bursa Müze Müdürü ta
rafından tarihi eserler lis
tesine alınan ve yıkılması 
yasak olan konağın kendi 
kendine yıkılmasına göz 
yuman mal sahipleri, bina
yı uzun süredir satmak is
tiyorlar.

Kazada 5 Kişi 
Yaralandı
dağ Üniversitesi Tıp Fakül 
tesi Hastanesi’nde tedavi 
altına alındılar.

Yazlıkçılar Yasakları Deldi
Referandum İçin Yazıldık

6 Eylül günü yapilacak 
olan Anayasa referandu
munda oy kullanacak olan 
seçmenlerin kütüklere ya
zılma işlemi tamamlandı.

12 Eylül Pazar günü bü
tün yurtta uygulanan soka
ğa çıkma" yasağı Küçük 
Kumla, Kurşunlu ve öbür 
yazlıklarda delindi. Ancak, 
Gemlik merkezinde yasak
lara çocuklar dışında saat 
19.00 değin uyuldu. Sabahın 

Hacıları Uğurladık
rafından şikayetlere neden 
oldu. İlçemizden hareket 
eden araçlardan birinin las 
tiklerinin tamamen kabak 
olduğu görüldü. Araç sahip 
lerinin, Suriye’de lastik fi-

AKDOĞANLAR TİCARET

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ 

Hüseyin Akdoğanlar
DUVAR KAĞIDI

• FORMPLAST
• POSTAER
• PARKE

PLASTİK BADANA
Tlf : 2132
Merkez : İstiklâl Cd. Gürle İşham Pasaj içi Gemlik
Şube : Pazar Cd. No. 8 Gemlik

erken saatlerinde başlayan r 
yazım işlemleri zamanmdM
bitirildi.

İlçe seçim kurulu ilgiKN 
ri çalışmalarını sürdürü
yorlar. Yazımda konuk 
olanların üç gün içinde 
bağlı bulundukları ilçe se
çim bürolarına gönderilme 
leri gerekiyor. İlgililer ör 
velikle misafirlerin yazımla 
rmı tamamlayacaklar»! 
söylediler.

atlarının ucuz olması ne 
deniyle yeni lastikleri tak
madıkları, yurt dışına ak" 
tıklarında eski lastikler»; 
değiştirildiğini belirtili-; 
yor.

• GAM CİLA
• HALIFLEKS
• MARLEY
• YAĞLI BOYA
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KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

SATILIK DAİRE
Ilıca Cad. Karsak 

Deresi Karşısında öğ 
retmenler Yapı Koo
peratifinde 120 m2’llk 
Daire Satılıktır.

Mür : 1797 
Körfez Matbaacılık

SANATKARIN RÜYASI GERÇEKLEŞİYOR

2 Milyarlık Dev İhale
* 139 sanatkarı bünyesinde toplayacak * Kooperatif Başkanı Süreyya Bayrak 

olan Küçük Sanayi Sitesi ihalesinin ya- ve arkadaşları ihale duyurularının ya
pımından sonra inşaatlara hemen baş- pılması için Ankara’ya gitti YOK
lanacak
Yapılacak Sanayi Sitesinin büyütülmesi için gelecek yıllarda ek plan yapılabilecek$

|
| S.S. Gemlik Küçük Sana 
yi Sitesi Yapı Kooperatifi 
inşaatları 1 milyar 914 bin 
786 liraya ihaleye çıkardı

| yor. İhale duyurularının ya 
’ pılması için kooperatif yet 

^4» kilileri dün Ankara’ya gitti 
far.

L Kuru çeşme mevkiinde 
yaklaşık 100 dönümlük bir 
alanda kurulacak 139 işye
rine sahip, modern Küçük 
Sanayi Sitesi için dört yit
ir sürdürülen çalışmalar

Traktör 
Devrildi

Jl4 Kişi 
Yaralandı
I Şükrüye Köyünde meyda 
na gelen traktör kazasında, 

[ ekin biçmeye giden 14 kişi 
yaralandı.

ss® Geçtiğimiz hafta salı 
e±z3 - gönü Şükrüye köyünden 

? traktör üe ekin biçmeye 
24* giden köylüler, Ali Özkan’ 
ââlm kullandığı traktörün rö- 

ı W morkunun yolun engebeli 
ı şm olması nedeniyle devrilme 
: fcî siyle yaralandılar. Traktör 
iaaSJ kazasında yaralananlar şun 
ınw> i 1ar : Huriye Gedik, Emine 
;-=3 Gedik, Asiye Şimşek, Ayşe 

Acar, Hanife Acar, Kıymet 
Pir, Ali Balyemez, Fatma 

J Gedik, Haşan Balyemez, 
Reyhan Gedik, Fatma Ku
ru, Hanife Balyemez, Şük 
riye Pir, Haşan Balyemez. 

Silindir ve Vidanjör Dua İle Hizmete Girdi

sonuca ulaştı. Küçük Sana
yi Sitesi Yapı Kooperatifi 
Başkam Süreyya Bayrak, 
Ankara’ya gitmeden önce 
gazetemize yaptığı açıkla
mada. yapılacak sitenin il
çenin en büyük yatırımı 
olacağım belirterek şöyle 
konuştu :

"-1981 yılında kurduğu 
muz kooperatifimiz bugün 
Kuruçeşme mevkiinde bir 
kısmını satın aldığımız, bir 
kısmım dia kamulaştırdığı
mız arsası üzerine Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığıyla 
müşterek yürüttüğümüz ça 
lışmalar sonunda hazırlatı
lan projeye göre yapılacak 
tır. Sitemizin yapılması İha 
le 'aşamasına gelmiştir. İha 
le ile ilgili ilanlar hazırlan 
mış, Bakanlık görüşünü al 
diktan sonra yayınlanması 
gereken gazetelere verile
cektir.

Yaklaşık 2 milyar lira 
keşif bedeli bulunan, .139 iş 
yerlîk sitemiz, Gemlik'in 
en büyük yatırımı olacak
tır. Şimdiden bizlere yar
dımlarını esirgemiyenle

HÜKÜMET KONAĞI ONARILACAK
Gemlik Hükümet Kona

ğının onarılması için ihale 
açıldı.

Bir yerel gazeteye veri
len ilanda, Hükümet Kona
ğının 33 milyon liraya açık 

re teşekkürü borç bilirim.

DEV İHALE
Sanayi ve Ticaret Bakan 

lığında 19 Ağustos günü İha 
leşi yapılacak olan Gemlik 
Küçük Sanayi Sitesi için 
eksiltmeye girecek müte
ahhitlerin 57 bin 436 lira ge 
çici teminat .yatırmaları ge 
rekiyor. Öte yandan, ihale 
ile ilgili dosyanın 150 bin 
lira karşılığı Kooperatif 
merkezinden veya T. Halk 
Bankası A.Ş. Genel Müdür 
lüğü Satmalına ve Satma

Mevsimin İkinci 
Boğulma Öl ay ı

Sıcakların artmasıyla bir 
likte; denizde boğulma o- 
laylarındo artış başladı. 
Dün, serinlemek için deni
ze giren 14 yaşındaki Ce
malettin Yiğit, arkadaşları 
mn gözleri önünde boğuldu.

Kalafat yerinde dört ar 

eksiltme sureti ile onarım 
işinin ihale edileceği belir
tildi. İhaleye katılacaklar, 
30 Temmuz gününe kadar 
tekliflerini Mal Müdürlüğü 
ne vermeleri, gerekiyor.

Ömer ALTIN
Gemlik belediyesi tara

fından satın alman vidan- 
jön ve silindir kurban ke
silerek, okunan dualardan 
sonra hizmete girdi.

Geçtiğimiz hafta içinde 
belediye önünde düzenle
nen törende konuşan Bele
diye Başkanı Hakkı Çakır, 
"30 milyon liraya satın al 
dığımıf silindir ve 20 mil
yon 270 bin liraya âldığı- 
ğımız vidanjör He belediye 
araç parkını büyüttük" 
dedi. Kesilen kurban ve ya 
pılan dualarla araçlar hiz
mete sokuldu.

komisyonundan temin edi
leceği bildirildi.

Küçük Sanayi Sitesi Yapı 
Koop. Bşk. Süreyya Bayrak

kadaş serinlemek için deni 
ze girdi. Yüzme bilmeyen 
Cemalettin Yiğit, kıyıdan 
biraz açıldıktan sonra den 
gesini yitirerek sular ara
sında çırpınmaya başladı. 
Arkadaşlarının gözleri 
önünde serin sularda kay
boldu. Çevreden koşanlar 
Cemalettin Yiğit’in ancak 
cesedini çıkarabildiler.

Gemlik Cumhuriyet Sav
cısı Hüseyin Ruhi Us, olay 
la ilgili soruşturmayı ta
mamlayarak, yapılan otop

Atamer 
Tesislerinde 
Kokteyl

Bir süre önce Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemuçin, tara 
fin dan hizmete açılan üç 
yıldızlı Atamer Tesislerin
de, bu kez açılış kokteyli 
düzenlendi.

