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ADLİYE VE GÜVENLİ’LİLER KAYNAK BAŞINDA ÇATIŞTI

Su kavgası büyüdü
Adliye Köyü tarafından kullanılmakta olan Karapınar 
kaynan suyunun Güvenli Köyüne çevrilmesi sonucu 
çıkan olaylar büyüdü. Kaymakam Vekili İsmail Hak
kı Çalık’ın Adliye Muhtarına yazdığı yazı üzerine su 
yatağı çevrilince çatışma çıktı.

Jandarma eşliğinde Karapınar’a çıkan Adliye Köyü er
keklerini, Güvenli Köyünden kadınlar taşlarla karşıladı 
Kadınların saldırısını Jandarma önlerken ormanın deği
şik yörelerinden silah sesleri geldi. İki köylü grubu ara
sında küfürleşmeler oldu.

İlçemize bağlı Adliye ve 
Güvenli Köyleri arasındaki 
su kavgası geçtiğimiz hafta 
içinde yeniden alevlendi.

Güvenli'ye akan suyu ken
di köylerine aktarmak üze
re Jandarma denetiminde 
Karapınar’a çıkan Adliye er
kekleri, Güvenli kadınlarının 
saldırısına uğradı. Jandar- 
ekipleri kadınları Karapınar 
yöresinden uzaklaştırmaya 
çalışırken, ormandan kısa 
süreli aralıklarla kalabalığın 
bulunduğu bölgeye ateş a- 
çıldı. Ormanın değişik böl
gelerinden açılan ve yakla
şık 10 dakika süren ateş so 
nucunda şans eseri kimse 
yaralanmadı. Ancak, kur- 
şunlann birkaçının kalabalı
ğın bulunduğu bölgeye düş
tüğü gözlendi.

OLAY NASIL BAŞLADI

Gemlik Kaymakam Vekili 
İsmail Hakkı Çaltk'tn Çar
şamba günkü "Karapınar

SHP İnegöl’de 
Miting Yapıyor

Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti İnegöl İlçe örgütü "Ha
yat Pahalılığı protesto ve 
erken seçim" için miting dü
zenliyor.

SHP İlçe Başkanı Erkan 
Mutman, 5 Ağustos günü 
yapılacak mitinge ilçe örgü
tü olarak tam kadro katıla- 
caklannı bildirerek, parti ü- 
yelerinin de hazır bulunma
sını istedi.

TÜGSAŞ işçisine Kıdem Zammı
Gemlik Gübre Sanayii A- 

nonim Şirketinde çalışan 
5-10 ve 15 yıllık işçilere kı
dem ikramiyesi verildi.

Geçtiğimiz hafta TÜGSAŞ 

HAFTAYA BAKIŞ

’ TAT İ L
Kadri GÜLER

Her çalışan insanın dinlenmeye, bir başka deyişle 
"tatN"e büyük İhtiyacı var.

Şöyle işten, çevreden, toplumsal olaylardan uzak, de
ğişik bir çevrede, doğa ile başbaşa geçirebileceğiniz gün
leri hep özleriz.

Bu yıl Kurban Bayramının Temmuz ayına ve hafta or
tasına gelmesi, izne çıkacakların tatil süresini biraz daha 
uzattı.

Değişik bir mekanda tatil yapma olanağını elde edince, 
Ege sahillerinden Bodrum'a dek gittim.

insanın burnunun dibinde deniz dururken, masraf ya
parak uzaklara gitmesi İçin cidden o yörenin artık tatil 
yapma özelliğini yitirmiş olması gerekir.
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kaynak suyunun kullanma 
hakkının Adliye Köyü’ne ait 
olduğu tarafından tesbit e- 
dilmiştir." yazısı üzerine Gü
venli Köyü’ne akan suyu 
kendilerine çevirmek için 
Karapınar’a çıkan Adliye 
Köyü erkekleri Güvenli’li ka
dınlarla karşılaştılar. Kara
pınar’a Jandarma denetimin 
de çıkan Adliye Köyü erkek
leri, kadınların taşlı sopalı 
saldırısı üzerine çalışma ya
pamadılar.

Kadınlar Jandarma tara
fından, yöreden uzaklaşma
ları için verilen süreyi aşıp, 
zaman zaman saldırılarını 
sürdürdüler.

SİLAH' SESLERİ

Saat 13.00 sıralarında ka
dınların tekrar hareketlen
mesiyle kıraç arazi savaş 
alanına döndü. Bu arada, 
silah sesleri duyulmaya baş 
ladı. Ormanın çeşitli yerle
rinden çıkan sesler, ortalığı 
iyice karıştırdı. Kadınlar ken 
dilerinri yerden yere atarak 
"Bu suyu bizden başka kim
se içemez. Su bizim. Ölürüz 
de suyumuzu vermeyiz." 
diye bağırdılar.

Ormandan kısa süreli a- 
ralıklarla açılan ateş sonucu 
şans eseri kimse yaralanma 
dı. Ancak kim tarafından a- 
tıldığı belirlenemeyen kur
şunlardan birkaçının kalaba 
lığın bulunduğu bölgeye düş 
tüğü gözlendi.

Jandarma yetkilileri, or-

Gemlik Tesislerinde düzen
lenen törende 5 yıllık işçiye 
1 aylık, 10 yıllık İşçiye 1,5 
aylık, 15 yıllık işçiye ise 2
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mandan açılan ateşin kuru 
sıkı olduğunu söylediler. Bir 
başka Jandarma yetkilisi de 
olay yerinde bulunan gaze
tecilere yaptığı açıklamada 
ateş edenlerin bulunması i- 
çin çevrede operasyona 
başlayacaklarını ifade etti.

SU ADLİYE'NİN

iki koy arasındaki kavga
nın silahlı çatışmaya dönüş
mesiyle Perşembe günü Ka
rapınar’a çıkan Gemlik Kay
makam Vekili İsmail Hakkı 
Çalık, Karapınar’ın Adliye 
Köyü’ne ait olduğunu söy
ledi.

İsmail Hakkı Çalık imza-

DEVLET HASTANESİ 
SINAVLARI SONUÇLANDI

Geçtiğimiz hafta yapılan 
Devlet Hastanesi sınavı so
nuçları açıklandı.

32 kişinin alınacağı sınav 
lar için 25 Temmuz 1989 
Çarşamba günü Endüstri 
Meslek Lisesi’nde yapılan sı 
navlara 419 kişi katıldı. Ya
zılı sınavlarının sonuçları a- 
hndıktan sonra, sözlü sınav 
lar Bursa Sağlık Müdürlü- 
ğü'nde yapıldı. Sınav sonuç
ları dün Bursa Sağlık Müdür 
lüğü'nde açıklandı. Buna gö 
re memur sınavlarını kaza
nanlar şunlar : Cafer Uludağ 
Günesen Elaldı, Kamil Se
rim, Gülçan Yurtsever, Ah
met Aydın.

Hara Komutanı 
Emekli Oldu

Gemlik Askeri Veteriner 
Araştırma Enstitüsü ve Eği
tim Merkezi Komutanı Kd. 
Alb. Namık Nami Yurtışık e- 
mekli oldu.

Namık Nami Yurtışrk’ın e- 
mekli olması üzerine bu gö
reve Veteriner Hekim Albay 
Muzaffer Kuş getirildi.

Kd. Alb. Namık Nami Yurt 
ışık’ın emekli olması üzerine 
7 Ağustos günü Askeri Ha- 
ra’da bir tören düzenlene
cek. Törende emekli komu
tan İle görevi devralan ko- 
rutanın özgeçmişi okunanak 
Daha sonra devir-teslim ya
pılacak. Bu arada komutanla 
ra bröve ve şilt takdimi ya
pılacak.
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sıyla, geçen Çarşamba gü
nü Adliye Köyü Muhtarlığı'- 
na gönderilen yazıda "Kara- 
rapınar kaynak suyunun 
kullanma hakkının Adliye 
Köyü’ne ait olduğu tarafım
dan tesbit edilmiştir. Adliye 
Köyü'nün bu suyla ilgili ola 
rak yapacağı çalışmalara 
Güvenli Köyü’nce müdahale 
edilmemesini, herhangi bir 
müdahalenin tesbiti halinde 
sorumlular hakkında yasal 
işlem yapılacağının bilinme
sini" denildi.

Öte yandan Adliye Köyü 
Muhtarı, Ali Bayrak olay ye 
rinde kimliği belirsiz kişiler
ce sıkılan kurşunların, ken-

Daktilografi sınavlarını ka 
zananlar : Nuran Akçil, Öz- 
türk Şahin.

Hizmetli sınavlarını kaza
nanlar : Recep Yaşar Koca
baş, Turgay Üretem, Musta
fa Alkış, Serap Aygün, Mus
tafa Balta, M. Adnan Tun, 
Mehmet Gülge, Kenan 'Ay
dın, Özcan Demirci, Nejdet
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EMNİYETTE
İlçe Emniyet Müdürü İs

mail Hakkı Çalık, demek 
yöneticileri ve gazino işleti
cileriyle toplantı yaptı.

Göreve atandığından beri 
çeşitli meslek gruplarıyla 
sık sık toplantılar düzenli- 
yen İlçe Emniyet Müdürü İs
mail Hakkı Çalık, geçtiğimiz 
günlerde Şoför ve Otomo
bilciler Demeği Başkanı E- 
mir Doğru, Küçük Esnaf ve 
Sanatkarlar Derneği Başka, 
nı Şükret Solmaz, Avcılar 
Kulübü Başkanı

ve gazino sahiple
riyle görüştü.

Belediyenin 
Telefonları 
Değişti

Yeni binalarına geçen 
Gemlik Belediyesinin tüm 
telefon numaralan değişti.

Daha önce 11387 olan 
Belediye Başkanlık makam 
telefonu şimdi 14520 oldu. 
Belediye Santralının telefon
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dilerine değil, devlete sıkıldı 
ğını öne sürdü. Muhtar Bay
rak "kanuni yoldan sorunu 
çözümlemeye çalışıyoruz. 
Devlet Karapınar’ın Adliye 
Köyü’ne ait olduğunu ispat
lamış. Bunlar hala ne istiyor 
anlamıyoruz. Sıkılan kurşun 
lar bize değil, devlete sıkıl
mış oluyor" dedi.

DURUŞMA GÜNÜ

Adliye ve Güvenli 'köyleri
ni birbirine düşüren Karapı
nar yakınlarındaki olaylar
dan birgün sonra. Güvenli 
Köyü tarafından Gemlik As
liye Hukuk Mahkemesinde
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Villa sahibi, Belediyeyi “partizanlık’Ta suçladı

Şadırvanlı Garaja Yıkım
Umurbey’de Nurettin Dur

muş adlı vatandaş, villasının 
bahçesinde yaptırdığı üstün 
de şadırvan bulunan garajı 
ruhsatsız olduğu gerekçesiy
le yıkan Belediye yönetimi
ni "partizanlık"la suçladı.

Nurettin Durmuş, Örencik- 
bey Caddesi 4 numaradaki 
villasının bahçesine birbu- 
çuk milyon lira harcayarak 
yaptırdığı garajın neden yı
kıldığına anlam veremediği-

TOPLANTI
Toplantıda ilçe sorunları

nı ele alan Çalık, "Gemlik’in 
en önemli sorunlarından bi
ri araç parkı. Fabrikalara iş
çi götüren servis araçlarını 
bir süre Tibtel Oteli önünden 
kaldıracağız. Bu uygulama
da aksaklık olmazsa devam 
edeceğiz." dedi.’

Emniyet Müdürü daha son 
ra gazino işleticilerinin so
runlarını dinledi. İşleticiler, 
işyerlemin kapanış saatleri
nin 01.00 den 02.00 ye alın
masını istediler. Bu konuda 
karan Kaymakam Coşkun 
Ertürk verecek.
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Nacaklıda 
Sular Azaldı

Gemkk su şabeteMHl bes 
teyen ana kaynak Nacaklı 
Deresinde suyun azzâmas 
sonucu ilçede de su sâantb- 
sı başladı

Geçtiğimiz hafta içinde o- 
portmanlann üst tatianna 
su çıkmaması sonucu vatan 
doşlardon şikayetler gelme
ğe başladı.

Belediye Başkam Nezih 
Dimili, su Mtanboı üzerine 
gazetemize yaptığı oçddo- 
moda, programlı su dağıtı
mına başlanacağını söyledi 
Dimili şöyle konuştu :

"İlçemizde su sriantısmm 
daha çok go üd.ğû Kumla 
Yolu kooperatif konuttan. 
Topçular Caddesi, Use Cad
desi ve Askerlik Şubesi d 
varlarına vanalar koyarak 
program'ı su vereceğiz. Han 
gi mahallelere hangi saatler 
arasında su vereceğimizi 
saptayıp vatandaşlara du
yuracağız. İlçenin su sıkmb- 
sı, şebeke yapımının tamam 
lanmasından sonra giderile
ceği kanısındayım. Kaçak-
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ni söyledi. Durmuş, "Beledi
ye partizanlık yapıyor. DYP*- 
lilerin ANAP’lılan bu villa
larda yaşatmayacağız, de
diklerini hep duyuyoruz." de 
di.

Umurbey Belediye Başka
nı Pars Dönmez de, yıkılan 
garajın ruhsatsız olduğunu, 
yapılan uyanya ve 30 gün 
lük süreye karşın mal sahibi
nin ruhsat için başvuruda 
bulunmadığını belirterek, “16 
Haziran'da mühürledik, bir 
aydan fazla sûre geçmesine 
rağmen başvurmadı 21 Tem 
muz’da yıkım koran eldik ve
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Sosyal Dayanışma 
Vakfı Sünnet
Yaptırıyor

Gemlik Sosyal Dayanışma 
ve Yardımlaşma Vakfı, bu 
yıl da yoksul çocuktan sün
net ettirecek.

Vakıf tarafından yapılan 
oçüdamoda. çocuklarını sun 
net ettirmek isteyenlerin 15 
Ağustos 1989 tarih ns kadar 
Kaymakamlıktaki Vakıf Sek-
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Birinci Sayfanın Devamı

X X
Bodrum'u, rahmetli Cevot Şokir'ln kitaplarından, gaze

te yazılarından tanırdım. İlk kez bir okul gezisi sırasında 
öğretmenlerle bir gece konaklama olanağını 5 yıl önce 
yakalamış, tadı kursağımda kalmıştı.
Bu gidişimde Bodrum’u değişik buldum. Halikarnos'ı 

birkaç y>l İçinde betona gömmüşler.
Güzelim beyaz kentin, mistik yapısı, nasıl olmuşsa ge

cen zaman içinde yok edilmiş, iki katlı yapılaşma iznine 
karşın, dağlara dek beton konutlar inşa edilmiş. Beton 
yapılardan soluk alınacak yer kalmamış insana...

Öfkemizin en güzel köşelerinden biri Bodrum. Bodrum'u 
Bodrum yapanlarla. Bodrumlular çevrenin böylesine şu
ursuzca değişeceğini sanırım beklemezlerdi.

Şehir içindeki bir otelde, bir gece konaklayıp, ertesi 
gün denize girmek istediğimizde, " Bodrum İçinde denize 
girilmiyor” yariitfnı aldım.

Bu güzel kentte yaşayan binlerce kişi, denize girmek 
İçin yüzldrce kilometre uzaklardan gelmişlerdi. 
Deinek buranın da içine etmişler ki denizine girilmiyordu!

Bodrumlular deniz için çok yakındaki Gümbet kıyıları
nı tercih ediyorlar.

'Biz de öyle yaptık.
Gümbet, Bodrum'un kuzeyinde, 4 kilometre uzaklıkta. 

Yani bizim Küçük Kumla gibi yakın Bir kıy/'şeridi. Bir do-, 

ga harikası.
Yakıcı güneş, tuzlu su, pırıl pırıl kumsalda binlerce' ta

tilci, kendini salıvermiş denize...
Gümbet kıyısı bir renk cümbüşü. Deniz içi sörf yapan

lar, paraşütle saldan kalkıp yine sala inenler, yelkenliler, 
gezi motorları, kotralar, üstlüler ve de üstsüzler diyarı...

x x

İmar planı yapma yetkisi Belediyelere verilince Ege ve 
Akdeniz kıyıları da çok kısa zamanda yağmalanarak be
ton yığınına dönüştürülmüş. Bunun en güzel örneği Bod
rum Turgırtreis’te görmek olası.

Turgutreis kumsalı olmayan' bir kıyı kasabası. Bod
rum'a doğru yaklaşık 25 kilometrelik yol boyunca birkaç 
küçük kumsala rastladım. Kayalık bir yapılaşma içinde, 
denizi gören hr 'karış topra küstüne adına " villa" dedik
leri iki katlı yapı ile doldurulmuş ve doldurulmalktalar...

Bu yapıların bir çoğunun kooperatif kuruluşları oldu
ğunu söylüyor konuştuklarımız. Başlangıcı belli ama ne

TİL
zaman biteceği belli olmayan binlerce konut..

Yeşilin görülmediği bu kıyı şeridinde, genellikle kaya 
dikenleri arazileri kaplamış. İnsanın aklının ucundan geç
meyen şeyler olmuş buralarda. Batık bankerler bü
yük kredi kullanan işadamları, gelip bu arazilerden bin
lerce dönümünü satın almışlar.

Beşe aldıklarını, onbeş gösterip yüklü kredileri kopar
mışlar, Bankerler batınca, Tasviye Kurulları parselleyip 
bu arazileri parasını kaptıranlara vermiş.

Bu düzensizlikler içinde sağlıklı gelişmeler yok değil. 
Güzel, temiz oteller kurulmuş Bodrum kıyılarında. Ama, 
bu işte de bir denge kurulmamış. Parası olan veya kredi 
alan herkes otel yapmış.

Bodrum’un girişinde bile oteller var. Yani şehrin 4-5 
kilometre ötesinde, dağın tepesinde.

Bu nedenle yatak sayısı oldukça artmış .yörede. Böyle 
olunca fiyatlar geçen yılın yarısına inmiş.

Gümbet’te iki kişilik sıcak sulu, havuzlu, sıfır kıyı bîr 
otelde, yarım pansiyon konaklama 80 bin lira. Sabah ve 
akşam yemeği’ açık büfe.

Yalnız konaklama, 50-60 bin lira. Denizden geriye doğ
ru çıktığınızda fiyatlar daha da ucuzluyor. 30 bin liraya 
değin düşüyör.

Geçen yıl iki kişilik bir oda 'konaklama ücreti 80 bin li
ra imiş. Otelciler geçen yıl kazandıklarını bu yıl kazana- 
mamanın stkınıtsını yaşıyorlar.

Esnaf kalabalıktan memnun, herkes birşeyler yemek 
içmek zorunda.

x x

Tatil 'güzel. Dinlenebilen inşânın üretime katkısı mutla
ka farklı. Bunun için devlet, tüm çalışanların' 'tatil yap’mâ 
olanağını sağlayıcı önlemler almalı.

Herkesin kullanabileceği tatil kredileri, ."villa" tipi ko
nutlar yerine otel, motel, pansiyon tipi tatil yerleri planlı 
bir şekilde yapılıp, bizim insdhimıza da yararlandırılma- 
lı.

Bugünkü şekliyle olursa, çalışan ‘kesim kolay kolay ta
til yapamaz.

KıV'ılârmdifnızciaki boş yatak kapasitesini, iç turizme yö
neltmek gerekli. Akdeniz kıyılarında tatil yapılacak mev
sim süresi Marmara'ya göre daha uzun.

Bu konuda bazı iyimser adımlar görüyoruz. Devletin bir 
an önce devreye girmesi gerekli. Ortadirek Bakanı Sayın 
İlhan Aşkın'da yıllardır sahillerimizde tatil yapan bir kişi. 
Sanırım bu konuyu inceler ve gerekli girişimlerde' bulunur.

sağlık köşesi

Pratisyen Hekim Kimliği
Pr. hekim hastalıkların çoğuna teşhis koyabilir hasta

ya gerekli ilaçlan tavsiye eder ve tedavi yollarını gösterir. 
Yâni hekimlik bir dala bağlı değildir. Ancak, belirli bir 
dalda ihtisas yapmakla birlikte, genel hekimliğe devam e- 
den pratisyen hekimler vardır. Böylelerine “yetkili hekim" 
adı verilir. Ancak pr- hekimler de sadece yaptıktan öğre
nim ve şahsi tecrübeleriyle yetinmeyecek bilimin ilerle
melerini izlemek bilgilerini yenilemek ve kendilerini geliş
tirmek zorundadır. Genel hekimlik, hekimliğinin bütün 

• dallan arasında en fazla fedakarlık isteyenidir. O, bir aile 
doktoru olarak, günün ve gecenin her saatinde çağalara 
uymak, acil vakalara yetişmek zorundadır. Pek çok insa
nın hayatı onun doğru teşhisine çabuk müdahalesine ve 
yerinde tedavisine bağlıdır.

NUR TEKNİK
TELEVİZYON VİDEO MÜZİK SETİ SERVİSİMİZ 

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

GÜNÜNDE TESLİMLE

HİZMETİNİZDEDİR.

NURETTİN SEMİZ
Eski Belediye karşısı 'Kat 2 Tel ; 11866 Gemlik

İLAN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz Orhaniye Mahallesinde 3194 sayılı kanunun 18. 
maddesi uygulaması işi 2886 sayılı 'kanunun 35. 'maddesi
nin (c) fıkrası hükümleri dahilinde açık teklif usulü, ile 
12.8.1989 günü saat 14.00'de Belediye Başkanlığı odasın

da yapılacaktır. »

1— İşin keşif bedeli 3.458.943.- TL. olup geçici temina

tı 105.000.- TL.dir.

2— Yeterlilik belgesi için :.

a)- (E) grubu müteahhitlik karnesi aslı veya onaylı ör
neği, b)- Âlet ve donanım bildirisi, cf- Mali durum bildirisi 
d)- Teknik personel bildirisi, e)- Bitirmiş olduğu veya de
vam eden işlerine ait belgeleri ile açıklanan taahhüt bil
dirisi, f)- 1989 yılı tasdikli oda belgesi.

3— İhaleye katılabilmek için son müracaat tarihi 
11.8.1989 günü mesai saati bitimine kadardır.

4— Bu işe ait şartname ve sözleşmeler Fen işleri Mü

dürlüğünde görülebilir.

5— Posta ile yapılacak müracaatlardaki gecikmeler 
dikkate alınmaz. Keyfiyet ilân olunur. 31.7.1989

Av. Nezih DİMİLİ

Basın : 32 Belediye Başkanı

KAYIP

Erzurum İH Ispir İlçesinden aldığım Nüfus Hüviyet Cüz
danımı ve Ticaret Odası Kayıt Kartımı kaybettim.

Hükümsüzdür. Hüseyin ERDEM

•a ' i..................

İ KAYIP
Artvin İli’ Şavşat İlçesinden almış olduğum Nüfus Hüvi

yet Cüzdanımı ve sigorta kartımı kaybettim.

Hükümsüzdür. Nurbay DURSUN

I

I
I
İ 
t

i

İLAN
Gemlik Sulh Hukuk Hakimliği 1989/136-172

Gemlik İlçesi Umurbey Kasabası Parsbey Mahallesi 
038/01 cilt, 67 sayfa ve 62 hanede nüfusa kayıtlı 1961 do
ğumlu AHMET BALTA'nın hükümlü babası KÂMİL BAL- 
TA’ya MK. 357. maddesi gereğince VASİ TAYİN EDİLMİŞ
TİR. İlan olunur.

,'■11^— MM*»

I MANASTIR 1
Mangal Restaurant

Et - Piliç - Köfte 
Zengin Balık Çeşitleri 

| Kendine Özgü Spesiyal ile }
Hizmetinizde 

। Düğün - Sünnet ve Cemiyetlere Verilir s

Tlf 11342 }
Kumla Ynlıı - Gemlik t

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK 
DOĞRAMALIN KERESTE VE 
AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

İSMET DAĞ VE OĞULLARI
Tel : İş : 11205 — Ev : 11254-12835
ORHANGAZİ CAD. NO. 30 GEMLİK

MCM MM» «MM MbMb iMM «MM a>MM «MM Mm

( SAYIN VELİ
f I

| Bütünleme sınavları sandığınız kadar J 
| uzak değildir.

Çocuğunuzun sınava hazırlıklı gitme- ■ 
| si için dersanemiz kurslarına vakit ge- ı 
| çirmeden kaydınızı yaptırınız.

| Çocuğunuz sınıfını geçsin.

