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BORUSAN DEMİR-ÇELİK FABRİKASI KURUYOR

Körfezde büyük tehlike
Gemlik Ticaret Borsası'm> 
yıllık iş hacmi

10 Milyarlık 
Zeytin 
Alışverişi

* Gemlik'te Borusan'ın, başta ken
di hammadde ihtiyacını karşılamak 
üzere demir-çelik fabrikası kuraca
ğı öğrenildi. Fabrika kurulduğunda 
bin kişiye iş olanağı sağlanacak.

Gemlik’te kurulu bulu 
tan Borusan A.Ş. başta ken 
: ihtiyacı olan bammande 

karşılamak üzere Gem 
ak’te 150 milyon dolara 
mal olacak dev bir demir 
çelik fabrikasının, kurulma 
sı konusundaki çalışmaları 
nı tamamladı.

Borusan üst düzey yetki 
Elerden alman bilgilere! 
göre, tesisin kurulması için 
100 milyon dolarlık teşvikin 
ağlandığı fabrikada üreti 
cek maddelerin büyük bir 

■»ölümünün Borusan A.Ş.’ 
nin hammadde gereksinimi 
karşılamaya yönelik olaca 
ğı bildirildi. Kurularak te

MİNİ YORUM

Demir Çelik
Borusan A.Ş. tarafından 

yapılması planlanan Demir 
Çelik Fabrikası çevre kirli
liği konusunu da gündeme 
getirdi.

Ağır sanayi endüstrisi o- 
lan demir çeük işletmesi
nin, Gemlik gibi turisttik 
belgede kurulması, körfe 
zin daha da kirlenmesine 
yol açacağı endişesini ve 
korkusunu yaşatmaktadır.

Koç Holding tarafından, 
İnegöl Sanayi Bölgesinde 
kurulmakta olan demir çe 
lik sanayinin, denizden 
uzak tutulması çevre kir 
lenmesine gösterilen hassa 

; siyet olarak niteleniyor.
İlçemizdeki sanayi kuru 

loşlarının yıllardan beri arıt 
ma tesislerinin bulunmayışı 
Gemlik Körfezindeki yaşam 
sal faaliyetleri yok etti. Yüz 
lerce balık nesli yok oldu. 
Körfezde denize girmenin 
tehlikeli olduğu resmi ağız 
lardan duyuruldu.

Ağır sanayinin deniz ve 
göl kıyılarında kurulması, 
bilim adamları tarafından 
büyük tehlike olarak nitele 
niyor. Şimdi o tehlike Gem 
lik için söz konusu.

Başta belediye, daha son 
ra siyasi parti yöneticileri, 
Gemlik'! sevenler konu üze. 
rinde hassasiyetle durmalı
dır. Çünkü bizler ve çocuk 
larımız burada yaşayaca 
ğız. Konu enine boyuna in
celenmeli, kuruluşa ona gö 
re izin verilmelidir.

X X IX 

sise Türkiye’nin en büyük 
demir çelik fabrikası olan 
Ereğli Demirçelik Fabrika 
sı T.A.Ş. ile, İtalya’nın de 
mir çelik konusunda faali 
yet gösteren en büyük ka 
mu kuruluşunun iştirak ede 
ceğide bildirildi.

Borusan şirketler grubun

900 milyon lira tazminat isteniyor
MORKOÇ GEMİSİ REHİN TUTULDU
0 Borusan iskelesinde yükleme yapılırken yangın çıkan gemi, Bo

rusan İthalat ve İhracat Şirketi tarafından rehin alındı. Şirket, 
geminin bağlı olduğu kuruluştan 900 milyon lira tazminat talep 
ediyor.

Borusan iskelesinde mal 
yüklerken, ambarındaki pa 
muk balyaları yanan Mor 
koç isimli Türk Bandıralı 
gemi, Borusan ithalat ve 
ihracat Şirketi tarafından 
zarar ödeninceye kadar re 
hin alındı. Şirket geminin' 
bağlı olduğu kuruluştan 900 
milyon lira tazminat talep 
ediyor.

Bir süre önce, Borusan 
İskelesinde mal yüklerken, 
ambarında bulunan pamuk 
lar tutuşan gemideki yangı; 
nı söndürmek için Borusan! 
itfaiye ekibi ile 30 işçi çahş 
mış, söndürme çalışmaları 
sırasında, gemiye yüklenen

BELEDİYE ZAMLARI 
UYGULAMADA

Gemlik Belediye Meclisi 
nin, 14 Ekim 1988'de aldığı 
otobüs ve su zamları 1 O 
cak’tan itibaren uygulanma 
ya başlandı. Buna göre, 
Gemlik, Bursa arası otobüs 
ücreti 400 lira olurken, su 
ya da yüzde 30 oranında 
zam yapıldı.

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır'dan alınan bilgiye gö 
re; yeni otobüs zamları şu 
şekilde :

Gamlik-Bursa - Gemlik 
öğrenci bilet ücretinde deği

İnönü ve 
Baykal
Bursa'ya 
Geliyor

Yazısı Sayfa 4 te 

da tüm fabrikalarında de 
mirçelik ve saç maddeleri 
nin ana girdi olarak kul,a 
nıldığma dikkat çeken yetki 
liler boru fabrikasından! 
amortisör fabrikasına ka 
dar hep haddelenmiş sıcak 
demir ve çelik mamülleri 
nin kullanıldığını vurgula 

borular paslanmıştı.
Borusan A.Ş.’nin Avüka 

tı Teoman Ekim tarafından 
Gemlik Asliye Hukuk Mah 
kemesi’nde açılan davada, 
zarar belirlemesi yapıldı 
ve gemiye “ihtiyati tedbir 
kararı” verildi.

900- milyon lira tazminat 
istemiyle açılan davanın ka 
ran, mahkeme tarafından 
Gemlik Liman Başkanlığı’ 
na da bildirildi. Liman Baş 
kanı İsmail Kortikoğlu, ge 
minin lehin tutulmasına iliş 
kin mahkeme kararını, heml 
gemi acentasına hem de 
kaptana yazılı olarak iletti. 
Taraflara, mahkemenin i 

şiklik yapılmadı. Öğrenci 
ler Bursa’ya gidiş gelişlerin, 
de yine 100 lira ödeyecek 
ler. Bu arada, daha önce 
350 lira olan tam bilet 400 
liraya çıkarıldı. Şehiriçioto 
büs bilet fiyatları da, tam 
100 lira, öğrenci ve asker 
50 lira olarak belirlendi.

Belediye otobüslerinin 
yanlarına alman reklamla 
rın metrekare fiyatları da 
yıllık 70 bin lira olarak uy 
gulamaya konuldu. Ayrıca, 
otobüs kiralama ücreti de 
30-50 kilometre arası 50 bin 
lira oldu.

Yeni düzenlemeye göre, 
Devamı Sayfa 4 te

HAŞAN REİS 
ÖLDÜ

Yazısı Sayfa 4 te

® 100 milyon dolar teşvik sağlanan 
fabrika 150 milyon dolara malolacak. 
Fabrikanın kuruluşunda Erdemir ile İ- 
talya'nın bu konuda etkinlik gösteren 
bir firmasının da bulunacağı öğrenildi

lak, “bundan sonra bu hain 
maddeyi bünyemizde ve 
tesislerimizde üretice 
ğiz” dedi. Yatırım için her 
türlü alt yapının hazır ol 
duğu tesisin gerçekleşmesi 
halinde 1000’e yakın kişiye 
iş olanağına kavuşacağı ifa 
de edildi.

kinci bir karan olmadan 
geminin limandan ayrılama 
yacağı duyuruldu.

Gemlik Asliye Hukuk! 
Mahkemesi’ne açılan dava 
da, bilirkişi heyetinin mah 
kemeye sunduğu raporda 
“Geminin 2 nolu ambarın 
da bulunan pamuk balyala 
rında çıkan yangının, sür 
tünmeden ileri geldiğini, ge 
minin ambarlarının altında

f? bjAbs lureAaa

Bölge idare mahkemesi karar verdi

Yıkılan Hamam
Tekrar Yapılacak
Belediye Sarayının önün

de bulunan ve kamulaştınl 
diktan sonra yıkılan Çarşı 
Hamamı, Belediye Başkam 
Hakkı Çakır'in başına dert 
oldu.

Yüksek Anıtlar Kurulu 
tarafından önce korumaya 
alınarak tesçil edilen, 
tesçili kaldı
rıldıktan sonra yıkılan Çar
şı Hamamının sahipleri. 
Bölge idare Mahkemesin
de kararın iptali ve sürüt
menin durdurulması için da 
va açtılar. Dara geçtiğimiz 
ay sonuçlandı ve Yükek 
Anıtlar Kurulunun verdiği 
ikinci karar iptal edildi. Bi 
lirkişi raporuna us*an mah 
keme, hamamın aynının ya 
pılmasnu istedi. Mahkeme 
kararı üzerine Bursa Kül
tür ve Tabiat Varlıkları 
Koruma Kurulu, Bursa Va

NE DEDİLER
Körfez kıyısına kurula 

cak bir demir çelik endüst 
risinin çevre için tehlikeli 
olup olmayacağını Belediye' 
Başkam Hakkı Çakır’a sor 
duk. Çakır şunları söyledi :

“Borusan’m böylesine bü
Devamı Sayfa 4 te

Zeytin
Alımları
Sürüyor

Orhangazi’deki Zeytin
Festivali ile başlayan Mar
mara Birlik 1988-89 kampan 
yası devam ederken, Gem
lik Koofleratifi’nce yıl so
nuna kadar 2 milyon 461 
bin kilo zeytin alındığı öğ 
rcnildi.

Gemlik 72 Nolu Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi 
yetkililerinden alınan bilgi 
ye göre, kampanyada 31 
Aralık tarihine kadar ah

Devamı Sayfa 4 te 

liliğine bir yazı yazarak ha 
mamın aynının yaptırılma
sını istedi. Valilik durumu 
bir yazı ile Gemlik Beledi
ye Başkanlığına bildirdi.

Belediye Başkanı Hakkı

8
8
8
8

TAŞI GEDİĞİNE

KEL BAŞA...
HER TARAF ÇAMUR DERYASI..
CADDELER, SOKAKLAR D’ZBOYU LAĞIM SUYU..
BİZİM AĞA, YAPIYOR BEYAZ HELA..
İÇİ KARA. DIŞI BEYAZ SARAY...
GÖZ BOYAMAK İÇİN ASFALT DÖKÜYOR..
YAĞMUR. KAR O ASFALTI SÖKÜYOR..
YÜKSELTİLE, YÖKSELTİLE YOLLAR 
MEZAR OLUYOR EVLER, DÜKKÂNLAR..
GÜNAH DEĞİLMİ, BUNCA TZARAR 
HALK, YOLCU ETMEĞE VERMELİ KARAR..

İnanTAMER

8
8
8
8

Gemlik Ticaret Borsası’ 
nda bir yılda 10 milyarlık 
zeytin alışverişi yapıldığı 
bildirildi.

Ticaret Borsası Başkanı 
inan Tamer’in verdiği bil 
giye göre, Borsa’ca geçen 
yıl 6 milyon 742 bin 317 ki 
lo zeytin, 9 milyar 776 mil 
yon 417 bin lira karşılığın 
da işlem gördü.

Borsa Başkam İnan Ta 
mer, Ticaret Borsası'nm 
1988 yılı çalışmalarına iliş 
kin bilgi verirken, 1984 yı 
hnda kurulan Borsa’nm gi 
rişimiyle, zeytin iş merke 
zi kurulmasının planlandığı 
m, sözkonusu merkez için 
gerekli arazinin Eski Or
hangazi Caddesi üzerinde, 
sağlandığım söyledi. Tamer 
Borsanin öncülüğünde ya
pılacak olan iş merkezinde 
100 işyeri bulunacağım söy 
ledi.

Hergün Bir Ölü
Gemlik’te hemen hergün 

bir kişinin öldüğü bildirildi, 
ilçede 1988 yılında 924 be
bek dünyaya geldiği. 
Buna karşılık ölü sayısının 
da 368 olduğu öğrenildi.

Yetkililerden alman bilgi 
ye göre, 1988 yılında 924 
bebek dünyaya gelirken, 
368 kişi yaşama veda etti 
Öte yandan evlenmeler ie 
de artış görüldü. Gemlik’te

Devamı Sayfa 4 te

Çakır, bütçede gerekli fasıl 
da para olmadığını 
ayrıca Başbakanlık tasar
ruf tedbirleri gereği şimdi
lik hamamı yapma imlan

Devamı Sayfa 4 te

i
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FOTO GÜNEŞ
YENİ İMKANLAR SUNUYOR

• TAKSİTLE FOTOĞRAF MAKİNALARI
• KİMLİK. PASO, EHLİYET, RUHSAT 

PVC İLE KAPLANIR.

ZAMAN SÎZİN İÇİN ÖNEMLİYSE GELÎN ZAMANA 
SİZ KARAR VERİN.

• BİR DAKİKADA VESİKALIK
• OTUZ DAKİKADA VESİKALIK
• BİR SAATTE VESİKALIK
• BİR GÜNDE VESİKALIK
• BİR HAFTADA VESİKALIK

KALİTELİ VİDEO ÇEKİMİ YAPILIR.
VHS, BETAMAKS

İstiklal Cad. Ziraat Bankası Karşı Aralığı 4/E Gemik

Güler Ticaret
•KARABÜK DEMİR

< ÇİMENTO

• TUĞLA

> BÎRİKET

SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER
Tlf : 4637 — İstiklal Cd. No. 23 GEMLİK

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATTIK 

DOĞRAMALIK KERESTE VE 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

İSMET DAĞ VE OĞULLARI
Tel : İş : 1205 — Ev : 1254 2835
ORHANGAZİ CADJNO. 30 GEMLİK

«FRmM <***•Mı

'' KIŞ GELDİ ’
AYAĞINIZI ÜŞÜTMEYİN! ’

P ■ I
Çocuk, Kadın ve Erkek

< Ayakkabı Çeşitleriyle >
ı Size Yardımcı Olmağa >

Hazırız. j
f

Zengin Çeşitlerimizi 
‘ Görünüz. ;
| NİS—UÇAN KAZ AYAKKABI MAĞAZASI

î Gürle iş Merkezi - Gemlik
MkaaRo —hı m>W •*ıF -*vr*>wın Mnitı ı>

eMnjCİB MU» .•<*». 4=*u

i AKYILDIZ TİCARET I
Her Çeşit Kullanılmış Eşya

j Alım ve Satımı «
i I

RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TELEVİZYON | 
BUZDOLABI — ÇAMAŞIR MAKİNASI

| ELEKTRİK SÜPÜRGESİ — MUTFAK OCAKLARI } 
J YATAK ODASI VE MİSAFİR ODASI TAKIMLARI j 
| BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR

I MEHMET AKYILDIZ ]

| Pazar Cad. 27 —Tlf : 2664 GEMLİK |

KBrtMhF

KALİTEYİ
UCUZA ALIN!..

ŞEREF BUTİK
Şerafettin Sağlamsoy
Gürle îş Merkezi - GEMLİK

sağlık köşesi
HAZIRLAYAN

Dr. ALİ ÖZGÜR

Şuur Altı ve Savunma Mekanizmaları
Yüceltme (sublimation)

Bir içgüdü, hedef ve gayesini değiştirerek şahış ve 
toplum için kabul edilebilir bir hal alabilir, İustinkt 
ter seksüel renklerini kaybedip affektik bir gösteriye 
dönebilirler. Örnek, büyük aşkların seksüel renk ve 
karakterlerini kaybederek sadece aftektif, emosyonel 
bir potansiyel haline döndükleri çok görülen hallerden 
dır. Agressiv, saldırgan hisler meselâ sportif faaliyet 
ler gibi yarışmalara bosaltılabilirler. itilmiş bir arzu 
bu suretle gerek şahıs ve gerekse toplum için kabul 
edilebilir bir hale gelmektedir.

Şuurlu kontrol (conscious control) tehlikeli olabile 
cek arzu ve impulslerin varlığını kabul edebilir ve 
şuurlu olarak bunları kontrol altına alıp, onların yeri 
ne geçecek başka ve çevrece kabülü mümkün tatmin 
yolları arayabilir. Bu refulmadan daha iyi ve yapıcı, 
prodüktiv bir faaliyettir. Refulnaan için gerekli enerji 
bu suretle daha faydalı ve yapıcı istikametlerde kul 
1 andır.

Reaksiyon teşkili (rection formali) şuursuz arzu ve 
impulslara tamamen zıt karekter özellik şuurlu olaıak 
şahsa, şuursuz arzularını bilemekte yardım eder, inkar 
edilen uyarının büyüklüğü oranında cevap teşekkülüde 
aşikardır. Aşın davranışlar zıt ihtimallerden şüphelen 
meyi daveeder. Bazen aşın sevgilerin altında kin ve 
nefret duygulan yatmaktadır.

Somatizasyon (somatisation) Emosyonel çatışma 
otonom sinir sisteminin herhangi bir parçasının fazla 
çalışması ile birlikte cereyan eder ve dolayısiyle fiz 
yolojik fonksiyonlarda bir bozulma, hatta stıük türel 
değişikliklerde görülebilir.

Dağilma (decomposıtion) çok şiddetli çalışmalar 
sonunda uyum imkansızlığı dolayısiyle ciddi şekilde ki 
şiliğin parçalanması, dağılması dekompoza olmasıdır.

Sıcak kış günleri diler ve yeni yılda başarılar, sağ 
lıklar dilerim.

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

ABONE

Resmi Banlar Tek Sütün Cm. 1500 TL.
İcra ve Mahkeme İlanları Cm. 500 TL.

Zayi ilanları 2600 TL.
Dernek Kongre Banlan 20.000 TL.
Kooperatif Kongre Banlan 25.000 TL.
Tüzük Banlan 100.000 TL.

Altı Aylık 6.000 TL.
Yıllık 12.000 TL.

• BURSA HAKİMİYET
• HÜRRİYET
• MİLLİYET
• CUMHURİYET
• HAKİMİYET
• OLAY GAZETELERİNE 
İLAN ALINIR.

Tlf : 17T7 
KÖRFEZ Matbaacılık Ambalaj Sanayi 
Gazhane Cad. Şirin Pasajı No. 41/A Gemlik

KAYIP
Başbakanlık Basın Yayın ve Enfermasyon Genel 

Müdürlüğünden aldığım 04954 nolu Sarı Basın Kartımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Kadri GÜLER

DÜĞÜN — NİŞAN SÜNNET VE 

ÖZEL GÜNLERİNİZDE

VİDEO Çekimi Yapılır
Müracaat : Körfez Matbaası Tlf : 1797 Gemlik

Gazeteye gönderilen yazılan yayınlansın vaya ya* 
yalanmasın geri verilmez.

Gazetemiz basın ahlak yasasına uymayı taahhüt 
eder.

Satılık AEG Çamaşır Makinası
Çok temiz, az kullanılmış 

AEG Lavaluka Çamaşı Makinası

Körfez. Matbaası Tal t 1797 Goaalik

AKDOĞANLAR
® MOTİF DUVAR KAĞIDI BAYİİ VE

NALBURİYE TİCARETİ

Hüseyin Akdoğanlar
DUVAR KÂĞIDI VE POSTER KAPLAMA

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

"g Merkez : İstiklâl Cd. Gürle İş Markeai Ne. İS Tlf : HU g
g Şube : Garaj İçi Yeni Belediye Dök Ne. i GEMLİK g

RMİHICrr' ^a®8S8®H®â®

MATBAAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
İLKOKULU BİTİRMİŞ 
ÇIRAK ARANIYOR.

Mür. : Tlf : 1797
Körfez Matbaacihk Gemlik

Gazeteniz Gemlik Körfez’i 
Okuyunuz, Okutunuz, 

Abone Olunuz.

■nail ıBîB miIllirmBMlMBiiiîifıMBIMBMM
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• BALIKPAZARI TUVALETİ 400 BİN 
LİRAYA KİRALANDI

VİLLA KİRASI 
FİYATINA TUVALET
Belediye Encümeni. Gemlik’te çeşitli yerlerdeki ge- 

I nel tuvaletleri kiraya verdi. İhalede en çok fiyat Ba- 
bkpasarı tuvaletine verildi.

İhalede. Balıkpazarı tuvaletinin aylık kira bedeli 
| -»o bin liraya kadar çıktı. Çarşı Camii yanındaki tuva- 
I let 370 bin liraya kiralanırken, garaj içindeki 220 binn 

Belediye altındaki ise 216 bin liraya verildi.
Karsak Camii önündeki tuvalet de en düşük fiyatlaı 

ihale edildi. Buranın aylık kira bedeli 18 bin lira ola
rak belirlendi.

Belediye Başkanı Hakkı Çakır, daha önce hiç bira 
alınmayan tuvaletlerle bundan böyle Belediye’ye yeni 
bir gelir kapısı açıldığını söyledi. Başkan Çakır, genel 
tuvaletlerden yılda yaklaşık 15 milyon lira gelir sağ
lanacağını ifade etti.

İ
i Büyük Kaptan Emlak ve 

Döviz Bürosu
I X

HER TÜRLÜ ARSA, İŞYERİ, DAİRE, 

VİLLA, OTO ALIM VE SATIM BÜROSUI
I Tel : 3763

ATAMER
Turistik Tesislerinde

SÎZ DE TATİLÎNÎZÎ 
SICAK GEÇİRİN

Recep Usta’dan
Zengin ordöv tabağı 
Ara sıcak spesiyal 
Turnede sufle 
Mevsim salatası 
Meyve Sepeti 
Kahve Oley 
İşkembe

Rezervasyon için : 
Tlf : 4593 - 4594

1975 1989

14 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

YIL : 2 SAYI 80 FİYATI 25 KURUŞ 4 OCAK 1975

GECE BEKÇİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Kurban Bayramının birinci günü bilinmeyen bir 
kişi tarafından vurulan gece bekçisi yaşamını yitirdi.

Bayramın birine günü görev alanında dolaşan gr-ce 
bekçisi Ali Başmak şüpheli olarak dolaşmakta olan bir 
şahsı mahalleli bir kadının şikayeti üzerine ne aradı 
ğını sormuş daha sonra hareketlerinden şüphelenerek 
takip etmiş. neKdinin gece bekçisi tarafından takip 
edildiğini anlayan şahsa bekçi Ali Başmak yaklaşmış 
fakatb u sırada silahını ateşliyen şahıs bekçiyi yaralad’

Gece saat 24.00 sıralarında karsak köprüsünde mey 
dana gelen olaydan sonra şhıs kaçmış, gece bekçisinin, 
yaralı olarak kköprü üzerinde görenler olayı emniyet 
kuvvetlerine bildirmişler ve bekçi Ali Başmak hemen, 
hastaneye kaldırılmış. Ancak hastane hastane dolaştı 
rılan bekçi kurtarılamıyarak yaşamını yitirdi.

Bekçi Ali Başmak evli ve üç çocuk babasıydı.

LİMAN YAPIMININ 1/3 TAMAMLANDI

İlçemizde ERTE İnşaat Şirketi tarafından yapımı 
devam etmekte olan Liman İnşaatının 1/3’ü tamamlan 
mıştır.

Tüm inşaat yapımının 10 milyon liraya çıkacağı sa 
mlmakta olup yapım çalışmalarının 1976 yı 
lı başlarında biteceği öğrenildi.

ÖLEN ŞAHSIN SAATİ MİRAŞÇILARINI BEKLİYOR

6.7.1974 tarihinde Gemlik Tersane üstü mevkiinde 
meydana gelen trafik kazasında ölen ve kimliği sap 
tanamayan şahsa ait saat mirasçılarını bekliyor.

Bü konuda tereke Hakimliği 1974/7 sayılı dosya aç 
mış ve ölen şahsa ait olan RİCO marka bir adet sa 
at miraşçılarına verilmek üzere bekletilmekte.

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

♦FATURA
♦ PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
♦ADÎSYON
♦ SEVK İRSALİYESİ .
♦TAŞIMA İRSALİYESİ
♦ MÜSTAHSİL MAKBUZU
♦GtDER MAKBUZU

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve 

Her Türlü
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

1 günde davetiye basılır.