Devamı Sayfa 4 de

Halk Bankası 
Müdürü Recepoğlu 
Göreve Başladı

Halk Bankası Gemlik 
Şubesi Müdürlüğüne ata
nan Ali Recepoğlu görevine 
başladı.

Gemlik’te Halk Bankası
Devamı Sayfa 4 dte

KUMLA’DA
YASAĞI 
DİNLEYEN

İhsan BÖLÜK

Yaz aylarında nüfusu or 
talama 200 bini bulan Kü
çük Kumla’da boğulmaları 
önlemek için Küçük Kumla 
Belediyesi tarıfından çeşit
li önlemler almıyor. Son ola 
rak, Küçük Kumla içindeki 
derenin çevresinde de de
nize girmek yasaklandı. An 
cak, özellikle cumartesi ve 
pazar günleri yükünü alan 
Kumla’da bu tür yasakla
ra aldırış eden yok.

Belediye ilgilileri ve Gü 
venlik güçleri, vatandaşla
rın bu tür yasaklara1 uyma 
larını isteyerek, "Konulan 
yasaklar. Halkın sağlığı için 
dir. Can sıkıcı olaylara 

siden sonra ceset Yiğit 
ailesine teslim edildi.

Olay ilçede üzüntü yarat 
ti.

Referandumda 
Oy Kullanacak
Misafir 30 Bin Kişi

6 Eylül günü yapılacak 
Anayasa Referandumun 
da oy kullanacak seçmen
lerden konuk olanların ya
zımlan tamamlandı.

İlgililerden aldığımız bil
ye göre, Gemlik ve yazlık
larda kalan misafirlerin 30 
bin kişi olduğu belirlendi. 
İlgililer,, konuk seçmenle
rin oy listelerinin bağlı bu 
lundukları seçim bölgeleri-

Devamı Sayfa 4 de 

coocooooaoooocoooo oc ooooöoooooooooooooooooon
8 8g TAŞI GEDİĞİNE g
8-------------------- 8
I DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN... ;
8 8g Belediye Et Tanzim mağazası açtı.
g Fîatlar Kasaplarla aynı
ğ Kira yok
g Kan parası yok g
8 Müstahdem Belediyemden
g Nasıl iş bu? g
g Dostlar alış-verişte görsün efendim.
8 8g İnan TAMER g
8 _ _ _ _ _ _ _ S

meydan vermemek için 
yasaklara herkesin Uyma
sı gerekir." dediler.

Öte yandan, denize giril 
mesi yasaklanan dereağzı 
mevkiine yasağı belirten 
küçük bir tabele konuldu
ğu, ancak bunun zor görül 
düğü belirtiliyor. Küçük 
Kumla’da bulunan yazlıkçı 
lar, yasaklı bölgelerin her
kesin görebieceği belirgin 
işaretlerle sınırlandırıl
ması gerektiğine dikkat çe
kiyorlar.

Sıcaklar Artınca

Sahiller 
İnsanlarla
Doldu

Yazın en sıcak günlerin 
den birinin yaşandığı Pa
zar günü Gemlik sahilleri 
insanlarla doldu taştı.

Kurşunlu ve Küçük Kum 
la sahillerinde sıcaktan bu 
nalan çevre kasaba ve Bur 
sa’dan günü birliğine gelen 
ler soluğunu denizde aldı
lar.

Bursa’dan Kurşunlu sa 
faillerine on belediye otobü
sünün devamlı yolcu taşı-

Devamı Sayfa 4 de

REFAH PARTİSİ
GENEL KURUL
YAPACAK

Refah Partisi İlçe Teşki
latı hafta sonunda yıllık 
olağan genel kurul toplantı 
smı yapacak.

Atlas Sinemasında yapı
lacak olan kongreye parti 
ninil ve ilçe teşküatianmn 
katılacağı öğrenildi.
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NİÇİN DENİZ?
Körfez renklendi iki haftadır. Üniversite final sınav

ları ve üniversite seçme ve yerleştirme sınavı sonrasın
da aileler dinlence yerlerine geldiler. Ortalık bir anda 
bildik bir harektlilik kazandı. Geçen yıllardan da anım
sanan bu renklilik esnafın da turistik işletme sahipleri 
nin de yüzünü güldürdü. Turizmin anlam ve önemi de 
giderek artıyor, anlaşılıyor. Bu sezon Karacaali’de, 
yerli halkın çoğunluğunu oluşturarak açtığı 5-6 tane 
yeni işletme var. Kumla’da adım başı çay bahçesi, ka
feterya, kebapçı v.b. var. Bunların yanında bakkal, ka
sap, manavlar da turizmin gelişmesinden ve yazlıkçı
lardan payım, nasibini alıyor. Taka balıkçılığı yapan
lar da balığım aracısız satma durumuna kavuşuyorlar.

Şikayetimiz yok ama yazlıkçılar niçin geliyor bura 
lara?

Çünkü adam gelecek, güneşlenecek, güneşten kızınca 
denizde serinleyecek, denizde yüzecek. Akşamüstü poy
razına imbatına aldırmadan denizi seyrederek çayını 
içecek. Denizden büyülenecek. Belki oltayla balığa çı
kacak, yakaladığı balığı gece mangala atacak, yanma 
da rakısını açacak.

Ne güzel bir tablo değil mi? Vallahi gözümüz yok a- 
ma bu durum daha kaç yıl devam edecek?

Ya balıkçılar? Köylerde balıkçılıktan elde edilen ge
lir zeytincilikten sonra geliyor. Elde edilen bu gelir, bu 
geçim kaynağı sürekliliğini koruyacak mı?

Denizin nimetlerinden daha ne kadar yararlanaca
ğız?

Gittikçe kirlenen denizin rengi maviliğini yi
tirecek, yaşayan balıklar azalarak, bir gün yok olacak. 
Artık bu suya değil yüzmek için, girmek balık ağlarmı 
çekebilmek için bile dokunulamayacak. Yanma yakla- 
şılamadığı için, seyrederek çay bile içilemeyecek. Ba
lıkçılar başka iş bulacak veya başka bir yere göç ede
cek. Turistler buralara gelmeye gerek görmeyecek, tu
rizmden gelir sağlayanlar, yaz yaklaşırken kurduğu 
düşleri bir daha kuramayacak. Çocuklarımız denize 
giremeyecek, denizle gülemeyecek.

Bunlar kurgu-bilim romandan alıntılar değil. Gem
lik Körfezı’nin önlemler alınmadığındaki geleceği.

Gündüzleri güneş alfanda tenlerini bronzlaştıran 
gençler, akşamüstü ve gece olunca, yolları, çay bahçe
lerini, eğlence yerlerini dolduruyorlar. Dinleniyorlar, 
gülüyor, eğleniyorlar. Balıkçılar lambalarını yakıyor, 
sabaha balığını ya Gemlik’e getirip satıyor ya da bal
konlarda kahvaltı yapan yazlıkçılara takalarla satıyor
lar.
- Ama bu arada körfez kirlenmeye devam ediyor. 

Kirlenme durmuyor.
Yaşam, suda başlamış tek hücreli ilkel yosunla. Bu 

gidişle de suda bitecek anlaşılan.

Sınırlı Sorumlu
Gemlik Küçük Sanayi Sitesi 

Yapı Kooperatifi Başkanlığından
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kısmi kredi desteği 

ile Kooperatifimizin sorumluluğu altmda yapılacak o- 
lan 139 işyeri ve sosyal tesislerden müteşekkil Küçük 
Sanayi Sitesi İnşaatı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 
birim fiyatları ve 8/2574 sayılı kararnameye tabi olmak 
kaydıyla kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

1— İhale 19,8.1987 günü saat 10.30 da Sanayi ve Tica
ret Bakanlığında yapılacaktır.

2— Sözkonusu işin 1987 yılı bilim fiyatlarına göre bi
rinci keşif bedeli 1.914.562.786.- TL. olup, adı geçen iş 
için. ilgili kooperatife hitaben alınacak limit için ge
çici teminatı 57.436.885.- TL.sıdır.

3— ihaleye katılmak isteyen, iştirakçiler ihale dos
yasının Kooperatifimizin Ahmet Dural Meydanı Akman
tar Pasajı No. 108 Gemlik/BURSA veya T. Halk Ban
kası A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve Satma Ko
misyonu Raportörlüğü Sıhhiye/ANKARA adresinden 
150.000.- TL. bedel mukabili makbuz karşılığında temin 
edebilirler.

4— iştirakçilerin İhale dosyasında belirtilen şartla
rın yanısıra en az işin keşif bedeli kadar (B) grubu 
müteahhitlik karnesi île keşif bedelinin yarısı kadar 
benzer ve resmi bir işi mütahhit sıfatıyla bitirdiğine 
dair işbitirme belgesinin aslı ile bu belgesi tevsik edici 
hakediş ve kabul tutanaklarını asıllan ile beraber su
retini ibraz etmeleri gerekmektedir.