I ÖZ ONUR Fen Dersanesi
( Akmantar Pasajı Kat 3 - Tlf : 12440 Gemlik |
I
b o», » «M**

| Yamanlar Ticaret ]
^TELEVİZYON — VİDEO — BUZDOLABI — MÜZİK SETİ| 

HÂLİ — HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ 
ALINIR SATILIR — ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR. }

HAŞAN YAMAN

4î J İstiklal Cd. Fınn Sk. (Ziraat Bankası karşı aralığı) 

GEMLİK
X Kayhan Danış Sk. Altuntaş İşhanı No. 5/4 BURSA • 

(Tekelin doğu aralığı) TLF : 226364

DÜĞÜN — NİŞAN SÜNNET VE 
ÖZS. GÜNLERİNİZDE

VİDEO Çekimi Yapılır
Müracaat : Körfez Matbaası Tlf : 11787 GEMLİK
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Basından Seçmeler
X

SU YANIYOR...
ARZU YILMAZ

Bir orman mühendisinin ileri sürdüğü çok ilginç bir 
sav var; diyor ki, "Türkler yeşilin ve ağacın , kıymetini 
bilmeyen bir ulustur. Zamanında, Orta Asya'yı kurutup, 
toslarını taraklannı toplamış, Anadolu'ya göçmüşler... 
Şimdi de Anadolu’yu çöle çevirmedeler..."

İç Anadolu'nun eski halini bilemem ama, bugün tam bir 
kara iklimin hüküm sürdüğü, çorak ova ve yaylalardan o- 
luştuğunu görebiliyorum...

Dahası, koskoca yarımadanın ortasını hallettikten son
ra giderek kuzey, batı ve güney yönlerinde faaliyete ge
çildiğinin de ne yazık farkındayım...

Bir kibritlik ömrü olan ormana karşı savaş açmış gibi
yiz... Öyle ki. kurunun yanında yaşın da gürültüye gittiği, 
çamın yanında zeytinin de yanıp kül olduğu günler yaşa
maktayız...

Gemlik'ten gelen bir arkadaşımız dün, havadan sudan 
söz edercesine bir orman itfaiye aracın:n yanından geçip 
gittiğini haber veriyordu... Ve bakıyordum, olayın gaze
telerde alacağı yer. Mehmet Efendi'nin gecekondu yangı
nından öte gitmiyordu çoğu kez...

Oysa sıcak ve uzun yaz aylarında kuşatma altındayız 
sanki... Hemen her kıyı bölgesinden ayrı bir yangın ha
beri geliyor.

Ateş hattındayız...

x x

Orman yangınları ile paralellik gösteren bir diğer olay
lar zinciri de, civar köylerde yaşanan "su kavgalan" kuş
kusuz... Birbirine komşu köylerin paylaşamadıkları dere
ler, çoğu kez kanlı kavgalar, giderek kan davalarına dö
nüşmekte.

Çünkü, yakılan ormanların yerlerine açılan tarlaları e- 
kip biçmek için, “su" gerekiyor insanlara...

Oysa ne yazık, ülkenin en yağışlı, suyu en bol bölgesi 
Marmara’nın göbeğinde. Bursa köyleri giderek su yüzün
den daha çok kavga eder oluyorlar... Kavganın sonunda 
ise hep aynı manzara... Alev alev yanan ağaçlar...

x x

Dünkü gazetemizin manşetine altı sütuna yatırılmış bir 
fotoğrafa baka kaldım... İhsan Bölük'ün objektifinden a- 
deta bir savaş alanı görüntüleniyordu...

Mavi berelilerin kuşatma altına aldığı bir dairenin için
de yerlere kapanmış, bağıran ağlayan kadınlar, arkada 
akıp giden Karapınar...

Adliye köyüne verilen Karapınar suyu nedeniyle. Gü
venli köyü kadınlarının ayağa kalktığı anlatılıyordu ha
berde.

Olay yerine gelen Adliyeli erkeklere taş ve sopayla sal
dıran bu kadınların kocalan, babaları ve oğulları neredey- 
di bilinmez ama, arkadaki ormandan kuru sıkı atılan silah 
sesleri duyuluyordu çok geçmeden...

Bu bir avuç suda kopan fırtınayla, Karapınar kıyısı sa
vaş atanına dönüyordu...

—Ve az ötede sahil boyu alev alev yanan ormanlar, bu. 
gün Karapınar'da yarın akpınarda, sarıpınarda, morpı- 
narda yaşanacak benzer kavgaları müjdeliyordu...

Şimdi ak, kara, san, mor pınarların yataklarına taş dol
durup, yollarını değiştirmek kavgası verilirken, sormak 
gerek, onlar da kuruduğunda, gökteki bulutların mı yolu
nu çevireceğiz?

Kimbilir belki yağmurun kavgasını yapacağız yarın...
Çünkü su yanıyor...

(Bursa Hakimiyet 29.7.1989)

| Marangozlar - Bıçkıcılar
| Matbaacılar

BURSA'DA, SÎZLERE YILLARDIR, ŞERİT TESTERE, PLANYA VE KALINLIK BIÇAKLARI, ŞERİT TESTERE 
BİLEME TAŞI SATIŞI YANINDA, ŞERİT TESTERE KAYNAĞI, PLANYA VE MATBAA BIÇAĞI BİLEME HİZMETİNİ 
VERİYORDUK.

ŞİMDİ YENİ BİR HİZMET SUNMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ.
OTOMATİK VE HASSAS MAKİNALARLA ELMAS UÇLU DAİRE TESTERELERİNİ BİLEMEYE BAŞLADIK.
SİPARİŞLERİNİZİ BEKLER, İYİ İŞLER DİLERİZ.

ÖZDALLAR TİCARET
MESUT ÖZDAL
ELMASBAMÇELER YÜKSEL SK, NO. 87 — B U R S A TLF. : 146946

stüdyo

I
İS 
f
I 
i

OTOMATİK PRİNTER BASKI CİHAZLARI İLE 
FOTOĞRAFLARINIZDA KALİTE - GÜVEN -1 GÜNDE W 

TESLİMAT VE CAZİP FİYAT UYGULAMASIYLA 
SİZ SAYIN GEMLİK'LİLERE HİZMET ETMEKTEN 

GURUR DUYAR.

1 adet amatör resim 195 TL.
. 36’hk film tabı toplam 7900 TL.

36’lık film 5900 TL.
24’lük film 4900 TL-
Vesikalık resimleriniz (12 adet) 4000 TL.

(24 adet) 6000 TL.I 
S 
ER FOTOĞRAFÇILIKTA AKLINIZA TAKILAN TÜM SORULARI

i GELİN BİRLİKTE EN İYİ ŞEKİLDE ÇÖZELİM. 6
Adres ; Pazar Cad. No. 11/B .GEMLİK W

ERBE SİGORTACILIK
Eleman Arıyor

Tatildeki ÖĞRETMEN arkadaşım, 
Üniversitedeki ÖĞRENCİ Kardeşim, .LİSE

Mezunları ve sigortada çalışmak

İSTEYENLER;

Maaş % +50 PRİM 
ile çalışarak;

GEMLİK, KUMLA, UMURBEY ve

çevrelerini kendinize ÇALIŞMA 
alanı seçin KAZANIN

Tel : 204870
Tuzpazarı Saner İş Merkezi A Blok K. 3 No. 42

BURSA

I 8
t AKDOĞANLAR I
fi MOTİF DUVAR KAĞIDI BAYİİ VE S 

NALBURİYE TİCARETİ

Hüseyin Akdoğanlar

DUVAR KAĞIDI VE POSTER KAPLAMA 
a HALIFLEKS H
fi PARKE |
H MARLEY DÖŞEME a
fi FASARİT |

BADANA VE YAĞLI BOYA İŞLERİ Ö
fi - İTİNA İLE YAPILIR. |

İ İ
S İstiklal Cd. Gürle İş Merkezi Nö. 13 Tlf : 12132 g

I İ

S 
I 
İ ■
E

Gayrimenkulun Açık Artırma ilânı 
Gemlik icra Müdürlüğünden

Dosya No. : 1989 7

1—) Bir borçtan dolayı satılmasına karar verilen, Gem
lik tapu âcilinin Hamidîye Mahalle» Altıntaş Mevkünde 
kain pafta : 33, ada :: 119 ve parsel 38 de kayıtlı 200/2445 
hissesinin bilirkişi tarafından 10.000.000- Ura kıymet tak
dir edilen bahçe,

2—) Gemlik Küçük Kumla Köyü Mandra Mevkiinde 
kain pafta ; 13, parsel : 447, de kayıt'ı 4100 metre kare 
miktarındaki bahçe ve zeytinlik 8.000.000.- Ura kıymet tak 
dir edilen taşınmaz,

.3—) Gemlik tapu sicilinin Küçük Kumla Köyü kara ar
kası yolu mevkiinde pafta ; 51 ve parsel: 2794 de kayıttı 
1730 metrekare miktarındaki zeytinlik bilirkişi tarafından 
6.000.000.- Lira kıymet takdir edilmiştir.

4—) Gemlik Küçük Kumla Köyü Esetli Mevkiinde kain 
pafta : 59, parsel : 3464 de kayıtlı 1540 metrekare mikta
rındaki zeytinlik bilirkişi tarafından 5.000.000.- Ura kıy
met takdir edilen toplam (4) parça taşınmaz satışa çıka
rılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 4.9.1989 Pazartesi gününe tesadüf eden gün

de :

1_ Nolu sırada yazılı taşınmaz, saat 9.10 ile 9.30 ara

sında,

2— Nolu sırada yazılı taşınmaz, saat 9-40 ile 10.10 ara

sında,

3— Nolu sırada yazılı taşınmaz, saat 10.10 ile 10.30 ara 

sında,

4— Nolu sırada yazılı taşınmaz, saat 10.40 ile 11.00 çı
rasında Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma ile yapı
lacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 ini 
ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve sa 
tış masraflarını geçmek şartıyle ihale' olunur. Böyle bir 
bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak şartiyle 14.9.1989 tarihi tesadüf eden Perşembe 
günü aynı yerde ye aynı ikinci artırmaya çıkarılacaktır.

■Bu artırmada rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış 
masraflarını geçmesi şartiyle % 40 nisbetinde artırana 
ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıyme
tin % 20 nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar, 
milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. 
Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 20 günü geçme
mek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi, ihale karar 
pulu, tapu harç ve masrafları ile % 10 K.D.V. alıcıya ait
tir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3— İpotek .sahibi alacaklılarla irtifak hakkı sahipleri 
bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 
haklan Tapu Sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan ha

riç bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ö- 
denmezse İcra ve İflas Kanununun 133. maddesi gereğin
ce ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 30 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hük
me hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5— Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebil
mesi için dairede açık olup masrafı verildiğinde isteyen 
alıcıya bir örneği gönderilebiir.

6— Satışa iştrak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün- 
derecatını kabul etmiş sayılacaktan, başkaca bilgi olmak 
isteyenlerin 989/7 esas sayılı dosya numarasıyla müdür
lüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İc. İf. K. 126)
(+) İlgililer tabirine irtifak hakkı İcra Müdürü 
sahipleri de dahildir. Basın : 31

Satılık Arsa | _ SKapaklı Köyü köy içinde deniz ke- M 
£ narında 650 m2 arsa satılıktır.
0 Tel. : 13800 Gemlik ®
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H Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gürçay Pasajı
K No. 5 - Tlf : 4223 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı
«5 Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
fi _’Un-Jlıt-n UF-®-

SAYFA 4

Su Kavgası Büyüdü
açılan davanın' duruşması, 
taraftan biroroya getirdi.

Duruşmada Hakim Nihat 
özyurt, önce Güvenli Köyü 
Muhtan’nı çağırdı. Ancak, 
köylüleri Muhtar Recep Ka
kan *ın bir haftadır, ortalarda 
görünmediğini söylediler. 
Güvenli Köyü adına Avukat 
Okan Öge girdi, öge, "Za
man verilsin tapuyu araştıra 
lım." dedi ve yer tesbiti is
tedi.

Adliye Köyü Muhtarı AH 
Bayrak da. "Su kaynağı bi
zim Adliye Köyü'nündür. Pı
narın bulunduğu bölgenin 
haritasını da ibraz ediyo
rum. Ayaca bu kaynağın bi 
zim olduğuna dair Gemlik 
Asliye Hukuk Mahkemesinin 
18 Temmuz 1986 tarihli ka- 

■rannı da sunuyorum." dedi.
Duruşmada davacının tes

Belediyenin 
Telefonları
lan fse 14521'den 28'e kadar 
9 hatlı oldu.

Belediye ile görüşmek is
teyenler, doğrudan santral 
He görüşüp, iç hatta istediği 
görevliyi arayabilecek.

TÜGSAŞ işçisine 
aylık maaş tutan kıdem ikra
miyesi ğdendi.

Öte yandan Petrol-İş Sen 
diası Bursa Şubesi Başkanı 
İsmet Yrğrt’te işçilere plaket 
armağan etti.

bit İstemi üzerine yerin tapu 
kayıtlarının araştırılması 
için süre verilmesi, krokile
rinin çıkarılması için İlçe Ö- 
zel İdare Müdürlüğü'ne yazı 
yazılması ve bilirkişi tayin 
edilmesi kararıyla 19 Eylül 
1989 tarihine ertelendi.

SAVCI İFADE ‘ALDI

Diğer yandan, duruşma 
sonrasında da, Perşembe 
günkü olaylarla ilgili olarak 
jandarma tarafından belirle
nen bazı kişilerin Cumhuri
yet Savcijlığrnca ifadeleri 
alındı. Cumhuriyet Savcı Yar 
dımcısı, sırasıyla Adliye Kö
yü Muhtarı Ali Bayrak, ihti
yar heyeti üyeleri Haşan 
Kahraman, Kerim Kılıç, Ya
şar Paker ve Metin Köse'nin 
daha sonra da Güvenli Kö
yümden Sıddıka Ata ve Ay
şe Yılmaz isimli kadınlar ile 
ihtiyar heyeti üyeleri İsmail 
Gülezer, Abdullah Şan, Hü
seyin Şen ve Muzaffer Tu- 
ran'ın ifadelerini aldı.

Sosyal Dayanışma 
reteriiğine başvurmaları is
tendi.

Sosyal Yardımlaşma ve. 
Dayanırma Vakfı sünneti 25 
Ağustos günü yapılacak.

Öte yandan Gemlik Küçük 
Esnaf ve Sanatkarlar Der
neği de bu yıl yoksul çocuk
ları sünnet ettirecek. Bunun 
için ’ dernekte kayıtlara baş
landı.

Kd. Alb. Namık Nami Yurtışık 
Kimdir :

Namık Nami Yurışik 1934 yı
lında Samsun'da doğdu. 
1960 yılında Veteriner Hekim 
Teğmen olarak Silahlı Kuv
vetlere katıldı.

Merzifon Hava Üssü, A- 
masya Eğitim Tugayı, Do
mal Hudut Taburu, Gemlik 
Eğitim Merkezinde görev 
yaptıktan sonra 3 yıl Askeri 
Veteriner Fakültesi Biyo 
Kimya Asistanlığı yaptı. Da
ha sonra ARGE Biyo-Kimya 
Laboratuvar Şefliğinde bulun 
du. Savunma Sanayi Daire 
Şartname Şube Müdürlüğün 
den 1984 yılında Gemlik As
keri Veteriner Araştırma Ens 
titüsü Eğitim Merkezi Komu 
tanlığına atandı.

Yurtışık 1984 yılından beri 
görevdeydi.

Şadırvanlı
24’ünde uyguladık.” şeklin
de konuştu. Belediye Başka
nı, partizanlık suçlamasına 
ilişkin de "Çok ayıp, Ben o 
vatandaşın hangi partiden 
olduğunu bile bilmem." dedi.

Süper indirimli
Plastik ve Ebonit Akü Fiatiarı

FİKRET AKÜ’DE
Amacımız Halka Hizmet

Tlf : 14599 Gemlik

*
*
* *

Nacaklı’da
Sular
Azaldı
lar önlenince suyumuz arta
cak.”

Nezih DimJi, içme suları
nın kirliliği konusunda çı
kan söylentilerin yersiz ol
duğuna da değinerek, "Su
larımız sürekli Merkez Sağ
lık Ocağı Boşkan’ığı dene
timinde klorlanıyor; Şimdi 
klor oranını daha yükselttik. 
Kirlilik söz konusu değildir" 
dedi.

GALERİ ZAMAN

Televizyon - Video - Buzdolabı 
Müzik Setleri — Çamaşır Makinaları ve 

tüm dayanıklı tüketim malları 
alım satımı

Tel. : 14479
Belediye İş Sarayı No. 26 Gemlik

Devlet 
Hastanesi 
Sınavları
Mamal, (İlkokul mezunlan) 
Kadir Kocaman, Şaban Yıl
dız, Mahmut Köse, Faik Sey- 
men. Hayati Koyun, Ertan 
Güneş, Salih Coşkun, Ah
met Tokyay, Ahmet Aslan, 
Mustafa Akkan, Haşan Ya
vuzlar, Oktay Erlunç, Hüsa
mettin Satık, Harun Konak, 
Gencay Karadeniz.

*
* Kaptan Emlak ve
î Döviz Bürosu
$
* .. ..

HER TURLU ARSA, İŞYERİ, DAİRE,

& VİLLA, OTO ALIM VE SATIM BÜROSU

#
& Tel : 13763

Nizam Pasajı No. 7 Gemlik
*

* *

$
* *
* *

Gemlik 2. Kordon 
Alemdarlar Apartmanında

* Kaloriferli * Asansörlü *Isı Camlı
* Isı Yalıtımlı I Parkeli Hidroforlu 

*150 m2 kullanım Alanlı
M Süper Lüx DairelerI

Manastır’da
* Kaloriferli * Parkeli * Oto Parklı * Yeşil Alanlı 

* Yaz ve Kış Oturulabilecek * 90 m2 Net Kullanım Alanlı Satılık Daireler

ERKUILAR İKŞ44I
Ahmet Dural Meydanı Erçek Pasajı Kat 1 Gemlik 

Tel. : 14488 Ev : 14499-14499



YIL : 17

SAYI : 818

8 AĞUSTOS 1989 SALI

Fiyatı KDV Dahil 200 Lira

gemlik
KÖRFEZ

Matbaamızda 
Nişan, Nikâh, Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık 
TU : 11797 Gemlik

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1971

TEMELİNİ DEVLET BAKANI İLHAN AŞKIN ATTI

Kumlc’ya milyarlık 
kanalizasyon

Deniz kirliliği tehlikesini gösterdi

KÖRFEZDE TİFO SALGINI
Mudanya'nın Altıntoş-E- 

ğerce kıyılarında verilen 
'Tifo' alarmından sonra, hal
kın belediye hoparlöründen 
uyarılması- Körfez'deki tetik 
kenin boyutlarını açıkça or
taya koyuyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tara; 
tından yapılan, labratuvar öl 
çümlemestnde Mudanya ve

GEMLİKTE TEHLİKEDE

İl Sağlık Müdürlüğü ele
manlarınca 7 Temmuz 1989 
günü Gemlik-Armutiu arasın 
da 21 noktada al:nqn deniz 
suyu örneklerinden Hinde 
kirlilik görüldü. Buralara 
Kaymakamlıkça "Denize gir 
mek tehlikelidir" levhası ko
nulması için ilgililere emir

Yaz aylarında nüfusu 50 bin kişiyi aşan Kü
çük Kumla'ya yapılacak kanalizasyon şebeke
siyle, öteniz kirliliği bir ölçüde azalacak. Pro
je ile 90 bin kişilik yerleşimin fosseptikleri 
deniz yoluyla deşarj olacak.

Tesisin temelini atan Devlet Bakanı İlhan 
Aşkın, yaptığı konuşmada, hükümetin bele
diyelere yardımı sürdürdüğünü belirterek, 
“kaynaklarını iyi projelere yönelten beledi
yeler başarılı olmaktadırlar”' dedi;

Zeytinbağı kıyılarında koli 
basili oranının 100cc deniz 
suyunda tehlike sınırı olan 
1000 yerine 2 bin 400 olduğu 
saptandı. Koji basilinin içme 
suyunda az oranda bile ol
ması çok tehlikeli sonuçlar

verildi.
İlçe Kaymakamlığından 

dün Merkez Sağlık Ocağı 
Başkanlığına yazılan bir ya
zı ile denize girilmesi tehli
keli yerlere uyan lehvalan 
konulması için gerekli ön-

Küçük Kumla kasabasının 
dev kanalizasyon şebekesi
nin temeli Devlet Bakanı İl
han Aşkın tarafından atıldı. 
Aştan, törende yapağı konuş 
mada Küçük Kumla'ya bü
yük hizmetler yapıldığını söy 
fedL

Cumartesi günü saat 11.30 
da Kumla Ortaokulu önün
de» düzenlenen törene Devlet 
Sakan; İlhan Aşkın katıldı. 
Başkan Aşkın, Kumla girişin 
det büyük bir konvoy tarafın 
dan alkışlarla karşılandı. Ba 
kan için yolda dana kurban 
edildi. Bakan ve konvoyu 
daha sonra Küçük Kumla 
sahilinde tur atarak, temel 
atılacak yere geldi.

Sevgi gösterileriyle karşı
laşan Bakan'tn yanında A- 
NAP Bursa milletvekilleri 
Ertuğrul Önlü, İsmet Tavlaç 
Bunsa Valisi Erdoğan Şahin-

Eacâmeaden et ve çaya zam 

Kıyma 7 Bin 
Lira Öldü

Belediye Encümeni geçti
ğimiz hafta yaptığı toplantı
da kasap ve gazinocuların 
eleklerini görüşerek karara 
bağladı. Encümen et ve çay 
Syotionna zam yaptı.

Gamalarda tir bardak 
Cdy 250 liradan 300 liraya 
yükselirken, kahvehane- 
erde 150 liradan 200 liraya 
aktı

Devamı Sayfa 4' te 

HAFTAYA BAKIŞ

TRAFİK ÜZERİNE
KADRİ GÜLER

Gemlik'te Emniyet Müdürlüğünün kurulmasından sonra, 
İlçede trafik konusunda yapılan girişimler halk tarafından 
beğeni ile izleniyor

Minibüs Garajındaki kargaşa artık yok. Trafik polisle
rinin Ahmet Dural Meydanında yanlış park eden araçla
ra karşı sürekli uyarısı takdire değer.

öte yandan, Trafik Şube Müdürlüğüne bir motorbisikle- 
Ön rerifmesı, motorize ekibi güçlendirdi.

lekele Meydanındaki düzenleme sıkı takip edildiği sü
rece yaradı oloooğo benzer

Tüm bunların yanında ilçe Trafik Komisyonunca alı
nan korada Sun^pek, Soruşan ve TÜGSAŞ işçi otobüs 
ier'ne ayrılan yerin doğru olduğunu sanmıyorum.

Devamı Sayfa 2 de

oğlu. Emniyet Müdürü Ali 
Akan, ANAP İl ve ilçe yöne 
ficileri hazır bulundular.

Temel atma töreninde, ko 
nuşan Küçük Kumla Beledi
ye Başkanı Abdullah Aslan, 
halka hizmeti. Hakka hizmet 
kabul ederek göreve başladı 
ğını ve bugüne kadar Küçük 
Kumla'ya büyük hizmetler 
getirdiklerini söyledi.

Yaptığı hizmetleri bir bir 
anlatan Aslan, konuşmasını 
şöyle sürdürdü :

"İmar planının kabul edil
mesinden sonra sahil bandı 
arka yollarını açtırarak hiz
mete soktuk. Bundan sonra
ki hedefimiz taşıt trafiğini 
tamamen geriye alarak, kıyı 
yolunu vatandaşın gezmesi
ne ayıracağız. Kasabamızda 
su sorunu çözülmüştür. 12 
kilometre uzaktan getirmek
te olduğumuz yeni kaynak 
suyunun akıtılmasıyla daha 
güzel içme suyuna 'kavuşa
cağız. Bu arada iskelemizi 
de büyüttük, daha çok mo
torun istifadesine sunduk. 
Şimdi ise 3 milyar lira tuta-

7 kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı

GÜVENLİ KÖYÜNE 
JANDARMA BASKINI

A'dlîye ile Güvenli Köyü 
arasında başlayan su kavga 
sı devam ederken, geçtiği
miz hafta meydana gelen o- 
laylor üzerine ilçe Jandar- 

rında dev bir hizmeti daha 
başlatıyoruz. Kanalizas
yon şebekemizin tamamlan
masıyla Kumla’nın temel bir 
meselesi daha çözünle ka
vuşmuş olacak. Ancak, Bele 
diye Başkanı olarak sakinler 
deh isteğim, belediye'ye olan 
taahhütlerini ve katılım 
paylarınız; zamanında yerine 
getirmeleri. Getirmezse 
niz bunun takipçisi olaca
ğım. Kasabamıza bu hizme
tin 'kazandırılmasında emek
leri geçen kişilere sonsuz

YANGINLAR
Geçtiğimiz hafta içinde 

Küçük Kumla ve Kapıkaya- 
lar mevkiinde çıkan orman 
yangınlarında toplam 12 hek 
tar alan yanarak kül oldu.