Satılık 
Gayrimenkul

Gemlik Tapu Sicilinin 5.7.1978 tarih ve pafta :30, 
âda : 541, parsel 31’de kayıtlı Gemlik Osmaniye Ma
hallesi, Dere Kenarı mevkiinde kain her ne kadar 
tapu kaydında bahçeli kargir ev niteliğinde görünüyor 
ise de bu taşınmaz üzerinde 4 katlı kargir bina inşaa 
edildiği, her dört dairenin sıvasının, kapı ve pencere 
lerinin takıldığı, su ve elektriğin mevcut olmadığı, her. 
dâire 4 oda, 1 salon, bir mutfak bir tuvalet, bir ban 
yo ve bir balkonunun bulunduğu her dairenin 100-110; 

! m2 civarında olduğu,, taşınmazın tamamı bilirkişi tâ 

^l^raîından'ÎÖÖ.OOO.ÖOÖ TL. kıymet takdir edilmiş olup; 
taşmmâz ’ açık artırma suretiyle satışa çıkan! 

mıştır. ,

1— Satış 6.1.1989 Cuma günü saat 14.00’den 14.20'ye 
kadar Gemlik İcra Dairesinde açık artırma suretiyle 
yapılacaktıi'. Alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhü 
dü baki kalmak şartıyla 16.1.1989 Pazartesi günü ay 
nı yer ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacak, 
tır. Bu artırmada ds. '■üçhanlı alacaklıların ala: 
cağını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla muham 
men kıymetin %50 nispetinde attırana ihale olunur.

Tlf : 1797
Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Gemlik

aoaoec3o09c«oeocoooaoo0coaonoocooooooooooa 
ABONELERİMİZE DUYURU

GAZETEMİZE ABONELERİ BİTMİŞ SAYIN 
8 ABONELERİMİZİN ABONELERİNİ YENİLEME- 
8 I ERİ ÖNEMLE DUYURULUR.

£ KÖRFEZ MATBAACILIK TLF : 1797 GEMLİK
oo0Qcx>oo«x>ooooaooo0oooDoooaoc»cK>aoaooooo*
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KÖRFEZDE BÜYÜK TEHLİKE

BAŞSAĞLIĞI

Gemlik'li balıkçıların ağabeyi, iyi ve 
dürüst insan

HAŞAN REİS (TOPLU) I

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Merhuma tanrıdan rahmet, kederli 

ailesine ve balıkçı camiasına başsağlığı 
dileriz.

HUseyin DİNÇ
Gemlik Balıkçılar Derneği

Başkam

yük bir yatırımı ilçemize 
yapacağını ben gazetede o 
kudum. Böyle bir tesis ku 
rulduğunda mutlaka arıt
masını da yapmak gerekir. 
Şimdiden nasıl bir tehlike 
yaratacağı konusunda bir- 
şey söylemek mümkün de
ğil. İlgililerle yakında gö
rüşüp bilgi isteyeceğim. 
Konu belediyenin önüne gel 
medi. Geldiğinde inceler ü 
zerimize düşeni yaparız.”

öte yandan SHP İlçe 
Başkam Erkan Mutman da 
gazetemize yaptığı açıkla
mada, ağır sanayi kuruluş
larının deniz kenarlarına 
yapılmamasını istedi. Mut
man şunları söyledi :

"Demir çelik fabrikası 
konusunda yer seçimi ben
ce çok isabetsiz. Bilgi al
mak için fabrika yetkilile
riyle görüşeceğiz. Partimiz 
çevre sorunlarına önem ve
riyor. Sanayileşirken çev
reyi korumayı ana hedef 
olarak ele alıyoruz. Sana
yileşme insan içindir. Doğa 
insanın vazgeçemeyeceği 

bir parçasıdır. Sanayileş
mek için doğa katledilme

Morkoç Gemisi Rehin Tutuldu
bulunan yakıt tanklarının 
zamanında müdahale sonu 
cu söndürülmemesi halinde 
patlayabileceği, yalnız ge 
mi personeli için değil, Bo 
rusan fabrikası için de bü 
yük bir tehlike oluşturabi 
leceği” belirtildi.

ACENTA'DAN 
İZİN İSTEĞİ

öte yandan, gemi acenta 
sı, kargo planında öngörü 
len şekilde, geminin kalkışı 
için izin istediği öğrenildi. 
İzmir Limam’na hareket 
için izin isteyen acentanın 
Gemlik irtibat Bürosu’na 
Liman Başkanhğı’nca veri 
len yanıtta, “İstanbul Ulaş 
tırma Bölge Müdürlü’nden 
talimat beklendiği” ifade 
edildi.

Yangın sonucu, zarar gö 
ren mallara karşılık 900i 
milyon lira tazminat istemi 

BAĞ-KUR’LULARA 
SAĞLIK SİGORTASI

mek. Konuyu duyarlılıkla 
takip edeceğiz." 

dışında, Morkoç’a yüklene 
cek zarar miktarının 1 mil 
yar 100 milyonu bulacağı 
çeşitli çevrelerce ifade edil 
di.

Belediye Zamları 
Uygulamada
su fiyatları da yüzde 30 o 
ranında artırıldı. Mesken 
lerde 5 metreküpe kadar 
olan suyun tonu 20 lira, 15 
metreküpe kadar olanın to
nu 250 lira olarak belirlen 
di. Ticarethanelerde ise 15 
metreküpe kadar olan su 
yun tonu 350, fazlası için 
450 lira olacak.

Öte yandan depozito ücre 
ti meskenlerde 10 bin, tica 
rethanelerde 20 bin, küçük 
sanayide 70 bin ve büyük 
sanayide 250 bin lira olarak 
saptandı.

İnönü ve Saykal Geliyor
Sosyal Demokrat Halkçı 

Parti Genel Başkanı Erdal 
İnönü ve Genel Sekreter 
Deniz Baykal pazar günü 
Bursa’ya geliyor.

İl Yönetim Kurulu tara
fından düzenlenen Esnaflar 
Kurultayı için Bursa’ya ge 
lecek olan Erdal Ünönü ve 
Deniz Baykal, kurultayı iz

leyecekler.
SHP İlçe Başkanı Erkan 

Mutman, pazar günü parti 
önünden kurultaya araba 
kaldırılacağını belirte 
rek, “İlçemizden tüm esnaf 
ve sanatkar arkadaşlarımı 
zın katılımım bekliyoruz” 
dedi.

Haşan Reis öldü
İlçenin tanınmış balıkçı

larından Haşan Toplu (Re 
is) vefat etti.

Toplu Kardeşlerin en bü 
yüğü olan Haşan Reis, geç
tiğimiz hafta ani olarak ra 
hatsızlanarak hastaneye 
kaldırıldı. Zatürüye ye ya 
kalandığı öğrenilen Haşan 
Toplu, tüm çabalara karşın 
kurtarılamadı.

ZEYTİN
ALIMLARI
DEVAM 
EDİYOR
nan zeytine karşılık, üreû 
ciye yüzde 50 oranında öde 
me yapıldı. Üreticiye öde 
nen para miktarının 1 mil 
yar 150 milyonu bulduğu 
açıklandı.

0 Bağ-Kur Sağlık Sigortası uygulaması 1 Ocak 1989 
itibariyle ülke düzeyinde yaygınlaştırıldı. Son ola 
rak uygulamaya konulan 16 il arasında Bursa’da 
bulunuyor.

O Yeni uygulamaya göre, Bağ-Kurlular 8 ay prirr, 
ödedikten sonra Devlet Hastanelerinin yanısıra, 
SSK, Belediye ve Demiryolu hastanelerinde tedavi 
görebilecekler.

Bağ-Kur, 1 Ocak 1989’ 
dan itibaren 16 ilde daha) 
sağlık sigortası uygulama' 
ya başladı. Böylece, Bağ-< 
Kur üyeleri, ülke düzeyin 
de sağlık sigortasına kavuş 

olarak uygulamaya konuldu 
ğu 16 ildeki üyelerden 1 
Mayıs 1988 itibariyle prim 
kesilmeye başlanmıştı.

Bağ-Kur’a prim borçlan 
bulunanlara sağlık karnesi

I SAYIN GEMLİKTİLER i

i

* Odun-Kömür Sorununuzda ISI — TAN Hizmetinizdedir
* Kütahya (Tunçbilek), İstanbul (Kemerburgaz), Orhaneli (Sağırlar) 

Kömürleri ISI-TAN’da
* Kalori: 2500 -3800
* Cüruf yapmaz, taş/kil çıkmaz
* Sağlığını ve Cüzdanını Düşünüyorsan iSI-TAN’a uğra
Kaloriferli binalara ocaktan eve teslim; istenirse ISI-TAN Tanzim Satış 

Deposu’ndan perakende, peşinat veya vade durumları uygun olmak şartıyla 
hizmetinizdeyiz.

i
I

ISI - TAN Odun - Kömür-Tahta Parçası Tanzim Satış Deposu 

Hıca Caddesi Tlf: 4911 - GEMLİK

muş oldu.
Uygulamanın, tüm yurda; 

yaygınla ştırılmasıyla, sağ 
lık sigortasından yararla 
nan Bağ-Kurlu sayısı 9 mil 
yona ulaşacak.

Bağ-Kur sigortalıları, 
emeklileri ve aile fertleri 
sağlık karnesi alarak sağlık 
hizmetlerinden ücretsiz ya 
r arlanabilecekler. Sigor
talılar. Devlet Hastaneleri 
dışında SSK ve Belediye 
Hastanelerinde de tedavi 
görebilecekler.

Üyelerin sağlık sigorta 
sından yararlanabilme 
leri için 8 ay prim ödenme 
si gerekiyor. Sigortanın son

verilmeyeceği, karnenin 
borçların ödenmesi duru 
munda verileceği açıklan 
dı.

Yıkılan 
Hamam 
Yapılacak

Hergün Bir Ölü
1987’de 509 olan nikah sayı 
sının, 1988’de 163 artarak! 
672’e ulaştı.

1987 yılında ilçede, 943 
yeni bebek dünyaya geldi. 
Bu rakam 1988’de 924’e düş, 
tü. Ölüm olaylarında ise, ge 
çen yıla göre fark olmadı.

ıjaiî ’iaıŞıpcuıunınç unıue[ 
bir tarihte hamamı yapabi 
lec eki erini Valiliğe yazı ile 
bildirdi.

Öte yandan hamamın es 
ki sahiplerinin avukatı da! 
Savcılığa başvurarak, Bele 
diye Başkanmın taşınmaz 
kültür varlığını yıktırdı; 
ğı için 2 yıldan 5 yıla ka| 
dar hapsini istedi.

Gemlik Asliye Hukuk 
Mahkemesi ise hamamın 
kıymet takdirine yapılan iti 
razı değerlendirdi. Mahkts, 
me hamama 190 milyon li 
ra kıymet biçti. Kıymet 
takdir komisyonunun verdi 
ği 21 milyonu bu değerden 

* •*-
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______________ HAFTALIK SİYASİ GAZETE 

KURULUŞ : 14 HAZİRAN 1973

Matbaamızda 
Nişan, Nikâh, Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ 
Matbaacılık 
Tlf : 1797 Gemlik

YEREL SEÇİMLER İÇİN ADAY ADAYLARI BELLİ OLMAĞA BAŞLADI

Beyaz Saray’da kim oturacak?
• SİYASİ PARTİLER YASASINA GÖRE SEÇİM TAKVİMİ 1 OCAK GÜNÜ BAŞLADI. 

SİYASİ PARTİLER GEMLİK'TE ADAYLARINI BELİRLEMEK İÇİN ÖN SEÇİM 
YAPACAKLAR. ADAY ADAYLARI 25 OCAK GÜNÜNE KADAR PARTİLERE 
BAŞVURACAKLAR.

• ANAPTAN HAKKI ÇAKIR YENİDEN ADAY ADAYI OLURKEN, PARTİ YÖNE
TİM KURULU ÜYESİ NURETTİN AVCI'DA ADAY ADAYI OLACAK. SHP'DE A- 
VUKAT NEZİH DİMİLİ, DYP'DE MEHMET TURGUT, RP'DE CEMAL AYBEY 

ADI GEÇEN ADAY ADAYLARI.

26 Mart 1989 Pazar günü 
yapılacak olan yerel seçim
ler nedeniyle, siyasi parti
lerin aday adayları belir
lenmeye başladı. Yapımı 
önümüzdeki ay bitecek olan 
"Beyaz Saray"da kimin o- 
turacağı şimdiden ilçede 
en çok konuşulan konu oldu

Belediye Başkanlığı, Be
lediye Meclis Üyeliği, Köy 
ve Mahalle Muhtarlığı ve 
İl Genel Meclis Üyeliği için 
yapılacak yerel seçimlerin 
takvimi 1 Ocak 1989 günü 
başladı. Yüksek Seçim Ku
rulundan yayınlanan bildi

rilere göre, siyasi partiler 
dün akşam mesai saati be
timine kadar hangi yön
temlerle aday belirleyecek
lerini saptayıp YSK’ya bil
dirdiler.

ANAP Gemlik’te adayla
rını merkez yoklaması ile 
saptayacak.

SHP ve DYP yapılacak 
yerel seçimlerde adaylarını 
ön seçim yaparak belli ede 
çeklerini bildirdi. RP, IDP, 
DSP ise adaylarını merkez 
yoklaması ile saptayacak.

ADAY ADAYLARI

İktidar partisi ANAP’ın 
Belediye seçimlerinde ar 
day adayları arasında adı 
en çok geçen iki isim Hak
kı Çakır ve yönetim kurulu 
üyesi Nurettin Avcı. Bele
diye Başkanı Hakkı Çakır, 
aday adaylığını resmen a- 
çıklamamakla birlikte, "ya 
rım kalan hizmetim yok gi
bi. Gemlik halkına verdi
ğim her sözü yerine getir
dim. Hatta fazlasıyla. Bun- 
dan sonra yapmak istedik
lerimi gerçekleştirmek i- 
çin önce partimde üyeleri-

Devamı Sayfa 4 te

KİME NİYETTİ KİME KISMET OLACAK..?

Belediye Başkanı Hakkı Çakır’ın İller Bankası’ndan aldığı kredi ile yaklaşık 1 milyar 
liraya yaptırdığı "Beyaz Saray" kime kısmet olacak? Hakkı Çakır, bu sarayda otura
bilecek mi? 26 Mart’ta akla kara belli olacak. (Fotoğraf : İhsan BÖLÜK )

HAKKI ÇAKIR :
"Hizmet için devam"

ABDULLAH ASLAN : 
"Göreve tekrar tali
bim"

NEZİH DİMİLİ 
SHP'de tek aday ar
dayı

NURETTİN AVCI : 
"Daha dışa açılma
dım"

HÜSEYİN KARPAT :

"Bu iş buraya, kadar"

MEHMET TURGUT

DYP'nin aday adayı

FUTBOL PATRONLARI ATAMER'DEYDİ
Merkez Hakem Kurulu 

tarafından düzenlenen A 
Klasmanı futbol hakemleri 
semineri Atamer Turistik 
Tesislerinde geçtiğimiz haf 

HAFTAYA BAKIŞ

SEÇİME DOĞRU
Kadri GÜLER

26 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için geriye say 
ma başladı.

Bu seçimlerde Belediye Başkanlığı Belediye Meclis 
üyeliği ve İl Genel Meclisi Üyeliği İle muhtarlar se 
çilecektir.

Halkın en alt düzeyde kendi yöneticisini seçeceği 
yerel yönetimler, demokrasi için çok önemlidir.

Bu nedenle seçmenlerin sandık başına gitmeden ön 
ce çok iyi değerlendirme yaparak beldelerine en 
iyi hizmeti getirecek adayı tercih etmesi gereklidir.

ANAP Belediye Başkam Hakkı Çakır, Cumhuriyet 
tarihinde en büyük belediye bütçesine sahip olan bele 
diye başkam olarak anılıcaktır. Geçen 4 yılın çalışma 
lanyla daha doğrusu yaptıkları ve yapamadıklarıyla 
gelecek kuşaklara anlatılacak.

Bu seçimler, iktidar partisi için sonun başlangıcı ola
Devamı S. 4 te

ta sonunda yapıldı.
Seminerde konuşan Fut

bol Federasyonu Başkam 
Halim Çorbalı, “Futbol mü 
sabakalan deneme tahtası 

değildir. Bu işin müsama
hası bir-iki maçtır.” dedi. 
Çorbalı, “Kulüpler hakem
lerden genellikte şikayet 
ediyorlar. Bizim maçta ge 
reken itinayı göstermedi 
diye. Daha sonra antrenö
re yöneliyor. Antrenör de
ğişiyor. Ama hata, oyuncu
larda aranmıyor. Bu ha
kem müessesesine gölge 
düşerecek bir olay. -Hata, 
katiyen bizim söylediğimiz 
şekildedir. Hakem hataları 
olmuyor mu? Elbette olu
yor. Saniye içinde karar ve 
rilmesi gerekiyor. Biz ha 
kemi 90 dakika için değer
lendiririz. Bir saniyelik 
olay için değil.” şeklinde 
konuştu.

Beden Terbiyesi Genel 
Devamı Sayfa 4 te

Gemlik’li Zeytinci 
Kamyonla 
Takla Attı

Yazısı Sayfa 4 te

Minibüs 
800Lira 
Oldu - ® ®

Gemlik-Bursa arasın 
da yolcu taşıyan minibüsle
rin ücretleri 800 liraya çı 
karıldı.

Son olarak Gemlik Bele
diye Otobüslerine yapılan 
zamdan sonra, daha fazla 
dayanamadıklarmı söy-t 
leyen minibüsçüler, Beledi- 
ye’den zam isteminde bu
lundular. istemin olumlu 
karşılanması sonucu, daha 
önce 500 lira olan Gemlik 
Bursa minibüs ücreti 800 
liraya çıkarıldı.

Kütüphaneye 
Yeni Müdür

Gemlik Halk Kütüphane
si Müdürlüğü’ne 4 yıldır il
çede “Uzman Kütüphane- 
c” olarak görev yapan Sev 
gi Tuncer getirildi.

Eski Müdür Necdet dal’ 
in ölümünden sonra boşa-

Devaını Sayfa 4 te

Lokaldeki Kavga Kanlı Bitti
Gemlikspor Lokalinde 

önceki gece oyun sırasında 
tartışan iki gençten biri, 
diğerini bıçaklayarak yara 
ladı.

Olay, önceki gece meyda 
na geldi. Gemlikspor Loka
linde arkadaşları ile birlik
te oyun oynayan Erkan 
Atalık (16 ve İbrahim Çır

Yazısı 2. Sayfada

pan (16), tartışmaya başla
dılar. Tartışmaları büyüyen 
iki genç daha sonra lokal-

Devamı Sayfa 4 te

Hakkı Çakır
4 Yılı
D ğerlendirdi
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Belediye Başkanı Hakkı Çakır, 4 yılın hesabını verdi_ _ _ _ _ _

“Program Hedefini Aştık”
sağlık köşesi

Belediye Başkanı Hakkı Çakır, göreve geldiği 29 
Mart 1984 tarihinden buyana "îcraat'ını, Gemlik Kör- 
fez’e anlattı. Çakır, "Program hedefini aştık. Tavanı 
deldik ve halka verdiğimiz sözü fazlasıyla yerine ge 
♦irdik." dedi.

Başkan Çakır, nüfusu 43 bin dolayına ulaşan Gem 
lik’te imar planını tamamlayarak 650 hektar alanını 
imara açtıklarını söyledi. İlçenin nüfusunda büyük bir 
artış olduğunu, bunun nedeninin "göç" olduğunu vur
guladı. Çakır, Artan nüfusun konut sorununu çözümle
mek için önce imar planı yapmamız gerekiyordu. Ni 
tekim çalışmalarımızı hızlandırdık ve 1987 
yılında bu işi tümüyle çözümledik." dedi.

1984 yılında 262 milyon lira olan belediye bütçesi 
nin 1988’de 2 milyar 772 milyon liraya çıktığım kayde 
den Başkan Çakır, "1984 yılında yatırımlara 46 mil
yon lira ayrılırken, 1988'de bir milyar Hra ayrıldı." 
şeklinde konuştu, ilçe imar Planının hazırlanmasıy
la, 190 gecekonduya tapu verildiğini ve "hisseli par
sel” sorununu da çözümlendiğini ifade eden Çakır, 
4 yılda kanalizasyon çalışmaları için 800 milyon lira 
harcandığım belirtti. Çakır, Osmaniye Mahallesinden 
sürekli şikayet var, kanalizasyon yok, alt yapı yok, 
diye. O mahallede kot seviyesi düşük. Ne kadar bo
ru döşesek de, akıntı olmayınca su gitmez, çamur

Kaptan Emlak ve 
Döviz Bürosu

HER TÜRLÜ ARSA, İŞYERİ, DAİRE, 

VİLLA, OTO ALIM VE SATIM BÜROSU

Tel : 3763 J *

Nizam Pasajı No. 7 Gemlik

KALİTEYİ
UCUZA ALIN!..

ŞEREF BUTİK
Şerafettin Sağlamsoy
Gürle İş Merkezi - GEMLİK 

bitmez." şeklinde konuştu.
İlçenin su sorununa da değinen Hakkı Çakır, arıt

ma tesislerinin bitirilerek çalışmaya başladığım, ancak 
yaz aylarında sıkıntı çekilen Gemlik’te kışın biriken 
fazla sulan depolamak için gölet yapılması için DSİ 
ile çalışmaların yoğunlaştırıldığını söyledi. Gölet ko
nusunda, DSÎ’den bugünlerde rapor geleceğini ifade 
eden Başkan Çakır, yol yapımlarına da değindi. Bele 
diye Başkam, göreve geldikleri günden buyana yol ya 
pimi için 750 milyon lira harcadıklarım ifade etti 
ve Belediye araç parkının da genişletildiğini, yeni alı 
nan 19 araç ile sayının 44’e çıktığım belirtti.

Sahil düzenlemelerine ilişkin açıklamada da bulu
nan Belediye Başkam Hakkı Çakır, göreve geldikleri 
günden buyana, kayıkhaneye kadar olan kordon düzen 
lemesi ve çocuk parkının bitirildiğini, ikinci kordonun 
ise inşaatının devam ettiğini, buraya 1.5 milyar lira 
harcanacağım söyledi. Hükümet Konağı yanındaki de 
re üzerine "Balıkçı Çarşısı" yapıldığını kaydeden 
Çakır, iskele meydanındaki düzenlemeyi de anlattı. 
İlçe içindeki dereninde İslah edildiğini vurguladı.

Son olarak yapımı bitmek üzere olan Belediye Sara 
yı hakkında bilgi veren Başkan Çakır, 30 işyeri, bin 
kişilik düğün salonu ve 60 araçlık otoparkı bulunan 
sarayın 1 milyar liraya mal olduğunu söyledi.

AKYILDIZ TİCARET
Her Çeşit Kullanılmış Eşya

Alım ve Satımı

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 —Tlf : 2654 GEMLİK

Satılık AEG Çamaşır Makinası
Çok temiz, az kullanılmış 

AEG Layaluks Çamaşır Makinası

Körfez Matbaası Tel : 1797 Gemlik

HAZIRLAYAN
Dr. ALİ ÖZGÜR

SıkıntıJ(Anxiety)
Günümüzün insanı, daima varlığını tehdit eden, onu. 

çeşitli etkenlere karşı mücadeleye zorlayan, uyumunu 
daima bozan bir dünya içinde, tarihin hiçbir devresin
de olmadığı kadar yalnız, yapayalnız yaşamaktadır, 
Bugün milyonlarca insan kalabalıklar içinde tek başı
na olmanın ızdırabını çekiyor. Affektif ve sübjektif de
ğerler, madde içinde boğulmuş, kıymetini kaybetmiş
tir. Bir yandan sanayileşmenin verdiği yalancı rahat
lık insanlar arasındaki mücadeleyi büsbütün artarmış, 
diğer taraftan manevi bağların gevşemesi ve madde
nin katı soğuk cazibesi yirminci yüzyıl insanını bugün
kü duruma sokmuştur.