—5a) ihaleye katılmak isteyen iştirakçilerin yeterlik 
belgesi başvuru dosyalarını içindeki evrakları belirten 
dizi pusulasını da ihtiva edecek şekilde engeç 11.8.1987 
günü saat 17.00’ye kadar firmayı temsile yetkili şahısça 
imzalı dilekçe ile kapalı zarf içinde,

b) Yeterli görülen firmalardan ihaleye katılacakla
rın eksiltme ve Özel İdari şartnamede mevcut açıkla
maya göre hazırlayacakları teklif mektuplarını 19.8,1987 
günü saat 10.00’a kadar firmayı temsile yetkili şahısça, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı A Blok 4. Kat 421 Nolu 
odasında toplanacak ihale komisyonu başkanlığına dos
ya alındı belgesi karşılığında teslim etmiş olmaları ge
rekmektedir.

6— Yeterlik belgeleri 17.8.1987 gününden itibaren Ko
operatif Başkanlığımız tarafından verilecektir.

7— Kooperatifimiz ihale kanununa’ tabi olmadığın
dan Komisyon Yeterlik belgesi verip vermemekte ve 
ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine 
vermekte serbesttir.

8— Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan 
başvurular kabul edilmez.

Keyfiyet ilân olunur.

NOT : Yeterlik belgeleri ve İhale dosyası ile ilgili 
olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına hiçbir başvuruda 
bulunulmayacaktır.

sağlık köşesi

Akrep Sokması
Akrep sokmasında genel olarak sokulan yerde bir

denbire şiddetli şişlik ve ağrı teşekkül eder. Daha sm 
ra yerel nekroz oluşur veya şişlik bütün ekstremimi 
(kol ve bacak) yayılırken, uyuşukluk, susuzluk, şiddet 
li karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma, çarpıntı, tana 
yonun düşmesi, terleme nöbetleri, felç ve iç organla^ 
da kanama görülebilir. Bazen şuur, açık iken kasılma 
ve titremeler meydana gelebilir. Hafif vakalarda -af 
leşme olur. Ancak ağır vakalarda iç organlarda kana 
ma ve teneffüs felci meydana gelebilir ve dolayısıyla 
kazaya uğrayan kaybedilebilir.

Akrep sokmasında alınacak tedbirler şunlardır :
Eskiden beri adet haline gelmiş bazı tedbirle? bira 

kılmalıdır. Sokulan yerin bir üst tarafından orta şid
detle bağlanmalı ve 15-20 dakikada bîr dakika gevşe 
tilerek zehirin vücuda yavaş yavaş dağılmasına müsa 
ade edilmeli ve' bu İş 4-5 saatten fazla uzatılmamalı
dır. Kâbil olduğu kadar erken, akrep zehirine karşı 
serum tatbik edilmeli, kazaya uğrayana akrep serum, 
ve diğer müdahaleler de hekim kontrolunda olmalıdırJ

Sağlık ve mutluluk dolu günler dilerim.

SATILIK DAİRE

ORHANGAZİ CAD. KILIÇ APT. KAT 3 TE 100 m2 
DAİRE SATILIKTIR.

Müracaat : Tel : 4601 den 228 Gece 1240 Gemlik

S.S. GEMLİK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOP. 
BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin sınırları içinde kalan bir miktar; 
yerimizin ağaçlarının satılmasına karar verilmiştir. 
Bu işle ilgilenenlere duyurulur.

Mür : Koop. Başkanlığına Tlf : 4014 Gemlik

mmsn mm

J&ultan
Mobilya Mefruşat 

Ruşen Gümüş

Gemlik’ti Müşterilerimiz

Kalitede Fiatta Bize Güvenin

Şimdi Yeşil'deki Yeni Mağazamıza 
Gelin Mobilyanızı Seçin 
Evinize Teslim Edelim

ÇEK YAT KANEPE İMALATI TOPTAN VE PERAKENDE

Merkez : îvazpaşa Çarşısı No. 23 Tlf : 15731 BURSA
Şube : Yeşil Dereboyu Caddesi 13 — BURSA
Atölye : Yeşil Sağlık Caddesi No. 13 — BURSA

SETSAŞI

MÜZE

YEŞİL CAD.

YEŞİL CAMM

5
SULTAN Ijm
MOBİLYA IH

NAMAZGAH MEYDANI

W 

I »Jr> A

«OH 0HM8IBI HHHH HMIHH BHOHIM

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ '!
MAÎBAACIUK

* FATURA I
* PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
* SEVK İRSALİYESİ I
* TAŞIMA İRSALİYESİ j 
* MÜSTAHSİL MAKBUZU
* GİDER MAKBUZU

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet

Davetiyeleri ve Her Türlü 
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

Tlf : 1797 - 4223 Gemlik
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goruş
Mehmet SEVİNÇ

Ekonomi ve Toplum

Ekonomik kalkınmalarını bîr düzeye oturtamayan u- | 
lusların bugünkü dünya koşullarına yetişebilmek için, I 
daha çok çalışmaları, daha çok bilgi edinmeleri gerek
lidir. Çevremize bakarsak, güneyden kuzeye, kuzeyden 
batıya uzanan bir çizgide kendi yörüngelerinin üstüne' 
çıkamazlarsa, o sosyal toplumun yapısında bir bozuk
luk var demektir. Nasıl ki topal ayakla zor yürünüyor
sa bir gözle çevremizi netleştiremezsek; toplumdaki 
zorlamalara bir çözüm bulamazsak; ufkumuzu netleş- 
tiremezsek. yapacağımız işlere işlerlik getiremezsek, 
bunalımlı bir döneme girmiş oluruz.

Hepimizin yaşamımızda olduğu gibi, bir yerlere tır
manmanın özentisi iç dünyamıza yansımıştır, işte bu
radan yola çıkarak çevremizde nelerin olduğunu, nele
rin olacağını kestirebilmek, insanlara, dünyaya yakın 
olabilmek, insanlığın değişmez kurallarından biridir. 
Şimdi insanımız yönünden bir saptama yaparsak; Tür; 
kiye’nin sorunlarına açmazlarına daha yakınsal mer
cekten bakmış oluruz. Bu açıdan da insanımıza yakın 
olmayı da gerçekleştirirsek, tüm çabalarımızın yerine 
ulaştığını gördüğümüzde, bir bir gerçeklik duygusu otu
rur yüreğimize.

Türkiye’de toplumcu düzen, toplumcu kaygı ön sıra
larda olmadıkça, düzenin buyrukçuluğunu yapanlar gü
nün bîrinde, karanlıklar içinde kalacaklardır. Tarlasın
da çalışan insan, buyrultulu olursa, kendi içgüdüleriyle 
sezgisiyle toplumun çalkantısını, kuşkusuz dile getir
miş olacaktır. O zaman karanlıklan yırtarak, toplum
lar! devinime sokarak, Türkiye gündeminde bir devir 
açmış olacaktır.

Makineleşen toplumlar, itelemeden yollarına koyu
lurlarken, kendi karanlıkarını da yırtmış olacaklardır. 
Bizim halkımız kendi duyarlığında, kendi yağıyla kav- 
r ulurken, uzaktan bakanlar da ellerini uzatırlarsa, top
lum düzerimde giderek yardımlaşma daha da büyüye
rek, daha da kendisi olmanın kıvancını duyacaktır. İş
te bu duygu yüreklerde çiçek açacak; yardımlaşmanın 
yıldızlarının aydınlığında, tüm yürekleri tutuşturacak, 
uzaktan bakanlara örnekler verecektir.

Bu örneklerin de oluşmasını sağlamak kuşkusuz daha 
sağlıklı ekonomik önlemleri gündeme getirecektir. İn
sanın doğasından kaynaklanan veriler de bu gündemde
ki olguyu canlı tutacaktır.

Olaya bu açıdan bakıldığında, insanın yerine bir can
lıyı koymak da eş değerdedir. Bunu böyle saptadıktan 
sonra; insanın doğasında olan dinamiklik, kendi çevre
sinde uygulanabilir bir devinime sokulursa, daha da gü
venli bir yer tutar.

Sosyal olguda bu değindiğim, göreneksel nitelikli bir 
seçenek de insana yaklaşımlardır. Dostlarımızla ara
mız bozulabilir. Karşı taraf sağduyu sahibiyse, adam
cılsa bizleri kendi tarafına çekmekte^ bizleri kazan
makta çaba harcayacaktır. Olaya bu açıdan bakıldı
ğında, sosyal çevrede bizleri kazanmanın önemini kav
rayanlar, duraksamaksızın yeniden dostluğa koşacak
lar;-bu dostluk içinde kendilerini bulacaklardır.

2— îhale 4 Ağustos 1987 günü saat 9.00 da kooperati
fin Akmanlar Pasajı Kat 2 No 224 Gemlik’teki merke
zinde yapılacaktır.

4— İhaleye iştirak edeceklerin 1987 yılı Ticaret Oda
sı belgesi, yapı araç ve teknik personel bildirisi ibraz 
etmeleri şarttır.