Küçük Kumla ormanlık se 
risinde cuma gecesi çıkan 
yangında 9 hektar bozuk 
fundalık alan yandı. Orman 
Bölge Müdürü Mustafa Yıl- 
maz’dan alınan bilgiye göre, 
belirlenemeyen bir nedenle

ma Bölük Komutanlığına 
bağlı güçler Güvenil Köyüne 
baskın yaptılar.

Adliye Köyüne akmakta 
olan Karapınar suyunun, 6ü 
venli Köyüne çevrilmesi ile 
başlayan olaylar, suyun Ad- 
liyeli'lere ait olduğunun Kay 
makamlıkça belirtilmesiy 
le alevlenmişti. Jandarma 
ile birlikte su yolunun Adli
ye Köyüne çevrilmesi sıra
sında Güvenli'li kadınlar o- 
lay çıkarmış, bu arada or
manlık alandan jandarmanın 
üzerine doğru ateş edilmişti.

Geçtiğimiz hafta cuma gü 
nü saat 05.00 sıralarında İl
çe Jandarma Bölük Komuta 
m Tacettin Soykök komuta
sındaki erler, Güvenil Köyü
ne! baskın yaparak şüpheli 
şahısları gözaltına aldı.

Güvenli Köyü erkekleriyle 
görüşen İlçe Jandarma Bö
lük Komutanı, olay çıkma-

Devamı Sayfa 4' te

teşekkür ederim.”
BAKANIN KONŞMASI

Törende söz alan Devlet 
Bakanı İlhan Aşkın, 1T yıl
dan b,eri. Küçük Kumla'da ta 
til yaptığını belirterek, "Ben 
de sîzlerden biriyim. Ancak 
birkaç yıldır Küçük Kumla’ya 
yapılanları gördükçe, hizmet 
getirenleri kutluyorum" dedi.

Baıkan Aşkın, Kumla ve 
çevresi için çok önemli bir 
hizmetin daha yapılmağa 
başlamasından büyük mutlu

Devamı Sayfa 4’ te

BİTMİYOR
çıkan orman yangını, funda
lık alanın yanmasına neden 
oldu. Yangın ormanı söndür* 
me elemanları, Gemlik itfai
yesi ve vatandaşlar tarafın
dan söndürüldü.

Haftanın îkinci yangını ise 
Orhangazi yolundaki Kaprka 
yalar makiliğinde, meydana 
geldi. Yine kimliği bilinme
yen kişilerce çıkarılan yan-

Devamı Sayfa 4’ te

Hükümetten yardım istedi

BELEDİYE BAŞKANI
ANKARA’DAN DÖNDÜ

Belediye Başkanı Av. Ne
zih Dimili ve yanındaki he
yet yardım almak amacıyla 
gittiği Ankara'dan döndü.

Geçtiğimiz hafta Perşem
be günü Fen İşleri Müdürü 
ve Otobüs İşletme Muhase
be Müdürü ile birlikte Anka
ra’ya giden Belediye Başka
nı Nezih Dimili İç İşleri ve 
Bayındırlık Bakanlıkları
na uğradı.

Giresun Anadolu Lisesi’ne 
gidiyordu

Genç Öğrenci 
Kendini Aştı

Bir süre önce Gemlik’e 
yerleşen Akbalık ailesinin 
14 yaşındaki Anadolu Lisesi 
öğrencisi oğulları Fırtına Ak 
balık, evde kimsenin bulun
madığı bir sırada kendini do 
laba asarak İntihar etti.

Çevresinde “içine kapalı”
Devamı Sayfa 4’ te 

doğuruyor.

Devi® teslim töreni yapıldı

ASKERİ HARA’DA
DEĞİŞTİKOMUTAN

Gemlik Askeri Veteriner 
Araştırma Enstitüsü ve Eği
tim Merkezi Komutanı Vete
riner Hekim Kıdemli Albay 
Namık Yurtışık’ın emekli ol
ması üzerine, göreve ata
nan Vet. Hekim Albay Mu
zaffer Kuş törenle görevi 
teslim aldı.

Dün, Askeri Hara’da dü
zenlenen törene Bursa Gar
nizon Komutanı Tuğ. Gene
ral Mehmet; Karateke, Gem
lik Kaymakamı Coşkun Er- 
türk, Belediye Başkanı Ne
zih Dimili, Siyasi parti baş- 
■kanlan ve resmi daire mü- 
dürteri hazır bulundu.

Askeri Veteriner Enstitüsü 
nün tarihçesinin okunmasın 
dan sonra ayrılan komutan’ 
ın ve yeni komutanın özgeç 
mişi okundu.

Ankara’dan dönen Dimili, 
gazetemize şunları söyledi:

"Başlatılmış ancak para
sızlık nedeniyle yarım kal
mış işlerin tamamlanması 
için projelerle birlikte Bakan 
Irklara uğrayıp yardım iste
dik. Başkente gidişimiz olum 
lu oldu. Gerekli sözü aldık. 
Eğer para gelirse kordon ve 
su deposu inşaatları tamam 
(anacak.”

ÇİFTE TABANCA
TAŞI GEDİĞİNE

SİLAH TAŞIM SERBEST BIRAKILIYORMUŞ...
VE DE, DİLEYEN BİRDEN FAZLA SİLAH TAŞIYABİLE

CEKMİŞ...
AMERİKAN KOVBOYLARI ÇİFTE TABANCA TAŞIRDA, 

BİZLER GERİ KALIRMIYIZ HİÇ..
AMERİKALIDAN FARKIMIZ NE Kİ..
BİR ATIMIZ EKSİK... O KADAR...

İnan TAMER

Devamı Sayfa. 4’ te.

Törende veda konuşması 
yapan Kıd. Alb. Namık Yurt 
ışık, "Bizler ikinci dünya sa 
vaşını yaşayan kuşağın in
sanlarıyız. Bu nedenle asker 
liğe olan tutkum küçüklü
ğümden başlar, şerefli bir 
görevi- bitirerek yeni bir ar 
kadaşıma devretmenin bu? 
rukluğunu ve hüznünü yaşı
yorum. Ancak, değerli komu 
tan Kuş’a bu görevi devret
tiğim için de huzurluyum. 5 
yıldır birlikte çalıştığım arka 
duşlarıma gösterdikleri di
siplin ve anlayış için teşek
kür ediyorum.” dedi.

Yeni komutan Muzaffer 
Kuş’da, temel sorunları çö 
zümlenmiş birlik teslim al
maktan büyük mutluluk duy 
duğunu belirterek, "askerlik 
te emeklilik ve tayin birer 
nöbet değişimidir. Değerli 
Komutanıma bundan sonra
ki yaşamında başarılar dile
rim" şeklinde konuştu.

Daha- sonra Emekli Alb, 
Namık Yurtışık, brövesini 
Muzaffer Kuş’a verirken, 
Kuş’da Yurtışık’a şilt arma
ğan etti.

♦ ♦
SÜRÜCÜLER UYARILDI 

Eski Ruhsatlan 
Değiştirin

ilçe Trafik Şube Müdür
lüğü, eski tip ruhsat kulla-

Devamı Sayfa 4’ te
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TRAFİK ÜZERİNE
KADRİ GÜLER

stüdyo

llçenin büyük bir otelinin önünde koca koca otobüsle
rin park etmesi, hiç de güzel değil, işçi servis otobüsleri, 
biraz ötedeki yeni kordon boşluğuna basit bir düzenleme 
yakılarak pek ala alınabilir.

Kasaplar Caddesindeki durum ise içler acısı ...
Bîr iş merkezi olan bu cadde üzerinde büyük bir işho- 

nının bulunması, benzin istasyonu, dükkanların olmadı 
trafiğin yoğunluğunu arttırıyor.

Şimdi bu cadde üzerine bir taksi durağı için 'kapalı bir 
kabin yapılıyor. Daha önce Caminin yanında bulunan ek
mek satış- kabini 5ile bir manav, belediye tarafından tahli
ye ettirilmişti". Aradan birkaç yıl geçtikten sonra bir baş-’ 
ka 'amaçla buranm yeniden işgal edilmesi, buradan çı
kartılan vatandaşlara karşı haksızlıktır. Ayrıca, trafiğin 
çök yoğun bulunduğu bir caddede tam bir karmaşa- do
ğacaktır.'

İstiklâl Caddesinde trafik kontrolü, 1 nolu aralıktan 
sonra da şıkı bir şekilde takip edilmeli. İki yönlü park, a- 
na caddede trafiğin akışını olumsuz etkiliyor.

1 nolu aralık ve Gazhane Caddesinde park yapan kam
yonlar, boş olan kordonun uygun bir yerine alınmasında 
yarar var.

' Orhangazi Caddesindeki başıboşluk daha çok Pazarte
si veSalı günleri oluyor.

Buraya yapılan seçim asfaltını görmek isteyenler cad
deye bir uğrarlarsa, milyonların nasıl heber edildiğini 
görürler.

Taksi duraklan konusundaki duyarlığa dikkat etmek 
kanısındayım. Bir duraktan kopan üç beş kişi, yeni bir du
rak oluşturabilir. Bunun örneklerini gördük. Peki önümüz
deki günlerde bu örneğin bir yenisi yaşanır ve üç beş 
taksi bir olup, yine Ahmet Dural Meydanında yer isterse 
ne olacak.

Gemlik bir bütündür. Durak konusuna akılcı ve trafiği
zorlamayan çözümler bulunmalıdır, 
duraklar oluşturulmamalıdır. Şehrin 
silik durak olmamalı.

Gemlik trafiği çözümlenmeyecek

En azından 2 taksilik 
göbeğinde 10-15 tak-

bir karmaşa değil.
Ancak, park sorunu altyapısızhk nedeniyle baş ağrıtıyor. 
Biraz daha çeki düzen verilirse sanırım bu iş çözüme ka
vuşur.

FATURA

OTOMATİK PRİNTER BASKI CİHAZLARI İLE 
FOTOĞRAFLARINIZDA KALİTE - GÜVEN -1 GÜNDE 

TESLİMAT VE CAZİP FİYAT UYGULAMASIYLA 
SİZ SAYIN GEMLİKLİLERE HİZMET ETMEKTEN 

GURUR DUYAR.

t
a

a
HAZIRLAYAN

Dr. Ali ÖZGÜR

1 adet amatör resim 195 TL.
36’lık film tabı toplam 7900 TL.
36’lık film 5900 TL.
24’lük film 4900 TL-
Vesikalık resimleriniz (12 adet) 4000 TL.

• (24 adet) 6000 TL. a Uzman Hekim
FOTOĞRAFÇILIKTA AKLINIZA TAKILAN TÜM SORULARI * 

GELİN BİRLİKTE EN İYİ ŞEKİLDE ÇÖZELİM.

Bir organ veya sistemi derinlemesine incelemek has
talıkları özel metot ve tekniklere göre tedavi etmek ama

Js Adres : Pazar Cad. No. 11/B GEMLİK S

cıyla bazı hekimler tıbbın bir 
manlaşırlar.

Tıp doktorluğu diplomasını 
tıbbın bir dalında üç-dört yıl

dalında ihtisas yapıp uz-

alan hekimlerin bazılan, 
asistan hekim olarak çalı-

a

GALERİ ZAMAN
Televizyon - Video - Buzdolabı

Müzik Setleri - Çamaşır Makinaları
tüm dayanıklı 

alım
tüketim malları
satımı

1

İ
ve

î

Tel. : 14479
Belediye İş Sarayı

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
ADİSYON
SEVK İRSALİYESİ
TAŞIMA İRSALİYESİ

*MÜSTAHStL MAKBUZU
* GİDER MAKBUZU

No. 26 Gemlik

Ayrıca Nişan, Nikah

Düğün, Sünnet

Davetiyeleri ve

Her Türlü

Basım İşleriniz İçin

Hizmetinizdedir

1 günde davetiye basılır

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf 11797 Gemlik

şıp ihtisas yaptıktan sonra uzman hekim olurlar. Opera 
tör doktor, kardiyolog psikiyatr, göz doktoru birer uz
mandırlar. İhtisas bir hekime, bir hastalık, bir organ ve 
yd bir tedavi usulü hakkında derin bilgi kazanmak ve 
mesleğinde daha etkili, daha yararlı olmak imkanını ve
rir. Onun işi bir pratisyen veya genel hekiminkinden da 
ha az zahmetli, daha az zorlayıcı, buna karşılık çoğun-
lukla daha itibarlı ve daima 
her çeşit hastalığın tedavisini 
hekimlerin aralarında birleşip 
da poliklinikler açmak eğilimi

Mutlu yarınlar.

daha kazançlıdır. Bugün 
yapabilmek için uzman 

ortak muayenehaneler ya 
doğmuştur.

MANASTIR
Mangal Restaurant

Et - Piliç - Köfte 
Zengin Balık Çeşitleri 

Kendine Özgü Spesiyal ile 
Hizmetinizde

Düğün - Sünnet ve Cemiyetlere Verilir

Tlf : 11342 
Kumla Yolu - Gemlik

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON — VİDEO — BUZDOLABI — MÜZİK SETİ 

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

HAŞAN YAMAN

İstiklal Cd. Fırın Sk. (Ziraat

Kayhan Danış Sk. Altuntaş 
(Tekelin doğu aralığı) TLF :

Bankası karşı aralığı) 
GEMLİK

İşhanı No. 5/4 BURSA
226364

Süper indirimli 
Plastik ve Ebonit Akü Fiatları 

FİKRET AKÜ’DE
Amacımız Halka Hizmet

Tlf : 14599 Gemlik

DÜĞÜN — NİŞAN SÜNNET VE 
ÖZEL GÜNLERİNİZDE

VİDEO Çekimi Yapılır
Müracaat : Körfez Matbaası Tlf : 11797 GEMLİK
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HİROŞİMA'LAR OLMASIN DİYE...

OKTAY AKBAL

X

(6.8.1989 CUMHURİYET)

Basından Seçmeler

İGeorgs Duhamel’in bir sözünü anımsıyorum : "Uygar 
İık insanın yüreğinde değilse hiçbir yerde yoktur."

Nedir uygarlık? İnsana saygıdır, insanın değerini bil
mektir; insan için en güzel yaşam koşullarını hazırlamak 
tır, insanın insana kıymasına son vermektir; barışı, huzu 
ru, sevgiyi insanlara egemen kılmaktır. Uygarlık, teknoloji 
değildir, teknik alanda gelişme değildir. Bütün bunlar in 
san yararına değilse, tam tersine insanı canavarlaştıran 
birer araçsa, teknik, teknoloji insanlık düşmanı şeylerdir.

Bugün 6 Ağustos... Hiroşima’ya ‘küçük oğlan' adlı a- 
tom bombasının atıldığı gün... Sabahın altısında bu adı 
taşıyan bomba Hiroşima'nın üstüne düştü. Birkaç daki
ka içinde on binlerce insan öldü. Kimi yanarak kül oldu, 
kimi havaya uçtu. On binlerce insan da ölümcül yara
lar aldı. Bir yıl, beş yıl, yirmi yıl sonra öldü. Ölüyor da
ha da ölecek...

x

Bugün 6 Ağustos günü Hiroşima’da büyük bir tören 
yapılacak. Dünyanın dört bir yanından gelen barışsever 
insanlar, yazarlar, bilim adamları, gazeteciler, politikacı 
iar bir kez daha barışın, insanlığın, uygarlığın savaştan 
afinmiş bîr dünya’nm kurulmasına bağlı olduğunu söy
leyecekler. Fransız yazarı Andre Fontaine hesaplamış, 
dünya insanlan her yıl silahlanmaya kendi ceplerinden 
yüz on beş dolar vererek katılıyorlarmış! İşsizlik, yok
sulluk. açlık yeryüzünde milyarlarca insanı kırıp geçirir 
ken bizier her yıl iki yüz bin lira ödüyoruz silahlanma 
yarışına!..

Belki şu anda Hiroşima’da barışsever insanlar hep bir 
İlkte şu sözleri söylemekteler : 'Biz gelecek zamanlar 
için banş isteyen dünya ulusları, nükleer silahlardan 
arınmış bir dünyamız olsun istiyoruz.’

KAYIP

Erzurum İli İspir İlçesinden aldığım Nüfus Hüviyet 
Cüzdanımı ve Gemlik Ticaret Odası Kayıt Kartımı kay
bettim. Hükümsüzdür.

Hüsnü Erdem

KAYIP

Gemlik Lisesinden aldığım Lise Diplomamı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Ayser SIĞIRTMAÇ

Satılık Daire
BALIKPAZARINDA 133 m2 DAİRE SATILIKTIR.

Müracaat ;
Tel. : 14410 - 11797 Süleyman Kardeş Gemlik

__ gemUk
KÖRFEZ

SAYIN VELİ
Bütünleme sınavları sandığınız kadar i 

uzak değildir.
Çocuğunuzun sınava hazırlıklı gitme

si için dersanemiz kurslarına vakit ge- i 
çirmeden kaydınızı yaptırınız.

Çocuğunuz sınıfını geçsin.

ÖZ ONUR Fen Dersanesi
Akmantar Pasajı Kat 3 - Tlf : 12440 Gemlik

NUR TEKNİK_________
TELEVİZYON VİDEO MÜZİK SETİ SERVİSİMİZ 

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

GÜNÜNDE TESLİMLE

HİZMETİNİZDEDİR.

NURETTİN SEMİZ
Eski Belediye karşısı Kat 2 Tel : 11866 Gemlik

AKYILDIZ
Aile Çay Bahçesi

YENİ SEZONUNU
DÜĞÜN - NİŞAN - SÜNNET YAPACAKLARA AÇTI.

CEMİYETLERİNİZDE TİTİZ HİZMET.
İTİNALI SERVİSİMİZLE HİZMETİNİZE 

HAZIR OLDUĞUMUZU SAYGIYLA DUYURURUZ.

Süleyman Akyıldız
TEL. :'10039 GEMLİK

AKDOĞANLAR
MOTİF DUVAR KÂĞIDI BAYİİ VE 

NALBURlYE TİCARETİ

Hüseyin Akdoğanlar

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

İstiklal Od. Gürle İş Merkezi No. 13 Tlf : 12132

SAYFA :3

I ERBE SİGORTACILIK 
Eleman Arıyor

Tatildeki ÖĞRETMEN arkadaşım. 
Üniversitedeki ÖĞRENCİ Kardeşim. LİSE 

Mezunları ve sigortada çalışmak

İSTEYENLER;

Maaş % 4-50 PRİM 
ile çalışarak;

GEMLİK, KUMLA, UMURBEY ve

çevrelerini kendinize ÇALIŞMA 
alanı seçin KAZANIN

Tel : 204870 
Tuzpazarı Saner İş Merkezi A Blok K. 3 No. 42

BURSA

-

| SATILIK DAİRE
Cumhuriyet Mahallesi Deniz Sitesinde j 

3 kat satılıktır.
( Kaloriferli 70 milyon )

Mür. : Saat 10.00-18.00 arası
Tel. : 13313 Gemlik

______________________________________________________|

Satılık Arsa
Kapaklı Köyü köy içinde deniz ke

narında 650 m2 arsa satılıktır.

Tel. : 13800 Gemlik

Kaptan Emlak ve 
Döviz Bürosu

HER TÜRLÜ ARSA, İŞYERİ, DAİRE,

VİLLA, OTO ALIM VE SATIM BÜROSU

Tel : 13763

Nizam Pasajı No. 7 Gemlik

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım Nüfus hüviyeti

mi kaybettim. Hükümsüzdür.
Nurettin Uğur GÜLER

ELMAMAHÇELER YÜKSEL SK, NO. 87

Marangozlar - Bıçkıcılar 
Matbaacılar

BURSA'DA, SİZLERE YILLARDIR, ŞERİT TESTERE, PLANYA VE KALINLIK BIÇAKLARI,. ŞERİT TESTERE 
BİLEME TAŞI SATIŞI YANINDA, ŞERİT TESTERE KAYNAĞI, PLANYA VE MATBAA BIÇAĞI BİLEME HİZMETİNİ 
VERİYORDUK,

ŞİMDİ YENİ BİR HİZMET SUNMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ.
OTOMATİK VE HASSAS MAKİNALARLA ELMAS UÇLU DAİRE TESTERELERİNİ BİLEMEYE BAŞLADIK.
SİPARİŞLERİNİZİ BEKLER, İYİ İŞLER DİLERİZ.

) OZDALLAR TİCARET
| MESUT ÖZDAL

BURSA TLF. : 148943

S
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HAFTAUK SİYASİ GAZETE
♦

Resmi İlanlar Tek Sütün Cm. 100 TL.
İcra ve Mahkeme İlanlan Cm. 500 TL. #
Zayi İlanlan 3500 TL. #

Demek Kongre İlanlan 85.000 TL. *

« Kooperatif Kongre İlanlan 30.000 TL. J
jgg Tüzük İlanlan 100.000 TL. m»

ABONE

Altı Aylık
Yıllık

12.000 TL.
24.000 TL.

♦ 
❖

Gazeteye gönderilen yazılar 
Vınlanmasın geri verilmez.

yayınlansın veya ya*

* Gazetemiz basın ahlak yasasına 
eder.

uymayı taahhüt

3^****$*************#£



SAHİBİ VB SORUMLU MÜDÜR
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3*aktnı ■suni trapez zt—9r.
Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gürçay Pasajı 

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

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
'camar-agv*—ir m- -1 r zeLacae.
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Kumla’ya Milyarlık Güvenli Köyüne 
Jandarma Baskını

Kanalizasyon
luk duyduğunu belirterek 
şöyle konuştu : 1

"Çevremiz tarihi ve turls- 
Onemli olan bu güzellikleri 
koruyabilmek ve geliştirmek 
tir. Burada da görev yöneti
cilere düşmektedir. Yönetici 
nereden başlayacağını bilip 
programını ona göre yapar
sa başarılı olur. Biz devlet 
olarak böyle yöneticilerin 
her zaman yanında oluruz. 
Gemlik'ten Kumla’ya doğru 
gelirken inşaattan gördük
çe, gelişmeyi gördükçe, göğ 
sümüz kabarıyor. Ama. bir 
de bunun alt yapısı ne mer 
kezde diye düşündüğümüz
de iş değişiyor. Hükümet ola 
rak, ANAP iktidarı olarak.

dır Kumla’da yazları tatil ya 
ptyorum. Bugünkü belediye 
İle geçmişin farkını çok iyi 
görüyorum. Başkanı kutluyo 
rum."

Bakanın konuşmasından 
önce söz alan Bursa Valisi 
Erdoğan Şahinoğlu "Beledi
yeler o beldenin sorunlarını 
ne derece objektif tesbit e- 
derlerse, çözümü o derece 
kolay olur ve sağlıklı kent
leşme buradan doğar" dedi.

Bursa'nın 160 kilometre sa 
hil bandı bulunduğunu bildi
ren Vali Şahinoğlu, "sanayi 
ve turizim potansiyeli yük
sek olan ilimizde bu yörenin 
deniz kirliliğini ve çevre kir
liliğini yok etmek zorunda-

rinci aşamada kara bölümü 
şebeke yapımı, ikinci aşama 
da deniz içi deşaj çahşmala 
rı oluşturuyor.

Tatbikat projesinde Kü
çük ve Büyük Kufnla'nın 
2024 yılı nüfusuna göre dü
zenlenmiş sahil yerleşimin
de 70, iç yerleşimde 10, bü 
yük Kumla yerleşiminde 10 
bin nüfus iskan edebileceği 
varsayımı ile projelendiril
miş. 21 kilometre çeşitli çap 
tarda şebeke borusu döşene 
cek.

Deniz deşarjı, pompa, de
polar ve deniz içine 1600 
metre uzayan boru ile sağ
lanacak.

masını ve su sorununun ya
sal yönden çözüme kavuş
masını istedi. Köylüler olay 
çıkarmıyacaklarını sözver 
diler.

Gözaltına alınan 7 kişi da 
ha sonra serbest bırakıldı.

Ote yandan, iki köy ara
sında su nedeniyle olayların 
çıkması üzerine Güvenli Kö 
yü Muhtarı Recep Kakan kö 
yüne 8 gün gitmedi. Muhta- 
nn haber vermeden kaybol
ması üzerine, ailesi Cumhu
riyet Başsavcılığına başvu
rarak Recep Kakan'ın bulun 
masını istedi. Muhtar Kokan, 
haberi gazetelerde yayınlan
ması üzerine evine döndü. 
Kakan, yaptığı açıklamada,. 
olayların yatışması için bir 
süre çiftlik evinde kaldığını 
söyledi.

VEFAT VE 
TEŞEKKÜR

AİLEMİZİN BÜYÜĞÜ, EŞSİZ İNSAN, BABAMIZ

İZZET ÜNGÖR'ü
CENAZEMİZİN KALDIRILIŞINA KATILAN, TELEFON 

TELGRAFLA BAŞSAĞLIĞI DİLEYEN, BİZLERİN ACILA

RINI PAYLAŞAN EŞ, DOST VE TANIDIKLARA TEŞEKKÜ

RÜ BORÇ BİLİRİZ.