Sıkıntı, esas itibariyle, şiddetli bir emosyonel reak
siyondur. Eğer şiddetli olur, gereğinden fazla devam 
eder ve ona karşı, uyum meydana gelemezse hastalık 
olarak kabul edilmek gerekir. Titreme, çarpıntı, terle
me şiddetli sıkıntı belirtileridir. Sıkıntılı insan daima 
uyanık ve dikkatlidir. Sakinmiş gibi görünmek gayre
tine düşer. Ancak üzerindeki gerginlik daima dikkati 
çeker. Bu sırada parmakları ile oynadığı; koltuğun ke
narına koyduğu elinin bilekten itibaren katlanık halin
de sarkarak yerde düz durumunda gerginliğini muha
faza ettiği görülür. Bazıları mendilleri veya teşbihleri 
ile oynar ve onu zaman zaman bir parmağın etrafına 
sarar.

Umumi gerginlik hali özellikle boyun kaslarında 
kendini gösterir. Boyun omurlarının radyolojik tetkiki 
boynun normal eğri hali kaybolduğunu, boyun dümdüz 
hatta tersine dönerek hastalıklı bir durum aldığım or
taya çıkarır.

Yüzde endişe ve sıkıntısını açıkça görebiliriz. Kaş
lar çatılmış, alın bir omega karşı şeklinde kınşmış- 
tır.

Davranışları devamlı huzursuzluklarını ortaya ko
yar. Bir sandalyenin üstünde uzun süre oturamaz. Et
rafında geçen en ufak hadiseye, küçük bir tıkırtıya dik 
kat eder. Hareketleri hızlıdır. Bir şy yapması istendi
ğinde bunu lüzumsuz acelecilik içinde yapar.

Sıkıntı, beyin hücrelerinin kaybının hızını ar
tırır.

Stress’lere karşı sıkıntı cevabı sıhhatli ve normal bir 
davranıştr. Sadecb daha önceden belirttiğim gibi, uzun 
süre şiddetli olur ye şahısta buna karşı uyum kapasi
tesi bulunmazsa hastalık sınırına girer.

SAYIN GEMLİKTİLER

*

I *
*
*

Odun-Kömür Sorununuzda ISI-TAN Hizmetinizdedir
Kütahya (Tunçbilek), İstanbul (Kemerburgaz), Orhaneli (Sağırlar)
Kömürleri ISI-TAN’da
Kalori: 2500-3800
Cüruf yapmaz, taş/kil çıkmaz
Sağlığını ve Cüzdanını Düşünüyorsan ISI - TAN’a uğra

i

AKDOĞANLAR j
MOTİF DUVAR KAĞIDI BAYİİ VE 

NALBURİYE TİCARETİ

Hüseyin Akdoğanlar
DUVAR KAĞIDI VE POSTER KAPLAMA

/ HALIFLEKS
( PARKE
( MARLEY DÖŞEME j
| FASARİT

BADANA VE YAĞLI BOYA İŞLERİ (
İTİNA İLE YAPILIR.

i Merkez : İstiklâl Od. Gürle İş Merkezi Ne. 18 Tlf : 2132 f 
| Şube : Garaj İçi Yeni Belediye Dük. No. 5 GEMLİK f

I
I

Kaloriferli binalara ocaktan eve teslim; istenirse ISI-TAN Tanzim Satış
Deposu’ndan perakende, peşinat veya vade durumları uygun olmak şartıyla n 
hizmetinizdeyiz.

ISI - TAN Odun-Kömür-Tahta Parçası Tanzim Satış Deposu 
Ilıca Caddesi Tlf: 4911 - GEMLİK

İt

• BURSA HAKİMİYET
• HÜRRİYET
• MİLLİYET
• CUMHURİYET
• HAKİMİYET
• OLAY GAZETELERİNE 
İLAN ALINIR.

Tlf : 1797
KÖRFEZ Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

Gazhane Cad. Şirin Pasajı No. 46/A Gemlik
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Konuk Yazarlar

T Ü B E R

Tüberküloz, tüm dünyada en sık görülen enfeksiyon 
hastalıklarından biri olup, özellikle geri kalmış ve ge
lişmekte olan ülkelerde görülen hızlı nüfus artışı, ye
tersiz beslenme ve düşük sağlık ortamı nedenleriyle 
hâlâ önemli bir toplumsal sağlık problemi olarak yeri
ni korumaktadır. Ülkemizde 1950’11 yıllardan beri uy
gulanmakta olan etkili ve kapsamlı verem mücadelesi 
sonucu tüberkülozdan ölüm oranı 30-35 misli, hastalı
ğın yaygınlığı ise 8-10 misli azaltılmış ve toplumumu- 
zun % 65’i BCG ile aşılı hale getirilmiştir. Bununla be- 

l raber bu hastalığın toplumumuzdan tamamiyle orta
dan kaldırılabilmesi için yoğun bir tempoyla ve aralık 
vermeksizin mücadeleye devam edilmesi gerek
mektedir.

Hastalığın etkeni Mîkobakterium tuberkilozis adı ve- 
rüen tek hücreli bir mikroptur. Bunun yanında, sığır
larda verem hastalığına yol açan ve insanlarda sütle 
bulaşarak çok az oranda da olsa hastalığa yol a- 

| çan sığır tipi mikroplarda hastalığın etkenidirler.
Enfeksiyon, en çok hasta şahısların öksürük ve ak

sırıklarıyla havaya saçılan damlacıklar yoluyla olmak
tadır. Bu damlacıkları solunum sistemi yoluyla alan 
bir kimsede hastalık kısa bir müddet sonra ortaya çı
kabileceği gibi, yıllar sonra genel mukavemeti kırıcı 
bir olaydan sonra da ortaya çıkabilmektedir.

Akciğerlerden sonra kan dolaşımına yayılan mik
roplar diğer organ tüberkülozlarına da yol açmakta
dırlar. Bununla beraber veremin en çok yerleştiği or
ganlar akciğerler olmakta ve burada ilerleyici bir ha- 
rabiyete neden olmaktadır.

Veremin belirtileri her zaman kendisine has olma
yıp diğer solunum sistemi hastalıklarının belirtilerine 
benzemektedir. Fakat, genel olarak; halsizlik, zayıf la-

İlân
S.S. GEMLİK BELEDİYESİ 2. KONUT YAPI KOOP.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin 1988 yılı olağan genel kurul top
lantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 29 Ocak 
1969 Pazar günü saat 10.00 da Halitpaşa Mahallesi Mek
tep Sokak Atatürk İlkokulu salonunda yapılacaktır.

1163 sayılı Kooperatifler Yasası'nın 24. maddesi 
gereğince yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve 
gelir-gider cetvelleri ile denetim kurulu raporu top
lantıdan 15 gün önce kooperatifimiz merkez şubesince 
ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıda kendilerini temsilci (diğer bir ortak' 
veya eş ve birinci derece akrabaları) vasıtası ile tem
sil ettirecek ortakların usûlün uygun olarak düzenlemiş 
oldukları vekaletnamelerini temsilcileri, vasıtası ile 
toplantı anında kooperatifimize tevdi etmeleri gerek
mektedir.

Bütün ortaklarımızın bu toplantıya iştirakleri ri
ca olunur.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu
1— Yoklama ve açılış
2— Divan teşkili ve saygı duruşu
3— Faaliyet ve denetçi raporlarının okunması
4— Raporlar hakkında görüşme
5— Yönetim kurulu ve denetçilerin ibrası
6— Yolluk, harcırah ve ağırlama (temsil) gider

lerinin tesbiti
7— Muhasebe ücretinin tesbiti
8— Müteahhit A. Osman KAYA'mn fark talebinin 

görüşülerek karara bağlanması
9— 1989 bütçesinin görüşülerek karara bağlanması

10— Kooperatif isminin değiştirilmesi ve isim tes
biti için genel kurulda karar verilmesi (3476 saydı ka
nun gereğince)

11— Dilek ve temenniler
12— Kapanış.

DÜĞÜN — NİŞAN SÜNNET VE 

ÖZEL GÜNLERİNİZDE

VİDEO Çekimi Yapılır
Müracaat : Körfez Matbaası Tlf : 1797 Gemlik

VEREM SAVAŞ HAFTASI NEDENİYLE

K Ü L 0 Z
Dr. Halil ÖZGÜVEN

ma, gece terlemesi, öksürük, balgam çıkarma ve kan
lı balgam sayılabilir. Bazen de hastalık sinsi seyret
mekte herhangi bir belirti vermemekte ya da çok az 
şikayete neden olmakta, ancak kitlesel mikrofilm ta
ramalarında şüphelenilerek ortaya çıkartılmaktadır. 
Teşhiste en çok yararlanılan yöntem akciğer röntgeni
dir.

Günümüzde verem hastalığı, etkin ilaçlarla 10 ay gi- 
bi kısa sürede ve tam olarak tedavi edilebilmektedir. 
Fakat, haşanın ilaçlarını düzenli ve yeterli sürede kul
lanması, hekim ve dispanserle işbirliği yapması, bes
lenme ve istirahatine dikkat etmesi gerekmektedir.

Hastalıktan korunma için tüm ülkede yaygın olarak 
tüberkülozdan koruyucu olarak BCG aşısı uygulaması 
yapılmaktadır.

Aşının bebeklik çağından başlayarak yetişkinliğe 
kadar her beş yılda bir uygulanması korunma açısın
dan gerekldir. Aynca sağlam şahısların korunması a- 
macıyla hastaların (bulaşıcılığı önlemek açısından) 
tedavi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde verem te
davisinde kullanılan ilaçlar ücretsiz olup devletçe kar
şılanmaktadır.

Hastalığın çok açık belirtilerle seyretmemesi ve er
ken yakalandığında tedavisinin çabuk ve daha kolay 
olması nedeniyle aşağıdaki belirtilerin dikkate alınma
sı ve bunlardan biri veya birkaçı görüldüğünde bir ve
rem savaşı kuruluşuna başvurulması sağlık açısından 
yararlıdır.

— 15 günden fazla süren öksürük,
— Sebebi izah edilemeyen gece terlemesi ve zayıf

lama,
— Balgamla kan gelmesi.
Sağlıklı günler dileğimle.

GÖZDE
KEBAP SALONU

DUYULAN ARZU ÜZERİNE 
AİLE SALONUMUZU AÇTIĞIMIZI 

SAYIN GEMLİK'LİLERE MÜJDELERİZ.

CEMİYETLERE VE GRUPLARA YERİMİZ 
MÜSAİTTİR.

Gözde Kebap
TLF : 1508 GEMLİK

Güler Ticaret
•KARABÜK DEMİR

4 ÇİMENTO

• TUĞLA

> BİRİKET

SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER

Tlf : 4637 — İstiklal Cd. No. 23 GEMLİK

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK 

DOĞRAMALIN KERESTE VE 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

İSMET DAĞ VE OĞULLARI
Tel : îş : 1205 — Ev : 1254'2835
ORHANGAZİ CAD-NOl 30 GEMLİK

1975 1939

14 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

YIL : 2 SAYI: 81 FİYATI : 25 KURUŞ 11 OCAK 1975

ÜRETİCİDEN 3 MİLYON 330 BİN KİLO ZEYTİN 
ALİNDİ

72 Nolu Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatitince 
kampanyanın açılışından 10 Ocak 1975 gününe kadar 
üreticiden 3 milyon 330 bin kilo zeytin akndı.

Gemlik Zeytin Taran Satış Kooperatifi Müdürü İb
rahim Okay’dan edindiğimiz bilgilere göre 1974-75 yıh 
zeytin alından rekor düzeye çıktı. 1972 yılı zeytin alını
lan 3 milyon 375 bin kg. ile kapanmışken, bu yıl daha 
kampanyanın kapanmasına cnbeş gün olduğu halde 
1972 alımlanna ulaşılmış ve 3 milyon 330 bin kg. zey
tin alınmıştır.

BELEDİYE KARAKOLA BİNA VERDİ

Gemlik Belediyesi tapulu malı olan Bahkpazarmda- 
ki eski Çiftçi Mallan Koruma Derneği binasını sembo
lik bir fiyatla Gemlik Emniyet örgütüne verdi.

Böylece Emniyet Müdürlüğü şimdi bulunduğu adliye 
altındaki yerinden kalkarak yeni binasına gerekli deği
şiklikler yapıldıktan sonra taşınacak.

FIRINLARDA KONTROLLER SIKLAŞTIRILDI

İlçemiz Belediye Zabıta Amiri. Mehmet Sal ve öteki 
memurlar tarafından her gün fırınlarda ekmek kont
rolleri yapılarak kaliteli ekmek çıkarılması sağlan
maktadır.

Kendisiyle görüştüğümüz Zabıta Amiri Mehmet Sal 
bu konuda şunları söyledi :

“Her gün fırınlardan ekmek örneklerinden birir par
ça alarak gramajı ve kalitesi kontrol edilmektedir. A- 
macımız halkımıza gramajı normal ve kaliteli ekmek 
yedirmektir. Bunun için kontrollarımız sürecektir.”

FOTO GÜNEŞ
YENİ İMKANLAR SUNUYOR

• TAKSİTLE FOTOĞRAF MAK'NALARI
• KİMLİK, PASO, EHLİYET, RUHSAT 

PVC İLE KAPLANIR.

ZAMAN SİZİN İÇİN ÖNEMLİYSE GELİN ZAMANA 
SİZ KARAR VERİN.

• BİR DAKİKADA VESİKALIK
• OTUZ DAKİKADA VESİKALIK
• BİR SAATTE VESİKALIK
• BİR GÜNDE VESİKALIK
• BİR HAFTADA VESİKALIK

KALİTELİ VİDEO ÇEKİMİ YAPILIR.
VHS, BETAMAKS

İstiklal Cad. Ziraat Bankası Karşı Aralığı 4 E Gemik

KIŞ GELDİ 
AYAĞINIZI ÜŞÜTMEYİN!

Çocuk, Kadın ve Erkek 
Ayakkabı Çeşitleriyle 
Size Yardımcı Olmağa 

Hazırız.
Zengin Çeşitlerimizi 

Görünüz.
NİS—UÇAN KAZ AYAKKABI MAĞAZASI

Gürle iş Merkezi - Gemlik
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SAHİBİ ve SORUMLU MÜDÜR 
KADRİ GÖLEK gemUik

SEÇİME DOĞRU
cak. ANAP'hlar ön seçimlerdeönce kendileriyle he
saplaşacak daha sonra muhalefet partileriyle.

29 Kasım 1987 milletvekili seçimlerinin ilçemiz öze
tinde değerlendirmesini yaparsak, yerel seçimlerde 
Belediye el değiştireceğe benzer.

Bu seçimlerde Gemlik Merkezinde ANAP 7665 oy 
alırken. Sosyal Demokratlar 7693 oy toplamışlardır. 
(SHP 6055, DSP 1638 oy).

DYP’nin aldığı oy 3887, Refah Partisininki 2231, 
MÇP nin 326, IDP'nin 117’dir.

Görülen oki, Sosyal Demokratların birlikdeliği Be
lediye seçimlerinde zafer getirecektir.

Bu birlikdeliğin adımları atılmıştır. DSP Üçe Yöne 
tim Kurulu, topluca istifa etmiştir. Şu anda bu parti 
nin ilçede temsilcisi yoktur.

Yapılacak iş, tüm DSP’lilerin SHP’nin çatısı altın
da birleşmesidir. Meclis üyeliklerine DSP’den gelen
lere yer verilmesi bu birlikdeliği arttıracaktır.

Daha önceki seçimlerde DSP’ye oy veren seçmen
ler işin ayırdmda olmalı ve oyların bölünmesine fır
sat vermemelidir.

Önemli bir faktörde SHP’nin kendi içinde yanlışlar 
yapıp, son anda bu şansı yok edecek hatalardan sa 
kalmasıdır.

Gemlikli Zeytinci
Kamyonla Takla Attı
Gemhk’li zeytinci Kahraman Erdem, 16 LP 942 pla 

kah kamyonu ile Akhisar’dan gelirken Bursa’da To- 
faş karşısında kaza geçirdi.

Kahraman Erdem, oğlu Bekir Erdem ile birlikte 
Manisa Akhisar’dan aldığı 2 ton yeşil zeytinle Gemlik 
e gelirken, Tofaş karşısında kamyonun lastiği patladı. 
Yolun ıslak olması nedeniyle kayan kamyon, düz yol 
da takla attı. Kazadan baba-oğul yara al 
madan kurtulurken, 2 ton zeytin yola saçıldı.

Önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen kaza 
da zeytinlerin çoğu heba olurken, trafik de bir süre 
aksadı. Bu arada, yola dökülen zeytinler toplanmaya 
çalışılırken, aynı yerde bir başka kaza daha meyda
na geldi. Bu kazada da ölen ya da yaralanan olmadı.

KAYIP

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden almış oldu 
ğum Kredi Kartımı ve Gemlik Nüfus Memurluğundan t 
aldığım Nüfûs Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Aydan GÜLER

Futbol
Patronları 
Atamer’deydi
Müdür Yardımcısı Tevfik 
Sarpkaya’da, “Teşkilat ola 
rak, adalet ve hakkaniyet 
içinde davrandığınızdan 
şüphemiz yoktur. Düdüğü- 
lüzü daima cesaretle öttü
rün, kararlarınızı cesaretle 
verin, futbolumuz güzelleş 
sin.” dedi.

Seminerde, MHK Üyesi 
Ertuğrul Dilek ise, “İkazla 
oyuncuya birşey öğretme 
ye çalışmayın. Kural var, 
kart var. Gözlerin kartınızı. 
Bakın o zaman kuzu kuzu 
nasıl düzeliyorlar. Maşa 
varken elinizi niye ateşe 
sokuyorsunuz.” biçimin
de konuştu.

MHK Üyesi Talat Tokat 
ise konuşmasında, hakemin 
sahadaki' yerini iyi belirle
mesi gerektiğine işaret ede 
rek, antrenmanların, maç 
saatleri ile aynı zamanda 
yapılmasının daha yararlı 
olacağını savundu. Tokat, 
“özellikle ikinci yanda işi
miz çok zor. Dikkat edin.” 
dedi.

Seminerin ikinci günün
de tekrar konuşan Fede
rasyon Başkanı Halimi Çor- 
balı, hakemlerin korunması 
için önlemlerin artırılması 
yolunda çalışma yaptıkları
nı, bu konuda Adalet Ba
kanlığından bazı isteklerde 
bulunacaklarını da sözleri
ne ekledi.

Futbol Federasyonu Yö 
netim Kurulu Üyesi Erkan 
Gökselde hakemlik yapa
cak kimsenin, “kişilikli ye 
saygın” olması gerektiğini 
söyledi. Göksel, hakemlere 
“Milyarlar” dökülerek, bek 
lenilen neticenin kaderini 
değiştirecek kişisiniz” dedi.

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

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

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve

Her Türlü 
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

Beyaz Saray’da
Kim Oturacak?
min olurunu alırsam yine 
aday adayı olacağım" şek
linde konuştu.

Öte yandan İnşaat Mü
hendisi olan ANAP’ın ikin
ci aday adayı Nurettin Av- 
cı’da yaptığı açıklamada, 
"Benîm adaylığım parti i- 
çinde. Daha dışarı çıkma
dı. Önümüzdeki günlerde 
kesin düşüncemi' açıklaya
cağım" dedi.

SHP' DE DURUM

SHP aday adaylığı ko
nusunda rahat partilerden 
biri. Belediye Başkanlığı 
için göreve soyunan kapa- 
patılan CHP İlçe Başkanı, 
Avukat Nezih Dimili. Di
mili, aday adaylığını aylar 
önce açıkladı. Politikadan 
uzun süre uzak duran Di
mili, kendine yapılan çağrı 
üzerine, önce partiye girdi. 
Daha sonra Belediye Baş
kanlığı için ön çalışmaları

EN GÜZEL 
KANARYALAR
Gemlik Kanarya Seven

ler Derneği tarafından dü 
zenlenen "Güzellik Yarışma 
sı" pazar günü Gazi İlköğ
retim Okulu Salonu’nda ya
pıldı.

Yarışmaya Gemlik dışın 
da; Bursa, İnegöl, Yalova, 
İzmit, Adapazarı, Derince, 
İstanbul Tophane ve Aksa
ray Dernekleri’nden üyeler 
katıldı. 47 kanaryanın so
kulduğu ve 5 dalda düzenle 
nen yarışmada jüri seçim 
yapmakta güçlük çekti. 
“Yokşaire” dalında Yalova 

nı başlattı. Son anda bir 
başka aday adayı çıkartıl
madığı takdirde SHP’de 
tek aday adayı Nezih Di
mili olacak.

SHP’de ikinci bir ada
yın çıkarılmaması için bir 
grup partili tarafından par
ti içi temaslar yapılıyor.

DYP BEKLENTİDE
Doğru Yol Partisinin i- 

çinde aday adaylığı konu
sunda beklenti sürüyor. Bu
güne kadar adını resmen 
duyuran ilçenin tanınmış 
siması Mehmet Turgut’un 
dışında kimseden ses çık
mıyor. Kulislerde, "yakı
şıklı, uzunboylu" bir aday 
adayından söz edilirken, 
DYP İl Merkezinin "güçlü" 
bir aday çıkarılması da du
yuluyor. Güçlü adayın ise 
İlçe Başkam Avukat Aydın 
Erenoğlu olduğu belirtili
yor.

Avukat Erenoğlu muha- 

dan Kadir Yetkin birinci 
olurken, Gemlik’ten Der
nek Başkanı Arif Çakmak’ 
m kanaryası ikinci oldu. 
“Norveç” dalında ise Gem
lik’ten Ali Özkardeş’in ka 
naryası üçüncü seçildi.

Kanarya Sevenler Deme 
ği Başkanı Arif Çakmak’ın 
verdiği bilgiye göre, kanar
ya fiyatları 20 bin liradan 
başlayıp, 500 bin liraya ka 
dar çıkıyor. Arif Çakmak, 
kanarya beslemenin “paha 
lı zevkler” arasında yer al 
dığım söyledi.

Kütüphaneye
Yeni Müdür
lan göreve getirilen Sevgi 
Tuncer, Ankara Üniversite 
Si Dil Tarih Coğrafya Fa
kültesi Kütüphanecilik Bö
lümü mezunu. Bu Fakülte’ 
den 1970 yılında mezun dan 
Tuncer, Gemlik’e 1984 yılın 
da eş durumu nedeniyle 
geldi. Tuncer, evli ve bîr 
çocuk annesi. 

birimize yaptığı açıklama
da, "Aday belirleme politi
kamız, demokratik ilkeler 
çerçevesinde olacak" şek
linde konuşuyor.

Aydın Erenoğlu, aday a- 
daylarımn 23 Ocak gününe 
değin başvurularını bekle
diklerini de belirtti.

Refah Partisinden aday 
adayının Cemal Aybey ola
cağı bildirildi.

BELDELERDE DURUM
Umurbey Kasabasında 

ANAP Belediye Başkanı 
Hüseyin Karpat’ı önümüz
deki seçimlerde aday ada
yı olmayacağım açıkladı. 
ANAP İlçe Yönetimince 
desteklenen Türker Çam’rn 
aday adayı olacağı konuşu
luyor.

DYP’den ise Umurbey’de 
iki aday adayı var. Eski 
Belediye Başkam Pars 
Dönmez ve emekli Ziraat 
Teknisyeni Aygün Başaran.

Küçük Kumla’da Abdul
lah Aslan aday adaylığım 
koyacağım açıklayanlar
dan. DYP Kumla’da aday 
adayı arayışı içinde. SHP’
nin adayı şimdilik belli de
ğil-

Armutlu’da Celal Göç, 
"ANAP'tan göreve devam 
için aday adayıyım" dev
den, DYP’de üç isim çeki
şecek. Nail Kozlu, Hikmet 
Mercan, Haşan Tokatlı, 
SHP adayı beklentide.

Lokaldeki Kavga 
den çıkarak parka gittiler. 
Burada birbirlerine karşı
lıklı küfür eden gençlerden 
Erkan Atalık, bir ara cebin 
dek bıçağı çıkartarak arka 
daşı İbrahim Çırpan’a vur
maya başladı. Korkudan 
kendi ellerim de kesen Er 
kan Atalık, polis tarafından 
yakalandı Adliyeye şevke- 
dilen Erkan Atalık, Savcılık 
tarafından salıverildi.