Mehmet ARI
Kooperatif Başkam

3— Bu işe ait ihale dosyası ve şartnameler mesai 
saatlerinde kooperatif merkezinde görülebilir.

5— Posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınma
yacaktır.

Not : Kooperatifimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanu
nuna tabi olmayıp işi dilediğine vermekte serbesttir.

İlanen duyurulur.

AKYILDIZ TİCARET

Pazar Cad 27 - Tlf : MM Gemlik

RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TELEVİZYON. 
BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNASI, ELEKTRİK 

SÜPÜRGESİ, MUTFAK OCAKLARI, 
YATAK ODASI VE MİSAFİR ODASI TAKIMLARI. 

BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR.

Her Çeşit Kullanılmış Eşya 
Alım ve Satımı

İnşaat ilânı
Gemlik Hastahane Yaptırma Yaşatma ve Koruma 

Demeği tarafından Yalova yolu üzerinde TERME OTE- 
Lİ’nin 50 yataklı Hastahane olarak tadili için, aşağıda 
ilk keşif miktarları gösterilen inşaat, tesisat onanını, 
tadil ve ilave işlerine ait işçilik işleri 1987 yılı Bayın
dırlık ve îskan Bakanlığı birim fîatları ve teklif alma 
sureti, ile yaptırılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

1—— Tadîlat, onarım ve yenileme için gerekli her tür
lü esâs malzeme ve yan malzemeler, demek tarafından 
temin' edilerek, iş mahallinde müteahhide teslim edile
cektir.

2— îşin işçilik olarak yapılmasını temin bakımından 
gerekli bütün usta, amele, teknisyen, çırak,, kalfa, v.b. 
işçiler müteahhit tarafından temin edilerek iş yerinde 
bulundurulacaktır.

3— İş için gerekli her türlü alet, edevat, avadanlık, 
teçhizat gibi malzemeler1 müteahhit tarafından temin 
edilecektir.

4— İhaleye çıkarılan işin 1. keşif bedeli;
a) İnşaat işleri işçilik tutarı 15.934.717.- TL.
b) Elektrik tesisatı, sıhhi tes.

Müşterek ve kalorifer tesisatı
tadıl, onarım işi işçilik tutarı 4.094.725.- TL.

20.021.442.- TL.Toplam işçilik tutarı
5— İhaleye ait dosya, (teknik ve özel şartnameler, 

sözleşme taslağı ve projeler ile. keşif özetlerini içeren) 
mesai saatleri dahilinde Gemlik Belediyesi Yazı İşleri 
Servisinde görülebilir.

6— İhale 3.8.1987 Pazartesi günü saat 16.00’da yapı
lacaktır.

7— İşin geçici teminatı 600.000.- TL.’dır.
8— Yer görme belgesi alınması şarttır. ( en geç 

30.7.1987’de)
9— İstenen belgeler ;

a) Taahhüt bildirisi (yapılan işlere ait iş bitir
me belgeleri)

b) Sermaye ve kredi miktarını bildirir mali, 
durum bildirisi

c) En az ihale konusu işin % 50’si kadar iş 
yaptığına dair resmi belge

d) Ticaret Odası veya Sanayii Odası belgesi 
(1987 yılma ait)

e) İmza sirküleri1
f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor i- 

se istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tas
dikli vekaletnamesi.

Gemlik
Hastahane Yaptırma, Yaşatma ve 

Koruma Derneği Başkanlığı

S.S. GEMLİK DOĞAR YAPI KOOPERATİFİ 
BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Orhaniye Mahallesi 9 Pafta, 16 Ada, 100 Par
seldeki arsamız üzerinde yapılacak 60 daireli Toplu Ko
nut İnşaatı işi teklif almak suretiyle ihaleye çıkarılmış
tır.

1 îşin keşif bedeli 859.200.000.- TL’sıdır.

KAYIP
Gemlik Nüfus Memurluğundan aldığım Nüfus ğ 

Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Esra Baykal B

GÜLER TİCARET
DEMİR
• ÇİMENTO

• TUĞLA
SATIŞLARI YANINDA

BİRÎKET
SATIŞALARINA BAŞADIĞINI

DUYURUR

GÜLER TİCARET
Abdullah Güler
Tlf : 4637
İstiklâl Cad. No. 23 — GEMLİK

ÇATAK TUHAFİYE VE
i KONFEKSİYON
| Yazlık Çeşitlerini Sunar
| 1987 BLUEJEAN SEZONUNU AÇTIK
I PANTOLON, ETEK ,MONT, CEKET, ELBİSE
| AYAKKABI, GÖMLEK 9/o 100 INDIGO
| AKTİF, GÜNCEL, DİNAMİK HER YAŞIN GENCİNE
> HİTAP EDEN 6 FARKLI BEDEN GRUBU
। YILIN YIKAMA OLAYI <SNOW WASH> (Kar Yıkama)
| ® AY YILDIZ — NELSON

BAY-BAYAN VE ÇOCUK MAYOLARIJ • SLİP - TRAPER - LAME ŞORT MAYOLAR
| 9 GÖMLEK - TRİKO TİŞÖRT ÇEŞİTLERİ
| • EROS - GOLD İÇ ÇAMAŞIRLARI
J • MISIRLI ÇORAPLARI
( • BAY - BAYAN - ÇOCUK GİYSİLERİ
f • ERKEK KUMAŞ PANTOLONLAR

I TLF : 2075
| DEMİRSUBAŞI MAH. NO. 3/A GEMLİK

«maeiM*

SATILIK EV

UMURBEY KÖY İÇİ ZORLU CADDE 25 NOLU 
3 ODA 1 SALONU BULUNAN, GÖMME BANYOLU 

ALT KATTA BODRUM OLAN 165 m2 BAHÇE 
İÇİNDE DENİZ MANZARALI EV SATTT-TKTTR

Müracaat : Tel : 2259 GEMLİK
Umurbey’de adres sahibine.

—■kaucta. a s»«? m «m Jtm mım
I AKDOĞANLAR TİCARET J

MOTİF
S DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ

I Hüseyin Akdoğanlar 1
1 @ DUVAR KAĞIDI • CAM CİLA

I • FORMPLAST • HAUELEKS
N • POSTAER • MARLEY ■
I • PARKE • YAĞLI BOYAJ • PLASTİK BADANA

Tlf : 2132
" Merkez : İstiklâl Cd. Gürle İşhaaı Pasaj İçi Gemlik “
1 Şube : Pazar Cd. No. 8 Gemlik

Her Türlü Cilt ve
Kaşe İşleriniz İçin

Kfirftz Natbaaiihk Tlf: 1797 Gemlik



SORUMLU MÜDÜR VE SAHÎBÎ

KADRİ GÜLER
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gemUik
KÖRFEZ

Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gürçay Pasajı
No. 5 - Tlf : 4223 - GEMLİK

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

SAYFA

DUYURU
Balıkçılar İçin 

Deniz Suyundan

BUZ
İmaline Başladık

Sipariş Üzerine 
Tatlı Sudan da

BUZ
Yapılır .

Tlf : 4785-1489
Balık Hali No. 11 Gemlik

İLÂN
Gemlik Tapulama Hakimliğinden

Esas 1983/20

Davacılar Bahriye Uysal, Ferhunda Sevinç ve arka 
daşlan tarafından davalı Mehmet Şükrü Pelgü ve ân 
kadaşlan aleyhine açılan tapulama tesbitine itiraz 
davasılıl bitirilen aleni yargılaması sonunda :

Gemlik Fısıklı Köyü Küptepe mevkiindeki 1919 par 
selin davacılar ile davalılar, Vecide İğneci, Mehmet 
Kalemci, Mahmut Kalemci, adına tapuya tesciline da 
ir verilen 18.2.1987 tarih ve 1987/16 sayılı karar kendi 
lerine tebliğ edilemiyen Abdullah oğlu Mehmet Şükrü 
Pelgü ve Kamil kızı Vacide İğneci, Abdullah Berat 
tin oğlu Mehmet Zeki Kalemci ve Abdullah Berattin 
oğlu Mehmet Kalemci’ye tebligat yerine kaim olmak 
üzere gazetenin neşir tarihinden itibaren 15 günlük sü 
re içinde tebligatın yapılmış olacağını - ilanen tebliğ 
olunur.

SOYADI DÜZELTMESİ

Gemlik Asliye Hukuk mahkemesinin 1987/268 esas 
1987/294 karar sayıları ile KOPUK olan soyadımız 
GÖKHAN olarak düzeltilmiştir.