Üngür Ailesi

ilk kez belediyelere geniş 
imkanlar tanıdrk. 1988 bütçe 
sinde belediyelere aynlan 
paydan daha çoğunu 1989 
bütçesine koyduk. Dün, be
lediyelere sağladığımız im
kanları bugün de sağlıyo
ruz. Kaynaklannı iyi değer
lendiren halkın yaranna pro 
jelere yönlendiren belediye
ler başarılı olmaktadır. Bu
gün başlamış projeleri terk 
edip yeni projeler peşine dü 
şen belediyelerin başarısız 
olduklarını görüyoruz. 11 yıl

yız. Bunun için önce kişi 
olarak evsel atıklarımızı dü
zenli olarak yok ettiğimizde 
bu işe sağlıklı başlamış olu 
ruz. Çevreyi kirleten sanayi 
kuruluşlarını tesbit ettik. Ö- 
nümüzdeki hafta arıtma te
sislerini yapmaları için ken
dilerine süre tanıyacağız. 
Yapmıyanlarin takipçisi 
olacağız" şeklinde konuştu.

Küçük Kumla kanalizas
yonu MİNTEŞ ,A.Ş. tarafın
dan yürütülüyor. Proje iki 
aşamalı olarak ele alındı. Bi

Kıyma 7 Bin Lira Oldu
Eski Yeni

Kıyma (dana, sığır) 6500 7000
Dana kuşbaşı 7000 8000
Biftek 7500 8500
Bonfile 8000 9500
Kuzu kemikli 7000 8000

Çay gazino 250, 300 liraya
Çay kahvene 150, 200 liraya
Kahve 500, 500 liraya

Gemlik 2. Kordon
Alemdarlar Apartmanında 

* Kaloriferli * Asansörlü 
* Isı Camlı * Isı Yalıtımlı

* Parkeli * Hidroforla 
*150 m2 kullanım Alanlı 

Süper - Lüx Daireler

S
E

M
 SE

M
 SH

®

Körfezde Tifo
lemin alınması istendi.

il Sağlık Müdürlüğünce 
alınan su örnekleri sonucu

Mevki

Sınırtaş Sitesi önü
Atamer Turistik Tesisleri iskelesi yanı 
Abdireis Sitesi önü
Beyaz Yalı Sitesi önü
Kapaklı Köyü İskele önü
Arumtlu Köy İskelesi önü
Tek Kampı Sahil önü
Koracaali İskelesi önü
Büyük Kumla Kahvehane önü
Küçük Kumla Hakan Restaurant önü
Küçük Kumla Belediye Plajı 
öte yandan alman örnek

lerde Atamer Turistik Tesis
leri plajı. Haşana izcilik Kam 
pı sahili. Küçük Kumla Acar 
Sitesi önü, Karacaali Genç
lik Kampı önü. Narlı Köyü

Salgını
kirlilik saptanan yerler şun
lar :

100cc deki koli basili
1100 K.M-S.
1100 K.M.S.

2400 K.M.S.
2400 K.M.S.
2400 K.M.S.
2400 K.M.S.
1100 K.M.S;
2400 K.M.S.
2400 K.M.S.
2400 K.M.S.
2400 K.M.S.

yolları Kampı önü deniz su
yunda koli basili oranının dü 
şük olduğu ve denize girile- 
bilirliği bildirildi.

Sahilimizde en az koli ba 
siline Fıstıklı Köyü iskelesi 
önünde rastlandı.

i Manastır’da

köy halk plajı. Fıstıklı köyü 
iskelesi yanı. Kapaklı Kara-

i
i 
i1 1 
i

* Kaloriferli * Parkeli * Oto Parklı * Yeşil Alanlı 
* Yaz ve Kış Oturulabilecek

# 90 m2 Net Kullanım Alanlı Satılık Daireler 

ERKUUAR İNÎRİÎ 
Ahmet Dural Meydanı Erçek Pasajı Kat 1 Gemlik 

Tel. : 14488 Ev : 14499-14499

Genç Öğrenci Kendini Astı
bir kişi olarak bilinen Fırtına 
Akbalık, Hfeartepe Mahalle
sindeki evinin, bir odasında 
ki gömme dolabın kapısında 
aeıh bulundu, Giresun Ana
dolu Lisesi öğrencinin kendi 
ni amatnn nedeni bir sır

olarak kaldı. Polis İntihar ne 
denin! araştırıyor. Çocuğun 
yakınlan, ntlharın "ruhi bu
nalım” sonucu meydana gel 
miş olabileceğini söylüyor
lar, t j

MATBAAMIZDA YETİŞTİRİLMEK ÜZERE ÇALIŞACAK 
ÇIRAK ARANIYOR.

KÖRFEZ MATBAACILIK TLF : 11797 GEMLİK

Eski Ruhsatları
nan araç sürücülerinin ruh
satlarını yenileriyle değiştir
mesini istedi.

Trafik Şube Müdürlüğün
den yapılan açıklamada, il
çemizde araçların fenni 
kontrollannın 10-11 Ağustos 
günü yapılacağı bildirildi.

Yeni tip ehliyetlerin 6. ay
da biten sürel. rinln 31 Aralık

Değiştirin
tarihine kadar uzatıldığı a- 
çıklandı.

Yangınlar Bitmiyor 
gın zeytinliklereoe sıçradı. 
Yangın söndürme ekiplerinin 
gayretli çalışması sonucu 
kontrol altına alındı, ilgililer 
3 hektar fundalık alanın yan 
dığım söylediler.

Başsağlığı
Değerli arkadaşım Salih Üngör’ün 

babaları, iyi ve dürüst insan

İZZET ÜNGÖR 
yakalandığı hastalıktan kurtulamıyarak 
hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Ünğör ailesi ve yakınlarının acıla
rını paylaşır, başsağlığı dilerim.

GÜLER TİCARET
Abdullah Güler
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Matbaamızda 
Nişan, Nikâh, Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ 
Matbaacılık 
Tlf : 11797 Gemlik

ALINAN SU ÖRNEKLERİ TEMİZ ÇIKTI Böylesi hiç görülmedi

Deni
tifo

Genlik Meıkez Sağiik A- 
raşörmo Grup Boşkanhğın- 
ra yapdsn. deniz suyunda 
oto mikrobu o.’aşt rmasında 
Gemlik kıyıları temiz erkti.

Geçtiğimiz hafta Araştır
ma Grup Başkanlığında oluş 
ifulcr bir heyet ile Kurşun 
U’don. Armutluya değin 24 
reritszaec alınan su örnek - 
teri Bursa Tıp Fakültesi 
-ck Ceve Sağlığı labrotu-

z suyunda 
mikrobu yuh

Tahlil sonuçları Cuma gü
nü İlce Kaymakamlığına gön 
derildi. Kaymakam Coşkun 
Ertürk. deniz sularında mik
roba rasslanmcdığını bildire 
rek şunları söyledi:

"Merkez Sağlık Araştırma 
Grup Başkanlığından gelen 
yazı ile alınan su örnekle
rinde tifo mikrobuna rastlan 
madiği bildirildi. Bu sevindi
rici bir olay. Yine de vatan

daşların çok dikkatli olmala 
rı gerekir."

Sağlık ekiplerince su ör
neklerinin alındığı merkez
ler şunlar : •

Devamı Sayfa 4 te

ıcrnaa taNii ettirildi. Alman 
örneklerde tifo mikrobuna 
rastlan c m cc

250‘öğrenci okul kapanışında
basan belgesi aldı

Yaz Okulu 
Sona Erdi

İlçe Spor Müdürlüğü tara 
fadan açılan "Yaz Okulu" 
sana erdi. Okula kodlan öğ 
tencilere törenle başan bel
geleri verildi.

Basketçe?. voleybol. fut
bol, masa tenisi, yelken dal- 
arnda açılan Yaz Okulunun 
kapanış töreni İlçe Spor Mü 
düdüğünde yapıldı, ilçe S- 
por Müdürü Talat Şahin, ka 
paraşta yaptığı konuşmada 
"sağlıklı olmanın baş koşulu 
spor yaparak sağlanır. Bu- 
jük Atatürk'ün de dediği gi
bi, sağlam kafa sağlam vü
cutta bulunur. Birlikte oidu-

Devamı Sayfa 2 de

Belediye 
Aracı 
Uçuruma 
Yuvarlandı

tknurbey Belediyesine ait
Aytepe mevkiinde, 

e**W»iz şoför Bekir Demir
Devamı Sayfa 2 de

NACAKLI KAYNAK SUYU
12 LİTREYE DÜŞTÜ
Belediye Başkanı Nezih Dimili, kuraklık ne
deniyle Nacaklı Deresinde suyun kalmadığım 
söyledi.

Susuz bir ay yaşıyoruz. 
Gemlik'e su sağlayan Nacak 
lı Deresinde suyun yok dene 
cek kadar azalması, ilçenin 
bazı mahallelerinde büyük 
sıkıntılara yol açıyor.

Saniyede 70-80 litre su .- 
kıtan Nacaklı Deresinin, bu 
yıl havaların kurak gitmesi

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

SHP’de Erken Seçim Atağı
İlçe merkezinde başlatılan imza kampanyası kapı kapı dolaşılarak sürdürülecek.

Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti tarafindan yurt çapın
da “erken seçim imza kam

da bir basın toplantısı dü
zenlendi. SHP İlçe Başkanı 
Erkan Mutman, Belediye

çe Başkanı Mutman, ANAP 
iktidarının çoğunluğunu yi
tirdiği ve halkın güveninden

Cumhurbaşkanlığı seçim 
lerinden önce erken genel 
seçim yapılması için biz de

nedeniyle arıtma Tesislerine 
12 litre su aktığını bildiren 
Belediye Başkanı Nezih Di
mili, şunları söyledi :

"Nacaklı suyunu sürekli 
kontrol ettiriyoruz. Ancak, 
kuraklık nedeniyle dere ne
redeyse kuruyacak durum
da. Korkumuz önümüzdeki 
ay bu suyun daha da azal
ması. Suyun kesilmesi duru
munda, Arıtma Tesisindeki 
kumlar yosun tutabilir. O za 
man yatırım işlemez hale ge 
lir. Nacaklı'dan gelen suyu 
dağıttığımız Lise Caddesi,
Mezarlık mıntıkası. Cumhu
riyet Caddesine 6 vana koy 
duk. Günde 3-4 saat nöbet
leşe su verebiliyoruz. Öbür 
mahallelerde de su sıkıntısı

panyası" başlatıldı.
Erken Seçim imza kam

panyası nedeniyle geçtiği
miz hafta SHP İlçe binasın-

TRAFİK YİNE 
CAN ALDI

Yakınlarının Eskişehir’de 
ki düğününden Gemlik’e dö 
nen Asil Çelik işçisi Ali Os
man Şimşek ve eşi Sürey
ya Şimşek, İnegöl yakınla
rında meydana gelen trafik 
kazasında feci şekilde öldü
ler.

Şimşek ailesinin de içinde 
bulunduğu 16 DL 024 plaka
lı yolcu otobüsünün arka 
tekerlerinin kilitlenmesi so
nucu, otobüs önünde gitmek 
te olan at arabasını altına 
aldı. Daha sonra karşı yön-

Başkanı Nezih Dimili, Beledi 
ye Meclis üyeleri ve partili 
üyelerin hazır bulunduğu bâ 
sın toplantısında konuşan İl

uza'k olduğunu belirterek- 
şunları söyledi :

"Genel Merkezimizin al
mış olduğu karar üzerine

Gemlik’te imza kampanyası 
başlatıyoruz. Bunun için Ge 
nel Sekreterliğimizden gön-

Devamı Sayfa 4 te

VESTEL İçin Yarıştılar

“BAMBİ” GEMLİK’LİLERİ COŞTURDU
Vestel Elektronik Şirketi 

tarafından düzenlenen Tür
kiye Disko Dans ve Oryan
tal yarışması nedeniyle ilçe
mize gelen "Vestel Müzik 
Kervanı" Gemlik’lileri dansa 
boğdu.

Milton Aile Çay Bahçesin 
de geçtiğimiz hafta içinde 
düzenlenen seçmelerde. Tol 
ga Han Dans grubu ile bir-,

likte ilk kez sahneye çıkan 
Burçin Orhan (Bambi), -mo 
dem oryantal danslarıyla bü 
yük sükse yaptı.

Komedyen Atilla Arcan'ın. 
nefis parodileriyle süslü ge 
cede, disko dans ve oryan
tal birincilikleri için seçim’ 
yapıldı.

il il, ilçe üçe dolaşan 
Vestel Müzik Kervanının

den gelmekte olan domates 
yüklü kamyonla çarpıştı. Ka 
zada ölen 6 kişi arasında 
Gemlik'li Şimşek çifti de bu 
hınuyordu.

Genç evlilerin cenazesi 
geçtiğimiz hafta ilçemizde 
toprağa verildi, Ali Osman 
Şimşek ve Süreyya Şimşek’ 
in ölümü Gemlik'te büyük 
üzüntü yarattı.

İLK SÜRÜCÜ KURSU 
HİZMETE GİRDİ

Trafik Yasasında yapıdan 
değişiklikten sonra, ilçemiz
de de ilk sürücü kursu dün 
törenle hizmete açıldı.

Eski Hükümet binassında 
hizmete başlayan Özel So-

nay Sürücü Kursunda trafik; 
ilk yardım; motor, direksi
yon gibi konular özel öğret
menler tarafından sürücü 
adaylarına öğretiliyor.

Gemlik elemelerinde Disko 
dans dalında birinciliği Ze
ki Andak, ikinciliği Ebru Va 
ran, üçüncülüğü Bülent Ak- 
gülen kazandı.

Oryantal dans yarışmasın 
da ise birinci Ebru Ünal, 
üçüncülük ise Gül Ayrım’ın 
oldu.

Dans yarışmasında birin
ci olanlara Vestel müzik se 
ti armağan edilirken, gece
nin şanslı seyircisi için ya 
pılan kura, Sunğipek işçisi 
Halil Yiğit’e isabet etti. Ha 
lil Yiğit’de Vestel müzik se
ti kazandı.

Dans yarışması birincileri 
İstanbul'da yapılacak finalde 
şampiyonluk için yarışacak 
lar.

bajrran giriş ve çıkışı yasaklandı

BÜYÜK KUMLA’YA
KUDUZ KARANTİNASI

Mazım Kahraman adlı bir vatandaşı kuduz olduğu 
HNoşıtor, bir köpeğin ısırması üzerine. Büyük Kumla Kö 
fü "Hayvan karantinasına alındı.

karacoali Köyünden Mehmet Telif adlı kişiye ait kan- 
cins» bir köpek. Büyük Kumla girişinde hayvan sürü 

8öne ve yoldan geçenlere saldrrdı. Bu arada Nazım Kah 
ibıhdîi adlı yjr sı da ısırdı. Kahraman, Devlet Hastane- 
*nde kontrole alınırken aynı gece köpek tüfekle vurula-
’âfc öldürüldü Hayvanın başı kesilerek 

sonucu köpeğin kuduz olduğu
pRAMl karantinasına alındı.

İlce Kaymakamı Coşkun Ertürk, İtçe

tahlile gönderildi, 
saptanınca, köy

Tarım Müdürlüğü

RBğlrif ve yasaklandığını söyledi.

Celal Bayar 3. ölüm yılında anılacak
UMURBEY’DE BÜYÜK HAZIRLIK
Belediye Başkanı Pars Dönmez, “ Umurbey’liler herzamanki konukse
verliklerini gösterecekler. Geleneksel hazırlıklarımızı başlattık” dedi.

Ûçüncü Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar, ölümünün 3. 
yıldönümünde Umurbey’ 
deki mezarı başında anıla
cak. Bu nedenle Umurbey' 
de hazırlıklar başladı.

Belediye Başkanı Pars 
Dönmez, 22 Ağustos günü 
yapılacak anma toplantısı 
İçin şu bilgileri verdi :

"Büyüğümüz, rahmetli Ce 
lal Bayar'ın üçüncü ölüm yıl 
dönümü nedeniyle hazırlıkla 
ra başladık. Mevlit şekerle
rinin hazırlanması için sipa
rişimizi verdik. Ayrıca, gele
cek konuklar için gerekil ön

lemleri aldık. Geleneksek lo 
kum ve zeytinimizide hazır
latıyoruz. Bizim dışımızdaki 
çalışmaları Celal Bayar Vak 
fı yürütüyor. Aldığımız bilgi
ye göre, 22 Ağustos günü 
saat 10.00'da Bayar Mezan 
Başında saygı duruşunda bu 
lunulduktan sonra Konfe
rans Salonuna geçilecek. Bu 
radaki programı Gazi Oniver 
sitesi öğretim görevlisi Atil
lâ Köymen yönetecek. Bayar 
ın kızı Nilüfer Gürsoy, Prof. 
Burhan Ulutan, Hayrettin 
Erkmen, Korgeneral 
Tevflk Fikret Alpaslan konuş

ma yapacaklar."
Öte yandan Celal Bayar'ın

Devamı Sayfa 2 de

çekilmiyor.’’
Devamı Sayfa 4 te

Ticaret Odası 
Vizeye Yardımcı

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal Akıt, 
Federal Almanya’ya gedecek 
olan oda üyelerinin vize iş
lemlerine yardımcı olacakla
rını söyledi.

Akıt, yaptığı açıklamada. 
Federal Almanya Başkonso
losluğu aracıyla yaptığımız 
girişimler sonucu, üyelerimi

Devamı Sayfa 4 te

Öğretmenler 
Kooperarifi
Deposu Yandı

Gemlik Öğretmenler Koo- 
perati deposunda yangın 
çıktı.

Devamı Sayfa 2 de

Araçlara Fenni 
Kontrol Yapıldı

Bursa Karayollcn Fenni 
Kontrol ekipleri geçtiğimiz 
hafta ilçemize gelerek, yak
laşık 600 atacın vizesini 
uzattılar.

İki gün süren kontroller 
sonunda uzun kuyruklar 
oluşturan 600'a yakın araç 
fenni kontrolleri yapıldı.
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® TAŞI GEDİĞİNE

Ne Zannettiniz...
B MALİYE ve GÜMRÜK BAKANI PAKDEMİR’Lİ İŞ ADAM | 
| LARINA "DEVLETİN ŞUFA HAKKINI KULLANIR, TAPUDA | 
8 Kİ DEĞERLERİ İLE VİLLALARINIZI ALIVERİRİZ" DEMİŞ» | 
I TABİİ HEPSİNDE ŞAFAK ATMIŞ...

v ALIR-ALIR NE ZANNETTİNİZ YANİ,
§ BAŞTAKİ ECEVİT'Mİ..

İnan TAMER
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SIRASI GELDİKÇE

su, su,
Gemlik, bu ya;ı da su sıkıntısı idinde geçiriyor. Bazı 

kesimlerde sular akmıyor, özellikle lise caddesi sakinleri 
büyük sıkıntı içinde. Eksik o’masın başkan, ilgi göstere
rek münavebeli de olsa yöreye su temini için gerekil ala 
kayı göstererek muslukları akıtıyor.

Su. tabi ki hayattır. Sağlıktır. Susuz yaşam düşünüle
bilir mi. Her gereksinimiz için gerekli bir nimettir, su 
Onun için musluğu açtığında aksın ister vatandaş. Bun 
da da haklıdır.

Şehir, bilindiği gibi hergün gelişiyor, nüfusu artıyor. 
Yeni yeni konutlar her m.hallede yükseliyor. Su rezervi 
ise belli miktarda, yetmez halde. Yetkililer, su şebekesi
nin eskiliğinden bir hayli su kaçağının olduğunu söylü
yorlar.

Bildiğim kadarı ile bu değiştirilecek ek üçüncü su şe 
bekesi. İlki 1949-50 yıllarında Sn. Danış Ekim’in Belediye 
Başkanlığında, İkincisi 1968 yılında rahmetli Emin Dal- 
kıran'ın Başk.nhk döneminde. Bu kez de, üçüncüsü dö
şeniyor. Her dönemde döşenen boruların çapı 15-20 cm. 
Sudaki yüksek kireç oranı, heryıl bir cm. kefeke yapı
yor. 15-20 yıl zarfında boruların dörtte üçü kefekelerin 
birikimi sunucu su geçirmez hale geliyor. Böylece dara
lan borular suların tazyiki ile çatlıyor, patlıyor. Çatlak 
ve patlak borulardan sular kullanılamayarak toprağa ge 
çiyor. Bu durum bilinen ye gözle görülen bir gerçek iken; 
yeni döşenmesine başlanılan su şebekesinde boruların 
çapı yine dar. .Geniş boru ne için kullanılmaz akıl erdi 
rilecek gibi değil. Her 15-20 yılda şehir bir baştan bir 
başa kazılıyor köstebek yuvası gibi, ve döşeme nedeni 
îte yine su sıkıntısı. Şu anda bile maaş ödeyemeyen, şe 
hir geliştikçe doğal olarak hizmet 'kadrosu artan ve gi
derleri böylece 'çoğalan belediyeye 15-20 yılda bir, birkaç 
milyar daha ödetmek akıl kanandır. Daha vakit erken. 
Evet, şebekenin Hamidiye Mahallesinin bir kısmına döşen 
diğî malum. Tamamı döşenmediğine göre, daha geniş 
çaplı borular döşenemez mî. Şimdiye kadar yapılan gi
derler şimdi yapılandan daha çok olamaz. Geniş çaplı 
borularla hizmete konulan su şebekesi 40-50 yıl iş göre 
ceğine göre, milyarlarca lira tasarruf sağlanır. Patlama 
ve çatlamalardan su kayıpları olmaz, şebeke sağlıklı ça 
fışır. Yeni şebekede kullanılacak borular Aspest boru 
imiş. Asbest ve pet borulann insan sağlığına zararlı ol
duğu iddialan var. Bü iddiaların doğruluğunu kanıtlaya
bilecek durumda değiliz. İddialar ne derece doğrudur, in 
celemekte. İnceletmekte ve dikkate almakta ‘büyük yarar 
var şüphesiz.

Su sıkıntısına bence enbüyük etmen. Nacaklı suyunun 
rezervinin yetersiz oluşudur. Nacaklı suyu, kaynağı olma 
yan, toplama bir su. Bu suyun büyük bölümü.-ıü yıllarca 
Yalova kullanıyor. Havaların durumuna göre, kuraklıkta 
su rezervi azalıyor. Yağışlar bol ve yeterli olunca çoğa
lıyor. Suyun gerçek sahibi Haydariye köylüsü mecburen: 
sulu ziraate yöneldi. Orman artık bu köyü besliyemiyor. 
Küçük Kumla'nın da bu sudan yararlandığı, şehire ula
şıncaya kadar şebekeden alıntı sularla bazı zeytinliklerin 
de sulandığı rivayetleri yaygın. Nederece doğrudur bu 
iddialar, bilinmez.

Hergün artan su sıkıntısı karşısında ve kitle .sağlığı

Belediye Aracı
Uçuruma Yuvarlandı
ci tarafından çakşır durum
da bırakılınca, 700 metre u- 
çuruma yuvarlanarak parça 
fandı.

Önceki hafta sonunda 
meydana gelen olayda, ' U- 
murbey Belediyesinin 16 ET 
907 plakalı aracı ile Aytepe 
Su deposuna çimento götür
düğü Öğrenilen geçici işçi 
Bekir Demirci, çimentoları 
çıkardıktan sonra, çalışır 
durumda bıraktığı pikabın 
kaymağa başladığını gördü. 
700 metre uçuruma yuvarla
nan araç zeytin ağaçlarına 
asılı kaldı.

Aracın parçalanmasından 
sonra, Özer Mermer Fabrika 
sının arkasına terk edilmiş 
olarak bulunan ANAP Mec
lis üyeleri Ahmet Kaynatma 
ve İbrahim Pehlivan, durumu 
Savcılığa şikayet ettiler. A 
NAP'iı üyeler daha sonra, 
yapMdorı açıklamada, 'en kt 
aa zamanda meclisi topla

yıp, parçalanan pikabın hesa 
bın| soracağız" dediler.

Uçurumdan yuvarlanan pi 
pikabın İbrahim Pehlivan'ın 
zeytinliğindeki üç ağacı de
virmesi üzerine de bahçe sa 
hıbi "ağaçlarımın bedelini 
sorumlulardan alacağım"' 
şekliride konuştu.

Yaz Okulu 
Sona Erdi 
ğumuz günlerde boş zaman
larınızı spor yaparak» spor 
tekniklerini öğrenerek geçir
dik. Bunun mükafaatını okul 
dönemlerinde katıldığınız dal 
lorda göstereceğiniz boşan 
ile alacaksınız. Sizleri gele
cek yıl Yaz Okuluna yine- 
bekliyoruz." dedi.