Olaydan sonra Bursa Tıp 
Fakültesi Hastanesine kaldı 
rılan İbrahim Çırpan’m sağ 
hk durumunun ağır olduğu 
bildirildi. İbrahim Çırpan’ 
m babası Necdet Çırpan ise 
Savcıhk’ta verdiği ifadede, 
karşı tarafın aile dostu ol
duğunu bu nedenle şikayet 
çi olmadığını söyledi.

KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi İlanlar Tek Sütün Cm. 1900 TL.
İcra ve Mahkeme İlanlan Cm. 500 TL. j

Zayi Hanları 3500 TL.
Dernek Kongre İlanlan 30.000 TL. J
Kooperatif Kongre İlanlan 35.000 TL.
Tüzük İlanlan 100.000 TL. •

1 günde davetiye basılır.

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 1797 Gemlik

ABONE

Alta Aylık 6.000 TL.
Yıllık 12.000 TL.

Gazeteye gönderilen yazılan yayınlansın veya ya* 
vınlanmasın geri verilme».

Gazetemiz basın ahlak yanaşma uymayı 
eder.
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KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Matbaamızda 
Nişan, Nikâh, Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık 
Tlf : 1797 Gemlik

SEÇİM HEYECANI DORUKTA

ANAP’m işler karışık
Kooperatif 20 merkezde alımlan tamamladı

Zeytinde 
Son Günler

26 MART GÜNÜ YAPILACAK YEREL SEÇİMLER İÇİN PARTİLER ADAY ADAYLARINI BELİRLEME YARIŞINA 
GİRDİ. İLÇEMİZDE EN RAHAT PARTİ SHP.

• ANAP İLÇE YÖNETİM KURULU YAPTIĞI BASIN 
TOPLANTISINDA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA A- 
DAY ADAYLIĞINI KOYAN NURETTİN AVCI'YI 
DESTEKLEYECEKLERİNİ BELİRTTİLER. BÖYLE- 
CE HAKKI ÇAKIR'IN GÖZDEN ÇIKARILDIĞI SÖY
LENİYOR.

• SHP'DE NEZİH DİMİLİ TEK ADAY ADAYI OLMAYI 
SÜRDÜRÜYOR. SHP BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ 
İÇİN BAŞVURULAR YAPILIYOR. ARMUTLU'DA E- 
MEKLİ BAŞKOMİSER MEHMET KOSOVA, KÜÇÜK 
KUMLA'DA MEHMET PARLAK BELEDİYE BAŞKAN
LIĞI İÇİN ADAY ADAYI.

Şimdiye kadar 2 milyon 807 bin kilo zey
tin alındı ve üreticiye 1 milyar 760 mil
yon lira ödeme yapıldı.

ANAP’ta seçim heyecanı 
paçayı iyice sardı. İlçe yö
netim kurulu yaptığı basın 
toplantısında Belediye Baş
kanı Hakkı Çakır’ı gözden 
çıkardığını belli etti. Aday 
adaylarından Nurettin Av- 
cı’nm destekleneceği resmi 
ağızlardan kamuoyuna du
yuruldu.

ANAP İlçe Binasında ya
pılan basın toplantısına Be
lediye Başkan aday adayı 
Nurettin Avcı da katıldı. 
İlçe Başkanı İbrahim Tun- 
cer yaptığı konuşmada. 
ANAP’m ilçede gün geç
tikçe daha güçlendiğini be
lirtti ve şunları söyledi : 
bizim olacaktır. Yönetim

‘Yerel seçimlerde zafer 
kurulumuz içimizden genç 
bir arkadaşımızı destekle-

Savcılıkta 1470 dosya 
işlem gördü

Adliye’de 
88 Raporu

Gemlik Cumhuriyet Sav- 
alığfnda 1988 yılında 1470 
dosyanın işlem gördüğü, 106 
dosyanın da 1989 yılma dev 
redfldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 
Asliye Hukuk Mahkemesi’n 
de 1987'den devreden 363

Devamı Sayfa 4 te

Balıkçı Motoru Yandı
Kapaklı'lı Mehmet E- 

ge'ye ait balıkçı motoru, 
Gemlik iskelesinde hafta i- 
çnde kısmen yandı. Gaz so

HAFTAYA BAKIŞ

HESAPLAŞMA
Kadri GÜLER

Yerel seçimler yaklaştıkça heyacan da artıyor. Si
yasi Partilerin aday adaylan yavaş yavaş orta 
ya çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta adaylardan bazı isimler netleşti. 
Bunların başında ANAP Yönetim Kurulu üyesi Nuret
tin Ava geliyor. Ava, aday adayı olacak mı, olmaya 
cak mı? sorusu artık berrak..

İbrahim Tunca, dahil ANAP ilçe yöneticileri basın 
mensuplarına karşı, kesin tavrını açıkladı. Avcı’yı so 
nuna kadar destek tiyeceğiz dedi.

Bunun anlamı iktidar partisi yönetimi ile yerel yö 
netimin başında bulunan kişi arasında, yol ayrımının 
başlamasıdır. Aslında bu ayrım çok önceden başla
mıştı. ANAP’m kurulduğu ilk günden beri siyasi çalış

Devamı Sayfa 3 te

me karan aldı. Genel Mer
kezimiz aday adayım uy
gun görürse sonuna kadar 
destekliyoruz.”

ANAP 11 Genel Meclisi 
için aday adayları şimdilik 
belli olmuş durumda.

Esat Coşkun, Hüseyin 
Aydınlı, Ahmet Çakır’ın 
Bursa’da 4 yıldır ilçemizi 
temsili sürerken, bu kişile
rin yeniden aday olacakları 
açıklandı. Yönetim Kurulu 
üyesi Ali Öztürk ile Umur- 
bey’den Hüseyin Yalabık’ın 
da aday adayı olacağı ku
lislerde dolaşıyor.

SHP'DE DURUM

Sosyal Demokrat Halkçı 
Partide geçtiğimiz hafta yo 
ğun bir çalışma gözlendi. 
Bu arada Armutlu kasaba
sından belediye Başkanlığı
na aday adayı olacak kişi 
belirlendi. SHP İlçe Başka
nı Erkân Mutman, Armutlu 
da Sosyal demokrat beledi
yenin Başkanın seçmene 
ihanet ettiğini belirterek 
şunları söyledi :

“Adayımız emekli başko 
rrüser Mehmet Kosova’dır. 
Armutlu halkı, belediye baş 
kanının sattığı sandalyeyi 
yine bir başka sosyal de
mokrata verecektir. Yerel 
seçimlerde zafer SHP’nin 
olacaktır.” 

basından çıktığı belirlenen 
yangında hasarın 2 milyon 
lira dolayında olduğu öğre-

Öte yandan Küçüç Kum
la kasabasında da SHP be
lediye başkanlığına aday 
adayı çıktı. Ticari Bilimler 
Fakültesi mezunu 36 yaşın 
daki Mehmet Parlak kolla
rı sıvadı. Parlak’ın aday a- 
dayhğının kesinleşmesi du
rumunda Küçük Kumla’da 
ANAP Belediye Başkan 
aday adayı Abdullah Aslan

Nezih Dimili
Başkanlığa Yakın' Âday

Polis kocasını arıyordu, onu gördü

Kendi Eşyalarını Çalarken
Bursa’da bir konfeksi

yon mağazasında çalıştığı 
sırada gönlünü kaptırdığı 
Süleyman Kulusayın ile i- 
mam nikahıyla evlenerek 
Gemlik’e yerleşen Özden 
Küniç (19) evinden kendi 
eşyalarını alırken polis ta
rafından hırsızlık yaptığı 
iddiasıyla yakalandı.

Geçtiğimiz hafta içinde 
Balıkpazan Mahallesi’nde 
meydana gelen olay şöyle 
gelişti. Özden Küniç adın

Biçki - Dikiş kursuna 526 genç kız devam ediyor

Çeyiz Fabrikası Kızlar
Halk Eğitim Merkezi ta 

rafından 1988-89 öğretim yı 
lı içinde açılan 30 biçki-di
kiş kurşuna 526 genç kızın 
devam ettiği bildirildi.

300 Öğrenci 
Giydirildi

Gemlik Sosyal Yardım
laşma Vakfı geçtiğimiz haf 
ta içinde ilköğretim okulla 
rında okuyan 300 öğrenciyi 
giydirdi.

Kaymakam Coşkun Er- 
türk’ün verdiği bilgiye gö
re, 300 öğrenci için Sümer- 
bank’tan alman giysilere 12
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ile çekişeceği söyleniyor.
SHP Belediye Meclis üye 

liği için başvuruların iki gü 
ne kadar yapılacağı belirti, 
liyor. Bugüne kadar parti 
ilçe başkanlığından başvu 
ru formu alanlar şunlar :

Necdet Buluk, Hüseyin 
Çelik, Yılmaz Kılıç, Yüksel 
Deniz, Ali Mutman, Nazım

Devamı Sayfa 4 te

Nurettin. Ava.
Yenetim Desteğinde

daki genç kadın, nüfus cüz
danına göre yaşı tutmadığı 
için imam nikahıyla evlen
diği Süleyman Kulusayın 
ile Gemlik’e yerleşti. Sü
leyman Kulusayın, tomba
lacılık yaparak geçimini 
sağlıyordu. Her gece de iç
ki içiyor, sonra evde karı
sını dövüyordu. Yılbaşın
dan bir gece önce de eve 
içkili gelen Süleyman Ku- 
lusayın, bu kez karısı Öz- 
den’i dövmekle birlikte ev-

Gemlik Kaymakamı Coş 
kun Ertürk Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu’nda bulu
nan biçki-dikiş kursunu zi
yaret etti. Kaymakam, kur 
siyer genç kızlara başarı 
dileğinde bulundu, kurs öğ 
retmenlerinden çalışma 
lara ilişkin bilgi aldı.

Bu arada Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü yetkili
leri de 30 yerleşim birimin 
de açılan biçki-dikiş ve na 
kış kurslarına toplam 526 
genç kızın devam ettiğini 
söylediler. Kurslara devam 
eden genç kızlar, genellikle 
çeyiz hazırlama amacıyla 
katıldıklarını belirttiler.

72 Nolu Gemlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi, 27 
merkezden 20’sinde zeytin 
ahmlarını tamamladı. Koo
peratif kampanya döne
minde şimdiye kadar 2 mil
yon 807 bin kilo zeytin aldı. 
Buna karşılık üreticiye 1 
milyar 760 milyon lira öde- 
me yaptı.

Kooperatif yetkililerin
den alınan bilgiye göre, 
zeytin alımları hemen he
men bütün köylerde bitti. 
Ancak, Gemlik Merkez, Ü- 
murbey, Engürücük, Kü
çük Kumla, Adliye, Katırlı 
ve Muratoba Köylerinde a- 
lımlar sürüyor. Buralarda
ki alıntıların da 15 güne ka
dar bitmesi bekleniyor.

Kooperatif yetkilileri a- 
lımların devam ettiği bi

Bu kez Çağdaş Gazeteciler Derneği’nden

Kadri Güler’e Bir Ödül Daha
Gazetemiz sahibi ve So

rumlu Müdürü Kadri Güler, 
Merkezi Ankara’da bulunan

Yakalandı
de ne kadar cam varsa 
hepsini kırdı, özden Küniç 
de dayanamayıp Bursa’da- 
ki babasının evine gitti. 
Geçtiğimiz hafta içinde de 
Gemlik’teki evine gelerek 
eşyalarını almak istedi.

Özden Küniç, eşyalarım 
kiraladığı kamyonete yük
ledi, ancak, kocasını ara
maya gelen polis memuru
na yakalandı. Polis memu
ru genç kadından şüphele
nince karakola götürdü.

Bir süre gözaltında tutu
lan Özden Küniç, daha son
ra salıverildi. Bu arada 
genç kadın kadın, kocasını 
dolandırıcılıkla suçladı ve 
polis tarafından yakalan
masını istedi. 

rimlerden yaklaşık 200 ton. 
daha zeytin alınabileceğini 
belirttiler.

Bu arada 72 Nolu Gemlik 
Zeytin Tarım Satış Koope- 
ratifi’ne ait 15 milyon kilo 
kapasiteli zeytin havuzları
nın ancak 4’te birinin dol
duğu ifade edildi.

Clhatlı kavşağında kaza 

ÖLÜME 
ATLADI

Cihatlı Köyü’nden Meh
met Keskin (39), anayola 
aniden fırlayınca, İlhan Tır 
nava yönetimindeki 34 BU 
35 plakalı aracın çarpması 
sonucu öldü.

Kaza, geçtiğimiz hafta 
sonunda meydana geldi. 6
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Çağdaş Gazeteciler Derne
ğinin düzenlediği 'Yılın Ba 
şanlı Gazetecileri" Yarış
masında ödül aldı.

"İcra yoluyla Cami Safı 
lıyor" adlı haberi ile Yerel 
Haber Dalında yarışmaya 
katılan Sorumlu Müdürü 
müz Kadri Güler’in haberi, 
başarılı bulundu.

Öte yandan Bursa Haki
miyet Gazetesinden Yüksel 
Baysal, "Bir Ananın Dra
mı" adlı fotoğrafı ile Haki 
miyet Gazetesinden Muhar 
rem Karabulut "Polis Mu
harrem" adlı dizi yazısıyla 
Olay Gazetesinden Kadir 
Gül’de ödül aldı.

TÖREN ANKARA'DA
Çağdaş Gazeteciler Der

neğinin düzenlediği 1988 
Yılın Başarılı Gazetecileri 
yarışmasında başarı kaza
nanlara ödülleri 23 Şubat 
günü Ankara Dedeman Ote 
tinde düzenlenen "Gelenek
sel Balo" da verilecek.



„ perrCK
17OCAK 1989 KÖRFEZ SAYFA 2

SİYASİLERİN 
GÖRÜŞLERİ

Nasıl Bir Gemlik
Av. AYDIN ERENOÖLU 

DOĞRU YOL PARTİSİ
İLÇE BAŞKANI

İnsanlar yaşamları için en uygun yerler aramışlar 
ve bu alanlara yerleşmişlerdir. Uygun olarak kabul 
ettikleri alanlarda değişen yaşam koşullarına göre 
düzenlemeler yaparak, uygunu en uygun güzeli en 
güzel yapma gayreti içinde olmuşlardır. İnsanlar uy 
ğunu kendi zaruretlerine göre inkişaf ettirelim derken 
uygun olmayan durumlara sokmuşlardır. Yaşadıkları 
yerleri, evvelce yaşanılan yerler yaşanamaz veya zor 
yaşanır olmuştur. Mesken, sanayi, tarım, ticaret, ula 
şım ve toplu hizmet bireyleri mahal özellikleri dikka 
te alınmadan, toplumsal yarar hesaplar yapılmadan 
düzenlenmiştir. Bazı etkinlikler toplum ve belde ya 
rarına hakim hale gelmiş bu duruma seyirci kalan 
mahal inşam ve yetkililer, yaşamlarım zorlaştıran so 
runlarla karşı karşıya gelmişlerdir.

Türkiye’nin hemen hemen her yerinde ne yazıkki, 
insanlar daha önce iyi yaşam koşulları olan yerleşim 
alanlarında bugün yaşayamaz duruma gelmiştir. Gem 
Hk’imizde bunlardan biridir. Tarım, ticaret, sanayi ve 
turizm Gemlik için özkaynaktır. Bu kaynaklar birbiri 
ne zarar vermiyecek hale getirilmeli, bunlardan belde 
halkı zarar görmemeli yararlanmalıdır. Yerleşimdeki 
düzensizlik ve keyfilik giderilmeli, her türlü altyapı 
ve toplu hizmet unsurları ihtiyaca cevap verir hale 
getirilmelidir. Yetişen yeni nesil için gerekli okul, o 
yun ve spor alanları ile iş ve mesken ihtiyaçları sü 
ratle ele alınmalıdır. Gemlik birçok yerleşim alanın 
da almayan imkanlara haizdir. Denizi, yeşilliği, tarım 
sal ve ticari potansiyeli korunarak, mesken ve her 
türlü yerleşim ihtiyaçları düzenli sokağı, caddesi, su 
yu, kanalizasyonu, sağlık ve huzur imkanları sağlan 
mış bir GEMLİK bizim en büyük idealimizdir.

GÖZDE
KEBAP SALONU

DUYULAN ARZU ÜZERİNE 
AİLE SALONUMUZU AÇTIĞIMIZI 

SAYIN GEMLİK'LİLERE MÜJDELERİZ.

CEMİYETLERE VE GRUPLARA YERİMİZ 
MÜSAİTTİR.

Gözde Kebap
TLF : 1508 GEMLİK

SAYIN GEMLİKTİLER

Kaptan Emlak ve 
Döviz Bürosu

HER TÜRLÜ ARSA, İŞYERİ, DAİRE, 

VİLLA, OTO ALIM VE SATIM BÜROSU

Tel : 3763

Nizam Pasajı No. 7 Gemlik

Güler Ticaret
•KARABÜK DEMİR

4 ÇİMENTO

• TUĞLA

> BİRÎKJET

SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER
Tlf : 4M7 - İstiklal Cd. N». M GEMLİK

DAĞ KARDEŞLER
Kereste re Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK 

DOĞRAMALIK KERESTE VE 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

İSMET DAĞ VE OĞULLARI 
Tri : 1» : 1» — Ev : IBHM 
ORHANGAZİ CAD.NO. 30 GEMLtK

KALİTEYİ 
UCUZA ALIN!..

ŞEREF BUTİK 
Şerafettin Sağlamsoy 
Gürle İş Merkesl - GEMLİK

sağlık köşesi

Alkolün Fizyolojik Tesirleri

Alkol alındıktan sonra mideden süratle emilir ve 
oldukça kısa bir zamanda yüksek seviyeye çıkar. Kan 
ve çeşitli organlardaki alkol konsantrasyonu arasında 
bir denge meydana gelinceye kadar emilim devam 
eder. Kan dolaşımı içindeki alkolün atılması için ise 
bundan daha uzun bir zamana ihtiyaç vardır. Alkolün 
hızlı emilimi ve yavaş atılması arasındaki bu fark, 
kandaki alkol seviyesini tayin’nde önemli bir faktör 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle kandaki al 
kol seviyesi oldukça uzun zaman sabit kalmakta ve 
alkolün karekteristik tesirleri bu süre içinde devam 
etmektedir. Zehirlenme şiddeti de bir derece 
ye kadar, kandaki alkol yoğunluğu ile ilgilidir. Mide 
de besinlerin bulunması, alkol alırken yemek yenmesi 
veya tok karnına içmek emilim hızını yavaşlatır. Bu 
nedenle, aç mide ile alman alkol daha etkilidir. Özel 
likle süt ve et alkolün tesirlerini yavaşlatıcı besinler 
arasında sayılırlar. Yavaş yavaş içme emilimi yavaş 
latarak kandaki azami alkol seviyesinin nisbeten dü 
şük kalmasını sağlar. Alkollü içkinin sulandırılarak 
içilmeside kanın alkol yoğunluğuna etkilidir. İçilen 
içkideki alkol yoğunluğu düşük olduğu zaman emilen 
likid başına düşen alkol yüzdesi de düşük olacaktır. 
Diğer taraftan çok yüksek yoğunlu içkilerin alınması 
halinde de bu kesif alkolün mide yüzeyinde meydana 
getirdiği değişiklik emilimi yavaşlatmaktadır. Bütün 
bunlar dikkate alınırsa alkolün mideden eri hızlı emi 
lim gösteren içkiler %10 ile °/o30 alkol ihtiva eden 
lerdir.

Alkol emildikten sonra, organizma kandaki alkol 
seviyesini düşürme yolunda bir faaliyet başlatır. Bu 
faaliyet, alkol tamamen giderilinceye kadar devam 
etmektedir. Alınan alkolün °/ol0 kadarı solunum, ter 
ve idrar yoluyla atılır. Kalan %90’ı ise vucutta oksi 
dasyona tabi tutulur. Oksidasyon sonucunda karbondi 
oksit, su ve alkole karşılık 7 kalori hesabiyle ısı açı 
ğa çıkar. Günde ençok 200 gr. alkol okside edilebilir. 
Alkolün oksidasyon hızı karaciğerin imkanları ile sı
nırlıdır. Bunun yanında, alkolün vitaminler, aminoasid 
ler ve yağlar gibi besin elementlerinden de yoksun 
olduğunu dikkate alırsak, sadece alkol ile yaşamanın 
mümkün olmayacağını anlarız. Ancak böbrek hastalı 
ğı olan hastalara günlük kalori ihtiyacını karşılamak 
için bir miktar alkol alınması tavsiye edilebilir.

Sayın okurlar gelecek yazımda alkol zehirlenmesi 
konusu üzerinde duracağım.

Sıcak kış günleri ve sağlıklar.

* Odun-Kömür Sorununuzda ISI-TAN Hizmetinizdedir
* Kütahya (Tunçbilek), İstanbul (Kemerburgaz), Orhaneli (Sağırlar) 

Kömürleri ISI -TAN’da
* Kalori: 2500-3800
* Cüruf yapmaz, taş/kil çıkmaz
* Sağlığını ve Cüzdanını Düşünüyorsan ISI - TAN’a uğra
Kaloriferli binalara ocaktan eve teslim; istenirse ISI-TAN Tanzim Satış 

Deposundan perakende, peşinat veya vade durumları uygun olmak şartıyla 
hizmetinizdeyiz.

I
I

ISI - TAN Odun - Kömür-Tahta Parçaaı Taaaim Satış Depoau 

Ihça Caddesi Tif: 4911 - GEMLİK

AKDOĞANLAR 
MOTİF DUVAR KAĞIDI BAYİİ VE 

NALBURİYE TİCARETİ

Hüseyin Akdoğanlar

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

Merkez İstiklal Cd; Gürle İş Merkezi No. 13 Tlf :2132 
Şube : Garaj İçi Yeni Belediye Dük. No. 5 Gemlik
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HESAPLAŞMA
manın içinde olan birkaç genç kişiden biridir Nurettin 
Avcı.. Siyaseti ANAP ta öğrendi. Kendisine ağabeyliği 
ise Hakkı Çakır yaptı, tiklerden Çakır Belediye Baş 
kanı oldu. Esat Coşkun, tl Genel Meclisi üyesi, Haşan 
Başaran milletvekili değil ama, tl Yönetim Kurulu 
üyesi... Bazıları Başkan vekili, bazıları encümen üyesi..

Anlaşılan Nurettin Avcı daha etkin görevler istiyor. 
"Siyasette ve ticarette gençlere fırsat sağlanmalı" 
felsefesinin mimarı Sayın özal’ın görüşleri doğrultu
sunda veriliyor mücadele...

Hakkı Çakır, dün arkadaşımızın bir sorusu üzerine 
yönetimin bir tarafa destek vermesini eleştirmiş. 
"Aday adayını desteklemek, ne politikaya, ne de de. 
mokrasîye yakışır. Aday adayı değil, aday destekle
nir" demiş.

Anlaşılan ANAP Yönetimi Sayın Çakır’ı gözden çı 
kardı. Acaba neden? Çakır, cumhuriyet tarihimizin en 
büyük bütçesine sahip belediye başkanıydı. Bu fırsatı 
akıllı kullanmadığı için mi?

Yoksa mecliste yapılan yanlışların partiye mal edil 
mesi nü? O veya bu. Tercihler belirlenmiştir. Hakkı 
Çakır, eğer Ankara’dan işini bağlayamazsa gidicidir.

* # #

SHP’de geçenlerde yapılan toplantı sonrası, belediye 
meclisine girecek adaylar aşağı yukarı belli oldu. Ba 
na göre bu tabloyu kamuoyu da beğenmez. SHP, tek 
parti döneminden sonra belediye yönetiminde ilk kez 
iktidara bu kadar yaklaşmıştır. Halk meclisi olan be 
lediye meclisinde öncelikle tecrübeli kişilere 
yer verilmelidir. Daha sonra sosyal demokrat katman 
larm seslerini meclise yansıtacak güçlü kişilerin bu
lunması gereklidir. Sırf işçi olduğu için bir işçiyi, 
esnaf olduğu için bir esnafı değil Esnafı ve işçiyi, 
en iyi temsil edebilecek kişiyi sıranın başına getirme 
ildir Sosyal Demokratlar.

Yoksa birçok dönemde gördüğümüz gibi parmak 
kaldırmış olmak için toplanmıştır mecliste.