Süleyman — Ali Osman
GÖKHAN

SERHAT TİCARET
İNŞAAT MALZEMELERİ GEMLİK'LİLERİN 

HİZMETİNE GİRMİŞTİR
ÇİMENTO — TUĞLA — KİREMİT

KERESTE — KİREÇ — ORALİT ÇEŞİTLERİ

Sadık Coşkunyürek
Tel î 28 76
Orhangazi Cad. Mercan Sok. No. 12 GEMLİK

| Ders verilir |
Branş öğretmenlerince Türkçe ve İngilizce ® 

B Dersleri Verilir. M
Müracaat : Tlf : 1666 Gemlik S

i DAĞ KARDEŞLER i
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞRAMADIK KERESTE ve |

’ AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ '

İ İSMET DAĞ ve OĞÜLLARI
Tel : îş. 1205 Ev. 125412835
ORHANGAZİ CADDESİ NO. 30 GEMLİK >

KALE VİDEO
DÜĞÜN — NİŞAN — SÜNNET — GÜN VE 

EĞLENCELERİNİZDE
VİDEO ÇEKİM İŞLERİNE BAŞLADIK

KALE TİCARET
Tel. : 1402
Kayhan Mah. 1 Nolu Cad. No. 3/B Gemlik

S.S. Yuvam Yapı Koop. 
Yönetim Kurulu Bşk.
Hamidiye Mah. Emniyet Lojman

ları yanındaki 20 konutluk KOOPE
RATİFİMİZ arsası alınmıştır.

Daire tesbitinde KURA ÇEKİMİ 
olmaksızın BAYTAŞ İNŞAAT’ın SA
BİT FİAT garantisi ile yapılacaktır. 
İnşaatımızın üye kayıtlarına başlan
mıştır.

Belediye Karşısı Tlf : 4221-1794 Gemlik

SATILIK DAİRE

HAMİDİYE MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ 
İSTİKLAL ÇIKMAZINDA 85 m2 DAİRE SAHİBİNDEN

SATILIKTIR

Telf : îş. 3584 Ey. 2429 GEMLİK

KAYIP

AA Giresin İlinin ÎLçedereli Kazasından' almış oldu 
ğun Nüfûs cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. '

Dursun YAVUZ

ÇALIŞIR VAZİYETTE DEVREN 
KİRALIK.

VİDEO DÜKKANI

Müracaat : Balıkpazarı Alemdar Cad. Fıçıcı
Sok. No. 16/A • - - GEMLÎK

Gazeteniz Gemlik. Körfez’i 
Okuyunuz, Okutunuz, 

Abone Olunuz.

NİŞAN — NİKAH — DÜĞÜN 

COCUK POZLARI — PORTRE1 *
. RENKLİ FOTOĞRAF VE VİDEO

ÇEKİMLERİNDE HİZMETİNİZDEDİR.

: ŞEREF YILDIZ
Tlf : 2959 - Belediye Karşısı — Gemlik

i ■ ■ ■" I

Bölgemizde
| PHILIPS Yetkili Servisi | 

Açılmıştır.
Sayın Halkımıza 

Önemle Duyurulur.
I

NESA Elektronik Müh. San. Tic.
§ İstiklâl Cd. Gürle İş Mrk. No. 26 Tel : 2952 
^GEMLİK ğ
I §

AZİMKAR
Otobüs İşletmesi

Eskişehir - Ankara - Çorum 
Amasya - Tuhral - Zile - Tokat

Seferlerine Başlamıştır.

Tlf : 149993
Santral Garaj No. 7 Bursa

Halk Bankası
Müdürü

m güçlenmesine büyük kat 
kıları olan ve esnaf tara
fından sevilen eski Müdür 
Orhan Öztürkcan’m İzmir 
Bayındır Halk Bankası Mü 
-dürdüğüne atanmasıyla bu 
göreve ’Artvin Yusufeli şu
be Müdürü Ali Recepoğlu 
getirildi.

Recepoğlu, 1947 yılında 
Giresun’un Tirebolu ilçesin 
de doğdu. 1973 yılında ban 
kacıhğa başladı. 1983 anlın
da Yusufeli’ne Müdür oldu.

Ali Recepoğlu, evli ve 
bir erkek çocuk sahibi.

Referandumda
Oy Kullanacak 
Misafir 30 Bin
ne gönderildiğini söyledi
ler.

ilçe seçim kurulu Başka 
m Hakim Necati Koca. 
"Bir kaç gün içinde Gem
liklin sayım sonuçlarını ala 
cağız." dedi.

Atamer 
Tesislerinde 
Kokteyl

Kalabalık bir davetli top 
lulrğu ile yapılan köktene 
ilçenizden Kaymakam 
Mehmet Güler, Cumhutr 
yet Savcısı Hüseyin Ruia 
Us, Savcı Savcı Yardımcısı 
Mevlut Aydın, yargıçlar, 
Mal Müdürü, Vergi Dairesi 
Müdürü, ilçe Jandarma Ko 
mutanı, Hükümet Tabibi 
yanında basın oıganlann 
temsilcileri, sanatçılar, o- 
tel müşterileri katıldı.

Sahiller
İnsanlarla
Doldu
dığı. Gemlik Beledij’e oto- 
büslerinin ise önceki gûn 
Gemlik Bursa. Bursa Gen 
lik arasında bilet
kestiği öğrenildi. Deniz ® 
nüşü Gemlik’e gelen tatilci 
ler, otobüs kuyruklarında 
sıra beklediler.
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Matbaamızda

Nişan, Nikah, Düğün 
Sünnet, Davetetiye- 
leri 1 Saatte Teslim

KÖRFEZ
Matbaacılık
Tlf : 1797 - 4223

Belediye Meclisi Olağanüstü Toplandı

Ek İmar Planı
TÜGSAŞ'ta Anlaşma Sağlanamadı

PETROL-IŞ’TE 
GREV HAZIRLIĞI

Kabul Edildi
* Ek imar planı île 500 dönüm alan imara açıldı

I * Aydınlar Çiftliği mevkiinde 291 dönüm alan arazi de imar 
d alanına alındı

* Başkan Çakır, SHP’li üye Mustafa Küçüksipahi’ye iki ihtar 
verdi

♦ Gazhane Caddesinde yapılaşma 6 kat olacak

Toplu tş Sözleşmesi gö
rüşmeleri anlaşmazlıkla so 
nuçlanan Gemlik TÜGSAŞ 
Gübre Fabrikasında 10 yı
lını dolduran işçilere işve
ren tarafından "Onur plake 
ti" verildi.

Petrol'îş Sendikası Bur
sa Şube Başkanı ismet Yi
ğit, Gemlik gübre fabrika
sında 600 işçiyi kapsayan 
Toplu İş Sözleşmesi görüş
melerinin anlaşmazlıkla so 
nuçlandığını ve 51 madde
de uyuşmazlığa gidildiğini 
söyledi.

rafından "Onur plaketi' 
verildi.

Osman Kahveci
RP İlçe Başkanı

Yiğit, uyuşmazlık madde 
lerini şöyle açıkladı :

Belediye Meclisinin ola 
I ğanüstü toplantısında ek r 
] mar planı görüşülerek ka 
J bul edildi. Yeni planla 500 
| dönüm alan imara açıldı.

Çarşamba günü Beledi- 
& ye Başkam Hakkı Çakır’m 

i odasında toplanan Belediye 
—I Meclisi gündeminde bulu

nan ek imar planı ele alıp 
| görüştü. Daha sonra mec

liste görüşülerek yapılma 
j sma karar verilen imar 
i planı meclise geldi. Plan 
| müellifi Serdar Canbey iki

i*

I?d

A

bölüm halinde bulunan 
plan hakkında meclis üye
lerine bilgi verdi. Plancı
nın belirttiğine göre, ek i 
mar planı ile Manastır mev 
İninde 100 dönüm, Hisarte- 
pe ve Kuruçeşme mevkiin
de ise 400 dönüm arazi i 
inar alanına alındı.

Aydınlar Çiftliği bölge
sinde bulunan 291 dönüm 
alanı da imar sahasına a' 
lan plan, yapılan tartışma
lardan sonra kabul edileli. 
Yeni ek plana göre Aydın
lar Çiftliği sahilden 25 met
relik bir yeşil alan bandın
dan sonra 100 metrelik bir 
alanda 2 katlı yapılaşma, 
daha yukarılara çıktıkça 3 
ve 4 katlı yapılaşmaya izin 
veriliyor. Çiftliğin tepe mın 
tokasında 20 katlı bir dev 
site bulunuyor. Bu alanda 
okul, sosyal tesisler, çarşı, 
otel ve çocuk bahçesi ile 
yeşil alanlar bulunuyor.

Revizyon imar planı gö 
(•üşmesinde 80 itiraz dilek
çeleri vardı. Komisyonun 
dilekçelere verdiği karar
lar mecliste tek tek okuna 
rak meclisin oyuna sunul
du ve karara bağlandı.

Buna göre Gazhane cad 
desi 5 katan 6 kata çıkarı
lırken, Kordon boyu 6 kat
ta kaldı.

Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Tevfik Solaksuba- 
şı’ron vermiş olduğu dilek
çe de ise kendi arazisinde 
yapılacak olan okulun mali 
ye arazisi kapsamına alm-

ması için yapılan oylama 
ise 8-8 berabere kalırken, 
başkanın oy kullandığı ta
raf kazandı ve dilekçe red 
edilerek plandaki gibi okul 
sahası Solaksubaşı’mn ara
zisinde kaldı.