Yaz okulunda 8 beden E- 
ğitimi ve antröller eşliğinde 
250 öğrenci katılarak başarı 
belgesi aldı.

suuu...
İnan TAMER

açısından da Nacaklı suyu su isale hattı iyi korunmalı
dır. Gereğinde jandarmadan da korumada yardım isten 
melidir. Hat, devriye nöbetçilerinin denetimine verilmeli
dir. Bu uygulama, muhtemel sabotajlara karşı bir önlem 
dir. Koruması layıkı veçhile olmayan, caydırıcı önlemi 
alınmayan su isale hattına herzaman kötü niyetlilerin ve 
hainlerin sabotaj yapabilecekleri, suya zehi-li maddeleri 
atabilecekleri, Allah korusun kitle halinde ö ümlere yol 
açabilecekleri gözden uzak tutulmamalıdır. Suyun korun 
masına özen gösterilmeli, önem verilmelidir. Olduktan 
sonra değil, olmadan gerekli hertürlü koruma önlemi alın 
malıdır.

Su sıkıntısı bugün zuhur etmiş bir olay değil.. Oldum 
olası Gemlik'te su sıkıntısı vardır. Su, yetmez oldukça 
ve yetmezliği görüldükçe en kolay iş sal burguyu, aç 
artezyen. Artezyen suları ile beslenen şebekede suyun 
kallteside hep bozuldu. Uzun yıllar içme suyu niteliğinde 
ki sular, kullanma suyuna dönüştü. Benim çocukluğum
da Gemlik'te hayatını Eşref Bey suyunu satarak kazanan 
onl.rca aile reisi sakalar vardı. Hani nerede şimdi. Bütün 
bu gerçekler bilindiği haldeher dönemde şahsen yaptığım 
köktenci çözüm yollanma kulak asan olmadı.

25 yıl önce gösterdik Ilıcak suyunu. O günden bugüne 
şırıl, şırıl akıp gidiyor. Dile gelse bize diyeceği "Tuh ya 
zrklar olsun size” Gemlik’e iş sahası olsun diye kuru 
lan Sunğipek Fabrikasına satılmış bu su. Fabrika bir 
müddet kullandı, bu suyu. 20 yıldır da artık kullanmıyor. 
İznik gölünden getirtilen suyu arıtarak kullanıyor. Pekii 
Ilıcak su boşa .karken su sıkıntı çekmek. Günah, çok 
günah.

Efendim.. Su.vaktiyle satılmış ta Sümerbank'a, geri 
almak zormuş. Niye zor olsun. Vatandaşın arsasını, evi 
ni, barkını, hanını, hamamını bağırta, bağırta kamu yararı 
deyerek alıyoruz ya. Sümerbank’ın farkı nedir ki. Saniyen 
zannetmiyorum ki son dönemlerin belediye Başkanlar) 
bu konuyu Sümerbank yetkilileri ile konuşsun. Onlar da 
inşan. O camianın bazı mensupları bu ilçede yaşıyor, 
Gemliklilerin çektiği su sıkıntılarını inanıyorum yürekleri 
yanarak görüyor.

Bir yandan insanlar, bitkiler suya yansın, kavrulsun, 
öte yandan su göz göre boş yere denize akıp dursun. 
Deli olmak işten değil.

Geçen yıl 23 Ağustos tarihli Gemlik Körfez’de "GÖL 
AKSIN, DERE AKSIN, GEMLİK’LÎ SUYA YANSIN" başlık 
lı yazımda da su yetmezliğine değinmiş, çözüm yollarını 
göstermeğe çalışmıştım. Sn. Belediye eski Başkanı Sn. 
Hakkı Çakır’a Gemlik’in su sorununa ILICAK SU’nun su 
şebekesine katılarak köklü çare bulunacağını ve yeni
den belediye başkanlığına seçilmenin bu-su sorunun hal 
linden gececeğinide belirtmiştim ve o günkü yazımı ay
nen şöyle bitirmiştim : "Yok, yok siz yapamazsınız. 
İsteseydi Allah, bunca ışık tutmaya, göz önündeki ger
çeklere rağmen gözlerinizi kapatmaz idi. Bize, biz sos
yal demokratlara nasip kılacak bu işi. İnşallah."

Allahın lutfu, halkımızın güveni ile göreve geldiniz Sn. 
Dimili. Haydi Ya Allah, Bismillah de başla bu hayırlı işe. 
Mahçup etme bizleri.

Büyük Hazırlık
Aytepe’ye yapılması planla
nan "Anıt Mezar”ı için bu
güne değin gözlegörünür bir 
gelişme olmadı. Bayındırlık 
-Bakanlığınca yapılacak 
o'an "Anıt Mezar" için U- 
murbey Belediyesinden Ayte 
pe değişiklik planları isten
di. Planlar aylar önce Ba
kanlığa gönderildi.

Öğretmenler, 
Kooperatifi
sanılan yangında, koopera 
fe ait yaklaşık 5 milyon li
ralık gıda maddesi yok oldu. 
Kooperatifin, Çelik Sokak'ta 
bulunan deposunda geçtiği
miz hafta çarşamba günü 
çıkan yangın çevrede korku 
yarattı.
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sağlık köşesi

HAZIRLAYAN
Dr. Ali ÖZGÜR

Şişmanlık Tedavisi
Vucut ağırlığının kontrol altında tutulmasıyla ilgili ön

lemler hayatın ilk yıllarında alınmıştır. Kişinin ileride şiş 
man bir erişkin durumuna gelme tehlikesi ancak bu şe 
kilde azaltılabilir. Şişmanlık nedeninin karmaşık oluşu, 
bu durumu tedaviyle uğraşan doktorların karşılaştıktan 
sorunların cnsmli bir bölümünden sorumludur. Şişman 

j lıkta en uygun tedavi, korunma tedavisidir. Bu bakımdan 
I irsi olarak şişmanlık tehlikesiyle karşı karşıya olanların 
* erkenden tesbit edilmesi, yararlıdır. Şişmanlarda zayıfla 
! ma sağlamak amacıyla sayısız diyet geliştirilmiştir. Bir 
। zayıflama programının asıl amacı belirli bir miktar za 

yıflama sağladıktan sonra bu kilonun genellikle korunma 
1 sı olduğundan bu bakımdan en uygun önlem besleyici 
i maddeler açısından dengeli, düşük kalorili ve hastanın 
' yaşama tarzına uygun bir diyet uygulamaktır. Alınan gı 
[.da miktarının kısıtlanmasının yanı sıra, fiziksel aktıvitey 
i le gıda tüketiminin de artırılması, şişmanlık tedavisinde 
i genellikle daha iyi sonuçlar alınmasını sağlar. Vucut 
! ağırlığının uzun dönemde kontrol altında tutulabilmesi 
i için yemek yeme ve gereksiz alışkanlıklarında önemli 

değişikliklerin yapılması gerekir. Diyet, eksersiz ve dav
ranış değişikliği, birbiriyle ilişkili olan ve birbirlerini kar 

I şılıklı olarak destekleyen faktörlerdir. Ûç faktörü de içe 
ren bir zayıflama programının vucut ağırlığının uzun sü 
re kontrol altındd tutulması açısından en iyi sonupü ve 
receğine şüphe yoktur.

Sağlıklı günler.

NUR TEKNİK___________
TELEVİZYON VİDEO MÜZİK SETİ SERVİSİMİZ 

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

GÜNÜNDE TESLİMLE

HİZMETİNİZDEDİR.

NURETTİN SEMİZ
Eski Belediye karşısı Kat 2 Tel : 11866 Gemlik

I

[ SAYIN VELİ
Bütünleme sınavları sandığınız kadar 

uzak değildir.
Çocuğunuzun sınava hazırlıklı gitme

si için dersanemiz kurslarına vakit ge
çirmeden kaydınızı yaptırınız.

Çocuğunuz sınıfını geçsin.

ÖZ ONUR Fen Dersanesi
Akmanla; Pasajı Kat 3 - Tlf : 12440 Gemlik

Aile Çay Bahçesi
YENİ SEZONUNU 

DÜĞÜN - NİŞAN - SÜNNET YAPACAKLARA AÇTI.
I CEMİYETLERİNİZDE TİTİZ HİZMET, I

İTİNALI SERVİSİMİZLE HİZMETİNİZE
| HAZIR OLDUĞUMUZU SAYGIYLA DUYURURUZ. |

| Süleyman Akyıldız |
TEL. : 10989 GEMLİK
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İÇİM'ZOEN BİRİ

Esat Coşkun, “il Genel Meclisinde Partizanlık Yapılıyor

I
 BAŞLARKEN

Su hoftodon boşlayarak, her hafta "içimizden bir)" 
ile konuşacağız. Seçtiğimiz kişinin özellikleri olmasına 
dikkat edeceğiz Bu kişi bir bürokrat olabilir, bir esnaf, 
bir işçi de... Önemli olan bizden biri olması, yani Gem
lik'te yaşaması. Gemlik'le ilişkili olması...

ilk konuğumuz, il Genel Meclisi üyesi Esat Coşkun. 
Bu hatta sayın Coşkuna sorduk, aldığımız yanıtları aşa 
ğıda okuyacaksınız.

•Sayın Coşkun, bize kendinizi tanıtır mısınız?
—1945 yılında Gemlik'te doğdum. İlk ve Ortaöğrenimi 

mi Gemlik'te yaptım. Askerlik görevimden sonra AP 
Gençlik kollanna girdim. Yönetim Kurulunda 965-68 yıl
an arasında görev aldım. 1972 yılından 1980 yılına ka 
dar do Belediye Meclis üyeliğinde bulundum.

12 Eylülden sonra ise ANAP'ın ilçemizde kurulması 
çalışmalarına katıldım. Kurucu üye olcrak bu partinin bir 
üyesiyim. 1984 yılı seçimlerinde İl Genel Meclisi üyesi 
seçildim. Üyeliğim devam ediyor. Ticaretle uğraşıyorum. 
Evir ve 3 çocuk babasıyım.
• Sayın Coşkun, siz 1984 seçimlerinden sonra İl Ge 

nal Meclisinde görev aldınız. Bu göreviniz sürüyor. İl Da 
M Encümen üyeliğinde de bulundunuz. Bize, İl Genel 
MecÜsinm görevlerini kısaca anlatır mısınız?

—tün köylerine hizmet götüren, ilce ilk ve orta okulla- 
nran onaran ve yeniden yapılmasını sağlayan bir kurum- 
a'ur İl Gene! Meclîsi
• Ü Genel Meclîsi kimlerden oluşur?
—Yere! seçimlerde ilçelerin nüfuslarına göre, o belde

de örgütlenmiş ve seçime katılan siyasi partiler aldıkla
rı oy aranma göre, İl Genel Meclisine üye verirler. Yani, 
siyasi parti temsilcilerinden oluşur. Hangi siyasi parti da 
ha çok üye ile İl Gene! Meclisine katılırsa, o siyasi pcr 
tnin yapmak istediği hizmetler daha çok programa gi
rer. Şu anda II Genel Meclîsi 59 üye ile temsil ediliyor. 
Partiler aldıkları oya göre şöyle; DYP 35. ANAP 13, SHP 
10 DSP 1.

Gemlik'te ise DYP'nîn 2. ANAP'ın 1, SHP'nin 1 üyesi 
var.
• îf Genel Meclisi ne gibi görevler ycpıyor?
—il Genel Meclîsinin görevleri çok. Köye hizmet götü

ren. resmi dairelerle köprü kurup, hizmetin çabuklaşma
sın sağlıyor. Köylere yapılacak yol, su kanalisazyon, köy 
konağı, cami, düğün salonu, okul, kaldırım gibi hizmetle 
ri yerine getiriyor. Maddi yardımlar yapıyor. Aynca, Köy 
Hizmetleri İl Müdürlüğünün yıllık programlarının yapılma 
sına katkıda bulunuyor.
• İl Genel Meclisi nasıl çalışır?
—Meciıs Kasım veMoyıs aylarında toplanır. Kasım 

T/maa toplandığında bütçesini hazırlar. Encümen. üyeleri 
nöı seçimleri ve komisyon üyelikleri için seçim yapılır. 
Mayıs ayında ise, çalışma programı hazırlanır.

•İl Genel Meclisinde Komisyonlar var. Burada partiler 
msd temsil edilir?

—Bursa'da yanılmıyorsam 10 komisyon var. Bayındır
lık, Köy Hizmetleri, Çevre, Turizm, Milli Eğitim, Karma, 
Sağlık. Özel idare gibi.. Her komisyonda partiler güç 
oranına göre üye bulundurmak zorundadır.
• Daimi Encümende siz çalıştınız. Görevleri nedir?
—Encümen, Meclisin yürütme kuruludur. Özel İdarenin 

yaptığı program ile il Genel Meclisinin aldığı kararlan yü ■ 
rütür. ilgili Bakanlıkların ihaleleri Encümen tarafından 
gerçekleştirilir.
• il Genel Meclisinin gelirleri neler oluyor?
—İl Genel Meclisinin geliri özel idarenin geliri demek. 

Öncelikle, devlet bütçesinden sağlanan gelirler var. Daha 
sonra taş ve kum ocaklarından, mülk kiralarından, sıcak 
su ve maden suyu kaynaklarının kiralarından gelen gelir. 
Emlak vergisi, belediye paylan İl Genel Meclisinin gelir 
lerini oluşturur.
• Siz, yaklaşık 9 yıldır Genel Meclisi üyeliği yaptınız. 

Bu görevin 3.5 yılımda, daimi encümen üyeliği görevinde 
bulundunuz. Yani yürütmenin başındaydınız. Öncelikle 
Gemlik ve köylerine ne gibi hizmetlerde bulundunuz?

—Bu hizmetleri şöyle sıralıya’bilîriz?
Borusan ilkokuluna arsa sağlanması, 11 Eylül İlkokulu, 

Gazi İlköğretim Okulu ek binalarının yapımı. Küçük Kum 
la Ortaokulu'nun yapımı, Borusan İlkokulunun bahçe 
tanzimi. Köy Konakları : Haydariye, Adliye, Güvenli, 
Gençali, Kurşunlu, Karacaali, Kapaklı (devam ediyor), En 
gürücük, Muratoba, Yeniköz, Hamidiye (onarım).

Büyük Kum’a’ya, Karacaali ve Fıstıklı'ya motel.
Su : 'Haydariye, Kapaklı, Karacaali, Katırlı, Hamidiye, 

Fındıcak, Fevziye, 'Kurşunlu,
Büyük Kumla- ve Narlı köylerinde su pompalarının de

ğişimi. •
Asfalt : Engürücük, Muratoba arası, Oihatlı, Küçük 

Kumla, Katırlı, Hamidiye, Gençali, -Kurşunlu yolları.
Kanalizasyon : Büyük Kumla, Kurtul, Yen i köy; Engürü 

cük. Bunun yanında hemen her' köye tuvalet yapımı için 
yardım yapıldı. Kurtul ve Mecidiye Köy camileri ile Hay
dariye, Katırlı Köylerinin camileri de onarıldı.

Tüm köylerimize stabilize yapıldı. Arazi yolları açıldı. İ! 
genelinde ise; kiralar bizim zamanımızda arttırılarak gelir 
ler çoğaltıldı. Köy Hizmetlerine gümrüklerden araçlar 
sağlandı, büz ve parke şantiyesi, asfalt şantiyesi kuruldu 
ve kcnkisör alındı.
• Sayın Coşkun, şimdi muhalefettesiniz İl Genel Mec 

lişi çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
—Mecliste DYP çoğunlukta. Bu nedenle bu partinin 

programı, yani istedikleri programı uygulamaya koyabili
yorlar. Bugün ile ANAP döneminin farkı şu, köylere ya 
pılan yardımlarda partizanlık hüküm sürüyor. Biz bunu yap 
madik. Hizmeti ihtiyacı olan yere götürdük.

Komisyonlarda ANAP’lılara yer vermediler. Ama, ba- 
ğimsiz yargı, kararı bozdu. ANAP’a oy veren köylerin al 
dığı yardımlar çok azaltıldı. Birçoğuna da vermiyorlar.

Ben, Gemlik DYP’li iki arkadaşımın sözünün geçtiği 
bu dönemde ilçemize bizim dönemimizden daha çok hiz 
met getirilmesini istiyorum. Bunun da takipçisiyim. İl Ge 
nel Meclisinde bundan önce Gemlik’i yalnız ANAP temsil 
ediyordu. Şimdi üç partinin de temsilcisi var. Bakalım 
ANAP döneminden daha fazla hizmet yapılacak mı?
• Konuşmamızı buruda bitiriyorum. Son olarak söyle 

yeceğiniz var mı?
—İl Genel Meclisi üyeliğim sırasında büyük destek ve 

yardımlarını gördüğüm emekli Bursa V.alisi Sayın. Zekayi 
Gümüşdiş’i burada saygıyla anıyorum. Sayın Valinin köy 
lere büyük hizmetleri oldu. Teşekkür ederim.

DUYURU
TX.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumlan Daire Başkanlığı 

2Ş255 11- 8. 1989

SAYI : 420.5 Kurs ve Ders Şb.
KONU ; ÖZEL SONAY Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursunun 

kurum açma ve öğretime başlama izni.

BURSA VALİLİĞİNE

İLGİ : Bursa Val. M.E. Müdürlüğünün 30.6.1989 tarih ve 
21949 sayılı yazısı.

Adı ve durumu aşağıda yazılı özel öğretim kurumuna 
625 sayılı Kanun'un 2843 sayılı Kanun'la değişik 8. mod 
desine göre kurum açma; aynı Kanun'un 10. maddesi, 
2918 sayılı Kanun’un 123- maddesi ve Motorlu Taşıt Sû 
rücüleri Kursu Yönetmeliğinin 11- maddesi ile 20.8.1985 
gün ve 10621 sayılı Bakanlık Mucibine göre yazının tebli 
ği tarihinden itibaren öğretime başlama izni verilmiştir.

Adı geçen kurum; sadece öğretime başlama izni veril 
diği tarihten itibaren kayıt yaptırarak müfredat program 
larında yer alan süre içersinde gerekli eğitimi gören kur 
siyerlere B sınıfı Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası verme 
ye yetkilidir.

Motorlu Taşıt Sürücüsü Sertifikası vermeye hak kaza 
nan söz konusu kursun ruhsatının bir örneğinin de İİ 
Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesi ve öğretime başlama 
izni verildiğinin 625 sayılı Kanun'un 18. maddesi gereğin 
ce mahalli gazetede yayımlanması gerekmektedir.

Kurumun yerleşimi ekteki onaylı plana göre yapılacak 
ve Bakanlığımızdan izin alınmadıkça bu plan üzerinde 
değişiklik yapılamayacaktır.

llglililere tebliğini rica ederim.

BAKAN ADINA Alton ATEŞ
Müsteşar Yardımcısı

EK : Yerleşim Plânı

KURUM AÇMA VE ÖĞRETİME BAŞLAMA
İZİN VERİLEN
ADI

ADRESİ

KURUCUSU 
KONTENJANI
VE YERLEŞİMİ

KURUMUN :
: Özel Sonay Motorlu Taşıt Sürücüleri 
Kursu

; Hamidiye Mh. Gazhane Cd. 36/5 
Gemlik/BURSA

: Mehti KÖSE
9 nolu sınıf 22 öğrenci

■11 nolu sınıf 22 öğrenci
: 12 nolu sınıf 22 öğrenci
TOPLAM 66 (Altmışaltı öğrenci)

Kurucu odası 5 nolu oda 
Müdür odası 1 nolu oda 
Büro Hiz. odası 8 nolu oda 
Öğretmenler odası 3 nolu oda 
Arşiv 7 nolu oda 
Kitaplık 2 nolu oda 
Kantin 10 nolu oda 
Kayıt kabul 4 nolu oda 
Sekreter Odası 6 nolu oda

Gayrimenkul Açık Artırma ilanı
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya

Şuyun izdesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 
225.1989 tarih ve 1989/204 sayılı karar gereğince satıl
masına karar verilen aşağıda belirtilen gayri menkul 
açık artırma ile satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu Sicilinde kayıtlı Tapunun Umurbey Köyü 
Değırmenyolu mevki Pafta 25, Parsel 2088, Sohife 2068’ 
de kayıtlı 1195 m2 zeytinlik 7,000.000 TL. bedel ile satışa 
çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 22-9.1989 Cuma günü saat 11.00'den 11.20'e 
kadar Mahkeme Kaleminde açık artırma suretiyle yapıla 
çaktır Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75’ni ve 
riuçbaniı atacaklar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir be 
ıfeffe alta çıkmazsa en çok artıranın taahüdü baki kal
mak şartı İte 2.10,1989 Pazartesi günü saat 11.00'den 
U 27de ikinci artırmoy çıkarılacaktır.

Bu artırmada da ruçhanh alacakların alacağını ve sa 
6ş masraflarını geçmesi şartıyle %40 nisbetinde artıra
na ihale olunacaktır.

Arürmayo iştirak edeceklerin kıymetin %20 nisbetinde 
pay ökçesi veya bu kadar Milli bir bankanın teminat 
MMunı vermeleri lazımdır. Satış peşin para ile yapı

No. 1989/13

lir. Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil ve
rilir, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin irtifa hakkı 
sahiplerinin bu gayri menkul üzerindeki haklarının huşu 
siyle faiz ve masraflara dair olan iddialarını belgeleriyle 
birlikte onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça pay 
laşmada hariç bırakılacaktır. ■

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içersinde öden 
mezse I.I.K.nun 133'ncü maddesi gereğince ihale feshe 
dilir. İki İhale arasındaki farktan ve %30 faizden alıcı 
ve kefilleri mesul tutularak hiçbir hükme hacet 'kalmadan 
kendilerinden tahsil edilecektir.

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilece 
ği bir yere dairede asılı olup, masrafı verildiğinde iste
yen alıcıya bir örneğinin gönderileceği, satışa iştirak e- 
denler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1989/13 
sayılı satış dosyamıza başvurmaları, Dellaliye, Damga 
Resmi, Tapu Harç ve massraflarının ile ihale bedeli üze 
rinden %10 KDV. alıcıya aittir. İlan olunur.

Ic. If. K. 126 Mehmet Sadık Şafak
(İlgililer tabirine irtifak hakkı Yazı İşleri Müdürü
sahipleri dahildir,)

t v ■ ! T- ♦
| Yamanlar Ticaret
ş t§ TELEVİZYON — VİDEO — BUZDOLABI — MÜZİK SETİ 

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

HAŞAN YAMAN §

İ
Bankası karşı aralığı) 

GEMLİK ân
İşhanı No. 5/4 BURSA 

226364 â

alı İstiklal Cd. Fırın Sk. (Ziraat

M
g. Kayhan Danış Sk. Altuntaş 
S (Tekelin doğu aralığı) TLF :

§ I

MANASTIR
Mangal Restaurant

Et - Piliç - Köfte 
Zengin Balık Çeşitleri 

Kendine Özgü Spesiyal ile 
Hizmetinizde

Düğün - Sünnet ve Cemiyetlere Verilir
Tlf : 11342
Kumla Yolu - Gemlik
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y Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gürçay Pasajı u
| No. 5 - Tlf : 4223 — GEMLİK 

Dizgi ve Baskı r
1 Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi ■

SAYFA 4

i Köşkler Şilesinde Saldık Villalar
&

$

❖

Gemlik’in en güzel yerinde
Dublex 200 mz .
4 oda i salon 2 banyo i çamaşırhane
Müstakil kat kaloriferli
Güneş enerjili
Şömine ve barbekülü
Bahçeli, otoparklı

i

A V 
G

f

f

SARIALİOĞLU ltd. iti.
Tahıl Sk. 1/2 Tel. : 10232-10233-12973 GEMLİK

TEŞEKKÜR
6 Ağustos 1989 günü, Eskişehir’den 

dönerken İnegöl’de feci bir trafik kazası 
sonucu yaşamlarını yitiren yavrularımız;

Ali Osman ŞİMŞEK ile eşi 
Süreyya ŞİMŞEK’in

cenaze törenine katılarak, bizlerin acıla
rını paylaşan, başta Asil Çelik Fabrikası 
Müdürü Ali Zengin ve tüm personeline, 
yakın dost, akraba ve arkadaşlarımıza 
teşekkürü borç biliriz,

ŞİMŞEK AİLESİ

Teşekkür
İNEGÖL YAKINLARINDAKİ TRAFİK KAZASINDA A- 

RAMIZDAN EBEDİYEN AYRILAN KAYINBİRADERİM

Ali Osman ŞİMŞEK ve eşi 
Süreyya ŞİMŞEK’in

ÖLÜMÜ NEDENİYLE ACIMIZI PAYLAŞAN EŞ. DOST VE 
YAKINLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ.