Belediye Meclisi oluşumunu, bir kişinin siyasi ge
leceğine basamak yapmak için kullandırmama özeni 
ni mutlaka göstermelidir Sosyal Demokratlar.

• BURSA HAKİMİYET

• HÜRRİYET
• MİLLİYET

• CUMHURİYET
• HAKİMİYET
• OLAY GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR.

Tlf : 1797
KÖRFEZ Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

Gaahane Cad. Şirin Pasajı No. 45/A Gemlik

spor., spor., spor., spor..
Kumla Yalı : 1
Armutlu : 3

SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Ramazan Kale (1), Sabrı Buga (1), 
Şenol Kartal (1).

KUMLA YALI : Hüseyin (1), Cüneyt (2), Necmet
tin (1, Tuncay (2), Cengiz (2). İbrahim (2), Nuri 
(2), Mehmet (2), İsmail (2), Nurettin (2), Ali (2).

ARMUTLU : Hüseyin (3„ Mehmet (2),. Mehmet 
(2), Abdullah (2), Mehmet (2), Ali (2), İsmail (2), 
Ferruh (3, Yaşar (3), Levent (3), Hüseyin (3).

GOLLER : Dk. 3 Hüseyin, 57 Yaşar, 78 Ferruh, 
87 Cüneyt.

Azotspor : 1
Sümerspor : 3

SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Sabrı Buga (1), Ramazan Kale (2), 
Seyfettin Bayraktar (1).

AZOTSPOR : Osman (?), Ahmet (1), Hüseyin (1, 
Aşkın (1), Yusuf (2), Eşref (3), Enver (2, Tahsin 
(2), Muzaffer (2), Hüseyin (2, Cemal (1), (Halil 1).

SÜMERSPOR : Taner (2), İbrahim (2), Sezai (2), 
Kenan (2, Selver (2),İrfan (2), Gökhan (3), Oktay 
(2), Şenol (3), Namık (2), Ahmet (3).

GOLLER : Dk. 8 Ahmet, 53 Gökhan, 64 Şenol, 66 
Hüseyin.

ZAYİ

Artvin Trafik Şube Müdürlüğünden almış olduğum 
13259 nolu eğliyetimi çalışma karnemi, 08 AN 397 
plakalı kanyonuma ait ruhsatname 15.1.1989 günü kay 
bölmüştür. Hükümsüzdür.

ETEM GÜLCİHAN 
Borçka / ARTVİN

ZAYİ

08 AK 146 plakalı kamyona ait ruhsatname ve ça 
lışma karnem 15.1.1989 günü kaybolmuştur.

Hükümsüzdür.

ALÎ YILMAZ
Borçka / ARTVİN

1975 1989

14 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

YIL : 2 SAYI : 82 FİYATI : 25 KURUŞ 18 OCAK 1975

KIRAĞI VE SOĞUKLAR ZEYTİNİN KİLO VE

KALİTE KAYBINA NEDEN OLUYOR

1974 yılı iklim koşullarının uygun olmayışı zeytin ü- 
rününün geç oluşmasına neden olmuş, buna rağmen 
ürünün toplanmasının önümüzdeki günlerde sona ere
ceği sanılmaktadır.

Bu konuda Gemlik Ziraat Teknisyeni Hakkı Çakır 
bize şu bilgileri verdi : “Son haftalarda kırağı veso 
ğuklann taneleri buruşturması tane ve kilo kaybına 
neden olmuştur. Bu da üreticiyi ekonomik yönden za
rara uğratmıştır. Bu havalar en azından kilo başına 
150 kuruşluk kayıp meydana getirmiştir. Üreticimiz bu 
yıl ürünlerin geç oluşmasından zarar görmüştür. Fa
kat Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin ahmlannı top
lama sonuna kadar sürdürmesi üreticiyi az da olsa se
vindirmektedir. ’ ’

İNŞAAT MALZEMELERİ YOLLARI KAPLIYOR

Son günlerde mahalle aralarında yapımları devam 
etmekte olan inşaatların yapım malzemeleri zaten dar 
olan yollan tamamen kapamakta ve trafiğin aksama
sına neden olmaktadır.

Uzun zamandır keşmekeşlik halinde devam eden bu 
tutum Gemliklileri de rahatsız etmeğe başladı.

Bilhassa Emniyet park ara sokağı, Lise ve Kumla 
Caddesi yolundaki inşaatların kum, demir ve tuğla gi
bi malzemeleri yolları tamemen kapamaktadır.

ABONELERİMİZE DUYURU

GAZETEMİZE ABONELERİ BİTMİŞ SAYIN 
ABONELERİMİZİN ABONELERİNİ YENİLENME
LERİ ÖNEMLE DUYURULUR.

KÖRFEZ MATBAACILIK TLF : 1797 GEMLİK

Gazeteniz Gemlik Körfez’i 
Okuyunuz, Okutunuz, 

Abone Olunuz.

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Reami İlanlar Tek Sütün Cm. 1100 TL. |

| İcra ve Mahkeme tlanlan Cm. 500 TL. |

i Zayi tlanlan 2100 TL. |
1 Demek Kongre tlanlan 20.000 TL. G
1 Kooperatif Kongre İlanları 25.000 TL. f
1 Tüzük tlanlan 100.000 TL. J

ABONE

Altı Aylık 6.000 TL. İ
| Yıllık 12.000 TL. j

Gazeteye gönderilen yazdan yayınlansın
Tınlanmasın geri verilme».

Satılık AEG Çamaşır Makinası

Çok temiz, az kullanılmış 
AEG Lavaluks Çamaşır Makinası

Körfez Matbaası Tel : 1797 Gemlik

ğı yınıanmaaın gen
■(jjj Gazetemiz basın ahlak yaaaauu uymayı taahhüt

SATILIK DAİRE

BALUIP AZARI MAHALLESİNDE KUNTTUR 
SİTESİ 2 NO.LU DAİRE ÇOK ACELE SATILIKTIR.

PEŞİN 10.000.000 LİRA

Tel : 2384/451402 GEMLİK

KAYIP

Gemlik Nüfus Memurluğundan aldığım Nüfus 
Hüviyet Cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
Ömer ALTIN

KAYIP

Gemlik Nüfus Memurluğundan aldığım Nüfus 
Hüviyet Cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür. *
Tank TURAN
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Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gürçay Pasajı 
No. 5 - Tlf : 4223 — GEMLİK 

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

SAYFA : 4

ANAP’ta İşler Karışık
Bayrak, İbrahim Koç, Na 
nm Karagöz, Yüksel Uğur, 
Hüseyin Gülde, Fikret Kum 
rai, Emin Türe, Haşan 
Genç ve Bilgin Kostak,

DYP SUSKUN

Doğru Yol Partisindeki 
sessizlik sürerken 12 Eylül 
sonrası Belediye Başkanlı
ğı yapan Şahabettin Cantay 
in belediye başkanlığı için 
aday adayı olacağı açıklan
dı. DYP’de Mehmet Tur
gut ve Şahabettin Cantay’ 
m dışında yeni isimler du 
yuhnuyor. Bu arada Haşan 
Diliioğlu, rahatsızlığı nede 
niyle aday adaylığını düşün 
mediğini açıkladı.

DYP’de belediye meclisi 
için kimse aday adayım de 
miyar. İL Genel Meclisi üye 
ligine soyunan tek isim, es
ki Özel İdare Memuru Hü
seyin İnce. Bu arada Ek
rem Düzgün’ün de adı ku 
fişlerde söyleniyor.

İKİ BAYAN ADAY

Belediye seçimleri heye
canının arttığı bu günlerde 
meclis üyeliklerine SHP’ 
den Yüksel Uğur ile DYP’

den Kadın Komisyonu baş
kanı Sevim Koçdemir’in a- 
day adayı olması ilgiyle kar 
şılandı. Bursa’nın hiçbir 
ilçesinde bugüne kadar be 
lediye seçimlerine katılan 
bayan aday adayının olma

ması, Gemlik’in bu yönde 
öncülük yapması memnun 
hıkla karşılanıyor.

SHP Kadın Komisyonu 
Başkanı Yüksel Uğur, gaze 
temize yaptığı açıklamada, 
“Kadınların ilçe yönetimine

doğrudan katılması zortın- 
luktur. Bu kentte yaşayan' 
kadınlar, şehirciliğin en bü 
yük sıkıntılarını çeken kişi
lerdir. Mücadelelerini mec
liste vermelidir. Kadınları 
göreve çağırıyorum” dedi.

Balıkçı Motoru 
Yandı
nildi.

Perşembe günü sabah 
saat 07.30 sıralarında çıkan 
yangın itfaiyenin müdaha
lesiyle fazla büyümeden 
söndürüldü. Yangında ba
lıkçı motorunun orta katın
da bulunan yataklar ve ra
dar chazları yandı, ihmali 
olduğu belirlenen Yusuf i- 
simli tayfa da yangından 
yangından sonra kayıplara 
karıştı.

Kadri Güler’e Ödül
Kadri Güler daha önce 

de Bunsa Gazeteciler Cemi
yetinin düzenlediği yarışma 
da "Haber" dalında birinci 
lik, "Dizi Yazı" dalında ise 
mansiyon almıştı.

Adliye'de 88 
dosya ile birlikte 1988’de a- 
çılan 1010 dosyadan 944’ü iş 
lem gördü, 429’u da yeni yı
la devredildi. İcra Tetkik 
Hakimliği’nde ise 1988 yılın 
da 82 dosyadan 65’ine çö
züm getirildi, 17 dosya 89’a 
aktarıldı. İcra Ceza’da da 
251 dosya sonuçlandırılır
ken, 28 dosya bu yıla kaldı.

Sulh Hukuk Mahkeme- 
si’nde 1987 yılından devre
dilen 125 dosyaya, 1988’de

300 Öğrenci 
Giydirildi
müyon lirâ harçandı. Öğ
rencilere, verilen giysilerin 
son bölümü .de, yine geçtiği 
miz hafta içinde Şükrü Şe
nol İlköğretim Okulunda 22 
öğrenciye teslim edildi.

Raporu
537 dosya eklendi. Toplam 
662 dosyldan 59O’ı sonuca 
ulaştırıldı. Tereke Hakim- 
liği’nin 1988 yılında işlem 
gören dosya sayısı ise sa
dece 6. Bü Hakimlik’te 1989 
yılına 5 dosya kaldı.

Ölüme 
Atladı
çocuk babası Mehmet Kes 
kin, gelen aracın hızını he 
saplamadan yola fırlayınca 
canından oldu. Kazadan 
sonra otomobil sürücüsü, 
İlhan Tırnava, jandarma 
tarafından gözaltına alındı. 
Tırnava, ifadesinde Meh
met Keskin’in yola aniden 
fırladığım, bu yüzden fren 
yapmasının olanaksız oldu
ğunu söyledi.

İlân
S.S. GEMLİK BELEDİYESİ 2. KONUT YAPI KOOP. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin 1588 yılı olağan genel kurul top
lantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 29 Ocak 
1989 Pazar günü saat 10.00 da Halitpaşa Mahallesi Mek
tep Sokak Atatürk İlkokulu salonunda yapılacaktır.

1163 sayılı Kooperatifler Yasası’nın 24. maddesi 
gereğince yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve 
gelir-gider cetvelleri ile denetim kurulu raporu top
lantıdan 15 gün önce kooperatifimiz merkez şubesince 
ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıda kendilerini temsilci (diğer bir ortak 
veya eş ve birinci derece akrabaları) vasıtası ile tem
sil ettirecek ortakların usulün uygun olarak düzenlemiş 
oldukları vekaletnamelerim temsilcileri vasıtası ile 
toplantı anında kooperatifimize tevdi etmeleri gerek
mektedir.

Bütün ortaklarımızın bu toplantıya iştirakler» ri
ca olunur:

GÜNDEM : Yönetim Kurulu
1— Yoklama ye açılış
2— Divan teşkili ve saygı duruşu
3— Faaliyet ye denetçi raporlarının okunması
4— Raporlar hakkında görüşme
5— Yönetim kurulu -ve denetçilerin ibrası
6— Yolluk, harcırah ve ağırlama (temsil) gider

lerinin tesbiti
7— Muhasebe ücretinin tesbiti
8— Müteahhit A.- Osman KAYA’nın fark talebinin 

görüşülerek karara bağlanması
9— 1989 bütçesinin görüşülerek karara bağlanması

10— Kooperatif isminin değiştirilmesi ve isim tes
biti için genel kurulda karar verilmesi (3476 sayılı ka
nim gereğince)

11— Dilek ve temenniler
12— Kapanış..

FOTO GÜNEŞ
YENİ İMKANLAR SUNUYOR

• TAKSİTLE FOTOĞRAF MAKİNALARI
• KİMLİK, PASO, EHLİYET, RUHSAT 

PVC İLE KAPLANIR.

ZAMAN SİZÎN İÇİN ÖNEMLİYSE GELİN ZAMANA 
SİZ KARAR VERİN.

AKYILDIZ TİCARET
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

Alım ve Satımı

• BİR DAKİKADA VESİKALIK
• OTUZ DAKİKADA VESİKALIK
• BİR SAATTE VESİKALIK
• BİR GÜNDE VESİKALIK
• BİR HAFTADA VESİKALIK

KALİTELİ VİDEO ÇEKİMİ YAPILIR.

RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TELEVİZYON 
BUZDOLABI — ÇAMAŞIR MAKİNASİ 

ELEKTRİK SÜPÜRGESİ — MUTFAK OCAKLARI 
YATAK ODASI VE MİSAFİR ODASI TAKIMLARI 

BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR

MEHMET AKYILDIZ
Pazar Cad. 27 —Tlf : 26514 GEMLİK

VHS, BETAMAKS

İstiklal Cad. Ziraat Bankası Karşı Aralığı 4/E Gemik

i
DÜĞÜN — NİŞAN SÜNNET VE

ÖZEL GÜNLERİNİZDE

VİDEO Çekimi Yapılır
Müracaat : Körfez Matbaası Tlf : 1797 Gemlik

KIŞ GELDİ

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

j AYAĞINIZI ÜŞÜTMEYİN! I 

| Çocuk, Kadın ve Erkek | 
| Ayakkabı Çeşitleriyle g 

Size Yardımcı Olmağa
| Hazırız. I 1 _ . « . ı Zengin Çeşitlerimizi
। Görünüz. 0

NİS-UÇAN KAZ AYAKKABI MAĞAZASI

Gürle iş Merkezi - Gemlik

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

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet
Davetiyeleri ve 

Her Türlü
Basım İsleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

1 günde davetiye basılır.

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 1797 Gemlik
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KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Matbaamızda 
Nişan, Nikâh, DU&ün 

▼e 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık 
Tlf : 1797 Gemlik

Belediye Başkanı basın toplantısı düzenledi

Çakır Dimili alışması
• BELEDİYE BAŞKANI HAKKI ÇAKIR, "BEN 
AN APT. I OLDUĞUM İÇİN BELEDİYE BAŞKANI OL
DUM. BAZILARI BELEDİYE BAŞKANI OLMAK I- 
ÇİN PARTİLİ OLUYOR." DEYİNCE ORTALIK KA
RIŞTI.

• SHP BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI NEZİH 
DİMİLİ, "SAYIN BAŞKAN, BENİM ARKAMDA KA
PI GİBİ PARTİM VAR. SİZ KENDİNİZİ ÖNCE PAR
Tİ YÖNETİMİNE KABUL ETTİRİN" KARŞILIĞINI 
VERDİ.

Yerel seçime gireceklermiş..
DSP’YE ATAMA YÖNETİM

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, "hesap vermek" 
amacıyla düzenlediği basın 
toplantısında SHP’li Beledi
ye Başkan aday adayı Ne
zih Dimili ile tartıştı. Ça
kır, Dimili’nin 1984 yerel se 
çimlerinde kendisine oy ver 
dtğinj şimdi de SHP’den 
başkan adayı olduğunu söy
leyince ortalık karıştı.

Başkan Hakkı Çakır, ba 
sm toplantısında bir soru 
üzerine, "Ben AN APT ol
duğum için Belediye Başka 
m oldum. Ama bazıları Be 
lediye Başkanı olmak için 
partili oluyorlar. Nezih Di 
mili, 1984 yerel seçimlerin
de bana oy verdi. Bunu 
kendisi de söyledi. Şimdi 
Belediye Başkanlığı için 
SHP'den aday." dedi. Buna 
karşılık Nezih Dimili de, 
"Sîze oy verdiğim için onur 
duymalısınız. O zaman yıl 
1984'tü bugün 1989. Şimdi 
benim arkamda kapı gibi 
partim var, SİZ kendinizi 
önce parti ilçe yönetimine 
kabul ettirin" şeklinde ko
nuştu. Dimili, Çakır’ı basın 
önünde tartışmaya davet 
etti.

4 YILLIK İCRAAT
Hakkı Çakır, videolu ve 

fotoğraf gösterili basın top
lantısında, 58 aylık görevi 
süresince yaptığı hizmetle

ri sıraladı. Başkan, “Verdi
ğimiz sözleri unutmadık ve 
ilçemizin ana sorunlarının 
çoğunu bitirmiş durumda
yız.” dedi ve şöyle devam 
etti.

“İmar sahası içine 650 
hektar yeni alan alınmıştır. 
1984 yılında 262 milyon lira 
olan bütçeden 46 milyon li 
ralık, 1989’da 2 milyar 981 
milyonluk bütçeden 1 mil
yar lira yatırıma ayrılmış
tır. İlçenin imar planı konu 
su tamamen çözümlenmiş
tir. Kanalizasyonlar için i 
mara açılan yeni sahalar 
dışında 800 milyon lira har 
canmıştır. Kanalizasyon 
deşarj ve arıtma tesisleri 
bitirilmiş, bu tesis için 300

Çakır, SHP’li aday için, 
“Bazıları Başkan olmak i- 
çin partili oluyor” dedi. 

milyon lira harcanmıştır, 
tlçenin içme suyu sorunu, 
gölet yapımlarının tamam 
lanmasıyla tümüyle bite 
çektir. Belediyemizin yürü 
tücülüğünü yaptığı Küçük 
Sanayi Sitesi ile ilçemizde 
ki sanatkarların önemli bir 
sorunu tamamen çözülmüş 
olacaktır. Terme kaplıcası 
onarılarak, halkın hizmeti 
ne konmuştur. Dönem için
de 800 milyon lira tutarın
da kaldırım yapılmıştır. 1. 
kordon tamamen bitirilmiş, 
700 metre uzunluğundaki 
ikinci kordonun bitmesi ha
linde ilçemiz güzel bir ese
re daha kavuşmuş olacak
tır. Bugünün değil, yarının 
Gemlik’ine hitap edecek,Be 
lediye Sarayımızın inşaatı 
bitmiştir. 60 yataklı hastane 
tamamlanmıştır. İlkba
harda temelini atacağımız

SÜMERBANKTA ÇALIŞAN İŞÇİLER İÇİN MASAYA 
OTURULDU

TOPLU SÖZLEŞME
HEYECANI

Gemlik Sunğipek Fabri
kasında çalışan işçiler adı
na Petrol tş , Sendikası ile 
Sürrierbank adına Kamu îş 
Sendikası arasında toplu 

liman tesisleri ile ilçemiz 
dev bir esere daha kavuşa 
çaktır.”

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, 37 maddelik icraat 
raporunda son olarak, “25 
Mart 1984 yılında yapılan 
mahalli seçimlerde yayınla

D. S. 4 te

Dimili, basın toplantısında 
Çakır’a “Sen önce kendini 
yönetime kabul ettir” dedi.

BAŞLADI
Merkezinden sendikacı
ların katıldığı toplantının 
ilk oturumundan sonra gö
rüşmeler ertelendi.

Demokratik Sol Parti yö
netim kurulu yeniden oluş
turuldu. Partinin ilçe baş
kanlığı görevine Edip Er
dem getirildi.

DSP eski ilçe başkanı 
Hüseyin Çelik ve arkadaş
larının önce görevlerinden 
daha sonra partilerinden is 
tifa ederek SHP’ye geçme
leri üzerine ilçe yönetimi 
boşlukta kalmıştı.

Yerel seçimlerin yaklaş
ması üzerine DSP üçe yö
netimini oluşturmak için 
Emin Edip Erdem çalışma 
lara başladı. Erdem, ilçe 
yönetim kurulunu belirledi
ğini ve Genel Merkezce ka

GEMLİK TİCARET BORSASI'NIN YILLIK RAPORU

12 Milyarlık Ahş-Veriş
Gemlik Ticaret Borsası* 

nda, 1988 yılında yaklaşık 
12 milyar liralık alışveriş 
gerçekleştirildi.

Ticaret Borsası’ndan ve
rilen bilgiye göre, işlem gö 
ren maddeler arasında zey
tin birinci sırada yer alı
yor. Yıl içinde Borsa’da 
toplam 9 milyar 819 milyon 
liralık zeytin işlem gördü.

Borsa’da yıl içinde işlem 
gören maddeler ve değer
leri şöyle : 37 bin 887 kilo 
hububat 23 milyon 504 bin 
lira, 6 bin 659 kilo bakliyat 
4 milyon 410 bin lira, 29 
bin 164 kavanoz ve 25 bin 

8 ÖĞRETMENE ÖDÜL

bul edildiğini belirtildiğini 
söyledi. DSP İlçe yönetim 
kurulu şu kişilerden oluşu
yor :

Haşan Çetin, Yüksel Ut
kun, Oıgin Kostak, Meh
met Güney, Alî Aşçı, Çetin 
Irmak.

DSP’nin yeni ilçe başka
nı yaptığı açıklamaca, SHP 
yöneticilerin "DSP ile bir
leştik" sözünün gerçek ol
madığını belirtti ve “Parti 
olarak yerel seçimlerde tiz 
de varız. Adayımız Yılmaz 
Şakrak. Genel merkez bele 
diye başkan adayımızı onay 
larsa gücümüzü gösterece
ğiz” şeklinde konuştu.

282 teneke turşu 165 mflyon 
lira.

Ticaret Borsası Başkanı 
İnan Tamer bir yıllık çalış
ma raporunun 12 milyarlık, 
alış-veriş olduğunu açıkladı.

HAFTAYA BAKIŞ

BASIN TOPLANTISI
Kadri GÜLER

Belediye Başkanı Hakkı Çakır, üç yıldır düzenledi
ği basın toplantılarının sonuncusunu geçtiğimiz gün
lerde yaptı.

Aslında adı "basın toplantısı" olan bu toplantının, 
basın mensuplarından çok ANAP’hlar ve de yerel se
çimlerde aday adayı olacağı belli olan kişilere yöne
lik olması, dikkat çekiciydi. Küçük olan başkanlık oda
sına vatandaştan çok ANAP’h partililer ilgi göster
mişti. Anlam veremediğim de bu .oldu...

Sobanın arkasında iki kişi bir sandalyede oturarak 
Sayın Başkanın toplantısını izledim.

Hakkı Çakır, dört yıllık çalışmalarının özetini oku
ması monotonluk içinde geçti. Gazetecilerin sorularıy
la toplantı renklendi.

Hamam, kanalizasyon, tiler Bankasına olan borçlar 
toplu taşımacılık konularında sorduğum sorulara, İl
ler Bankasına ait borçların tutarı dışında doyurucu 
cevap alamadım.

Alamadım çünkü, sayın Çakır, Bursa Bölge İdare 
Mahkemesinin ve Bursa Valiliğin yazılarını küçümsü 
yor. Bunun faturasının nasıl çıkacağını önümüzdeki 
günlerde hep birlikte göreceğiz.

Kamulaştırmada yapılan haksızlığın mahkemede
D. & 2 de

sözleşme görüşmeleri'başla 
di.

Daha önce 1987-88 yılla
rını kapsayan toplu sözleş 
menin süresinin dolması 
üzerine Ankara’da sendika 
ve işveren tarafları birara- 
ya geldi.

Petrol tş Sendikası Bur
sa Şubesi Başkanı İsmet Yi 
ğit ve Sunğipek işyeri tem
silcileriyle Petrol tş Genel

Verem Savaş Dernegl'nin 
yarışması sonuçlandı 

Öğrencilere 
Ödül

Gemlik Verem Savaş 
Derneğince düzenlenen kom 
pozisyon yarışmasında dere 
ce alan öğrencilere ödülleri 
dağıtıldı.