KÜÇÜKSİPAHİ'YE 
İHTAR

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, kesinleşen imar plan 
lan hakkında görüşlerini 
açıklamak isteyen üyelere 
söz verdi, SHP’li meclis üye 
si Mustafa Küçüksipahi 
söz alarak, "meclis tutanak 
iannın usulsüz olduğunu 
söyleyerek. Encümenin ha 
rita yaptırma nedenleri

yoktur, mahkeme sonuna 
kadar bu hususta alınacak 
karar suçtur" dedi.

Daha sonra ayrı bir ko
nu üzerinde söz istedi, Baş 
kan Çakır, söz vermedi. 
Küçüksipahi ısrar ederek 
söz istediğini belirtirken 
başkan Çakır, mecliste da
ha ilkdefa olmak üzere 
ihtar verdi.

AZOT İMAR PLANI

TÜGSAŞ’ın yaptırmış Ol
duğu imar planının imzalı 
ve tastikli olmadığı için
görüşmeye konulmaya
rak geri gönderilmeye ka 
rar verildi.

Mevsimin Üçüncü Boğulma Olayı

SAHİLDE ERKEK CESEDİ
Geçtiğimiz hafta Cumar

tesi günü ikinci kordonda 
kıyıya vurmuş bir erkek 
cesedi bulundu.

Hamidiye Mahallesi 1 
Nolu Aralık Sokağında ya
pımı devam eden ikinci 
kordan kıyısında üzerinde 
siyah kilot bulunan cesedi 
gören mahalle sakinleri du
rumu derhal emniyet yetki
lilerine bildirdier.

Olaya el koyan Gendik 
Cumhuriyet Savcı Yardım
cısı Hüseyin Ruhi Us, de* 
nizde bulunan cesedin 76 
yaşındaki Mehmet Akar ol
duğunun belirlendiğini açık 
ladı.

Mehmet Akar’ın sabah 
erken saatlerde denize gir 
diği, ancak yüzme bilmedi
ği için boğularak öldüğü 
sanılıyor.

Gemlik Hamidiye Köyü 
nüfusuna kayıtlı Mehmet

Seçildi
Refah Partisi ilçe teşki 

latının yıllık olağan genel 
kurul toplantısı1 yapıldı. İl 
çe Başkanlığına Osman
Kahveci

Pazar 
masında

seçildi.

günü Atlas Sine 
toplanan Refah

Partisi Gemlik ilçe kongre 
sine Bursa Ü Başkanı ve 
yönetim kurulu üyeleri ile 
Gemlik teşkilatı katıldı.

Eski Başkan Ahmet Sel 
vi ve Osman Kahveci’nin 
ilçe Başkanlığı için aday 
olduğu kongrede seçimleri 
Osman Kahveci kazandı.

Refah Partisi ilçe yöne 
tim kurulu üyeliklerine; Os 
man öztürk, Recep Aygül, 
Çelil İşcan, Ali Sazlık,
İbrahim An ve
Topkaç seçildiler.

Şeref

"-işyerinde ortalama 
işçi ücreti günlük 2 bin 884 
liradır. Biz işverenden 3 
bin lira talep ettik. Buna 
kıdem ve kalifikasyon zam 
mini da eklememiz gereke 
çektir. Ancak işveren adına 
görüştüğümüz KİPLAS iş
veren sendikası önerileri
mize yanaşmamaktadır. 
Türkiye'nin en büyük kamu 
kuruluşlarından biri olan 
TUGSAŞ'ın kazancının ye 
rinde olduğunu herkes bili
yor. Bize enflasyonun altın 
da ücret vererek bu toplu 
sözleşme imzalanamaz. Es 
kiden sendikalar işçileri 
alınan grev kararına uy
mak için zorlardı. Bugün 
durum değişmiştir. Enflas
yon yüzünden işçilerde bı
çak kemiğe dayanmıştır. 
Şimdi işçiler bizi greve zor 
luyor. Uyuşmazlık çözüm
lenmezse işerinde grev alın 
ması kaçınılmazdır."

Petrol İş Bursa Şube 
Başkanı İsmet Yiğit

Armutlu Yolunda Kaza

1 Ölü
4 Yaralı

Akar’ın yalnız yaşadığı bil
dirildi.

Öte yandan TÜGSAŞ 
gübre tesislerinde 10 yılını 
dolduran işçilere fabrika 
müdürü Fikret Çalışkan ta

Armutlu yolunda meyda 
na gelen kazada 1 kişi öl
dü, 4 kişi de ağır yaralan
dı.

Öğrenildiğine göre, Ar 
mutlu’dan Kapaklı Köyüyö 
nüne gelmekte olan Hüse
yin Çapan yönetimindeki 
plakası belirsiz özel otomo
bil aşırı hız yüzünden vira 
jı alamayarak şarampole 
yuvarlandı.

Kazada, Nuriye Çapan 
olay yerinde ölürken, Hüse 
yin Çapan ile Mine Çapan, 
Kemal Basmaz ve Lütfiye 
Basmaz da ağır yaralı ola 
rak Bursa Tıp Fakültesi

Gemlik Yeni Sezona Başkansız Girdi
Hüseyin KONUR

Gemlikspor ilçemiz 
sında kurban keserek 
sezona girdi.

iki yıl önce birinci

saha 
yeni

kü-
meye yükselen geçtiğimiz 
yıl ise bekleneni veremeyen 
Gemlikspor, yeni sezonda 
şu oyuncuları renklerine 
kattılar, tnegölspor’dan Na 
dir, Asil Çelik’ten Kemal 
ve Hamzabeyden Adnan’ı 
aldılar.

Açıhşta bir konuşma ya 
pan yeni başkan adayı Nec 
di Nalcı ‘şunları söyledi :

"■^Clelltiif mence oynayıp, 
bu yıl ortalarda kalmak bi 
zim için büyük başarıdır, 
önümüzdeki sezon ise şam 
piyon! uk için oynayacağız" 
dedi.

Daha sonra eski idareci 
Ekrem düzgün "dört yıldır 
sürdürdüğümüz yönetim 
sezon başında bizi yanlız

bırakması ve Gemlikli spor 
severleri üzdü. Fakat sizin 
azminiz ve spor sevginiz 
Gemlikspor'u ayakta tut 
muştur ve herzaman ayak 
ta kalacaktır" dedi.

Sezon açılışını çok az bir 
taraftar izledi ve Gemlik 
Belediye Başkam Hakkı 
Çakır, Fahri. Başkan seçil

8
TAŞI GEDİĞİNE

Hastanesine 
lar.

kaldırıldı-

Borusan 
Güvenspor 
Sezonu Açtı

Geçtiğimiz sezon grubun 
da şampiyon olarak birinci 
kümeye yükselen Borusan 
Güvenspor yeni sezonu tö 
renle açtı.

Devamı Sayfa 4 de

Hamidiye Mahallesi
Belediyeden İlgi Bekliyor

Hamidiye mahallesinde 
oturan vatandaşlar sular 
dan şikayetçi.

Dün bir grup vatandaş 
gazetemize gelerek mahal 
İçlerinde 3-4 gündür çeşme

1 erin den parça parça yağ 
aktığını belirterek, belediye 
den sorunlarının biran ev 
vel çözümlenmesini istedi 8 

8

PİLAV
MEVZİİ İMAR PLÂNI..
ŞEHİR PLÂNI..
REVİZYON PLÂNI..
NİYE Mt YAPIYORLAR?
YEMEK İÇİN LENGERLEN PİLÂVI...

İnan TAMER
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Sınırlı Sorumlu 
Gemlik Küçük Sanayi Sitesi

Yapı Kooperatifi Başkanlığından
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kısmi kredi desteği 

ile Kooperatifimizin sorumluluğu altında yapılacak o- 
lan 139 işyeri ve sosyal tesislerden müteşekkil Küçük 
Sanayi Sitesi İnşaatı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 
bîrim fiyatları ve 8/2574 sayılı kararnameye tabi olmak 
kaydıyla kapab zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

1— İhale 19.8.1987 günü saat 10.30’da Sanayi ve Tica 
ret Bakanlığında yapılacaktır.

2— Sözkonusu işin 1987 yılı birim fiyatlarına göre bi
rinci keşif bedeli 1.914.562.786.-TL. olup, adı geçen iş 
için ilgili kooperatife hitaben alınacak limit için ge- 

ı çici teminatı 57.436.885.-TL.sidir.
3— İhaleye katılmak isteyen iştirakçiler ihale dos- 

• yasının Kooperatifimizin Ahmet Dural Meydanı Akman 
lar Pasajı No. 108 Gemlik BURSA veya T. Halk Ban
kası A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve Satma Ko
misyonu Raportörlüğü Sıhhiye/ANKARA adresinden 
150.000.-TL. bedel mukabili makbuz karşılığında temin 
edebilirler.

4— İştirakçilerin ihale dosyasında belirtilen şartla
rın yanısıra en az işin keşif bedeli kadar (B) grubu 
müteahhitlik karnesi ile keşif bedelinin yansı kadar 
benzer ve resmi bir işi mütahhit sıfatıyla bitirdiğine 
dair işbitirme belgesinin aslı ile bu belgesi tevsik edi 
ci hakediş ve kabul tutanaklarım asıllan ile beraber 
suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.