Dursun Faraş

3 %
Kiralık Ev Aranıyor

i Teşekkür <
‘ ÖZEL SONAY MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KUR- j 

■ SUMUZUN AÇILIŞINI YAPAN, İLÇE KAYMAKAMI SAYIN •

( Coşkun Ertürk’el • )
- AÇILIŞIMIZI ONURLANDIRAN BELEDİYE BAŞKANI
( SAYIN

Nezih Dimili5ye j
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SAYIN

Hüseyin Algan’a |
> AÇILIŞIMIZA KATILAN DAİRE MÜDÜRLERİNE, DEĞERLİ |
1 MİSAFİRLERİMİZE TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİRİZ.

I İ' MUDUR KURUCU
Erdoğan BEŞE Mehti KÖSE

) — S ıSATILIK DAİRE
< ■ <• 1 • J
| Cumhuriyet Mahallesi Deniz Sitesinde |
| 3 kat satılıktır. |
| ( Kaloriferli 70 milyon )

Mür. : Saat 10.00-18.00 arası
J Tel. : 13313 Gemlik }

KAYIP

Bursa Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Berkay KARAKAÇAN

KAYIP
Balıkesir Trafik Müdürlüğünden aldığım 10 DL 418 

nolu plakamı kaybettim. Hükümsüzdür.
Mehti KÖSE

Denizde Tifo Mikrobu Yok
Mıntıka Salmonella

Kurşunlu girişi Bizim Sandal Sitesi önü sahili yok
Kurşunlu Veysel 7 Sitesi Çatal mevkii yok
Kurşunlu Bahçelievler otobüs durağı yok
Kurşunlu Dilek Kampı önü yok
Kurşunlu Beysel 4 Sitesi önü yok
Gençaii-Kurşunlu ortak çadır yeri yok
Kumsas motel Ferda önü yok
Kurşunlu Askeri Hara yok
Gemsas Azot Tesisleri
Gemlik Sunğipek dalgakıranı yok
Gemlik İskelesi yok
Sınırtaş Sitesi önü yok
Küçük Kumla girişi yok
Küçük Kumla iskelesi yok
Küçük Kumla Yunus heykelleri önü yok
Büyük Kumla Lunapark önü yok
Narlı Köyü yok
Kapaklı Köyü yok
Karacaali Köyü yok
Manastır yok
Kayıkhane Gemlik yok
Armutlu Ahmetli köylüğü Yakamoz Sitesi yok
Armutlu İskelesi yok
Fıstıklı İskelesi yok

Nacaklı’da Su Azaldı
Nacakh’da suyun azalma

sı üzerine, geçtiğimiz hafta 
Belediye Başkanı ile birlikte, 
bir heyet, Haydariye Köyüne 
giderek köylülerle görüştü. 
Derenin alt kısmımlarda biri 
ken suların Elmalı kanalına 
pompalanarak buradan Ant 
ntma Tesislerine bir miktar 
su verilmesi konusunda an
laşma sağlanamadı. Öğrenil 
diğine göre köylülen Gemlik 
tilerin suya sahip çıkmasm-

Ticaret Odası
zin iş gezilerinde Federal 
Almanya Konsolosluğun 
dan vizealmak için bize baş 
vursunlar, Bursa Ticaret O- 
dası aracılığı ile bu işlemle
rini biz yaptıracağım” dedi.

dan korkuyorlar. İlgililer. 
Gemlik’in su sıkıntısının en 
çok iki ay sürdüğünü Nacak 
Iı suyunun takviye edilmesiy 
le bu sıkıntının büyük ölçü
de giderileceğini söylediler.

imza Kampanyası
derilen dilekçe örneğini ve 
bildiriyi okuyacağım. Kam
panyanın hayırlı olmasını di 
I i yorum."

İMZA ATILIYOR
SHP İlçe Başkanmm bildi

riyi okumasından sonra ha 
zırlanan kağıtlara Erken Se
çim için partililer imza attı
lar. Kampanyada ilçe için
de kapı kapı dolaşılarak İm- I 
za toplanacak.
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Fiyatı KOV Dahil 200 Lira

__ gemUk
«ORFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE।

Matbaamızda 
Nişan, Nikâh, Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ 
Matbaacılık 
TJf : II797 Gemlik

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Belediye Başkam muhtarlarla görüştü

Pazar yeri kalkıyor
Başkan Nezih Dimili muhtarlara belediye 
çalışmalarını anlattı. Dimili, pazar yeri
nin çarşı deresinin yanına taşınacağını, 
çalışmaların bitmek üzere olduğunu söy
ledi.

Çarşı Deresi üzerine Borusan tarafından 
3 demir köprü yapılıyor. Borusan yine 
Dörtyol’a bir üst geçit yapacak. Muhtar
lar başkandan susuzluğa çare bulunması
nı istedi.

3. ölüm yıldönümünde

Celal Bayar
Anılıyor

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili, ilçenin 10 mahalle 
muhtarı ile yaptığı toplantı
da, sorun dinledi.

Belediye Başkanlık Oda
sında mahalle muhtarları 
ile görüşen Başkan Dimili, 
ilçenin en önemli sorunu
nun susuzluk olduğunu, söy
ledi. Önce muhtarları dinle
yen Belediye Başkanı de
vam eden su şebekesi dö
şeme çalışmalarında evlere 
ucuz bağlantı yaptıklarını be 
lirterek, şunları söyledi :

"1 daireye 33 bin lira gibi 

çok az bir masrafla işçilik 
dahil ana borudan bağlantı 
yapıyoruz. Burada vatanda
şın büyük yararı söz konusu 
dur. Belediye olarak 50 mil
yon liralık boru alımında bu 
lunduk. Ancak yine de şika
yetçi olunuyor. Şu konusun
daki sıkıntımız havaların çok 
kurak gitmesinden kaynak
landı. Yeni kaynaklar bulma 
ğa çalışıyoruz.- Halkımızın su 
farını tasarruflu kullanması 
için muhtarların belediye'ye 
yardımcı olmasını istiyorum."

Bir muhtarın pazar yeri

nin değişip değişmiyeceği 
sorusunu da yanıtlayan be
lediye Başkanı Dimili, "Ha
zırlıklarımız sürüyor en kışa 
zamanda pazar yerini Çarşı 
Deresinin sağına ve soluna 
alacağız." şeklinde konuştu. 
Derenin üzerine Borusan ta
rafından 3 köprü yapıldığını 
da söyleyen Dimili, "Yalova 
yoluna yine Borusan tarafın 
dan bir üst geçit yapılacak. 
Görüşmelerimiz devam edi
yor. Bu geçidin maliyeti 200 
milyon lira tutacak" dedi.

Belediye Başkanı 
Av. Nezih DİMİLİ

Üçüncü Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar, ölümünün 3. 
yıldönümünde, bugün. Umur 
bey’de düzenlenen törenler
le anılacak.

22 Ağustos 1986 tarihinde 
İstanbul'da vefat eden Celal 
Bayar, büyük bir törenle 
doğduğu yer olan Umurbey* 
de toprağa verilmişti.

Celal Bayar Vakfına ait 
Toplantı ve Sinema Salonu
nun ön tarafındaki bahçede 
defnedilen Celal Bayar, bu 
yılda aynı yerde saat 10'da 
Toplantı Salonunda hazırla
nan program ile anılacak.

Celal Bayat’ın anma töre
ni nedeniyle Umurbey’de ha 
reketli günler yaşandı. Bele- 
diye Sarayı ve Bayar’ın evi
nin önü. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından asfalt

landı. Mezarlık yolu onarıldı. 
Mezarlık çevre* temoSettdL 
Okunacak mevlit tein özel 
şeker, konuklar içinde torba 
lorda köy lokumu, Gemlik 
zeytini, peynir hazırlatıldı.

Celal BAYAR 
1883-1986

SHP’NİN KAMPANYASI 
DEVAM EDİYOR

İmzalar
2 Bini Geçti

Sosyal Demokrat Halkçı 
Partinin yurt düzeyinde baş
lattığı "Erken Seçim İmza 
Kampanyası" Gemlik'te de 
devam ediyor.

SHP ilçe Başkanı Erkan 
Mutmari, kampanyanın kor
donda, pazar yerinde, iş 
yerlerinde sürdürüldüğünü, 
bugüne değin 2 binin üze
rinde imza toplandığını söy
ledi.

Mutman, kampanyanın 
bir sûre daha devam ede
ceğini söyledi.

Belediye 
Zabıta
Cezaları 
Yükseltildi

Belediye Encümeni aldığı 
kararla Zabıta tarafından ve 
filen 20 bin lira para cezası- 
m 38 bin liraya yükseltti.

3506 sayılı yasa Belediye 
Encümenlerine cezaları yük 
eeltme yetkisi tanıyor.

Belediye Başkam Dimili 
Kadınlarla Toplantı Yapacak

Belediye Başkanı Nezih Dimili, Gemlik'ti kadınlarla 
"dert toplantısı" düzenledi.

Perşembe günü Belediye Başkanlık odasında kadınlar 
la, ilçe sorunlarını görüşecek olan Belediye Başkanı şun 
tan Söyledi :

"Seçimlerde yaptığım konuşmalarda Gemlik'li hanım- 
lorla sık sık toplanarak İlçenin sorunlarına birlikte çözüm 
yolları arayacağımızı belirtmiştim. Bu toplantı verilen sö 
zûn ilki sayılabilir. Ben de belediye çalışmaları hakkında 
kendilerine bilgi vereceğim. Temizlik konusu gibi bazı 
tortulara birlikte çareler bulacağız/"

DPY sınav sonuçları belli oldu

GEMLİKLİ İSMAİL 
TÜRKİYE ONUNCUSU

100.- yıl ilkokulu son sınıf 
öğrencisi İsmail Kökbıyık, 
Devlet Parasız Yatılı sınavla 
rında Türkiye 10.su oldu.

Refah Partisi Belediye 
Meclis üyesi Mahmut Kökbı 
yık’ın üç çocuğunun büyüğü 
olan İsmail, daha önce de 
Bursa -Anadolu Lisesi sınav
larını 38. olarak kazanmış, 
Milliyet Gazetesinin düzenle 
diği "Bilgi ve 'Kültür Yarış- 
ması"nda ise Bursa üçüncü 
sü olmuştur.

iki yıldan beri sınavlara

Ziraatçılar Uyardı
ZEYTİN SİNEĞİ İLE MÜCADELE

Zeytin meyvasında görü
len "sinek" ile mücadele 
için üreticiler hazır olmağa 
çağrıldı.

İlçe Tarım Müdürlüğü yet
kilileri yaptıkları açıklamada 
ilçe merkezinde ve köylerde 
birçok yere sinek saptama 
kavanozları konduğunu be 
lirterek, "Bu kavanozlarla 

hazırlandığını söyleyen İs
mail Kökbıyık, "idealim ba- 

Devamı Sayfa 4 te

Gemlik Lisesinin Başarısı
Gemlik Lisesi Öğrenci Seçme Yerleştirme sınavlarında 

büyük başarı gösterdi.
Lise -Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sınavlara öğ 

rencilerden 56 kişi çeşitli fakültelere girmeyi başardı.
Fatoş lyison adlı öğrenci Bil-Kent Üniversitesi İa'ari 

Bilimler Fakültesini, Nergis Yiğittekin Ankara Üniversite
si Siyasal Bilimler Fakültesini, Ali Burak Karacan 
O.D.T.Ü. Uluslararası İlişkiler Fakültesini, Okan Bayer 
Yıldız Üniversitesi Makina Mühendisliğini kazandı.

kesafet ölçümlemesi yapılı
yor. Sinekle mücadele için 
üreticiyi uyaracağız. Zama
nında yapılan mücadele so
nuç verir. Bunun için herkes 
hazırlığını tamamlasın” de
diler.

Bir Dükkan Daha 
ihale Edildi

Belediye Sarayı altına ya 
pılan ve daha önceki ihale
de alıcısı çıkmayan 16 nolu 
işyeri, 350 bin liraya kiraya 
verildi.

Belediye Encümeni huzu
runda yapılan açık arttırma

Kadri Güler her hafta
İÇİMİZDEN BİRÎ ile konuşuyor.

“Gemlik'te İlk Lokantacı
Salih Erçek”

Yansı Sayfa 3 te

Orta Öğretimde Kayıtlar 
Devam Ediyor

1989-1990 öğretim yılında 
Ortaokul ve Liselere girecek 
öğrencilerin kayıtları okul 
müdürlüklerinde devam edi-

Öte yandan zeytin sineği 
mücadelesinde kullanılan i- 
laçiann bu yıl da devlet ta
rafından verilmesi için çalış
malar başlatıldı. Geçen yıl, 
devlet yardımı olarak üreti
ciye 12 ton ilaç dağıtılmıştı.

ya ihaleye çıkarılan 2 dük
kan ile çay ocağından yal
nız bir dükkana alıcı çıktı. 
İhale 350 bin liraya Sezai 
Gençoğlu ve İlhan Ermiş ad 
İl ‘kişilerde kaldı.

yor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Hüseyin Algan’dan aldığımız 
bilgilere göre, Orta Öğretim 
de kayıtlar 18 Ağustos’ta 
başladı.

İlkokullarda ise kayıtlar 
4 Eylül günü başlanacak. 
İlkokullarada bu yıl 1983 do 
ğumlular alınacak. Kayıt için 
öğrencinin nüfus cüzdanı ye 
terli oluyor.

Kömürü
Erken Alan 
Kazamyor

Belediye tarafından Orhan 
eli Kömür İşletmelerinden 
getirtilen tahsis kömür için 
sıraya alınma başladı.

Belediye ilgilileri, bu yıl 
Eylül ayına kadar Ziraat Ban 
kasına para yatıran istekli
lerin 1 ton Orhaneli kömürü 
nü 71 bin liradan alacakla
rını bildirdi.

Gemlik Belediyesinin Kö
mür İşletmelerinden 300 ton 
tahsis kömür alma hakkı 
var.

KANTAR DURUMU

Gemlik Belediyesi Odun 
Devamı Sayfa 4 te

TAŞI GEDİĞİNE

Çakıl Taşı
BANKNOT PARA BASMAYA KAĞIT YETİŞMİYORMUŞ..

ÇAKIL TAŞLARI NE GÜNE
OY OLDUĞUNA GÖRE;
PARA, HAYDİ HAYDİ..

Yeniköy’de 
Orman 
Yangım

Yaz boyunca çıkan orman 
yangınlarına bir yenisi de 
Yeniköy’de eklendi.

Cumartesi günü Yeniköy 
sınırlarında iki tarla arasın
da bulunan makilik alanda 
çıkan yangın. Orman Yangın 
Söndürme ekipleri ve itfaiye 
si tarafından kısa zamanda 
söndürüldü.

Yangında bir dönüm arazi 
yandı. Yangının arazi açma 
nedeniyle çıktığı sanılıyor.

KUMLA 
YOLUNDA 
KAZA

Gemlik’ten Küçük Kumla’ 
ya yolcu götüren iki araç Ha 
sanoğa mevki nde çarpıştı. 
Kazada şans eseri öten ol
madı.

16 T 5006 plakalı Gemlik 
Taksi yazıhanesinde calışon 
Bedrettin Pars yönetiminde
ki araç. Küçük Kumla'dan 
Gemlike doğru gelmekte o- 
lan 16 LL 455 plakalı özel 
taksi ile Atamer Tanıştık Te 
sislerinin biraz ilerisinde ka 
fa kafaya çarpıştı

Devamı Sayfa 4 te
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DRAM

— ümmühana —

Bu Dram Ümmühana
Sahnede oynanan dramlardan değil
Bu gözyaşlarına alkış tutulmaz Ümmühan
Ben şafağı olmayan gecelerde yaşarım
Benim dünyalarıma
Güneş doğmaz Ümmühan.

Hani şu yalnızlığımda olmazsa 
Hepten tükeneceğim
Gün ışığı
Karanlıklar ortasında
İçmezsem yudum yudum
İçmezsem sarhoş sarhoş
Yalnızlığımı
Yalnızlığın tasından 
Öleceğim

Bir yarın düşünüyorum
Bir yann düşünüyorum Ümmühan
Gümüş renginde sabahlar
Ve
Umut dallarında
Seviler yaprak yaprak
Bir yarın düşünüyorum
Bir yarın düşünüyorum
Gözlerimde ışıklar maci
Ellerim Ak.

Mehrhet Ali SEVİMTAŞ

Şairin yakında çıkacak olan "Safoya Şiirler" adlı kita 
bmdan.

} ' Sr ' |
İ GALERİ ZAMAN I
I I

Televizyon - Video - Buzdolabı 1
: Müzik Setleri — Çamaşır Makinaları ve f

tüm dayanıklı tüketim malları J
* 1alım satımı
> ob ; - . 1
/ {

; Tel. : 14479 f

Belediye îş Sarayı No. 26 Gemlik !

| MANASTIR !
Mangal Restaurant

Et - Piliç - Köfte 7
Zengin Balık Çeşitleri

.{£ Kendine özgü Spesiyal ile 
Hizmetinizde

® *ig Düğün - Sünnet ve Cemiyetlere Verilir <
■M is
f Tlf : 11342 |
g. Kumla Yolu - Gemlik

1 „ .T. İg Yamanlar Ticaret g
^TELEVİZYON — VİDEO — BUZDOLABI — MÜZİK SETlJj 

M HALI — HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ » 
ALINIR SATILIR — ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR,

NUR TEKNİK__________
TELEVİZYON VİDEO MÜZİK SETİ SERVİSİMİZ 

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

GÜNÜNDE TESLİMLE

HİZMETİNİZDEDİR.

NURETTİN SEMİZ
Eski Belediye karşısı Kat 2 Tel : 11866 Gemlik

KAYIP

Erzurum Lisesinden 20.9.1969 tarihinde almış olduğum 
2119 Nolu Diplomamı kaybettim.

Hükümsüzdür. Mehmet Ulvi Salman

sağlık köşesi

HAZIRLAYAN

Dr. Ali ÖZGÜR

SUSAMA
Susama hücre içinden aşın miktarda su kaybı ve ağız

da tükrüğün azlığından meydana gelmektedir.
Hücre içinden su kaybı böbrek dışı ve böbrekler yoluy

la meydana-gelmektedir. Böbrekler dışı su kaybı şiddetli 
terleme uzun süren kusma veya ishal, aşın miktarda ka
nama, şişlikler ve bunlann boşaltılması yoluyla meydana 
gelmektedir. Bu durumlarda çıkarılan idrar miktarı azal
maktadır.

Böbrekler yoluyla su kaybına poliuri denilmektedir. Po- 
liuri osmatik diurez şeklinde veya hafif hipertonik idrar 
şeklinde meydana gelebilir. Burada idrar dansitesi düşük
tür:

Aşırı tuz veya eriyebilir maddeler alınmasında ve hî- 
per kalsemik durumlarda da fazla idrar çıkarılmaktadır. 
Susama bazen primer hiperparatiroidiymin ilk ve en be
lirgin belirtisidir. Bu hastalıkta idrar 24 saatte 12 litreye 
çıkabilmektedir. Susama ve fazla idrar çıkarma kanda 
kalsiumun yükselmesinde (Boeck hastalığı, süt-alkoli 
sendromunda ve kemik hastalıkları) meydana gelmekte
dir. Poliuri yine müzmin .böbrek hastalıklannda da göz
lenmektedir.

Fazla mayi alınmasında Ve böbreklerden suyun geri e- 
milim bozukluklarında da poliuri meydana gelmektedir. 
Ancak' buradaki idrar dansitesi düşüktür.

Hastalık derecesinde susamaya primer polidipsi denil
mektedir. Burada- şeker hastalığını bir yana bırakırsak bu 
tür susama daha çok psikolojiktir. Genellikle sinirsel bo
zukluğu olanlarda görülmektedir.

Susama şeker hastalığın önemli bir belirtisidir. Bu has
talığın ağırlığına göre nufûsun '% - 2 ila 10’unda belirgin 
şeker hastalığı, gizli şeker hastalığı ve şeker hastalığı 
öncesi durum vardır. Bu sayılan derecelerin ara durum
ları da vardır ve bunun için bu tür belirtileri olanların ge
reken tetkiklerin zamanında yapılması ve tesbit edilmesi 
hastalıklardan meydana gelebilecek organ bozukluktan 
önlenmiş olacaktır:

Mutlu yarınlar.

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

: J

*
*
*

FATURA Ayrıca Nişan, Nikah,
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ 

ADİSYON
Düğün, Sünnet

Davetiyeleri ve
SEVK ÎRSALİYESÎ

Her Türlü
* TAŞIMA İRSALİYESİ

* MÜSTAHSİL MAKBUZU
Basım İsleriniz İçin

* GİDER MAKBUZU Hizmetinizdedir.

♦

( 1 günde davetiye basılır.

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik
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İÇİMİZDEN BİRİ Röportaj ,
Kadri GÜLER

Gemlik’in ilk Türk Lokanta işleticisi Salih Erçek
SALİH ERÇEK KİMDİR?
Bu haftaki konuğumuz Gemlik’in ilk lokantacılarından 

Satih Erçek.
Orhangazili Salih’ olarak da bi inen Salih Erçek 1909 

de Orhangazi’de doğdu ilkokulu bitirdikten sonra zama
nın ortaokulu otan Rüştiye’nin ikinci sınıfından Yunan iş
gali nedeniyle aynlmok zorunda kaldı. Kavaf bir ailenin 
beş çocuğundan bir Salih Erçek. Evli ve üç erkek çocuk 
babası.

— Salih Bey, «Yunan işgalini yaşamış. Cumhuriyetin İlk 
yıllarım görmüş, eski bir Gemlik'lisinin. Bize Gemlik’e na
sıl gelciğinizi anlatır mısınız?

— Babam Orhangazi’de kavaftı. Ben ve kardeşlerim Yu
nan işgalinde daha küçüktük. Babamı 7 yaşında kaybet
tik. Yunanın İzmir’e çıktığı zaman büyük bir korku yaşanı
yordu. Katliam yaparlar diye. Bu nedenle hatırlarım, rah
metli babam "Savaş çıkacak, Medine'ye gidelim, burda 
artık yaşanmaz günler başlayacak’’ derdi anneme. Ama 
ömrü yetmedi ve düşmanı görmedi. İstiklal harbinden 2.5 
yıl önce öldü.

Orhangazi, tamamen Türk’tü. Köylerinde deha çok er- 
meniler vardı. Bazı köylerde de rumlar. Yunan Orhanga
zi'yi işgal ettikten sonra. İstiklal Savaşı başladı. Türkle- 
rin Bursa’ya doğru yürümeleri üzerine Yunan askeri bizi 
daha çok Rumların yaşadığı Gemlik’e doğru gitmemizi 
istedi. “Savaş olacak telef olursunuz" dediler. Kafileler
le Gemlik’e doğru Rum jandarmasının gözetiminde yürü 
yüşe geçtiğimizde, tarlalarda çalışan ermenîler ve rumlar 

। bizlere saldırmağa başladılar. Rum jandarması olmasaydı 
| hepimizi öldüreceklerdi. Gemlik’e geldik. Biz Belediye 
! Tahsildarı Allah Rahmet eylesin Hayri Bey’in evinde 20' 

gün kaldık. Oğlu vardı taksicilik yapardı. Neydi adı. "Ölü 
İsmet" Bir de Doğru Ambarında çalışan iri yan bir oğlu 
daha vardı. Gemlik’te kaldığımız sırada, bir gün yıtbaşıy- 
dı. Rumlar sabaha kadar içtiler. Silah attılar. Hatta, biz 
korkudan evin kapısının arkasına taş doldurduk. O gece 
Kulaktaşı (lisenin karşısındaki camii) Caminin minaresin 
deki ay yıldızı mavzerle düşürmüşlerdi. Biz daha sonra 
Bursa ya gittik.

— O günlerde Bursa’da durum nasıldı?
— Bursa’da o zamanlar meşhur İbo Çetesi kol geziyor

du. Sonra, kuvveyi miiliyecifer İbo'yu tutup götürdüler.
— İbo’nun çetesi kuvveyi mHli'ye yardım mı ediyordu 

yoksa Yunanla işbirlikçilik mi yapıyordu?
— İbo’nun çetesi köylere baskın yapardı. Eşkiyalar şu

nu isterdi, bunu isterdi vermediler mi köyü yakarlardı. 
Bir de Yeniköyfû İbo vardı. Onunda çetesi vardı. BursalI 
Cemal Bey çetesi vardı birde. Cemal Bey zengin bir a- 
damdr. Orhangazi, Yalova köprüsüne 2 makinalı tüfekle 
geldi. Yanında maiyetiyle, otlarıyla. Makinalılan köprü ba 
şma kurdu, Ermenilerden, ramlarda gelecek bir basını ko 
ramak için. Cemal Bey eşkıya değildi. Kuvvaiyi Maliyeciy
di. Daha sonra çiftliğinde bir adamı öldürmüş ve gömmüş 
Bu duyulunca tutuklandı, cezaevine kondu. Sonra cezae
vinde kör olduğunu duydum.