Kompozisyon yarışmasın
da Gemlik Lisesi öğrencile
rinden Günniir Aslan, "Ya
şam Savaşı" adlı yazısıyla 
birinci oldu. Günnur Aslan’ 
a ödülü Kaymakam Coşkun 
Ertürk tarafından törenle, 
verildi.

Belediye Başkanı 
Aday Adayı

Çakır
Başvurusunu
Yaptı

Yerel seçimlere doğru, 
Belediye Başkanlıkları, Be
lediye Meclisleri ve tl Ge
nel Meclisi için aday aday
larının başvurulan devam 
ediyor.

Gemlik’te Belediye Baş
kanı Hakkı Çakır, aday a- 
daylığı için ANAP îlçeMer 
kezi’ne başvurusunu yaptı. 
Çakır’ın başvuru evraklan- 
nı yönetim kurulu üyesi E- 
rol Koksal aldı. ANAP’ın 
diğer aday adayı Nurettin 
Avcı, Çakıra “Hayırh ol
sun” dedi. Hakkı Çakır’la 
birlikte Meclis üyesi Rah
mi Şengül’de Meclis üyeliği 
adaylık evraklarını partiye 
teslim etti.

D. S. 4 te

Gemlik’te çeşitli okullarda görev yapan 8 öğretmen 
birer maaş ikramiye ile ödüllendirildi.

Milli Eğitim Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden 
alınan bilgiye göre, Gemlik Liscsi’nden Mehmet Taş- 
pınar, Endüstri Meslik Lâsesi’nden İbrahim Ünal, İmam 
Hatip Lisesinden Çelil Güllü, Atatürk ilkokulu’ndan 
Şenay Oğuz ve Sevim Yılmaz, 11 Eylül İlkokulu'ndan 
Ahmet Bulut, Kurtul Köyü İlkokulu'ndan Keramettin 
Akbaba ile Gazi İlköğretim Okulu'nian Muhterem Dic 
le’ye ödülleri geçtiğimiz hafta verildi.

S 2
i
8TAŞI GEDİĞİNE

EDİLMEMELİ
8

B8
8 BURSATKIZIN YEŞİLİ BOLDU, 

sanayi göğsüne kondu. 
SEMALARI ASİT DOLDU, 
GRİ OLDU, SİYAH OLDU.
KALKINMA ALAMETİ İMİŞ, DEMİR-ÇELİK 
İNSAN OLMAZSA EDER Mİ METELİK 
CANIM GEMLİK. GÜZEL GEMLİK 
EDİLMEMELİ SANAYİYE YEMLİK...

i fi

İnan TAMER
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BASIN TOPLANTISI sağlık köşesi
açılan dava ile belediyeyi 190 milyon lira fazladan pa 
ra ödemeye mahkum etmesi unutulmamalı...

Basın toplantısını izleyenler arasında SHP Belediye 
Başkan aday adayı, aynı zamanda Çağrı Gazetesi 
yazan Avukat Nezih Dimili, emekli öğretmen Halil 
Uğur gözümüze çarpan muhalefete mensup kişilerdi.

Toplantının sonuna doğru. Hakkı Çakır'ın Nezih Di- 
mili’ye "Laf" atması, ortalığın karışmasına neden oldu.

Çakır, yerel seçimlerde seçmenlerin partilere 
değil adaya oy verdiğini belirtirken, *‘1984 yılı seçim 
lerinde şimdi SHP’den aday olan Nezih Dimili bana 
oy verdiğini söyledi. Seçilmemden sonra da beni kut
layarak (oyumu sana kullandım) dedi. Bazı insanlar 
vardır, siyasi partilere girer belediye başkanı olur, ba 
zılan vardır, belediye başkanı olmak için siyasi parti 
lere girerler” sözü üzerine Nezih Dimili’nin yerinden 
fırlayarak, “Sayın Çakır, eğer o seçimlerde sana oyu
mu kullanmışsam, iftihar etmelisin. O zaman yıl 1984’tü 
bugün 1989. Bugün benim arkamda top gibi partim var. 
Senin neyin var. Var mısın bu konuları bir açık otu
rumda tartışalım.” yanıtını verdi.

Hakkı Çakır’n dediği gibi siyaset çok ince bir iştir. 
Hiç beklenmedik tir zamanda yapılan hata insanın yü
züne bir tokat gibi vurulur. Siyasete soyunanlar, onun 
için tutarlı olmak zorundadırlar. Dününü unutmamak, 
siyasi kimliğini zor koşullarda bile sürdürebilmek, bu 
ince sanatın en önemli koşullarından biridir.

12 Eylül’den sonra kimin ne kadar demokrat, kimin 
ne kadar yürekli olduğunu hep birlikte gördük. Dün ko

Kaptan Emlak ve 
Döviz Bürosu

HER TÜRLÜ ARSA, İŞYERİ, DAİRE, 

VİLLA, OTO ALIM VE SATIM BÜROSU

Tel : 3743

Nizam Pasajı No. 7 Gemlik
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Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

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

1 günde davetiye basılır.

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 1797 Gemlik

nuşurken mangalda kül bırakmayanların, bugün kimle
rin yanında olduğunu da hep birlikte duyuyor ve “Hey 
gidi günler hey...” demeden kendimizi alamıyoruz.

# # #
Tüm siyasi partilerde aday adaylık için başvurular 

yarın akşam son buluyor. SHP başkanlık konusunda 
rahat. Rahatsızlık ise Ecevit’in partisinden. 1977 yerel 
seçimlerinde İstanbul CHP’den aday adayı Yılmaz 
Şakrak DSP’den Belediye Başkanlığı için aday adaylı
ğını koyuyormuş. Yılmaz kardeşimizle birlikte DSP’- 
nin ilk kurucu üyesi olanlardandık. Sonraki gelişmele
ri hep birlikte yaşadık.. Ecevit’lerin "Ego" su DSP’yi 
dernek olmaktan öteye götüremedi. 1987 genel seçimle 
rinde barajı bile aşamayan bu parti, sosyal demokrat 
ların oylarını bölmeden başka bir işe yaramayacak.

Sayın Şakrak DSP’nin Gemlik’te son aldığı 1600 
oydan çok düşük oy alacağını bilmemesi olanaksız. 
Öyleyse nedir yapılmak istenen?

Yerel seçimlerde sosyal demokratlar ister DSP’li, 
ister SHP’li olsun aklın yanında yerini almalıdır. DSP 
ye verilen oyların boşa gideceğini bilmeliler. Yerel 
seçimlerin ANAP ve SHP arasında çekişmeli geçeceği 
sayısal olarak ortadadır. ANAP adayını genel merkez 
belirleyecek, ardından siyasi propagandalar başlayacak

Önümüzdeki günlerde çok renkli kahvehane toplantı 
lan izliyeceğiz.

Gemlik’e yakışır çağdaş bir belediye başkanı özle
mimiz.
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J AKDOĞANLAR
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Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve

Her Türlü t
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

Alkol Zehirlenmesi
Alkol zehirlenme derecesini sadece belirtiler

le tayin etmek, imkansızdır. Zehirlenme derecesinin 
ölçüsü kandaki alkol konsantrasyonudur. Kandaki al
kol konsantrasyonu indirekt ve yaklaşık olarak idrar, 
tükürük veya dışarı çıkarılan solunum havasındaki al 
kol konsantrasyonu ile de ölçülebilir.

Kandaki alkol seviyesi ile kişilik reaksiyonları ara 
smdaki ilişki şöyledir. Başlangıçta düşüncede berrak 
laşma, burun yolu ile solunum artması, ağız ve boğaz 
çevresinde kızarıklık meydana gelir. Alkol konsatrasyo 
nu artıkça başın arka kısmında dolgunluk hissi, baş 
dönmesi, sıcak basması ve umumi bir iyilik hissi. Bu 
safhada ağrı kesici etkisi vardır. Ufak tefek ağrılar 

। ve yorgunluk duygusu kaybolur. Şahış artık ne etrafı 
nın, nede kendi görüşünün tasasını çekmez. Bütün ar 
zusu sohbet etmek ve hoşça vakit geçirmektir. Aklol 
konsantrasyonu '%30-40 mg/cc’e geldikten sonra hafif 
öferi, aşırı bir bitkinlik hissi, sıkıntının zail olması, 
baskı altında hisseden şahsiyetin yerini daha aktif 
bir şahsiyete terkeder. Genellikle bu safhada ruhsal 
alışkanlığın husule geldiği ve içkiye başlayanların çok 
aradıkları bir safhadır.

Şahıs kendini çok güçlü ve kudretli hisseder. Yük 
sek sesle ve bağırarak konuşur. Eller hafifçe titreme 
ye başlamıştır. Konuşma pelteklşemiştir. Hareketler 
de net bir beceriksizlik görülür. Kaba ve yersiz şa
kalara güler. Hafıza uyanık, ve canlıdır. Sık sık sar
hoş olmadığını tekrarlar.

Alkol konsantrasyonu biraz daha arttığında şahıs 
sanki dünyayı kendisi yaratmış gibi davranır. Çok cö 
merttir. Kendini tamamen hür hisseder, her türlü bas 
kıdan kurtulmuş, zaman ve mekandan, her çeşit eko
nomik bağdan sıyrılmıştır, hiçbir şey keyfini bozmaz. 

I Küçük beyin (serebellum) alkolden iyice müteesir ol
muş ve iradeli hareketler çok zorlaşmıştır. Gövdenin 

I statiği bozulmuş ve hareketlerdeki ahenk kaybolmuş 
tur. Kandaki alkol miktarı. %70 mg/cc’e geldiğinde 
yalnızlık ve elem hissi, kendi becereksizliği lie alay 
etme, masadaki eşyalarla lüzumsuz bir şekilde oyna
ma, sağa sola atma, kuvvet gösterisinde bulunma, el 
lerini ve yüzünü ovuşturma. Solunum ve nabızda art 
ma, görmede değişiklik görülür.

Dengesiz yürüyüş, sendeleme ve yalpalama kendi 
kendine konuşma, palto ve çeketini giymede güçlük, 
anahtarla kilidi açamama, homurdanma, küfür etme, 
kavga çıkarma, aşikar seksüel sapıklık belirtileri ve 
agressif davranışlar alkol miktarı °/ol00 mg/cc’e gel
diğinde görülür.

Alkol alınmaya devam edilirse, sıkıntı ve bulunti. 
hissi, kusma, şaşkınlı, kin, garez, öfke, kıskançlık, 
seksüel itilmeler, homisid arzusu ve şuur altının zor
layıcı muhtevasının boşalması meydana gelir.

Şuurun bulanması ve bulutlanması koma öncesi, 
solunun düzeninin bozulması, kusmalar, uzun horlama 
lı uyku devreleri ve şiddetli saldırganlık ve daha son 
ra derin koma, hayatla bağdaştınlamıyacak tobsik 
seviye, arter basıncının düşmesi. solunum felci ve 
şokla ölüm meydana gelir.

Uzun bir süre alkol aliminin meydana getirdiği bir 
takım müzmin zehirlenme belirtileri, psikozlar ve al- 

j kolun birden kesilmesine bağlı, kesilme arazları gele
cek yazılarımda gözden geçirilecektir.

Mutlu yarınlar.

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK 
DOĞRAMALIK KERESTE VE 
AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

İSMET DAĞ VE OĞULLARI
Tel : İ( ; DOS — Bv : 13641885
ORHANGAZİ CAD.NO, 30 «ENLİK
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Gayrimenkul Açık Artırma ilanı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi

Satış Memurluğundan
DOSYA NO. : 1988/19

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 
20.9.1982 tarih ve 982/339 sayılı karar gereğince satıl
masına karar verilen aşağıda belirtilen gayrimenkul 
açık artırma ile satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu Sicilinde kayıtlı tapunun Engürücük 
Köyü Çamlık Mevki 19 Pafta 1644 Parselde kayıtlı 4804 
m2 Tarla 11.750.000.- TL. bedel ile satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI

1— Satış 27.2. 1989 Pazartesi günü saat 11.00 den 
11.20 ye kadar Mahkeme Kaleminde açık artırma sure
tiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıyme
tin % 75 ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları 
mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile iha
le olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artı
ranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 9.3.1989 Perşem
be günü saat 11.00 ile 11.20 arasında ikinci artırmaya 
çıkarılacaktır.

Bu artırmada.da rüçhanlı alacakların alacağını ve 
satış masraflarını geçmesi şartıyle % 40 nisbetinde 
artırana ihale olunacaktır.

Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin % 10 nisbe
tinde paj" akçesi veya bu miktar kadar milli bir ban
kanın teminan mektubunu vermeleri lazımdır. Satış 
peşin para ile yapılır, alıcı istediğinde 20 günü geçme
mek üzere mehil verilir, ipotek sahibi alacaklılarla dL 
ğer ilgililerin irtifa hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul 
üzerindeki hakla.mm hususiyle faiz ve masraflara dair 
olan iddialarını belgeleriyle birlikte onbeş gün içinde 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan 
tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bı
rakılacaktır.

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içersinde ö- 
denmezse İ.I.Kmun 113. ncü maddesi gereğince ihale 
feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden 
alıcı ve kefillerin mesul tutularak hiçbir hükme hacet 
kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebile
ceği bir yere dairede asılı olup, masrafı verildiğinde 
isteyen alıcıya bir örneğinin gönderileceği, satışa işti
rak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatmı ka
bul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyen
lerin 1988/19 sayılı satış dosyamıza başvurmaları, del- 
laliye, damga resmi, tapu harç ve masraflarının ile i- 
hale bedeli üzerinden % 10 K.D.V. alıcıya aittir. İlan 
olunur.

îc. îf. K. 126 Mehmet Sadık Şafak
(İlgililer tabirine irtifak Yazı İşleri Müdürü 
hakkı sahipleri dahildir.)
Not : Etibank’m irtifa hakkı vardır.

( BASIN 1 )

KIŞ GELDİ 
AYAĞINIZI ÜŞÜTMEYİN!

Çocuk, Kadın ve Erkek 
Ayakkabı Çeşitleriyle 
Size Yardımcı Olmağa 

Hazırız.
Zengin Çeşitlerimizi 

Görünüz.

NİS—UÇAN KAZ AYAKKABI MAĞAZASI

Gürle iş Merkezi - Gemlik

spor., spor., spor., spor..
Armutluspor : O 
Azotspor : O

STAD : GEMLİK

HAKEMLER : Recep Biçer .(2), Suat Bıçak (2, 
İsmail Bursalı (2).

ARMUTLUSPOR : Hüseyin (2), Özbay (2), Elbaş 
(2), Abdullah (2, Ömer (2), Ali (2), Ferruh (2), (A- 
dil 1), Mehmet-(2), Yaşar (2), İsmail (2), Levent (2.

AZOTSPOR : Haşan (2), Ahmet (2, Hüseyin (2), 
Aşkın (2), Yusuf (3), Enver (3), Hüseyin (1), Eşref 
(2 , Zafer (1), Tahsin (1), Ahmet (1), (Halil 1).

Sümerspor : O
Orhangazi Hürspor : 9

STAD : GEMLİK

HAKEMLER : Recep Biçer (2), Suat Bıçak (2), 
İsmail Bursalı (2).

SÜMERSPOR : Tamer ( ), İbrahim (1), Sezai (1, 
Kenan (1), Selver (1), İrfan (1), Gökhan (1, Oktay 
(1), Şenol (1), Namık (1, Ahmet (1).

ORHANGAZİ HÜRSPOR : Adnan (2), Ali (2), İs 
mail (2), Hamza (2, Hüseyin (2), Murat (3), Emir 
(2), Abdullah (3), Ekrem (3), Bilal (3), Hayrettin 
(3 , Hüseyin (2), (Rıfkı 2).

GOLLER Dk. 5,6 Abdullah, 23,42,78,83 Bilal, 67 Rıf 
kı, 87 Hamza, 32 Ekrem.

♦ ♦
Keramet: 2 - Kumla Yalıspor: 1

‘ * GÖZDE
KEBAP SALONU

DUYULAN ARZU ÜZERİNE 

AİLE SALONUMUZU AÇTIĞIMIZI 

SAYIN GEMLİK'LİLERE MÜJDELERİZ.

CEMİYETLERE VE GRUPLARA YERİMİZ 

MÜSAİTTİR.

Gözde Kebap
TLF : 1508 GEMLİK

Güler Ticaret
•KARABÜK DEMİR

> ÇİMENTO

• TUĞLA

> BÎRÎKBT

SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER
Tlf : 4087 — İstiklal Cd. No. fi ©ENLİK

i İ
KALİTEYİ!

I UCUZA ALIN!.. |
8 ŞEREF BUTİK |
| Şerafettin Sağlamsoy
H Gürle İş Marketi - GEMLİK E

1975 1989
14 YIL ÖNCE 

GEMLİK KÖRFEZ
YIL : 2 SAYI: 83 FİYATI : 25 KR. 25 OCAK 1975

GEMLİK STADI 1975 PROGRAMINA ALINMADI

Yapımı yılan hikayesine dönen Gemlik stadyumu 
bu yılda plana alınmayarak gençlerimiz kahvehaneye 
bir kez daha itilmiştir.

Belediyece Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’ 
ne devri yapılarak bu yıl için 20 bin kişilik stad ya 
pılacağı daha önce açıklanan Gemlik stadyumunun ya 
pimi 1975 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine 
alınmıyarak geçiştirilmiştir. Öte yandan İznik kayıkha 
nesi için 400 bin lira ayrılmıştır.

• •

ERBAKAN GEMLİK'TE

Milli Selamet Partisi’nin Şirin Sineması’nda yapı 
lan toplantısında Genel Başkan Necmettin Erbakan 
konuştu.

Erbakan, konuşmasında “MC 218 kişiyi buldu. Hü 
kümeti kuracaktır.” dedi. 500 kadar dinleyicinin katıl 
dığı toplantıda ilk konuşmayı, Oğuzhan Asiltürk yaptı. 
Asiltürk konuşmasında, MSP’nin bayraktarlığını yaptı 
ğı Milli Ahlak, anane ve geleneklere bağlılığının mil 
li şuurla sağlanacağını belirtti.

Asiltürk konuşurken balkondaki gençler “Bağımsız 
Türkiye” diye slogan attılar. Salonda bulunan MSP’li- 
ler toplu halde balkona çıkarak, buradaki gençlerin 
üzerine yürüdüler. İki grup arasında başlayan kavga 
Emniyet güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Asiltürk’ten sonra kürsüye gelen Necmettin Erba
kan, yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi. “Bugün 
Türkiye’de üç tür zihniyet vardır. Sol, temsilcisi CHP 
dir. Kapitalist radikaller bunlar AP etrafında kenet
lenmiştir. Üçüncü görüş ise Selametin ve kurtuluşun 
yolu olan milli görüşün temsilcisi biziz.

Haşan Dillioğlu da
DYP’den Aday Adayı

Doğru Yol Partisi’nden Belediye Başkanlığı aday 
adaylığına Haşan Dillioğlu’nun da başvurduğu öğrenil
di.

DYP’den daha önce Belediye Başkanlığına aday a- 
dayı olduğunu, Mehmet Turgut ve Şahabettin Camay 
açıklamıştı. Ancak, Şahabettin Cantay’ın aday adaylı
ğından çekildiği öğrenildi

Doğru Yol Partisi’nin 23 Ocak tarihinde sona erece
ği açıklanan aday adaylığı başvuru tarihi Genel Merkez 
ce 30 Ocak tarihine kadar uzatıldı.

ATATÜRK, 1938 YILINDA AÇMIŞTI

SUNĞİPEK 51 YADINDA
Sümerbank’a bağlı Gemlik Sunğipek ve Viskoz Ma

mulleri Sanayi Müessesesi’nin 51. kuruluş yıldönümü 
1 ŞubaCta törenlerle kutlanacak.

Atatürk tarafından 1 Şubat 1938 yılında işletmeye 
açılan Gemlik Sunğipek ve Viskoz Mamulleri Sanayi 
Müessesesi Müdürü Niyazi Usta’nm verdiği bilgiye gö
re, tören 1 Şubat Çarşamba günü saat 11.00’de Fabrika 
Sinema Salonunda gerçekleştirilecek.

DÜĞÜN — NİŞAN SÜNNET VE 

ÖZEL GÜNLERİNİZDE

VİDEO Çekimi Yapılır
Müracaat ; Körfez Matbaası Tlf : 1797 Gemlik



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

. Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
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Çakır-Dimili Atışması Hakkı Çakır Başvurusunu
cbtğun seçim beyannamem
de vadettiğim işlerin tama
mından bir misli fazla iş ve 
eser dönemimiz içinde ya
pılmıştır.** dedi. Belediye’ 
den aldığı ve alacağı maaş 
lann tutarını da açıklayan 
Çakır, “Tüm ücretlerimin 
toplamı 5 yılda 16 milyon 23 
bin Uradır. Ben maddiyeta 
tapan bir kimse değilim.’’ 
şeklinde konuştu.

GAZETECİLER 
ÇAKIR*! TERLETTİ

Çakır daha sonra gazete 
çilerin sorularını yanıtladı. 
Yıkılan çarşı hamamı konu 
sundaki sorumuza, "Masal 
dinlemiyorum" dedi. Hama 
mm tekrar aynı yere yapı
lamayacağını kaydeden Ça
kır, “Başka yerde bir değil, 
iki hamam yaparız.” dedi.

Usulsüzlük iddialarına iliş
kin, “Beni yıpratmak ama
cıyla yapılıyor.” diyerek, 
“Bu tür iddialarla beni yıp 
ratamazlar. ANAP’lı Mec
lis üyeleri de pırıl pırıldır. 
Kimseye söz söyletmem. 
Bütün söylenenler iftiradan 
başka birşey değildir.” bi
çiminde konuştu.

ANAP İlçe Yönetimi’nin 
aday adayı Nurettin Avcı’yı 
destekleyeceğinin, bu
nun da düzenlenen basın 
toplantısıyla resmileşti
ğinin hatırlatılması üzerine 
Çakır, “O, basının yorumu. 
Aday adayı desteklenmez. 
Arkadaşlar zaten öyle bir
şey yapmazlar. Politika in
celik ister, ama acımasız
dır. Acıma olması lazım.” 
dedi.

Özellikle Harrüdiye ve 

Osmaniye Mahallele 
rinde kanalizasyon sorunu
nun tümüyle çözümleneme
yeceğini belirten Hakkı Ça
kır, Manastır mevkiinde ka 
nalizasyon için birkaç mil
yarlık bir yatırım gerektiği 
■ni, bunu da o bölgede her
kesin kendisinin yapacağım 
belediyenin ise ancak öncü
lük yapacağını söyledi.

Belediye’nin İller Banka 
sı’na 1 milyar 360 milyon 
lira borcu bulunduğunu söy 
leyen Başkan, bir soru üze 
rine otobüs işletmesinin ça 
lışmalarma da değindi. Bir> 
otobüsün 400 milyon lira ol 
duğunu, mevcut taşıtların 
gelirinin bir otobüs bile ala 
madiğini kaydeden Beledi
ye Başkanı, Belediye Sâra- 
yı’nın lüks olmadığım sa
vundu;

Yaptı
Öte yandan Armutlu Be

lediye Başkam Celal Göç 
ise Armutlu Belediye Mec
lisi ve 11 Genel Meclisi için 
yapılan başvurulan parti 
ilçe merkezine iletti. Göç,

Hayri Tümer, Osman Baydar, İsmail Turan, İrfan 
Bilen, Süleyman Erten, Mustafa Hamamcı, Haşan Çe- 
tinkaya, Ertan Kocataş, Mazhar Avni Mandıracı, İs
mail Yaldız, Murat Anık, Yakup Sevinç Birkan, Nazmi 
Karadeniz, Ahmet Ateş, Ali İhsan Demirkıran, Meh
met Aydıner, Ali Uslu, Hüseyin Çakır ve Cevat Alaç.

Armutlu’da ANAP’tan Ü Genel Meclisi’ne tek aday 
adayı şimdilik Hüseyin Aydıner.

Bursa Trafik Müdürlüğünden almış olduğum 349395
sıra riolu E. gurubu eğliyetimi kaybettim.

Hükümsüzdür.