5—a) İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin yeterlik 
belgesi başvuru dosyalarını içindeki evrakları belirten 
dizi pusulasım da ihtiva edecek şekilde engeç 11.8.1987 
günü saat 17.00’ye kadar firmayı temsile yetkili şahıs 
ca imzalı dilekçe ile kapalı zarf içinde,

b) Yeterli görülen firmalardan ihaleye katılacakla 
nn eksiltme ve Özel İdari şartnamede mevcut açıkla 
maya göre hazırlayacakları teklif mektuplarım 19.8.1987 
günü saat 10.00’a kadar firmayı temsile yetkili şahıs 
ca,

Sanayi veTicaret Bakanlığı A Blok 4. Kat 421 Nolu 
odasında toplanacak ihale komisyonu, başkanlığına dos 
ya alındı belgesi karşılığında teslim etmiş olmaları ge 
rekmektedir.

6— Yeterlik belgeleri 17.8.1987 gününden itibaren Ko 
operatif Başkanlığımız tarafından verilecektir.

7— Kooperatifimiz ihale kanununa tabi olmadığın
dan Komisyon Yeterlik belgesi verip vermemekte ve 
ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediği 

; ne vermekte serbesttir.
8— Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan 

| başvurular kabul edilmez.
| Keyfiyet ilân olunur.

NOT : Yeterlik belgeleri ve İhale dosyası ile ilgili 
olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına hiçbir başvuruda 
bulunulmayacaktır.

Her Türlü Cilt ve 
Kaşe İşleriniz İçin

Körfez Matbaacılık Tlf: 1797 Gemlik

ÇATAK TUHAFİYE VE 
KONFEKSİYON

Yazlık Çeşitlerini Sunar
1987 BLUEJEAN SEZONUNU AÇTIK 

PANTOLON, ETEK ,MONT, CEKET, ELBİSE 
AYAKKABI, GÖMLEK «/o 100 INDIGO 

AKTİF, GÜNCEL, DİNAMİK HER YAŞIN GENCİNE 
HİTAP EDEN 6 FARKLI BEDEN GRUBU 

YILIN YIKAMA OLAYI «SNOW WASH> (Kar Yıkama) 
• AY YILDIZ — NELSON 

BAY-BAYAN VE ÇOCUK MAYOLARI
• SLİP - TRAPER - LAME ŞORT MAYOLAR
• GÖMLEK - TRİKO TİŞÖRT ÇEŞİTLERİ
• EROS - GOLD İÇ ÇAMAŞIRLARI
• MISIRLI ÇORAPLARI
• BAY - BAYAN - ÇOCUK GİYSİLERİ
• ERKEK KUMAŞ PANTOLONLAR

TLF : 2075
DEMtRSUBAŞI MAH. NO. 3/A GEMLİK

AKDOĞANLAR TİCARET
MOTİF 

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ

Hüseyin Akdoğanlar
• DUVAR KAĞIDI
• FORMPLAST
• POSTAER
• PARKE

CAM. CİLA 
HALIFLEKS 
MARLEY 
YAĞLI BOYA

@ PLASTİK BADANA
Tlf : 2132
Merkez : İstiklâl Cd. Gürle İşhanı Pasaj İçi Gemlik
Şube : Pazar Cd. No. 8 Gemlik

KALE VİDEO
DÜĞÜN — NİŞAN — SÜNNET — GÜN VE 

EĞLENCELERİNİZDE
VİDEO ÇEKİM İŞLERİNE BAŞLADIK

KALE T i CA R ET
Tel. : 1402
Kayhan Mah. 1 Nolu Cad. No. 3/B Gemlik

DEVREN SATILIK İŞYERİ

AKDOĞAN VİDEO 
DÜKKANI DEVREN SATILIKTIR.

Balık pazarı Alemdar Cad. Mektep Sk. 16/A
GEMLİK

sağlık köşesi

Febril Konvulziyon
( HAVALE)

Sayın okurlar son günlerde sıcak havaların etkisi ne 
deniyle artan havale durumlarını azaltmak ve bu do
rumdan doğabilecek merkez sinir sistemi zararlarım 
önlemek nedeniyle havale durumunu iyi bilmek gerek
mektedir.

Özellikle 1 - 4 yaş arasındaki çocuklarda ateşli has
talık (grip), üst solunum yolu enfeksiyonları, zatüre, 
kızamık, dizanteri ve .benzeri) başlangıcında meydana 
gelen ve titreme kasılmalarla seyreden bir durumdur. 
Çocuklardaki yüksek ateşten meydana gelen havale bü
yüklerdeki üşüme titremeye eşdeğerdir. Vakaların ço
ğunda havale hastalığın ilk gününde görülür. Şişman- 
cana, eksudatif çocuklarda, merkez sinir sistemi her 
hangi bir nedenle zarara uğramış ve doğuştan sakat o- 
lanlarda her ateşli hastalıkta havale meydana gelebi
lir. Yüksek vücut ısısından dolayı oluşan havale şöyle 
seyreder :

Çocuk ani olarak şuurunu kaybeder, gözleri kayar, 
göz elmacıklarını yukarı diker, yüz kol ve bacak adale
lerinde titremler kasılmalar olur, teneffüs hışıltılı ve 
derinden, kimi vakalarda ağızdan köpük gelir kimile
rinde ise dilini ısırması sonucu köpükler kanlı olabilir. 
Ateşi yüksektir. Birkaç dakika sonra havale geçer. Ço
cuk uyandıktan sonra şuuru yerindedir, dış uyaranlara 
karşı normal cevap verir. Havalenin süresi 1 saat veya 
daha fazla olabilir' Havale muhtemelen iltihabi-toksik 
uyarılar beyin ödenni ve kızarıklığından olduğu sanıl
maktadır. Her havale mutlaka sinir sistemi hastalıkla
rı Spazmofili ve benzeri hastalıklardan ayırd edilmeli
dir. Bu konvulziyanların prognozu iyidir. Ancak doğuş
tan sakat, ailevi yatkınlık olanlarda saraya dönüşebilir. 
Bazı vakalarda yüksek ateş (41 derece) ve havale so
nucu çocuk ölebilir.

Böyle durumlarda alınacak tedbirler şunlardır : Ha? 
kesin başvurabileceği soğutma prosedureri başa, boyu
na, koltuk altlarına, kasıklarına soğuk krompes; soğuk 
su ile ıslatılmış çarşaf ile 10-15 dakika sarmak. Vücut 
ısısı dolayında su dolu küvet içine tutulurken baş so
ğuk kompres konulmalıdır. Bu sırada bakkallarda bile 
satılan değerli aspirin ve benzeri ilaçlar verilmelidir. 
Burada önemli bir noktaya değinmek isterim. Bütün 
çocukara tüm ilaçlar kilo üzerinden verilir.

Havale geçirmekte olan ve geçiren çocuklar veya 
erişkinler mutlaka bir hekime gösterilmeli ve ileri te
davisi zamanında yapılmalıdır.

Bol güneşli ve sağhkh günler dilerim.

I
1

«âultan
Mobilya Mefruşat 

Ruşen Gümüş

Gemlik’li Müşterilerimiz
Kalitede Fiatta Bize Güvenin

Şimdi Yeşil'deki Yeni Mağazamıza 
Gelin Mobilyanızı Seçin 
Evinize Teslim Edelim

ÇEK YAT KANEPE CMALATI TOPTAN VE PERAKENDE

Merkez : İvazpaşa Çarşısı No. 23 Tlf : 15731 BURSA
Şube : Yeşil Dereboyu Caddesi 13 — BURSA
Atölye : Yeşil Sağlık Caddesi No. 13 — BURSA

SETBAM

mOze

YEÇlL CAD

SULTAN 
MOBİLYA

YEŞİL CAMU

NAMAZGAH MEYDANI

NİŞAN — NİKAH — DÜĞÜN
ÇOCUK POZLARI — PORTRE 

RENKLİ FOTOĞRAF VE VİDEO
ÇEKİMLERİNDE HİZMETİNİZDEDİR

ŞEREF YILDIZ
Tlf : 2959 - Belediye Karşısı — Gemlik

Gemlik Bizimdir
Cadde ve Sokakları Temiz Tutalım
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görüş
Mehmet SEVİNÇ

Demokrasi mi? At Gözlüğü mü?

Neden, bu tümceyi kullandım Öyle insanlar tanı 
dmı ki. ne insan haklarından ne de toplumsal haklar
dan bilgileri ola hani ne derler, ot gibi yaşamaktansa; 
ölmek daha iyidir. Topluma birşey vermeden de, öz
gürlük haklarımızı hangi kefeye koyacağız? Bu bağlam
da önleri kapalı olmayan insanlarımız toplumsal olguda 
da yer alabilirlerse ne mutlu onlara. Kendi toplumuna 
el uzatmayan insanlar; bu el uzatılmamış insanlarımı
zın terlerinin soğukluğunda yaşıyorlar. Toplumda yar
dımlaşma büyük boyutlara vardığında; açlarımız, çıp
laklarımız daha da azalacaktır. Konuya bu açıdan ba
kıldığında; sosyal gölgenin altına sığınanlar elbette, 
bu çığın açanlara yürekten bağlanacaklardır.