— Bursa'dan Gemlik’e ne zaman döndünüz?
— Türk askeri Bursa’yı işgal edince -biz yine yaya ola

rak Bursa'dan Gemlik’e geldik.
— O günkü Gemlik’i hatırladığınız kadar anlatır misi

ne?
— Gemlik harabelikti. Tersaneden aşağıya inerken, de 

mir bir,iskele vardı. Rumlar kaçarken çoğu denize dökül
müştü. 15-20 tane ram kadının denizde cesedi kayalara 
vuruyordu. Saçları dağılmış, memeleri şişmişti. Bizim 
Gemlik’e. girdiğimiz sırada çok Rum ölüsü vardı. Deniz ke 
narlarında 3-4 tanesini bir araya getiriyorlar üzerlerine 
saman örtüp gazla yakıyorlardı. Mavi mavi yanıyordu ce
setler,

— Siz, Gemlik’e geldiğinizde rumlar kaçmıştı o halde?
— Kaçmışlar. Bizim geldiğimizde Gemlik'te hiç Rum 

yoktu. Her taraf eşya doluydu. Deniz kenarlarında, çarşı 
meydanında eşyalar vardı. Hatta denizin-içinde bile.eşya 
vardı. Köylüler atlarla, eşeklerle bu eşyaları çekip götür
düler.

— Cesetlerini gördüğünüz Rumlar öldürülmüş mü, yok 
w giderken gemiden mi attılar?

— Biz yalnız ölülerini gördük. Yalnız bir tanesini tele
fon direğine dayamışlardı. Afetlersiniz, önünü kesmişlerdi

— Ba ceset neredeydi?
— Tersaneden aşağıya inerken telefon direğindeydi.
— Demek siz savaşın tam sonrası Gemlik’e gelmişsl- 

niz?
— O zaman Mudanya Türk askerleri, tarafından 

çevrilmişti. Yunan askerleri tabur tabur Bursa'ya geliyor, 
şapkalarını havaya atarak "Zito Kemal Paşa" diye bağırı
yorlardı. Biz Yunan esirleri Bursa'ya geldikten sonra göç 
ettik. Ulu Cami avlusu eskiden boştu. Yunan askerleri o- 
turur, orada bitfenirferdi, Cenazeler, Ölüler hep esirlere te 
mfefetilirdi.

— Gemük'e gelince nereye yerleştiniz?
— Gemlik'teki Kuvvayt Mılliye'ye başvurduk, Bize Ba- 

''yaamtn küçük bir ev verdiler. Eve İşlemeli bir Rum

masası ile koltuğu aldık. Evimizin altında da 2 tane zey
tin havuzu vardı. Zeytin doluydu. Bu zeytinlerden daha 
sonra Kumla'lılarla birlikte ortak yağ çıkardık. 4 teneke
sini biz aldık götürüp Bursa’da sattık. O zaman çocuktuk 
Kendimize ayakkabı gibi şeyler almıştık.

— Yoksulluk var mıydı Geçimizini nasıl sağlıyordunuz?
— Yoksulluk çoktu. Savaş yıllarıydı. Biz Gemlik’e yer

leştikten sonra, Orhangazi'den dayım geldi. (Sadık Cav- 
dar'ın ayakkabıcı dükkanı) Sarraf dükkanının olduğu-yer
de gazete satmaya başladık. Küçük gazeteler gelirdi İs
tanbul'dan. Satın almak için halk toplanırdı. Kepenkleri 
vardı dükkanın. Küçük bir delikten parayı alır, gazeteyi 
verirdik. Gazeteye büyük ilgi vardı;

— Gemlik'te ticaret hayatı nasıldı?
— Türk’lerde ticaret yok gibiydi. Rumlar zamanında'; 

yani ilk gelişimizde bizim bu sokak meyhane boğazıydı. 
Gece oldumu, buralardan geçilmezdi. Balıkpazarındaki 
kahvehanelerin olduğu yerlerde meyhaneler vardı. Öğret
men Salih Bey’in evinin altında büyük büyük küplerde ra
kılar vardı. Geldiğimizde her yanda balık fıçılan gördük. 
Bun lara balık tuzlarmış Rumlar. Balıkçılık nerede yapılır, 
birahaneleri neredeydi, bilemezdik. Korkardık çünkü aşa
ğılara inmeye.

— Türkler ilk kez' nerelerde işyeri açtılar, hatırlıyor 
musunuz?

— Müslümanlardan ilk dükkan açanlardan Bekir Sami 
vardı. Dükkanı köprü başındaydı. Nuri Paşa’nın caminin 
yanındaki dükkanlarındaydı Bekir Sami'nin bakkal dük
kanı.

Bekir Sami çok hareketli biriydi. İflas etti. Sonra Lise 
Caddesindeki fırını açtı. Kardeşi Demir Ali vardı. Ahmet 
Yanar’ın kayınpederidir. O ayrı bir dükkan açtı. Yavaş ya
vaş dükkanlar çoğaldı.

— Peki o zamanlar lokanta var mıydı Gemlik’te? Siz 
nasıl Ibu işe başladınız? >

— Hiç lokanta yoktu. Dayım Allah Rahmet eylesin, Or
hangazi'de aşçıydı. Annemin de o zaman 220 lira parası 
vardı. Annem; “Bak Nazif çocuklarda sebeplenir gel şura
da bir lokanta açalım’’ dedi. Annem, dayıma 100 lira ver
di. İstanbul’dan tencere, tabak, masa alıp geldi dayım. 
Gazete sattığımız dükkanı, aşçı dükkanı yaptık.:

— Yani .Gemlik’in ilk Türk lokantacısı dayınız ve sîzdi
niz öyle mi?

— Evet., Dayım lokantacıydı. Dayımın ayaklan Rus har
binde donmuş. Telefoncuymuş, Ermeniler Şam'da kang
ren olunca ameliyat etmişler.

— Gemlik’te fırıncılığı kim yapıyordu?
— Fırıncı Vödinalı, şişman biri vardı. Şimdiki caminin 

karşısındaki fırın o zaman yine vardı. Kulaktaşında Ber
ber Ömer'in evi vardı. Evinin altında bir Rum ekmek çıka
rırdı. Lisenin altında bulunan ahşap evin altındaki dük
kândan balık turşusu alır, ekmekle yerdik. İlk yirmi günü 
böyle geçirmiştik.

— Balık Pazarında durum nasıldı?
— Balıkpazarında pek birşey yoktu. Herkes mal tela- 

şındaydı. Civar köylerden atlılar, öküz arabaları gelir, 
Rumların evlerini yağmalardı. Ondan sonra Envay-i Met
ruke çıktı. Bütün evlerin mallarını aldı. Hatta bizim aldığı
mız masa ve koltukları bile evden aldılar. Bunların hepsi
ni sonra müzahede ile çınarın altında sattılar.

— Rufhlardan kalma ibadethaneler nerelerdeydi?
— En büyüğü bugün üzerine Belediye' Sarayı yapılanıy

dı. Atatürk ilkokulu bahçesinde iki tane vardı. Şimdi Ba 
lıkpazarı Camii olan yer kiliseydi. Şehit Mehmetçik So
kakta ise Ermeni kilisesi vardı. Bunlar Türkler geldikten 
sonra tek tek yıkıldı. Yıkılışı dinamitlerle oldu. Hatta bü
yük kilisenin yıkılışı aylar sürdü.

— Çarşıdaki büyük kiliseyi anlata bilir misiniz?
— Çok kalın duvarları, sonra çok büyük bir çanı vardı. 

Sarı bir çandı- Onu İstanbul’a götürdüler. Enva-i 
Metruke mi sattı bilemiyorum. Büyüık sütunları vardı. Mu
azzam bir yapıydı.

— Şimdiki (Çarşı Caminin jolduğu yerde ne vardı?
— OsmanlI döneminde Gemlik'te gemicilik ileriymiş. 

Romanya’dan gemilerle kereste getirilir, donanma Roman
ya kerestesiyle yapılırmış. Bu camii o Türk gemiciler ta
rafından yaptırılmış. Ahşaptı camii. Hatta ilk yapılan ca
mii deniz kenarındaymış. Deniz doldura doldura camii bu 
raya gelmiş. Caminin yanında vakfın dükkanları vardı. 
Vakfın işlerini mütevelli Rıza yapardı. Kiraları toplar ca
miye bakardı.

— Gemlik’e Türk nüfus .akışı ne zaman oldu?
— Evler yanmıştı. Köylerde oturulacak ev yoktu. Bu 

nedenle köylerden gelenler oldu. Asıl nüfus, Girit, Sela
nik, ve Preveze’den gelenlerle kalabalıklaştı.

— Rumlar çekilirken Türk köylerini yaktı mı?
— Orhangazi’nin tamamını yaktılar. Umurbey'in bir 

kısmını, Çeltlkçl'yl tüm köyleri yaktılar. Sanırım bizim çe
teler Bursa'nın Ovoakca gibi Rum köylerini önce yakınca, 
onlar da bizimkilerini yakmaya başladılar,

Devamı Haftaya

Kaptan Emlak ve 
Döviz Bürosu

HER TÜRLÜ ARSA, İŞYERİ, DAİRE,

VİLLA, OTO ALİM VE SATIM BÜROSU

Tel : 13763

Nizam Pasajı No. 7 Gemlik

AKYILDIZ TİCARET
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

Ahm ve Satımı
RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TS.EVİZYON 

BUZDOLABI — ÇAMAŞIR MAKİ NAŞI 
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ — MUTFAK OCAKLARI 
YATAK ODASI VE MİSAFİR ODASI TAKIMLARI 

BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR

MEHMET AKYILDIZ
Pazar Cad. 27—Tlf : 12654 GEMLİK

Güler Ticaret
•KARABÜK DEMİR

< ÇİMENTO
• TUĞLA

< BtRİKET

SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER
Tlf : 14637 — İstiklal Cd. No. 23 GEMLİK

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK 
DOĞRAMALIK KERESTE VE 
AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

İSMET DAĞ VE OĞULLARI
Tel : İş : 11205 — Ev : 11254-12835
ORHANGAZİ CADJKJ. 30 GEMLİK

AKDOĞANLAR
MOTİF DUVAR KAĞIDI BAYİİ VE 

NALBURİYE TİCARETİ

Hüseyin Akdoğanlar

DUVAR KAĞIDI VE POSTER KAPLAMA
HALIFLEKS
PARKE
MARLEY DÖŞBHE
FÂSARİT
BADANA VE YAĞLI BOYA İŞLERİ
İTİNA İLE YAPILIR.

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



SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜR 

KADRİ GÜLER _ - gemUk
KÖRFEZ

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

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
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Köşkler Şilesinde Sanlık Villalar
Gemlik’in en güzel yerinde
Dublex 200 m2
4 oda i salon 2 banyo 1 çamaşırhane
Müstakil kat kaloriferli
Güneş enerjili
Şömine ve barbekülü
Bahçeli, otoparklı

İJ 
Tf, 

1

40
Cj 
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SARIALİOĞLU ltd. jti.
Tahıl Sk. 1/2 Tel. : 10232-10233-12973 GEMLİK

Kumla Yolunda Kaza
GEMLİK i

Özel Sonay Motorlu Taşıt 
Sürücüleri Kursu )
- , )

1 î
• Kayıtlarımız kesiksiz devam etmektedir. »
t Her hafta yteni bir gurup başlatılabilir. }

Kurs Müdürlüğü
» ,

finsfiti. naJfM T/EJ/3:
8^ ’ 1
I ... ,'rc ' i

Milli Eğitim Bakanlığı $
» Gemlik B

özel Sonay Motorlu Taşıt ®
S 7 !USürücüleri Kursu

M

.Mı 
t? 
S

A 1—2 Bisiklet Motosiklet 150.000.- TL.
B Otomobil Minibüs 350.000.- TL.
C Kamyon 450.000.- TL.
E Otobüs 550.000.- TL.
F Traktör 200.ooo.- TL.

s g
, DÜĞÜN — NİŞAN SÜNNET VE *

ÖZEL GÜNLERİNİZDE K
W |«

g VİDEO Çekimi Yapılır |

Müracaat : Körfez Matbaası Tlf : 11797 GEMLİKl ___ _____ g

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 GÜNDE VESİKALIK
• BİR HAFTADA VESİKALIK

KALİTELİ VİDEO ÇEKİMİ YEPILIR. 
VHS. BETAMAKS

İstiklal Cad. Ziraat Bankası Karşı Aralığı 4/E Gemlik

Sevdiklerinize Yegane Hediyelikler

BEYAZ BALİNA’DA

Beyaz Balina Pek Yakında 
Hizmetinizde

Belediye Dükkanları No. 23 Gemlik

AKYILDIZ 
Aile Çay Bahçesi

YENİ SEZONUNU 
DÜĞÜN - NİŞAN • SÜNNET YAPACAKLARA AÇTI. 

CEMİYETLERİNİZDE TİTİZ HİZMET, 
İTİNALI SERVİSİMİZLE HİZMETİNİZE 

HAZIR OLDUĞUMUZU SAYGIYLA DUYURURUZ.

Süleyman Akyıldız
TEL. : 10039 GEMLİK

Kazada taksi sürücüsü 
Bedrettin Pars’ın ayakları 
kırıldı, özel araç sürücüsü 
SSK Bursa Hastanesi Ecza
cısı İstem Kan ise ağır yara
landı.

Kömürü Erken
Alan Kazanıyor
Kömür deposuna kurduğu 
kantar ile bu yıl sattığı kö
mürleri kendi tartacak. Kan
tara araçlar 3 bin lira karşı 
lığında girecekler. Kantar 
ile Belediye’ye yeni bir gelir 
kaynağı sağlandı.

Kazadan sonra her iki a- 
raçta da büyük hasar mey
dana geldi.

Gemlik’li İsmail
Türkiye 10. su
bam gibi makine mühendisi 
olmak. Başarımdaki etken, 
sistemli çalışmam" dedi. Öğ 
retmeni, annesi ve özel ders 
aldığı öğretmenlerin çalışma 
larına katkıları olduğunu da 
bildiren başarılı öğrenci. 
"Anadolu Lisesinden sonra 
amacım Fen Lisesine gir
mek" şeklindç konuştu.

Süper indirimli 
Plastik ve Ebonit Akü Fiatları 

FİKRET AKÜ’DE
Amacımız Halka Hizmet

Tlf : 14599 Gemlik

| ERBE SİGORTACILIK | 
Eleman Arıyor

Tatildeki ÖĞRETMEN arkadaşım, 
( Üniversitedeki ÖĞRENCİ Kardeşim, LİSE
t Mezunları ve sigortada çalışmak
1 İSTEYENLER;

Maaş % +50 PRİM 
ile çalışarak;

GEMLİK, KUMLA, UMURBEY ve |

çevrelerini kendinize ÇALIŞMA )
alanı seçin KAZANIN }

Tel : 204870
Tuzpazarı Saner iş Merkezi A Blok K. 3 No. 42

BURSA (
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Fiyatı KDV Dahil 209 Lira

gembik
CORFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE 

____________ KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1971

Matbaamızda 
Nişan, Nikâh, Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ 
Matbaacılık 
Tlf î 11797 Gemlik

ÜÇÜNCÜ ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE

Celal Bayat anıldı
Celal Bayar’ın üçüncü ölüm yıldönümünde ünlü politikacılar yine biraraya geldi 
Hükümet adına törene katılan Devlet Bakanı İlhan Aşkın, Anıt Mezar için Bakanlar Ku
rulunca ödenek ayrılmasına karar verildiğini söyledi. Aşkın, “Devletimiz kuruluşunda e- 
meği geçen herkese değeri verilecektir” dedi.

Üçüncü Cumhurbaşkanı
mız Celal Bayar, ölümünün 
üçüncü yıldönümünde Umur 
bey'deki mezarı başında anıl 
dı. Törene Cumhurbaşkanı 
adına Yürütme Genel Sekre
terlik Koordinasyon Dairesi 
Başkanı Hüseyin Çakır katil
le

Salı günü saat 10.00’da 
Lhnurbey yine tarihi bir gün 
yaşadı. Bayar’ın ölüm yıldö
nümü nedeniyle Devlet Ba
kanı İlhan Aşkın, Bursa Vali
si Erdoğan Şahinoğlu, DYP 
Genel Sekreteri Hüsamettin 
Cindoruk, DYP Bursa Millet
vekili Abdulkadir Cenkçiler, 
ANAR il Yönetim Kurulu üye 
fan. eski DPli pariementer- 
tar ve Umurbey’liler mezar 
leri, partilerin yerel yönetici 
başında toplandılar.

Saygı- duruşundan sonra, 
Vakıf Konferans Salonuna 
geçildi. Burada Bayar’ın ko-

♦ ♦
Aracın çarptığı yaşlı adam 
Mdfi

Azot Yolunda 
Kaza 

nuşmacılar tarafından çeşit 
li yönleri anlatıldı.

Açılış konuşmasını yapan 
Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy, 
"Celal Bayar olarak, baba 
mın Millî iradeye, Parlemen- 
ter recime Atatürk Anayasa
sı ile Atatürk i kelerine olan 
inancı en bariz vasfıdır. Bu 
inancını, bu çizgiden taviz 
vermez tutumunu en zor 
şartlar altında dahi muhafa
za ettiği milletimizce bilin
mektedir.

Hâl böyle iken, babamın 
bu değişmez yalpısı, karakte 
ri millî irade anlayışı ile bağ 
daşamayan uydurma sözle
rin ve maksatlı yakıştırma-

DYP GENEL
DEMİREL

Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı Süleyman Demirel, 
partisinin Genel İdare Kuru
lu üyesi Cavit Çağîar’ın koı- 
nuğu olarak bir günlüğüne 
Gemlik-Kurşunlu’ya geldi.

Cavit Çağîar’ın Kurşunlu’ 
dakî Yeşim Tatil Sitesi'ne 
cumartesi günü akşamı Kar 

ların 'bazı mihraklarca ortaya 
atıldığını ve yayınlandığını 
esefler görmekteyiz.: Bu yolu 
tutanların cevabı ergeç veri
lecektir" dedi. Nilüfer Gür
soy, Vakfın "Cumhuriyet Ta 
rihimizde Demokrat Parti" 
konulu yarışmasının sonuç
lanmadığını Celal Bayar’ın 
hizmet ve amaçlarını içeren 
bir kitabın da basılma aşa
masında olduğunu- söyledi.

Konuşmasında Anıt Mezar 
konusuna- da değinen Gür
soy şöyle, dedi :

"Geçen yıl burada Hükü
met adına konuşan bir sayın 
Bakan, Anıt Mezar'ın çok kı 
sa zamanda yapılacağını be

BAŞKANI
KURŞUNLU’DAYDI

Büyükşehir Belediye Başka
nı Teoman Özalp, Yıldırım 
Nilüfer, Osmangozi Belediye 
Başkanları, İl Başkanı Tü
rün Tayan, Gemlik İlde- Baş

1989 KUMLA GÜZELİ SEÇİLDİ
BURSA’LI ARZU EN GÜZEL

Halk Bankası
Müdürü

yan- etmişti; imar Bakanlığın 
ca çalışmalar yıpıldığını bil
mekteyiz. Bu konuda Sayın 
Devlet Bakanının çalışmalar 
hakkındaki son durumu açık 
lamasını bekliyoruz."

BAKAN KONUŞUYOR

Daha sonra söz alan Dev 
let Bakanı İlhan Aşkın, Anıt 
Mezar konusunda bir süre 
önce Bakanlar Kurulundan 
gerekli ödeneğin çıktığını, 
en kısa zamanda Anıt Me- 
zar’ın yapılacağını söyledi.

Aşkın konuşmasında, Ba-. 
yar'ın Türk Cumhuriyetinin 
Kurulmasında büyük emekle

Devamı Sayfa 4 te 

kanı Aydın Erenoğlu ile yö
netim kurulu üyeleri karşıla- 
dı.

Demirel, bir süre dinlen
Devamı Sayfa 4 te

Toplantı gerekli ilgiyi görmedi
BAŞKAN’IN BAYANLAR 
TOPLANTISI

9 Belediye Başkanı Nezih Dimili ilçe sorunlcmnı cnla 
tacağı bir toplantı düzenledi. Ancak, toplantı soati tele
vizyonun ünlü dizisi "Küçük Ev"le aynı saatte olunca 
katılım az oldu.

Belediye Başkanı Nezih Dimili, ilçedeki bayanlarla yap 
tığı ilk toplantısına gerekli ilgi gösterilmedi.

Perşembe günü saat 10.30'da Belediye Düğün Salonun 
da başlayan toplantı, televizyon dizisi "Küçük Ev~in ay
nı saatte yayınlanması nedeniyle, hanımlar sorunlarına 
diziyi tercih etti.

26 bayanın katıldığı toplantıda Başkan Dimili ilçe so
runlarını anlattı. Göreve geldiğinden beri yaptığı çalışma 
lan sıralıyan Başkan, İller Bankasına da çattı.

ÖNCE SU

Toplantıya katılan bayanlar, susuzluktan yakındılar. 
Şehit Mehmetçik Mahallesinde oturan bîr bayan "günler 
dir evimize su akmıyor. Hiç olmazsa itfaiye ile su verile 

I mez mi?" diye yakındı.
Başkan Dimili, kullanma suyu olarak itfaiye ile her is- 

I teyene su gönderdiklerini söyledi. Kadınlar çöplerin top 
ş (anmasından şikayetçi oldular, apartmanlara 50 kiloluk 

çöp varilleri konmasını istediler. Bir bayan da başıboş 
| gezen kedilerin toplanarak koruma altına alınmasını iste 
I di. Balkon yıkanmasının yasaklanması, pazarda ve dük- 
• kanlarda eteket kontrollerinin yapılmadığını da söyleyen 
I kadınlar, başkanı soru yağmuruna tuttu.

Yeni pazar, yerinin dere boyuna yapılmasının sağlıksız 
olacağını söyleyen bir bayan, "önce derenin ıslahı gerek 

■ li. Lahımlan akan bir dereye konan sinekler pazardaki 
gıda, maddelerinin üzerine konmaz mı?" diye sordu. Baş 
kan, ise, dere ıslahını DSİ tarafından yapılacağını, isten 
mezse pazar yerinin dere boyuna alınmayabileceğim be 

ı llrtti.
Devam eden toplantı, Başkanın konuğumla randevum 

var diyerek kapamasıyla son buldu.

Geçtiğimiz hafta salı günü 
saat 20.00 sıralarında Gem
lik Bursa asfaltında, meyda
na gelen kazada Ham it Ay
dın (80) adındaki yaşlı şahış 
Özel bir araçın çarpması so 
nucu öldü.

Devamı Sayfa 4 te

♦ ♦
Nt dağıtırken düşmüştü 

Sütçü Cemal 
Kurtarılamadı

Gemlik'in eski minübüs 
Şoförlerinden, sütçü Cemal 
Boyar (57), girdiği komadan 
atamayarak öldü.

Minibüsçülükten sonra 
hayvancılığa boşlayan ve

Devamı Sayfa 4 te

tal’dan helikopterle gelen Sü 
leyman Demirel; Çağlar ve 
Şankaya ailesi ile birlikte

Demirel, Partililerine Kurşun 
lu'da moral verdi.

HAFTAYA BAKIŞ

Şöyle Bir Gemlik Turu
Kadri GÜLER

। Gemlik sıcağının yapışkanlığı insana rahat nefes aldır
mıyor.

Bu sıcakta Her akşam duşun altına girip serinlemek 
Her yurttaşın hakkı. Ancak, susuzluk bunaltıcı sıcak
ta insanın üzerine bir kabus gibi çöküyor.

Kayhan Mahallesi, Lige Caddesi, Cumhuriyet Caddesi,
Mezarlık Mahallesi susuz.

Belediye kuraklık nedeniyle çaresiz. Aylardır bölgeye 
| bir damla yağmur düşsün diye Belediye Başkanı Sayın 

gDfmift, sanıyorum Tonn-'yo dua ediyordur.
Devamı Sayfa 2 de

Kumlaspor tarafindan düzenlenen yarışmada birinciliği Arzu Kar
lık? ikinciliği Özlem Ayçam, Üçüncülüğü ise Fatma İnciler kazandı.

Tayin Oldu
Küçük Kumla Spor tarafın 

dan düzönlehen geleneksel 
Kumla 1989 Güzellik Yarış
masında Bursa-'lı Arzu Kar
lık Kumla,Güzeli seçildi.