Armutlu’da ANAP’tan Bele 
diye Başkanlığı için şimdi
lik tek aday adayı. Bu bel 
dede Belediye Meclis üyeli
ği için başvuran şunlar :

KAYIP

MUSTAFA FİLİZ

SHP’nin panel
SHP Bursa İl Başkanbj 

Bursa’da “Sosyal Demek 
rat Belediyeler, İşlevle 
ve Yöntemleri” konulu biı 
panel düzenledi.

SHP Üçe Başkanı Erkaı 
Mutman’ın verdiği tâlgiy 
göre, panel 29 Ocak paza 
günü Bursa Park Düğü 
Salonu’nda yapılacak. Er. 
kan Mutman, panele tür 
partililerin davetli olduğun1 
söyledi.

Panele, parti genel mer 
kezinden de yöneticüaiı 
katılması bekleniyor.

Gazeteniz 
Gemlik Körfez’! 

Okuyunuz, 
Okutunuz, 

Abone Olunuz.

Kongre İlânı
S.S. Azot Mensuplan Tüketim Kooperatifinin onbirin 

ci Genel Kurul toplantısı 7 Şubat 1989 Salı günü saat 
13.30’da TÜGSAŞ Memur Yemekhanesinde yapılacak
tır. Çoğunluk sağlanmadığı taktirde onbeş gün sonra 
23 Şubat 1989 tarihinde aynı yer ve saatte tekrarla
nacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1— Açılış ve saygı duruşu
2— Divan teşkili
3— Yönetim ve. denetleme kurulları raporlarının 
okunması
4— Yönetim ve denetleme kurullarının aklanması
5— -Sermaye artırımı için karar alınması
6— 1989 yılı gelir ve gider bütçesinin görüşülmesi 
(huzur hakları
7— Yeni Yönetim ve Denetleme kurullarının seçimi 
8— Temenni ve teklifler
9— Kapanış.

1

İlân
S.S. Gemlik Öğretmenleri Tüketim Kooperatifinin 14. 

yıllık olağan genel kurul toplantısı 11 Şubat 1989 Cu
martesi günü saat 11.00 de Onbir Eylül İlkokulu Salo
nunda yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin belirtilen yer ve saatte hazır bu
lunmaları rica olunur.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu

1— Önsöz
2— Saygı duruşu
3— Divan heyetinin seçimi
4— Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okun

ması
5— Denetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okun

ması
6— Yönetim ve denetim kurulu raporlarının aklan

ması
7— 6.10.1988 tarih ve 3476 sayılı “1163 sayılı Koop. 

Kanunun Bâzı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna itki Ek Madde Eklenmesi” hakkmdak 
kanun gereğince “Ana Sözleşmenin” “6-29-67-68” 
Md.nin değiştirilmesi

8—- Tahmini bütçnin görüşülüp onaylanması
9— Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçilmesi

10— Dilek ve temenniler
11— Kapanış.

Satılık AEG Çamaşır Makinası
Çok temiz, az kullanılmış

AEG Lavaluks Çamaşır Makinası

FOTO GÜNEŞ
YENİ İMKANLAR SUNUYOR 

• TAKSİTLE FOTOĞRAF MAKİNALARI
® KİMLİK, PASO, EHLİYET, RUHSAT 

PVC İLE KAPLANIR.

ZAMAN SİZİN İÇİN ÖNEMLİYSE GELİN ZAMANA 
SİZ KARAR VERİN.

BİR DAKİKADA VESİKALIK 
OTUZ DAKİKADA VESİKALIK 
BİR SAATTE VESİKALIK 
BİR GÜNQE VESİKALIK 
BİR HAFTADA VESİKALIK

KALİTELİ VİDEO ' ÇEKİMİ YAPILIR.
VHS, BETAMAKS

t .t
!gj İstiklal Cad. Ziraat Bankası Karşı Aralığı 4/E Gemik jg)

SAYIN GEMLİKTİLER

Odun-Kömür Sorununuzda ISI-TAN Hizmetinizdedir
Kütahya (Tunçbilek), İstanbul (Kemerburgaz), Orhaneli (Sağırlar)
Kömürleri ISI-TAN’da
Kalori: 2500-3800 |
Cüruf yapmaz, taş/kil çıkmaz
Sağlığını ve Cüzdanını Düşünüyorsan iSI-TAN’a uğra X

Kaloriferli binalara ocaktan eve teslim; istenirse ISI-TAN Tanzim Satış S 
Deposundan perakende, peşinat veya vade durumları uygun olmak şartıyla 
hizmetinizdeyiz.

ISI - TAN Odun - Kömür-Tahta Parçası Tanzim Satış Deposu
Ilıca Caddesi Tlf: 4911 - GEMLİK

*
*
*
*
*

Irz Düşmanları Tutuklandılar
Gemlik ve İnegöl’de, 14 yaşındaki. S.Ç.’nin ıran 

geçen üç kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar
Hafta sonunda Gemlik’li S.Ç.’nin İnegöl’de tek ba: 

na gezerken yakalanması sonucu ortaya çıkan ola: 
şöyle .gelişti. S.Ç. yaklaşık bir hafta önce evinden ka 
çarak İnegöl’e gitti. Burada İbrahim Çakaloğlu il 
birlikte olan S.Ç. daha sonra İnegöl polisi tarafında 
yakalandı. Polise verdiği ifadede İbrahim Çakaloğh 
nun ırzına geçtiğini söyledi. Çakaloğlu’nun gözaltın 
alınmasından sonra Gemlik Emniyet Amirliği’ne tes 
lim edilen S.Ç. burada da Gemlik’li Hakan Özler v 
Ali Yalazer’in de ırzına geçtiğini söylemesi üzerin 
bu kişiler de yakalandı.

Polis tarafından adliyeye gönderilen Ali Yalaza 
Hakan Özler ve İbrahim Çakaloğlu; çıkarıldıkla! 
mahkemece “ırza geçme ve küçük yaştaki kızı ahko; 
ma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildile

”»<»■»■ ««*&*>**» a*^E0^

MATBAAMIZDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
f, İLKOKULU BİTİRMİŞ

ÇIRAK ARANIYOR.

l Mür. : Tlf : 1797
| Körfez Matbaacılık Gemlik

Kftrfez. Matbaa»* Tel i 1707 Oomlik
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▼e 
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1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ 
Matbaacılık
Tlf : 1797 Gemlik

ANAP, SHP VE DYP ADAY ADAYLARI BELLİ OLDU

Simdi de sıra heyecanı başladı
• İl Genel Meclisi, Belediye Başkanlıkları 
ve Belediye Meclis Üyeliği için aday aday^ 
larının başvuruları üç partide sona erdi. 
RP'de ise 5 Şubat'ta sona eriyor.

• ANAP'ta Belediye Başkan aday adayları 
Hakkı Çakır ve Nurettin Avcı, DYP'de Meh
met Turgut ve Haşan Dillioğlu. SHP'de ise 
tek aday Nezih Dimili.

Yerel seçimler öncesin
de, 11 Genel Meclisi, Beledi 
ye Başkanlıkları ve Beledi
ye Meclis üyeliği aday aday 
larının başvuruları, ANAP. 
SHP ve DYP’de tamamlan 
dı.

Aday adayları için başvu 
rular SHP’de 25 Ocak’ta, 
ANAP’ta 28 Ocak’ta, DYP’ 
de ise dün akşam sona er
di. RP’de ise aday adayla
rı için başvurular 5 Şubat

günü sona erecek. Bu par
tide Belediye Başkanlığı’na 
şimdilik tek aday Cemal 
Aybey, aynı şekilde IDP’de 
de aday adaylarının başvu
rulan sürüyor. Bu partinin 
Belediye Başkan aday ada
yı da Mustafa Kop.

Başvuru süreleri dolan 
üç partinin İl Genel Mecli
si, Belediye Başkanlıkları 
ve Belediye Meclis üye a- 
day adayları şunlar : •

ANAP
GEMLİK o

Belediye Başkanlığı : Nurettin Avcı, Hakkı Çakır
Belediye Meclisi - Sinan Sertkaya, Şemsettin Peker, 

Turan Tunçkal, Haşan Sezer, Zeki Gemidoğlu, Haydar 
Göral, Haşan Sözüneri, Bahar Tangün, Bedri Akbal, 
Nazif Ünal, Burhanettin Yılmaz,- Şahin Danış, Rahmi 
Şengül, Mehmet Yaşar, Süleyman Yiğit, Emin Bora, 
Faruk Güzel, Süreyya Bayrak, Hilmi Turan-, İbrahim 
Lütfü Semiz, Hüsnü Kara, Kaya Kesen, İbrahim Uslu,

Eşekten Düştü
Kamyon Altında Kaldı

Bahkpazan 2 nolu cadde
de dün sabah meydana ge 
len trafik kazasında bir ki
şi öldü-:;

Kaza,- sabah saat 8.30-sı 
çalarında meydana geldi. 
Hamidiye Mahallesi Papat 
ya sokakta oturan Sunğipek 
Fabrikası emeklisi 4 çocuk 
lu Mehmet Kaya (60), zey 
tinliğe gitmek üzere eşeği
ne binerek yola çıktı. 2 nc 
lu caddeye geldiği anda, 
Kumla yönüne gitmekte o- 
lan Ziya Dalak yönetimin
deki 17 HA 123 plakalı kam 
yon, Kaya’mn eşeğini ür-

Ekmeğimiz Küçüldü
Gemlik Belediye Encü

meni geçtiğimiz hafta aldı 
ğı bir kararla, ilçede ekme 
ğfn gramajını düşürdü, fi 
yatta değişiklik yapmadı.

Belediye Encümeni, geç 
tiğimiz hafta yaptığı toplan 
tıda, fırıncıların zam talebi 
ni görüştü. “Ekmek imala
tındaki girdilerin büyük bir 
kısmına zam geldi’’ gerek
çesiyle yapılan yeni belirle 
meye göre, ilçede daha ön 
ce 25Ö liraya satılan 520 
gram ekmek 460 grama dü- 
şârüldü.

Yeni belirlemeye göre,
Devamı Sayfa 3 te

küttü. Eşeğin ürkmesiyle 
dengesirâ kaybederek dü
şen Mehmet Kaya, kamyo
nun altında kaldı.

Fayans yüklü kamyonun 
arka sağ tekerlekleri altın
da: kafası ezilen Mehmet 
Kaya, olay yerinde feci 
şekilde can verdi.

Kazadan sonra kamyon 
sürücüsü Ziya Dalak, gözal 
tına alınırken, Mehmet Ka 
ya’nın cesedi yaklaşık 2sa 
at yolda kaldı. Kaya’mn ce 
sedi kaldırılırken, de kafa
sından kopan parçalar ve 
beyni naylon poşete konul
du.

Emin Daft’ın yazlık evini1 
■oymuşlardı

Hırsız Tutuklandı
Gemlik Hisartepe Mahal 

leşinde yılbaşı gecesi E- 
min Dağ’a ait yazlık evin 
bahçesinden tüpgaz ve çe
şitli ev eşyaları çalan iki 
kişiden biri tutuklandı.

Gemlik’te önceki gün po 
Us tarafından yakalanan 
Mehmet Kara taş (17 vets 
met Bayraktar,, yapılan ilk 
sorgularından sonra adliye- 
ye gönderildiler. Daha son
ra mahkeme scvkcdilen iki 
kafadardan Mehmet Kara- 
taş tutuklandı, îsmet Bay
raktar iso serbest bırakıldı. 

Hurşit Kutlu, Ferruh Erçek, Hüseyin Gölova, Yaşar 
Damar, Recai Nalcı, Hayrettin Dörtpınar, Mustafâ Tan

İl Genel Meclisi : Esat Coşkun, Hüseyin Yalabık, E- 
rol Koksal, Ali Öztürik, Hüseyin Aydmer, Sabit Bayoğlu

UMURBEY :

Belediye Başkanlığı ; Türker -Çam, Ahmet Albayrak
Belediye Meclîsi : Mete Okay, İbrahim Pehlivan, 

Ahmet Kaynatma, Cengiz Arıdil, İsmail Hakkı Girit, 
Halil Çelebi, Hayrettin Yaprak, Ahmet Girenay, Meh
met Duran, Halil Ersoy, Haşan Turşucu, Necdet Kü
çük, Raşit Gülsüm, Hüseyin Çöldü, Orhan Özen, Kadir 
Yağız, Mustafa Mithat Oral, Mustafa Duran.

K. KUMLA :

Belediye Başkanlığı : Abdullah Aslan
Belediye Meclîsi : Vahit Karaata, Emin Güre, Eş

ref Güre, Osman Zeki Uysal, Erol Malatya, Mehmet 
İyidoğan, Mehmet Keşkek, Önder Konak, Ali Sertdemir 
Bilal Çini, Hayrettin Ersoy, Ali Biçer, Haşan Yokuş, 
Ahmet Malyemez, Mehmet özkurt, Mustafa Malatya, 
Hüseyin Dur, Hüseyin Erdoğan.

ARMUTLU :

Belediye Başkanlığı : Celal Göç, Faruk Erkal

İşçiyi Isıran Kedi
Kuduz Değil

Sunğipek Fabrikasın-1;"', 
da bir işçiyi ısırdıktan son 
ra ölen ve incelemeye alı-4 
nan kedinin kuduz olmadığı; 
ortayı çıktı.

Geçtiğimiz hafta' Sunği 
pek Fabrikası’nda bir işçi 
yi ısıran ve daha sonrabe 
lediye Mezbahası’nda göz-- 
zetim altına alınan bir ke
di ölmüş,1 daha -sonra da1 
“kuduz” şüphesiyle başıker. 
silerek Bursa Veteriner 
Bakterioloji Enstitüsüne 
gönderilmişti:

Laboratuvar inceleme

İlçe Başkaolan 
Yalıyor

Nasıl 
Bir 
Gemlik
Erkan Mutman yazısı

Sayfa 2 de

Amatör Sporun 
Kara Günü

Yakıeı S. Sayfada

sinde,-ölen-kedinin küduz 
olmadığı ortaya çıktı. Labo 
ratuvar raporunun-. 23 .Ocak 
ta Gemlik Kaymakamlığı
na gönderildiği öğrenildi. 
Yetkililer, kedi tarafından 
ışınlan işçinin isterse aşıya 
devam edebileceğini belirt
tiler.

Bu arada sözkonusu kedi 
niri, işçiyi ısırdıktan sonra 
fabrikada diğer işçiler tara 
fından dövüldüğü, bacakla
rının kırıldığı, ölümün bu 
yüzden olabileceği de belir 
fildi-.

Pazar
Caddesinde
Yangın

Pazar Caddesinde dün 
akşam çıkan yangında Fo
toğrafçı Şerafettin Yıldız’a 
ait ev kısmen yandı.

Saat 16.30 sıralarında çı
kan fangın itfaiyenin müda
halesi ile büyümeden sön
dürüldü.

Elektrik kontağından çık 
tığı belirlenen yangında 
Şerafettin Yıldız’a ait evin 
yatak odası yanarken, ha
sarın 4 milyon lira dolayın
da olduğu belirtildi.

Belediye Meclisi : Hayrı Tümer, Osman Baydar, 
İsmail Turan, İrfan Bilen, Süleyman Ertan, Mustafa 
Hamamcı, Haşan Çetinkaya, Ertan Kocataş, Mazhar 
Avni Mandıracı, İsmail Yaldız, Murat Artık, Yâkup Se
vinç Birkan, Nazmı Karadeniz, Ahmet Ateş, Ali İh şan 
Demirkıran, Mehmet Aydmer, Ali Uslu, Hüseyin Çakır, 
Cevat Alaç, İbrahim Yılmaz, İsmail Bilâl, Süleyman 
Soniş, Mehmet Midilli, Haşan Basri İzmitli, Mustafa 
Bileri; Halit Döner taş, İbrahim Eren.

SHP
GEMLİK :

Belediye Başkanlığı : Nezih Dimili
Belediye Meclisi .: İsmail Emeç, Hüseyin Gürle, 

Mehmet Aydın, Haşan Mirasyedi, Yüksel Uğur, Haşan 
Genç, Mehmt Gül, Emin Türe, Hüseyin Çelik, Kadir 
Aslan, Ali Yıldırım, Fikret Kumral, Ali Mutman, Yıl
maz Kılıç, Bilgin Kostak, Haşan Erim, Nazım. Karagöz, 
İbrahim Koç, Nazım Bayrak, Azmi Bayraktar, Yüksel 
Kocaman, Fikri Semerciler, Necdet Buluk, Sami Çeki- 
çel, Atilla Köse, Arif Ayar, Şahin Gülşeni, Sait Kuzey.

il Genel Meclisi .: Asım Temel, Cemal Seldar, Baki 
Kütahya.

UMURBEY : Seçime girmiyor.

K. KUMLA :

Belediye Başkanlığı : Mehmet Parlak
Belediye Meclisi : Enver Yılmaz, Nurettin Yasa, 

Halil Bal, İbrahim Ay vat, Mehmet Öztüre, Arif Aykaya, 
Eyüp Dinçer, Abdurrahman Malyemez, Mehmet Öztürk

ARMUTLU :

Belediye Başkanlığı : Mehmet Kosova
Belediye Meclisi : Ahmet Şener, Mustafa Ergüç, 

Mehmet Serez, Yakup Elbaş, Celal İzmitli, Fevzi Ak
doğan; Ali Şahin, Süleyman Sarı, Hüseyin Erçetin.

Devamı Sayfa 3 te

Zabıta 150 Ekmeğe El Koydu
Belediye Zabıtasının, geç 

tiğimiz hafta sonunda yaptı 
ğı denetimlerde, ilçede üre 
tilen 150 ekmeğe el konul
du.

Belediye Zabıta Müdürü 
Osman Acar’ın verdiği bil
giye göre, fırınların bakkal
lara serris yaptığı sabahsa 
atlerinde kapı önlerine üze
ri açık şekilde bırakılan

150 ekmek müsadere edildi. 
Konunun halk sağlığım doğ 
nidan ilgilendirdiğini söyle 
yen Zabıta Müdürü Osman 
Acar, “halfan sağlığını hiçe 
sayanlarla mücadelemi
zi sürdüreceğiz. Frrm ve 
bakkal sahipleri hakkında 
da gerekli yasal işlemi ya 
pacağız.” dedi.

TAŞI GEDİĞİNE

NE ses; ne nefes...
ÎL ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ GEMLİK SAHİL- KI

YILARINI ÇERDEN ÇÖPTEN TEMİZLEYECEKMİŞ.
DOSTLAR ALIŞ VERİŞTE GÖRSÜN...
ADAMLAR GEMLİKİN İNSANINI, DOĞASINI 

TEMİZLEYECEK..
KİMSEDEN NE SES, NE NEFES...

İNAN TAMER
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Siyasilerin 
Görüşleri

Yerel gazetemiz olan Gemlik KÖRFEZ Gazetesi Ya
zı İşleri Md.lüğüne teşekkür ederek yazıma başlamak 
istiyorum.

Zira Türk yerel basını kentlerdeki hızlı, sağlıklı veya 
çarpık gelişmeyi belediyecilik olaylarıyla gözler önü
ne sererek, ve de denetleyerek halk adına çok önemli 
bir işlevi yerine getirmektir.

Çağdaş belediyelere sahip bütün ülkelerde belediye 
lerin işleyiş ve denetimi etkin halk katılımını gerekti
rir. Günümüz belediyeciliğinde yılda 2,3 ciddi toplana- 
bilen belediye meclislerinin denetim ve yöre halkının 
pasif seyirciliğiyle sağlıklı bir belediyeye kavuşmak 
mümkün değildir.
Belediyeler yörede yaşayan insanların en güncel en 
yakın sorunlarıyla uğraşmalıdırlar. Belediyelerde kul
lanılan büyük mali kaynaklar geniş halk kesiminin 
menfaatlerine değil de küçük bir zümreyi memnun et
mek için veya sırf seçim yatırımı olsun diye gösterişli 
işlerde heba edilir ise bu durumda her türlü yanlışlık
lar halkın gözleri önüne serilecektir.

Bugün, Türk belediyeciliğinin en büyük sorunu bele
diyelerce harcanan her kuruşun yöre halkının cebinden 
çıktığının bilincine varılmamış olmasıdır. Belediye ya 
salarına bir de bu açıdan bakılarak halkın doğrudan 
katılımını ve denetimini mümkün kılacak yasal düzen
lemeler ancak SHP iktidarında gündeme getirilecek
tir. Belediyeler, kentin gelişmesiyle halkın bilinçlen
me ve yaşam sorunlarını çözmeyi amaç edinmiş, yeni 
sorunları ve ihtiyaçları karşılayan temel bir kurumdur.

Vatandaşlarımız bu kurumların idaresini, dürüst, 
halkını seven, kenefini halkına adıyan bilinçli özverili 
temsil kabiliyeti olabilecek emin kişilere teslim et
melidir.

Bütün bu yukarıda konu edilen görüşler çerçevesin 
de daha güzel bir Gemlik'e sağlıklı insanların yaşadı 
ğı Gemlik’e nasıl kavuşacağız. SHP’nin şeffaf belediye 
cilik anlayışı ile halkımız her karardan haber edilecek. 
Belediye meclis toplantılarım halkımız izleyecektir. 
Belediye başkanı, meclis üyeleri, belediyede çalışan 
memur, işçi, zabıta, mimarları halkımıza güler yüzle 
ve şefkatle bakacaklardır. İhsana insanca muamele 
edilecektir.

SHP’nin belediyecilik anlayışında yasal olan her 
konu zaman geçirilmeden öncelik sırasına göre yapı
lacaktır. Gemlik’in ihmal edilmiş arka ve kenar ma

İLAN
1— Müessesemiz hudutları dahilindeki zeytinlikle

rin mahsulü 4 sene müddetle kiraya verilecektir.
2— Bu işle ilgili şartname Müessesemiz Ticaret

Müdürlüğünden temin edilebilir.

3— İştirakçilerin şartnamemiz hükümlerine göre 
hazırlayacakları kapalı teklifleri en geç 15 Şubat 1989 
Çarşamba günü saat 15.00'e kdar Müessesemiz muha
berat servisine vermeleri şarttır. Teklif verme süre
sinden sonraki teklifler geçerli sayılmaz.

4— Bu işle ilgili geçici teminat tutan 150.000 TL.dır.

5— Müessesemiz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
SÜMERBANK GEMLİK SUNĞİPEK VE VİSKOZ 

MAMÜLLERİ SANAYİİ MÜESSESESÎ — GEMLİK

İLAN
GEMLİK SULH HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

1989/40 Esas, 1989/26 Karar

Bursa tU Osmangazi İlçesi Elmasbahçeler Mahalle
si 51/47 dit, 50 sayfa ve 4650 hanede nüfusa kayıtlı Sa
lih Zeki oğlu 10. 5.1975 doğumlu MURAT ZEKÎ OKU
MUŞ'*, Gemlik İlçesi Orhaniye Mahallesi Çukurbahçe 
Sokak No. 52'de ikamet eden ablası RAB t A BAYRAK’- 
ın MK. 354. maddesi gereğince VASİ TAYİN EDİLMİŞ 
ve küçüğün velayetinin ablasına verildiği İLAN OLU
NUR-

NASIL BÎR GEMLİK
ERKAN MUTMAN 

SHP tLÇE BŞK.

hailelerine belediye hizmetleri öncelik 
le götürülecektir. Sağlıklı içme suyu sağlıklı yaşam 
koşullan sağlanacaktır. Gemlik’in en büyük sorunu 
olan kanalizasyon meselesi çözüme kavuşturulacaktır. 
Halkla, muhtarlar, işçiler, öğrencilerle belediye başka 
m periyodik toplantılar düzenliyecek halkımızın istek 
leri yerine getirilecektir. Çocuklarımızın sağlıklı ye
tişmeleri için oyun alanları kurulacaktır. Gençlerimi
zin sportif etkinlikleri göz önüne alınarak spor tesis 
leri yaptırılacaktır. SHP’nin belediyecilik anlayışında 
nüfus suistimaline kesinlikle müsade edilmiyecek- 
tir. Gemlik’in geri kalmış bölgeleri dengeli ve eşza
manlı projelerle kalkındırılacaktır. Tek tek küçük ya
tırımlar yerine dengeli ve birbiriyle bütünleşen proje 
ler Gemlik’te devreye girecektir. Şehir içi ve dışı ula 
şım projeleri halkımıza eşit ve büyük hizmetler ve 
recektir.