Dahası, bu iletişimi ileri boyutlara vardırdığımızda, 
bu sosyal olgunun içinde olanlar da öğünç duyacak, ko
nuya at gözlüğünün, bakış açısında yaklaşamayacak
tır. Bu konumda olan insanımızın onurları da kırılma
yacaktır. İşte bu açıdan konuya baktığımızda, insancıl 
yanlarımızın harekete geçmesi beklenmez mi? Şimdi 
tüm Gemlik kamuoyuna sesleniyorum!

Gemlik’te evinin bir köşesinde oturup, dünyasının 
karanlığında ölümlerini bekleyenler var. Gemlik’te ko
nuya baktığımızda, elele tutuşarak, bu asil duyguyu 
paylaşanlar da olacaktır.

Gemlik için yazdımsa, gönülden yazmışımdır. Benim 
insan yüreğim Gemlik için çarpmıştır, elele tutuşarak, 
hepimiz bir bütün olarak, Gemlik’e bir düşkünlerevi ka 
zandırmanm sevincini birlikte paylaşalım. Kimsesiz 
yalnız başına oturan insanlarımıza ışığı gösterelim. Bu 
asil duygular içinde olan insanlarımız, Gemlik’e bir 
huzurevi kazandırabilirse ne -mutlu. Yineliyorum, evle
rinin küçük pencerelerinden bakan, huzur duymayan 
insanlarımıza yaklaşımımız insancıl boyutlarda olmalı. 
İlçemize elbirliğiyle huzurevi yapılmasında başta bele
diye Başkanı Hakkı Çakır, Sosyal Dayanışma Vakfı 
Başkanı Kaymakamımız Mehmet Güler ile öbür hayır 
kurumlan ve siz Gemlik’lilere sesleniyorum. Zaman 
kaybetmeden HUZUREVİ işine el atalım.

Gelin bu sese kulak verin..

__ pemUk
KÖRFEZ

AKYILDIZ TİCARET

Her Çeşit Kullan İmiş Eşya •, 
A hm vc Satımı

i
i

RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TELEVİZYON.
BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİ NAŞI, ELEKTRİK .

SÜPÜRGESİ, MUTFAK OCAKLARI, )
YATAK ODASI VE MİSAFİR ODASI TAKIMLARI. ) 

BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR.
i

MEHMET AKYILDIZ
Pazar Cad. 27 - TV : MM Gemlik 'i !

SERHAT TİCARET
İNŞAAT MALZEMELERİ GEMLİK'LİLERİN 

HİZMETİNE GİRMİŞTİR
ÇİMENTO — TUĞLA — KİREMİT

KERESTE — KİREÇ — ORALİT ÇEŞİTLERİ

Sadık Coşkunyürek
Tel : 28 76
Orhangazi Cad. Mercan Sok. No. 12 GF.IVn.tK

SATILIK DAİRE J
1 Ihça Caddesi Karsak Deresi Karşısında Öğret" || 
9 menler Yapı Kooperatifinde 120 m2’lik Daire Satar E 
S İlktir. I
| Müracaat : Tlf : 1797j Körfez Matbaacılık — Gemlik ■
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J Tel : Iş. 1205 Ev. 125412835 g
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Defterdarlıkla Anlaşmalı

İLÂN
Gemlik Belediye Başkanlığından

İlçemizde 3290 sayılı kanunun 10/C maddesi uygu
laması işi 2886 sayılı yasanın 35. maddesinin (a) 
fıkrası hükümleri dahilinde kapalı zarf usulu ile 
11.8.1987 günü saat 14.00’de Belediye Başkanlığı oda
sında yapılacaktır.

1— İşin keşif bedeli 24.777.948.-TL. olup geçici te 
tninab 750.000.-TL. tür.

2— Yeterlilik belgesi için aranacak evraklar :

a— (D), grubu müteahhitlik karnesi aslı veya onay 
h örneği b— Alet ve donanım bildirisi c— Mali du
rum bildirisi, d— Teldik personel bildirisi, e— Bitir
miş olduğu veya devam eden işlerine ait belgeleri ile 
açıklanan taahhüt bildirisi f— 1987 yılı tasdikli oda 
belgesi

3— İhaleye katılmak için son müracaat tarihi 
10.8,1987 günü mesai saati bitimine kadardır.

4— Bu işe ait şartname ve sözleşmeler Fen İşleri 
Müdürlüğünde görülebilir.

5— Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 27.7.1987

I. Hakkı ÇAKIR
Gemlik Belediye Başkanı

(Basın 35)

KÖRFEZ 
MATBAACILIK

* FATURA
* PERAKENDE SATIŞ FİŞİ 
♦SEVK İRSALİYESİ 
♦TAŞIMA İrsaliyesi 
♦MÜSTAHSİL MAKBUZU 
♦GİDER MAKBUZU

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 

Davetiyeleri ve Her Türlü
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.
Tlf : 1797-4223 Gemlik



SORUMLU MÜDÜR VE SAHÎBÎ

KADRİ GÜLER

__ gemUik
KÖRFEZ

SAYFA ; 428 TEMMUZ 1987

DİSCO
ATAMER 1

MÜZİK VE DANSA KOŞUN

EN GÜÇLÜ SES VE IŞIK DÜZENİ

TARİH'DOĞA'MÜZİK

GLENCE

ATAMER DISCO DA
BULUŞALIM

Kumla Yolu Hasanağa Koyu Mevkii - GEMLİK 
Tel : 9 (2511) 4593-4594 Telex : 32389 ATIG-TR

DUYURU
Balıkçılar İçin 

Deniz Suyundan

BUZ
İmaline Başladık
Sipariş üzerine 
Tatlı Sudan da

BUZ
Yapılır

Tlf : 4785-1489 
Balık Hali No. 11 Gemlik

MANASTIR TAVERNA
Serîn Sakin Bir Günde

Piyanist ERDEN’den

Zengin Deniz Ürünleri
Sıcak ve Soğuk MezelerleB

Hizmetinizdeyiz.
B

1342

Müzik Eğlence Dolu Geceler

Kumla Yolu - Gemlik

Gazeteniz
Gemlik Körfez’i

Okuyunuz,
Okutunuz, 

Abone Olunuz.

İLÂN
Gemlik Belediye Başkanlığından

23.7.1987 gün 987/M-73 sayılı Belediye Meclis Ka
rarına göre onaylanan 5N İH, 5M II, 4N IH, 4N IV, 
3N 1, 3M H, 3M m, 4M m, 6N IV, 6M n, 6M IH, 
6M 1, 3K I, 3K H, 3K IH, 3K IV, kesin imar paftala
rı 24.7.1987 tarihinden itibaren Belediye ilân tahtasında 
bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Sayın halkımıza duyurulur. 27.7.1987

Basın (36)
İ. Hakkı ÇAKIR
Belediye Başkanı

HÜVÂM
S.S. Yuvam Yapı Kooperatifi 

Yönetim Kurulu Başkanlığından
Hamidiye Mahallesi Emniyet Loj

manları Yanındaki 20 Konutluk Koopera
tifimiz Arsası Alınmıştır.

Daire Tesbitinde Kura Çekimi Ol
maksızın Baytaş Inşaat’ın Sabit Fiat Ga
rantisi İle Yapılacaktır.

İnşaatımızın Üye Kayıtlarına Baş
lanmıştır.
Belediye Karşıtı - Tlf : 4221-1794 Gemlik

GÜLER TİCARET
® DEMİR 285 TL.

• ÇİMENTO
• TUĞLA

SATIŞLARI YANINDA

BlRİKET
SATIŞLARINA BAŞLADIĞINI 

DUYURUR

GÜLER TİCARET
Abdullah Güler
Tlf : 4637
İstiklâl Cad. No. 23 — GEMLİK

SATILIK DAİRE
HAMİDİYE MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ

İSTİKLAL ÇIKMAZINDA 85 m2 DAİRE SAHİBİNDEN 
SATILIKTIR

Telf : İş. 3584 Ev. 2429 GEMLİK

Boru san
Güvenspor 
Sezonu Açtı

Kulüp Başkanı Fazıl 
Şentürk açılışta şunları 
söyledi :

"Her yıl olduğu gibi ye 
ni sezonda da başarı grafl 
himizi yükselteceğiz. Ben 
futbolcumdan önce dostluk 
ve sonra güzel futbol Istlyo 
rum" dedi.

MATBAAMIZDA
YETİŞTİRMBC ÜZERE 

İLKOKULU
BİTİRMİŞ 
ÇIRAK 

ARANIYOR

ZAYİ(

Nide. Aksaray kasasın 
dan almış olduğum Nüfus 
cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

Ramazan Güçlüer
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