Partimizin ilkeleri olarak insan sağlığını tehdit eden 
unsurlarla mücadele ederek, insanların sağlıklı yaşa
masına yardımcı olunacaktır. Gemliklinizin ivedelik- 
le hastaneye kavuşturulacaktır. Böylece .çok büyük 
dönüşümlerin beklendiği Gemliklinize SHP’nin beledi
yecilik anlayışının çerçevesinde en kısa zamanda çok 
yönlü planlama ve uygulama otoritesi kurarak en 
iyi hizmet verilecektir. Tüm içtenlikle partimizin ço 
ğulcu demokratik ilkeleri zaten bunu gerektirmekte 
dir. Sosyal demokrat dünya görüşü insanları kent ya 
şantısından dışlayan değil, kentin yaşantısına katan 
bütünleştiren planlama içeriğini gerçekleştirmeyi 
amaçlar.

SHP Gemlik’te konut alanları, ticari alanları sorunu 
nu kentleşme olgusu içinde arsa, altyapı, konut bü
tünlüğünü gören bir yaklaşımla çözecektir. Şurası bir 
gerçek ki Gemlik’te sorunlar az değildir. Fakat biz 
SHP olarak bu sorunları bilimin ışığında halkımızın 
desteğiyle çözmeye talibiz. Dürüst bir yönetimle hal
kımız el ele vererek sorunları çözecek güçtedir. Geç
miş dönemlerden gelen Gemlik’in dağ gibi sorunları 
tizleri yılgınlıklara düşürmeyecektir. SHP halkımızla 
e- ele gönül gönüledir. 26 Mart’ta SHP Gemlik halkın 
dan en iyi ve dürüst hizmeti verebilmek için yetki 
isteyecektir. Bizler üzerimize düşen sorumluluk yükiü 
arabayı yürütecek güçteyiz. Bu düşünceyle yerel 
seçimlerin halkımıza hayırlı olmasını dileriz.

İLAN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1— İdaremize ait 1 adet belediye tipi otobüs kasa 
onarım işi 2886 sayılı yasanın 35. maddesinin c fıkrası ! 
hükümleri dahilinde açık teklif usulü ile ihaleye çıka
rılmıştır.

2— İhale bedeli tutarı 12.000.000.- olup bu işe ait 
geçici teminat bedeli 360.000.- TL.dır.

3— İhale 15.2.1989 saat 15.00 de Gemlik Belediyesi 
encümeni huzurunda yapılacaktır.

4— İhaleye iştirak edecekler en geç 15. 2. 1989 günü 
saat 14.00 de belediyede hazır bulunacaklardır.

5— Bu işe ait teknik ve idare şartname S.K.O. İşlet
mesinde görülebilir.

İ. Hakkı ÇAKIR
( Basın 2 ) Belediye Başkanı

KAYIP

Gemlik Nüfus Memurluğundan aldığım Nüfus Cüz
danımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Arif ÖZKAN

KAYIP

Bursa Bağ-Kur Şube Müdürlüğünden almış olduğum 
153553979 Nolu Bağ-Kur kartımı kaybettim.

Hükümsüzdür. Emin DEM1REL

sağlık köşesi

HAZIRLAYAN 
Dr. ALİ ÖZGÜR

Alkol Kullanma
Sayın okurlar birçoğumuz zararsız diye hitap ettiği 

miz alkolün etkinlerini gördük. Şimdi alkol kullanma 
yı etkileyen faktörleri görelim.

Alkolizma sıklığım tayin etmek için bîr sene içinde 
karaciğer sirozundan ölenlerin sayısı esas alınır ve 

. toplum içindeki komplikasyonlu alkoliklerin sayısı 
" siroz, ’ gastrit, delirium korsakof psikozu ile belirlenir.

İntiharlar;
Hastahanelere baş vuran intihar teşebbüsleri ve 

başarılmış intiharların büyük bir kısmını alkolikler 
teşkil eder.

Meslek;
Alkolizmaya işçiler arasında diğer meslek organla 

rında daha sıklıkla rastlanmaktadır. Her 100 işçiden 
beşinin alkolik olduğu testât edilmiştir. Fakat, alko 
Uzmanın hafif ve orta derecelerinde iş hayatında be 
raberce yürütebildiği görülmektedir. Alkoliklerde iş 
kazaları da daha sık meydana gelmektedir.

Sosyal, kültürel faktörler;
Alkolizma üç derecede ele alınmaktadır.
1. Social driking dediğimiz ve bugün için toplum 

hayatında mutad ve kabul edilebilir sayılan içme şekli.
2. Şar hoşluk;
3. Anormal (patolojik) sarhoşluk. Ayrıca alkol kul 

lanma yaygınlığı sosyal seviye, din, yaş, cins ve et 
nik gruplar gibi çeşitli faktörlerin rolüde önemlidir. 
Birçok toplumlarda sıkıntı derecesi ile içki nisbeti 
arasında bir paralellizim görülmektedir. AnXiety-coun 
ter anxiety horton teorisine göre gelişmemiş toplum 
larda şahı şiarın sıkıntıdan kurtulmak için müzik, spor 
tif faaliyetler yerine alkolü tercih ettikleri belirlen
miştir. Dahası ise bu toplumlarda erkeğin aile içeri
sindeki otoritesinin azalması veya aşın tersi, ve top
lum düzeni ile aile arasındaki münasebetlerin iyi ge
lişmemiş olması da bir etmendir. Gelişmiş topluluk
larda ise çocuklukta çocuğa tanınan müsamahanın az
lığı oranında erginlik çağında çok içme eğilimi; çocuk
lukta arzunun artması ve imrendirilme oranında sar
hoşluğa karşı bir özenme ve erginin emosyonel bağlı
lıktan hoşlanmayışı ve haz duymayışı oranında içkiye 
düşkünlük husule gelmektedir.

İlkel toplumlarda iptila yapıcı davranışlara rastlan- , 
mamıştır. İlkel topluluklarda alkolizma çok nadir gö
rüldüğü tesbit edilmiştir. Gelişmiş kültürlerde ise al
kolizma çok defa problem doğurucu niteliktedir.

Alkolizmada psikolojik oluşumun çocuk-ergin (baba, 
anne ve diğerleri) arasındaki çatışmadan doğduğu ka
naati uyanmaktadır. Örnek : Çinliler gibi babanın ha
kim olduğu topluluklarda alkolizma derecesi çok dü
şük bulunmuştur. Baba otoritesinin çok zayıf olduğu 
topluluklarda (İsveç tipi ailelerde) alkofizma ve sar
hoşluk çok yüksek seviyededir.

Milliyet
Amerikan tipi ailelerde alkol küçük yaştan başlar { 

ve ekseriya yemekle şarap içilir. Bu toplumda yemek
le ikram edilen bir miktar alkolü reddetmek ayıp sa
yılmaktadır. Yahudüerde alkofizma oranı çık düşük
tür, buna karşılık alkol kullanma oldukça yaygındır. 
İçki genel olarak aile toplan ularında, düğün, nişan 
gibi merasimlötie içilir. Alkol almanın hafif oerecde- 
ri daima teşvik görür. Ağır dereceleri ise hoş karşı
lanmaz. iptila çok nadirdir.

Memleketimizde çocukların alkol alması bahis ko
nusu olmadığı gibi, ysn yetişen gençlerin de alkol kul
lanmaları hoş karşılanma makta. Buna mukabil, deli
kanlılık ve erginlik safhasında bir çeşit “erkeklik tas
lamak". “aile baskısından kurtulmak" gibi kabul edil
mektedir Mutad bir içki ikramı sadece bazı çevreler
de bir kadeh Hkör veya viski tarzında olmaktadır. Bu
nun dışında, her yemekte içki alınması adeti yoktur. 
Adeta nâlh içki gibi telâkki edilen rakmm içilme
si belli bir seremoniye muhtaçtır. Ekseriya akşamları 
soft-ada meze yemekle ve arkadaşlarla içilir. Bu da 
alkolizma oransn azaltan sebeplerden biridir.

Alkolizma derde deva olmamalıdır.
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SIRASI GELDİKÇE

SOSYAL

Sn. Nezih Dimili, ÇAĞRI'daki köşesinden “HAYIRLI 
OLSUN.” başhklı yazısında, Kafoğlu Sabun ve Pirina 
Fabrikası hakkmdaki duygularını ve düşüncelerini dile 
getirip, ileri görüş ve isabetli kararlarından ötürü Ka
foğlu yöneticilerini .tebrik edip kutladı ya.. Methiye 
düzmekle nitelendirildi KÖRFEZE BAKIŞ’ca. övdüğün 
Kafoğlu'na bak dercesine şu manşeti attı “KAFOĞLU 
FABRİKASINDA İŞVERENİN TAVRI NE GETİRE
CEK?, — İŞVEREN SENDİKASIZ İŞÇİLERİ CİDDİYE 
ALMIYOR.” Haberin içeriğinde de sosyal demokrat 
ben ve bir değerli arkadaşımın sosyal demokratlığın
dan şüphesini ima yollu dile getirmek istiyor, özellik
le benim. Sosyal Adaletten ne anladığım soruluyor. 
Eksik olmasınlar, gazetelerinin sütunlarının da tarafı
ma açık olduğu belirtiliyor.

Sosyal Demokratlar yalnız emeği tanıyıp, onu öv
mekle, sermayeyi, tanımayıp sövgü ve yergi ile yü
kümlülermiş gibi bir düşünce yanlış ve sakat bir dü
şüncedir, Sosyal Demokratlar, emeğe de sermayeye 
de eşit hak tanırlar. Demokrasiyi, emek ve sermaye
nin dengelendiği, birinin diğerine tahakküm etmediği 
bir rejim olarak görür, benimser, yaşatırlar.

Sosyal Demokratlar, en yüce değer emeğe, bu eşit
likte rüchan hakkını yani önceliği kullanırlar. Devletin 
olanaklarından öncelikle Emekçiler istifade ettirilir
ler. sosyal güvenlikleri sağlanır.

Emek kutsaldır, çünkü insanın yaratıcı gücüdür. 
Emekçi, üretendir, ter dökendir, gözünün nurunu ve 
rendir, artı değer yaratandır. Hesabı, kitabı, makina- 
sı, binası ve canı teslim edilebilen, değerli varlıktır 
emekçi. İnan Tamer şuna inanır, bunu savunur. Ka
foğlu işvereni de, demokrat düşünce taşır. Tüm bu 
saydıklarıma inanır. Bu vazgeçilmez gerçekleri ka
bul eder. Ücret, emek ölçüsünün tam ve doğru karşı 
bğı olamaz İnancındadır Çalışanları arasında ki dü 
şünce farklılıklarına saygı duyar. Öyle olmasa, De
mokrat Partili Avni Malgıl, CHP’Ii ve SHP’li İnan 
Tamer, SHP’li İbrahim Koç, TİP’in ilk Gemlik ilçe baş 
kanı Remzi Ertürk aynı çatı altında barınabilip, çalış 
tınımı idi. Bu gün büe, çahşanlar dilediği partiye gi- 
retilmiş, dilediği partiye oy verebilmiştir. Bu yolda 
hiçbir telkin, hiçbir baskı yapılmamıştır. İşverence 
ve yöneticilerce. Çahşanlar, o kadar de mokr attırlar- 
ki; kendi sorunlarını, kendileri halledebilmektedirler. 
Hiçbir lidere ve öncülüğe lüzum görmemektedirler. 
Bir sendika gibi, bir sendikanın belkide alamayacağı 
haklarını, kendileri işverenden alabilmektedirler.

Çahşanlar üzerinde bir baskı, bir korku olsa, Sayın 
Ülkünün konuştuğu Kafoğlu işçisi veya işçileri olanı 
biteni tam bir rahatlıkla söyleyebilirini hiç. Çahşanlar 
demek iş güvencelerinden emin. Demek, eme- ■

Şimdi de Sıra Heyecanı Başladı
DYP GEMLİK Belediye Başkan Aday Adayları : 
Mehmet Turgut, Haşan Dillioğlu,

BELEDİYE MECLİS ADAYLARI ;

Ali Acar, Tank Aşçı, H. Mehmet Avcı, Seyhan Ay
dın, İsmail Balaban, Hakkı Biliz, Şahabettin Cantay, 
Mehmet Çakıcı, Bekir Çakır, Burak Çorum, Ekrem 
Düzgün, Muhsin Eker, Hüseyin Er, Emine Müjgan E- 
renoğhı, Fikret Görücü, İsmail Gül, Abdullah Güler, 
Raif Güney, Cemal Kahraman, Medi Karaduman, Ta 
rner Kaplan, Hayrı Karakaş, Sevim Koçdemir, Hüseyin 
ince, Halk S. Leblebicioğlu, Doğan Malgil, Dursun Ali 
Okumuş, Nazif öksüz, Ünal Özbostanlar, Haşan Pir, 
Osman Emir Sel, Ayhan Sertkaya, İbrahim Seç, Mah 
mut K. Solaksubaşı, Ali Sönmez, İsmail Kemah, Hüse 
yin Şanlı, İbrahim Şeker, Cafer Şener, İbrahim Talan, 
Mustafa Türkmen, Sadullah Ucan, Abdullah Uzan, Ah 
met Tekin, Fikret Ünay.

DYP KÜÇÜK KUMLA Belediye Başkan Adayı :
Örner Bal
BELEDİYE MECLÎS ÜYELERİ :
Haşan Acar, Abdullah Akceylan, Aslan Bıyıker, Ab 

duüah Efe, Kadir Dinçer, Nuri Can, Bilâl Erman, Ali 
Çeltik, Necdet Ertetik, Nurettin Esen, Nihat Genç 
türk, Ali Kaygısız, Refik Malatya, Haydar Pamuk, 
Hüseyin Sertdemir, öral Soygan, Şükrü Süs, Mustafa 
Tekin, Ahmet Şahin, Göksel Yazıcı, Erol Yıldırım, 
Koray Beştaş.

DYP UMURBEY Belediye Başkan Adayı :
Pars Dönmez
BELEDİYE MECLÎS ÜYELERİ :
İbrahim Aksoy, Hüseyin Ceviz, Hüseyin Çam, Coş 

kurt Dağdelen, Mehmet Ergun, Ali Osman. Erol, ibra 
h*m Kandemir, İbrahim Köksal, Ömer Küçük, Emin 
Marargr/z, Osman Öney, Ali Celâl Pehlivan, Mehmet 
>ntnrk, Emfcı Tunç, Yu«uf Tuncel, İsmail Uludağ,

A1ÖAJL1ET
İnan TAMER

ğe baskı yapılmıyor, işçi korkutulmuyor.
Emeği dikkate almıyor diye itham edilen Kafoğlu 

işvereni, Sosyal Demokratlığı herkesçe malum, kendisi 
emekçi, düşünceleri bilinen İnan Tamer’i tam 26 yıl en 
yetkili organlarda oy sahibi, söz sahibi, ve kendini 
temsilci kılıyor. 13 toplu iş sözleşmesinde hep emek le
hine kullandığı oyundan ötürü kınanmıyor, sen kimden
sin Arkadaş denilmiyor. SHP Yönetim Kurulu üyesine 
de, büyük bir güvenle hesabını, kitabını teslim edebili
yor. Dahası var, liretimde çalışanların iş terbiyelerine, 
namuslarına ve,vicdanlarına olan aşırı güvenden ötürü, 
başlarına bir işçiyi Halil ELbasan’ı atıyor. Eğri otura
lım doğru konuşalım, 440 sayılı yasa yürürlükte olma
sına rağmen, kaç kamu ye kaç özel sektör işyerinde 
bu durumda işçiler yönetime katılabiliyor?. Bu mudur 
emeği ve işçiyi dikkate almamak.

Şu önemli gerçeği hep beraber bilelim. Türkiye’de 
Milli Sanayi bacak sallıyor. Kendilerine yabancı ser
mayeyi ortak almak zorunluluğunu duyuyor. Bilhassa 
yağ ve sabun sanayii perişan. 20-25 yıl önce ilçemizde 
ve yöremizde kaç. sabunhane vardı, şimdi kaç tane?. 
Yabancı sermayeli deterjan sanayii sağlığa zararlı ol
duğu en yetkili ağızlarca ifade edilse de geniş mali im
kanları sayesinde beyin .yıkıyor, deterjanı artan mik
tarlarda satıyor. Enflasyon, pahalı kredi, az işyerini 
kapatmadı ülkemizde. Gemlik Yağ Sanayi ve Kafoğlu 
pirinayağı fabrikalarını kapattılar. Kolay mı bu Kafoğlu 
için. Türkiye’nin ilk sanayicilerinden. Bugünün süper 
sanayicilerin esamesi mİ okunuyor o zamanlarda. İlk 
defa Kafoğlu kurmuş Türkiye’de pirinayağı fabrikala
rını. öncülük etmiş Milli ürünlerini Sanayiine. İbretle 
düşünülerek, ve'üzülünülecek bir durum değilmidirbu..

Bale, , Kardeşim Bülent, gençsiniz, siz bilemezsiniz. 
O Kafoğlu’nun pirina ateşi ile bir Gemlik’in fakiri ı- 
smdı. O Kafoğlu’nun parası, ile njce kimsesiz, düşkün 
ve garibin cenazesi kaldırıldı. Q Kafoğlu’nun parası 
ile atı ölen o günün yük taşıyıcısı ât arabalara koşulan 
at alınarak, arabacıların ekmek parasını çıkarması 
sağlandı. O Kafoğlu’nun kapısından bugüne .kadar hiç 
kimse kolayına eli boş çevrilmedi, öyle toplu sözleş
me filan'yokken çalışanlarına' Ev yaptı Kafoğlu. Has
talanan elemanlarını Amerikan, Alman Hastanelerin
de en iyi şekilde tedavi ettirmeye çalıştı. Hastaların 
geride kalanlarına çalışmadıkları halde maaşlarını 
kesintisiz tam ödedi, İlçemize bir cami yapti. Gazi 0- 
kulü’na en büyük maddi katkıyı; Kafoğlu yaptı. Bir do
ğum polikliniği inşa etti yöre insanı yararlansın diye 
Bursa’ya. vee.. yıllar yılı en yüksek vergiyi verdi Dev
letine, acımasız.

' Tüm bu sıraladığım ve çoğu kişinin bildiği gerçek
ler Sosyal Adalet değil de nedir acaba..

Halil Yaprak, İbrahim Zambakkaya.

DYP ARMUTLU Belediye Başkan Adayları :
Erdoğan Tokatlıoğlu, Nail Kozlu, A. Hikmet Marcan 
BELEDİYE MECLÎS ÜYELERİ :
Şükrü Armutlu, Ömer Aydıner, Metin Ateş, H. Ca

hit Bilen, Mehmet Bostancı, Seyfi Çetinkaya, Mehmet 
Elbaş, Mehmet Eren, M. Fuat İzmitlioğlu, Halit Y. 
Karabulut, Süleyman Fehmi Kayar, İbrahim Küçük, 
İbrahim Ocak, M. Yalan Pamuk, Ali Sağdıç, Ali So- 
niş, Mustafa Selvi, Ali Serez, Vahdettin Uzunal Şük
rü Yıldırım.

Taraftarlar birbirine girdi

Amatör Sporun 
Kara Günü

ilçe sahasında pazar günü oynanan Azotspor-Kera- 
metspor karşılaşması sırasında kavga çıktı. Kavgada, 
Keramebspor taraftarlarından iki kişi yaralanırken 
Gemlik'ti bir kişi de gözaltına alındı.

Maçın ikinci yansı oynanırken, telörgü dışında tri
bünlerde meydana gelen olayda Orhangazi’li ve Gem 
lik'li taraftarlar birbirine girdi. Taşlı, sopalı kavgada, 
Kerametspor taraftarlarından Erdal Yılmaz ve Süley 
man Yaşar başlarından yaralanırken, kavgayı başlattı 
ğı ve küfür ettiği iddiasıyla Gemlik’li Yavuz Göral da 
volis'tarafından gözaltına alındı., *

EKMEĞİMİZ KÜÇÜLDÜ
400 gramlık sütlü, çavdar 
ve mısır ekmekleri 250 li
radan, sütlü, soya unlu ve 
kaşarlı ekmekler de 350

liradan satılacak. Yine 400 
gramlık kepekli ekmeğin fi 
yatı da 200 lira olarak be
lirlendi.

Gayrimenkul Açık Artırma ilanı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi

Satış Memurluğundan
Dosya No. : 1989/2'

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 
26.5.1988 tarih ve 988/246 sayılı karar gereğince satıl- « 
masına karar verilen aşağıda belirtilen gayrimenkul J 
açık artırma ile satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu Sicilinde kayıtlı tapunun Osmaniye 
Mahallesi Mezarlık Alfa. Mevkiinde kain 5-0-1 pafta, 720 
ada, İ parselde kayıtlı 84.00 m2 arsa 420.000.- TL bedel ■ 
ile satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI : A

1— Satış 3. 3.1989 Cuma günü saat 11.00 den 11.20’ye 
kadar Mahkeme Kaleminde açık artırma suretijde ya
pılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 
75 ini ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuu
nu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. 
Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taah
hüdü baki, kalmak şartı ile 13.3.1989 Pazartesi günü 
saat 11.00 ile 11.20 arasında ikinci artırmaya çıkarıla
caktır.

Bu artırmada rüçhanlı alacakların alacağını ve sa- . 
tış masraflarını geçmesi şartıyle % 40 nisbetinde artı
rana ihale olunacaktır.

Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin % 20 nisbe
tinde pay akçesi veya bu miktar kadar milli bir ban
kanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış 
peşin para ile yapılır, alıcı istediğinde 20 günü geçme
mek üzere mehil verilir. İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer ilgililerin irtifa hakkı sahiplerinin bu gay-, 
rimenkul üzerindeki haklarının hususiyle faiz ve mas
raflara dair olan iddialarını belgeleriyle birlikte onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi tak
dirde hakları tapu sicili ile .sabit olmadıkça paylaşma
da hariç bırakılacaktır.

Satış bedeli, hemen veya verilen mühlet içersinde 
ödenmezse İ.t.K.nun 133. ncü maddesi gereğince ihale 
feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden 
alıcı ve kefilleri mesul tutularak hiçbir hükme hacet 
kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebi
leceği bir yere dairede asılı olup, masrafı verildiğinde 
isteyen alıcıya bir örneğinin gönderileceği, satışa işti
rak edenler şartnameyi görmüş ve müncLrecatun ka
bul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenle 
rin 1989/2 sayılı satış dosyamıza başvurmaları, dellali- 
ye, damga resmi, tapu harç ve masraflarının ile ihale 
bedeli üzerinden % 10 K.D.V. alıcıya aittir. İlan olunur. 
İc. İf. K. 126 Mehmet Sadık Şafak
(ilgililer tabirine irtifak Yazı işleri Müdürü 
hakkı sahipleri dahildir)

(Basın 3)

Foto Ceren
Baba kız emeğimizle hazırladığımız CEREN AİLE 

STÜDYOSU’na gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok 
mutluyuz.

Şimdi ise gençlere, yeni nişanlılara ve düğünü ola 
cak gençlerimize MÜJDE!.. Uzay manzaralı, şömüne 
dekorları ve modem perde çeşitlerimizle çektireceği 
niz hatıra fotoğraflarınız olağan üstü anlam kazana 
çaktır. Her nevi fotoğraflarınızı çektiğimiz gibi, cebi 
nizi de üzmeyeceğiz. Doğum günü veya eğlenceleriniz 
de makinanız yok diye üzülmeyin. Makinayı bizden 
temin edebilirsiniz.

Dükkanımıza gelip tanışmamız menfaatinizedir. 
Acele istenen vesikalıklarınız bir çay içene kadar 
hazırdır.

Video çekimleri kaliteli ve VHS, BETA1\ÎAX kont
rollü teslim edilir.

BUYRUN, GELİN, TANIŞALIM.

FOTO CEREN

Ahmet Dural Meydanı (havuz karşısı) GEMLİK
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REFAH PARTİSİ

BELEDİYECİLİK İMAR İŞİDİR 

İMAR İSE MİMAR İŞİDİR.

CEMAL AYBEY
Mimar Mühendis

GENLİK BELEDİYE BAŞKAN 
ABAYI

REFAH PARTİSİ
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