Sarmaşık Çay Bahçesin
de düzenlenen yarışmaya

♦ ♦
Rotary toplantısında bir 
konuk

“llıpınar Kazısı 
insanlık Tarihine 
Işık Tutacak”

Hollanda Tarih ve Arkeo
loji Enstitüsü Müdürü Dr. Ja 
cap Roodenberg,, Gemlik Ro 
tary Kulübünün davetlisi ola 
rak katıldığı haftalık, yemek
te yaptığı konuşmada,. Or
hangazi ve İznik kazılarının 
insanlık tarihine/ışık tutaca
ğını söyledi.

Atamer Turistik Tesislerin 
de yapılan yemekte söz a- 
lan Roodenberg, Orhangazi 
deki kazının amacının ilk- 
insanların yerleşim yerlerini- 
saptamak ve buralarda nasıl 
bir üretim yaptıklarını öğ
renmek olduğunu söyledi. 
Kazıların sonuçlarının insan 
nın evriminin aydınlanması-* 
na büyük katkısı olacağını
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1T genç kız katildi; Seçici 
kurul?- üyeliğine Kaymakam 
Coşkun Ertürk, Seval Ars- 
lah, Ertan Öztürkal, Esat 
Akay, Nilüfer Ürfalı, Nurten 

"Akış, Eşref . Güre, Süleyman
Mayın, Bahar Coşkun yaptı.

Yarışmaya katılan 11 gü
zel, önce seçici kurul önün- 

, den geçti. Adaylarda yapı
lan konuşmadan sonra gü
reller becerilerini gösterdi
ler. ilk elemede 5 güzel kal

Fak-Fuk-Fon’un geleneksel 
düğünü

63 Çocuk 
Sünnet Oldu

Gemlik Sosyal Yardımlaş
ma. ve Dayanışma Vakfı, 63 
yoksul çocuğu sünnet ettir
di:

Belediye Düğün Salonun
da yapılan Sünnetliler ara
sında Bulgaristan'dan gelen 
göçmen * çocukları da vardı.

Vakıf- Başkanı Kaymakam 
Coşkun Ertürk, geleneksel 
sünnet düğünlerinin her yıl 
tekrarlanacağım belirtir
ken-, sünnete yaklaşık 5 mil 
yon lira- harcandığını söyle
di.

dı. Bunların arasından Bur- 
sa’lı Arzu Karlık birinci. Öz
lem Akçay ikinci, Fatma in
ciler ise üçüncü oldu. Seçi
ci Kurul 89 fotojeni güzeli 
olarak Nihal Güldemir’i, 
Sempati Güzeli olarakda 
Tuğra Ezgi'yi seçti. Derece 
alan güzellere birer çeyrek 
altın ile kuruluşlardan çeşit 
li armağanlar verildi.

BURSA’LI GENÇ BOĞULDU
Yüzme bilmeyen Sabahat 

tin Özçalışkan (15), adlı Bur 
sa'lı genç Gemlik'te girdiği 
denizden bir daha çıkamadı.

Levent ilray, Serkan Öz- 
yüksel adlı arkadaşlarıyla 
birlikte ailesine haber ver
meden Gemlik'e geldi; Ka

TAŞI GEDİĞİNE

MİS..
CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜNÜN KİTAP SERGİSİ

YAKILMIŞ....
GÖRÜYOR MUSUNUZ SOKAĞIN KADERİNİ.. BİRTÜR- 

LÜ DEĞİŞMİYOR..
ADI MİS...
YAPILAN İŞLER HEP .PİS»,

Gemlik Halk Bankası Mü 
dürü Ali Recepoğlu, Zongul 
dok’ın Karabük ilçesine atan 
di.

İki yıldır ilçemiz Halk Ban
kası Müdürlüğünü boşan 
ile sürdüren Ali Recepoğlu’ 
nun Karabük’e atanması ban 
ka ile çalışanlar arasında 
üzüntüye neden oldu.

yıkhane mevkiinde soyunan 
üç kafadar, denize girdi.

Yüzme bilmeyen Sabahat
tin, kayalardan denize gir
dikten bîr süre sonra sular 
arasında kayboldu. Arkadaş 
lonnın çevreden yardım is-

Devomı Sayfa 4 te

İnan TAMER
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gemUlk
KÖRFEZ SAYFA

Şöyle Bir Gemlik Turu
Birinci sayfanın devamı

Evde musluğundan tısss... sesi duyan hanımlar Beledi 
ye'yi arıyor. Beş aylık başkanın korkulu rüyası su.. Su 
serapları görüyor rüyalarında Başkan Böyle bir ortamda 
söylenecek söz : “Yağdır Mevtam Su-'* dur.

x x

Dün. Başkan Dimili'yle bir gezi yaptık Gemlik'te.
Mezbahcdan. Arabacılar Sokağına, Bursa asfaltından, 

ikinci kordona uzayan bir tur bu.
Başkan yaptığı hizmetleri gösteriyor. Bunların göz bo

yama. şablon hizmetler olmadığını söylüyor. Ve ekliyor 
sonra. "Een 5 yıllığına burada görevdeyim. Hiç bir hizme
ti politik çıkar için yapmıyacağım. Beldenin 5 kuruşunu 
bile en iyi şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum." Biz de 
bu görüşe katılıyoruz. Ama, vatandaşın çeşmesinden ge
len sese de kulak vermek zorunluluğu var.

İlıcaksa çevresinde sondaj için DSİ tarafından etüd ça 
lışmalannın yapıldığını öğreniyoruz bu ara. Su bulunursa 
hemen sıkıntı çeken mahallelerin depolarına basacaklar. 
Arabacılar Sokak sakinleri yeni su şebekesini bağlamış
lar. Yollar kapanmış. Kış gelmeden çukurlar kapatılmalı. 

. Ihça Caddesi sonundaki Aktaroğlu Apartmanının pisli
ği 4 ytldır yandaki arsaya akıyormuş. Bu iş belediyenin 
kendi olanaklarıyla çözüme kavuşmuş. Mahalleli Başkanı 
saygıyla karşılıyor. "Allah razı olsun" diyor.

Vatandaşa yapılan hizmet unutulmuyor.
Orhangazi Caddesinden dönerken yolları gösteriyorum 

Başkana, “kötü puan oluyor sizin için” diyorum. Aldığım 
yanıt şöyle :

“Bunu biliyoruz. Ancak su şebekesi çok kısa zaman 
sonra oradan geçecek ikinci bir masraf yapmak istemi
yoruz." .. -

Yolun 3Ç0-4G0 metresi çok bozuk burasının acil hiç ol
mazsa kumla takviyesi zorunlu. Bizden hatırlatması...

X X

ikinci kordona 5 ay içinde 140 milyon harcanmış. 'An
cak, yeşillenecek alanlarda ot bitmiş.

Otlan gösteriyorum bu kez..
Yaklaşık 3-5 milyon liranın harcanmasıyla bu. iş çözü

lür, Kordon şablon değil, (yapılan masraf eleştiri konusu 
olur) demek yamış düşünce. Buradan her kesim insan ya 
rarfanıyor. Kış gelmeden tamamlamak gerekir.

Kışlık kömür gelmiş kantar 10 gün sonra hizmete 
girecek. Taksitli satış yapılmıyor diyenler için aldı
ğım yanıt borçlann toplanamaması ve belediyedeki na
kit sıkıntısı.

Belediye birşeyler yapıyor ama göstermesini bilmiyor. 
Biraz halkın içine girmek gerek her halde...

Güler Ticaret
•KARABÜK DEMİR

4 ÇİMENTO
• TUĞLA

< BİRİKET
SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER
Tlf : 14637 — İstiklal Cd. No. 23 GEMLİK

Gayrimenkul Açıkartırma ilanı 
Gemlik icra Memurluğundan

Dosya No. 989/172 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti 
adedi evsafı r

Gemlik Tapu Sicilinin pafta : 31, sahife : 5184 ve par
sel . 5’de kayıtlı Gemlik Küçük Kumla 'Köyü Yalı Yolu 
Mevkiinde kain 1863 m2 miktar ı arsa üzerine inşaa edil
mekte bulunan meskenlerden A Blokla bulunan 84/4032 
arsa paylı, yarım balkonlu, bir salon, bir yatak odası, mut 
fak ufak balkonlu, banyo WC bir arada, elektrik ve suyu 
bulunmayan ve bilirkişi tarafından 15.000-000.. lira kıymet 
takdir edilen zemin kattaki bağımsız bölüm (1) nolu mes
ken açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 29.9.1989 Cuma günü saat 14.00 den 14.20’ye 
kadar Gemlik İcra Dairesinde açık artırma suretiyle yapı
lacaktır. Bu artırmada tahmin edilen Jaymetih % 75 ini ve 
rüçhanlı alacaklılar- varsa alacakları mecmuunu ve satış 
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir be
delle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kal
mak şartiyle 9.10.1989 Pazartesi günü aynı yer ve aynı 
saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da 
rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geç

mesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıyme
tin % 20'si nisbetiride pey akçesi veya bu miktar kadar 
milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. 
Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 20 günü geçme
mek üzere mehil verilebilir. Dellâliye, resmî ihale pulu; ta_ 
pu hare ve masrafları ile % 20 K.D.V.'si alıcıya aittir.

Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.1

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu 
gayrimenkul'-üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masra
fa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün .1- 
çinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakla
rı tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bira- 
kılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ö- 
denmezse İcra ve İflâs Kanununun 133: maddesi gereğin
ce ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme 
hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5—- Şartname, ilân tarihinden itibaren, herkesin göre
bilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde 

isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 
mündereçatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi al. 
mak isteyenlerin 1989/172 T. sayılı dosya numarasiyle 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(İc. If. K. 126)
(+) İlgiliier tâbirine irtifak hakkı İcra Memuru 
sahipleri de dahildir.

sağlık köşesi

Kilo Kaybı
Gayritabii kilo kaybı şu nedenlerle meydana gelebil 

mektedir Bakımsızlık, gıdaların yetersiz emilimi, yarar 
lanma Ve emilimidir. *

Bakımsız yetersiz gıda alımı (savaş, az gelişmiş ülke 
ler ve büyük göçler) Belirli iştahsızlık veya ağır hastolıl 
kanser özellikle mide kanseri, sindirim sistemi tıkanıklık 
ları neticesidir. Psikolojik kökenli iştahsızlık ve anorexiı 
mentaiis'de kilo kaybına neden olabilmektedir.

Azalmış emilim de şu nedenlerle kilo kaybına nedeı 
olmaktadır. Bozuk emilim seudromu, gıdanın kısa zama; 
da dışarı atılması (müzmin ishal) ve mide barsak fistul 
leri.

Malgestiou yetersiz yararlanma ençok mide, karacı, 
ğer ve paukreas fonksiyon bozukluğunda meydana gel 
mektedir. Şeker hastalığında protein senteji için insulir 
gerektiği' için bu hastalıklarda kilo kaybı meydana gel- 
gelmektedir.

Simmond kaşekavsinde anabolizon etkili gelişme hor
mon eksikliği ve tiçesınde kilo kaybı vardır.

Çok sık kilo kaybına neden olan diğer bir hastalık Gu 
atr bezi 'hastalığıdır. Burada tiroksim hormonu etkisi ile 
gereksiz bir metabolizma hızı artışı meydana gelmekte
dir. Gıda alımı fazladır ve bu bir çok ağır hastalıktan 
ayırmamıza yardımcı olmaktadır.

Bir çokların bilinçli veya bilinçsiz almış kiloları kanımız 
ca kendilerine brer yüktür. Hiç bir saniye bile üzerinden 
atamazlar. Yani bilinçli beslenmek ihtiyacımız olduğu ka 
dar gıda tüketmekten geçmektedir.

Huzurlu günler dilerim.

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 : 12654 GEMLİK

MÜTEAHHİTLERİN 
DİKKATİNE

Balıkpazarı Alemdar Caddesi Zeytinlik 
Sokakta 2500 m2 civarında resmi imarlı 
parselasyonla arsa, kat karşılığı müteah
hitlere verilecektir.

Müracaat ; Tel : 14263-11205 Gemlik

Süper indirimli £
Plastik ve Ebonit Akü Hatları k

FİKRET AKÜ’DE §
İr Amacımız Halka Hizmet a 

Tlf ı 14599 Gemlik «

KAYIP

T.Ü.’den almış olduğum kimlik kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Levent PARALI

I FOTO GÜNEŞ S
H YENİ İMKANLAR SUNUYOR ö
| • TAKSİTLE FOTOĞRAF MAKİNALARI
â • KİMLİK, PASO, EHLİYET, RUHSAT «
| PVC İLE KAPLANIR.

ö ZAMAN SİZİN İÇİN ÖNEMLİYSE GELİN ZAMANA H
A SİZ 'KARAR VERİN §

| • BİR DAKİKADA «VESİKALIK

3 • OTUZ DAKİKADA VESİKALIK g
W • BİR SAATTE VESİKALIKg • BİR GÜNDE VESİKALIK g
ff • BİR HAFTADA VESİKALIK

H KALİTELİ VİDEO ÇEKİMİ YEPILIR. 0g VHS. BETAMAKS
V İstiklal Cad. Ziraat Bankası Karşı Aralığı 4/E Gemlik

»MSBZMSir tBss®

KAYIP

Tunceli. Emniyet Müdürlüğünden almış olduğum Pasa
portumu kaybettim. Hükümsüzdür.

Haşan KILLI

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım Nüfus cüzdanı
mı ve Sigorta sicil 6371770 nolu kartımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
Sami ESENTÜRK

DÜĞÜN — NİŞAN SÜNNET VE 
ÖZEL GÜNLERİNİZDE

VİDEO Çekimi Yapılır
Müracaat : Körfez Matbaası Tlf : 11797 GEMLİK
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İÇİMİZDEN BİRİ

Salih Rrçek Anlatıyor (II)

“Köylüler Gemlik’e gelirken, çarıkları
— Yani yakmaya önce Türkler mi başladı?
— Vallahi bildiğim şöyle oldu. Orhangazi'den Rumlar 

tamamen çekildi. Yalnız bir makinalı tüfek kaldı. Bunlar
da çekilip gidince, yani daha Gemlik’e bile varmadan. 
Türkler sakladıktan silahlan çıkardılar. Jandarma kara
koluna Türk bayrağını astılar. Sonra. 4 tane Rum atlı gel
di. Biz Gocuktuk ama hatırlıyorum, Türkler meydanda Yu
nan şopkalannı yerden yere atıyorlardı. İstavrozları par
çalıyorlardı. Bu Rum askerler Tünklerin fotoğraflarını çek
tiler. Çekildikten sonra ne yapacaklar diye görmek iste
diler her halde. Sonra askerler geldi geldi ve savaş ola
cak dîye tümümüzü topladılar. Telia lara bağırtarak, me
zarlık altında toplandık. Tek tek kontrolden sonra bizi yü
rüyerek Gemlik’e getirdiler.

— Salih Bey, hat-rladığıniz kadarıyla, çocukluk yıllan 
niza dönerseniz Türkler ile azınlıklar, örneğin Ermenller 
arasında geçimsizlik olurmuydu?

— Ben çok küçüktüm. Bir gün babamla birlikte Kar- 
ılk boğazında bulunan bağımıza gitmiştik. İznik’e doğru 
bir kafile gidiyordu. Babama dönüp sordum nedir bu diye. 
“Ermeniler sürüyorlar’’ dedi.

Ermenden sürdükten sonra bunların bütün eşyalarını 
getirip Orhangazi’de sattılar. O zaman Yeniköy, Ortaköy 
g bi köyler hep Rum ve Ermeniydi. Bunların Türklere 
karşı her zaman husumetleri var. Biz, Gemlik’e gelirken 
ekinlerin arasından çıkar saldırırlardı. O zamanlar Rum 
Jandarmalar olmasaydı, biz çoktan ölmüştük. Orhanga
zi’deki Türk halkın yansı bile kalmazdı.

— ,Gemlik e geddiğinizde Belediye Başkanı kim di?
— Sanınm Ziya Bey’di.
— İlçe Kaymakamı kimdi hatırlayabiliyor musunuz?
— Onu hatırlayamıyorum. Yalnız Ziya Bey Belediye 

Başkamydr. Biz lokantacılık yaparken köfte ve pirzolala 
n kapının önünde pişirirdik. Duman dumana giderdi. Be 
tediye çavuştan bize ceza yazardı. Belediye binası o za 
manlar eski Çifte Fınnın karşısında, bugün terzi var. 
Dönerci olan binadaydı. Postane ise Osman Fevzi'nin 
evinin olduğu yerdeydi. Peynirci Hcsan’ın eski dükkanı
nın karşısı yani biraneierin üstüydü. O bina bugünkü 
groi değildi. Altında dükkanlar vardı. Hatta Allah Rahmet 
Eylesin bizim Mehmet oradaki bir dükkanda kavaflık 
yapmıştı. Zabıt Katibi Hayati vardı onunla ortaktı.

— Peki Gemlik’in iskelesi neredeydi?
— Gemlik’in tahta iskelesi vardı. Parkın önünde.
— Şu anda gazinoların bulunduğu [yerde deniz içinde 

kazıklar var. İskele orada mıydı?
— .Hayır, o kazıkları büyük iskele yapmak için sonra 

çaktılar ama ondan da vazgeçtiler. Tahta iskele biraz 
daha yandaydı. Hatta o iskelenin yapılışını hatırlarım. 
Çarşı Camimde büyük büyük selviler vardı. Cami yeni
den yapılırken selviler kesildi ve iskelede kullanıldı.

— Kumlardan deniz teknesi kalmış (mıydı?
— Motorlu falan hiç birşey yoktu. O zamanlar hep 

yelkenli tekneler vardı. Karşı köylerden yelkenle gelirler-, 
di. Kerim Bey vardı. Onun bir kardeşi olacaktı. Kerim 
Bey sağ mi bilmem. Birgün kardeşi bana geldi. Zeytin 
kabı sordu. Bir kap bulduk. Sonra bir kayık tuttuk. Kürek 
le bizi Kumla iskelesine götürdü. İskelede bugünkü o ko 
ca çınarın altında 3 kişi vardı. Yanlarına oturduk. O ki. 
siler de odun kömür alıyorlarmış. Odunları, kömürleri 
oradan yelkenlilerle İstanbul'a götürürlermiş. Avcı Hüse 
yin. Adalı Hüseyin, Bahattin Kaptan bunlar yelkenci, İz
mir'e bile kömür götürürler, dönüşte bizim lokantaya 
gelirlerdi. Ne ağız kalmış, ne burun. Simsiyah olurlardı.

— Gemlik’te sizden sonra kim lokanta açtı?
— Bizden sonra lokantacılığa muhacırlar başladı. Mu 

danya Mütarekesinden sonra Yunanistan’dan, Selanik’
ten, Vodina'dan, Girit'ten gelenlerle Gemlik doldu. Yerli 
halk kalmadı gibi bir durum ortaya çıktı.

— Siz Orhangazi’den (geldiğinizde Gemlik’in Türk nü
fusu ne kadar dı?

— Tamamen boştu diyebilirim. Müslüman mahallesin 
de 50-60 hane Türk vardı,

— Rumlarla birlikte o günkü Gemlik’te kaç kişi yaşı
yordu?

— Rumlar sahilde otururlardı. Yeni Mahalle falan hep 
boştu. Türkler kulak taşında 50-60 haneydi. Çarşı deresi 
çevresi boştu. Merkez Balıkpazarı mahallesiydi. Kaç ki 
şi olduğunu tahmin edemiyorum.

— Gemlik’ten Rumlar çekildikten sonra, asıl değişim 
ne zaman oldu?

— Türkler pek ticaretle uğraşmazlardı. Rumlar çekil 
linçe zeytin işine başladılar. Mesela Kürt Ali Çavuş, bun 
lordan biriydi. Biz aşçılık yaparken o iskelede hamallık 
yapardı. Biz kendine yemek vermezdik. Ambarın katibi 
kefM olur öyle verirdik, O zaman bütün mallar İstanbul' 
dan gelirdi. Hamallar ise haftadan haftaya taksimat ya 
poriar 5 kuruş 10 kuruş haftalık alırlardı, Kürt Ali Çavuş 
zeytfrf ticaretini başlattı. O, Rumların falan yanında kal-

Röportaj 
Kodrl GÜLER

eskimesin diye ayaklarına bez sarardı”
mış bu işi öğrenmişti. Kafası çalıştı üzerinden zeytinlik 
aldı, onları toplayıp sattı. Bir de Bir de o’nun kardeşi 
vardı ortağıydı. Kardeşi öldü. Sonra kendine motor aldı. 
Kendi motoruyla Rumiara, Ermenilere zeytin götürür sa
tardı. O zamanlar zeytin para etmiyordu. Türkler zeytin 
işiyle hiç uğraşmazlardı.

Hatırlarım, Alemdarlar gelince Rumlardan kalan o fab 
rikayı o zaman kendilerine verdiler. Alemdarlardan baş
ka zeytin alan yoktu. Yüz paraya zeytin alırlardı. Orada 
yağ yapılırdı. Yağın kilosu 18 kuruştu. Sabun işine son
radan başladılar. 10-12 kuruş kaplık zeytindi.

Ticari değişim Cumhuriyetle birlikte başladı. Benim bu 
gün oturduğum dükkan, Rumlar zamanında Türk mağa- 
zasıydı. Uzun Ali Efendi’nindi. Uzun Ali, asayişin tahsilda
rıydı. Oğlu Siret Bey baba işini yürütemedi. Dükkanı bi 
ze sattı.

— Bursa ile ticaretimiz nasıl dı?
— Bursa’yla pek gelişmiş ticaret yoktu. Araç yoktu 

çünkü Mudanya'dan Bursa'ya demiryolu vardı. Gemlik'li 
ler daha çok İstanbul'la ticaret yaparlardı. Çünkü, de
nizde yelkenliler vardı. Zamanla küçük gemiler gelir gi
der oldu.

— Gemlik’te han var mıydı?
— Merkez Eczanesinin bulunduğu yerde Halım Beyin 

Han'ı vardı. Pak Otelin olduğu yerde Kerim Beyin Han'ı 
vardı. Gemlik Palas Otelinin bulunduğu yerdeki Han’ı Çı- 
pa Mustafa Efendiye vermişlerdi. Hanı o zaman 20 
bin liraya satmıştı. Gürle’lilerin Hanı vardı. O hani da 
babaları Japon Abdullah’dan 9 bin liraya aldı. Emin Din- 
çer’in babasından aldı sanırım. Galip Beyindi aldı. Al
lah Rahmet Eylesin. Bir paytonu vardı gelir Çınarlı kah
veye otururdu. Öğle yemeği geldiğinde payton gelir Ga
lip Beyi yemeğe götürürdü. Yemekten sonra payton yine 
Galip Beyi getirirdi.

— Kahvehaneler var mıydı Çarşı Meydanında?
— Kahvehaneler hanların altındaydı.
— Vatandaşın sosyal yaşantısı । nasıl dı?
— Aileler arasında birlik beraberlik pek yoktu. Yaban 

cılrk vardı. Herkes değişik yerlerden gelmişti. Birbirlerini 
pek tanımıyorlardı.

— /Belediye Başkanı Ziya Bey nasıl bir kişiydi?
— Çök temiz bir adamdı. Vatandaş çok severdi ken

disini. Menfaatçi değildi, çıkarı için çalışmazdı. Hatta, 
öldükten sonra hiçbirşeyi çıkmadı. O oturduğu evi de Re 
şit Bey 500 liraya zorla verdi kendisine. Çok muhterem 
adamdı.

— Kayıkhane inasıl bir yerdi sizin çocukluğunuzda?
— Boştu oraları. Başında, çıban çıkan çocukları orada 

ki su ile yıkarlardı. Geçecek sanırlardı; Çam ağacı ve çı 
narlar yanında, birkaç ahşap ev vardı;

— Manastır'ı hatırlıyor musunuz? Nasıl dı Manastır?
— Manastır o zamanlar yine eğlence yeriydi. Büyük 

çınarlar vardı. Belediye' Başkanı Ziya EŞey, tahta iskele
nin üzerine gazino yaptırmıştı. Oraya Bursa’dan eğlen
mek için çingeneler getirilir, bazı bu çingeneler Manas- 
tır'a götürülürdü. Manastır’da büyük büyük çınarlar var
dı. Bugün akan su yine akıyordu. Manastır Gemlik’in me
sire yeriydi. Eski Manastır’ın büyük büyük kalıntıları var 
dı.

— Salih Bey bize eski Gemlik He ilgili olarak son söy 
leyecekleriniz var mı?

— Rumlar zeytinciliği iyi bilirlerdi. Balıkpazarında bir 
fıçı fabrikası vardı. Fıçılara koydukları zeytinler. Roman 
ya’ya Bulgaristan’a hatta Rusya'ya bile satılırdı... Sala- 
muraiı zeytin giderdi bu ülkelere. Yabancı gemiler geldi 
ğinde herkes sahile hücüm edip, bakardı. Sahil zeytin 
fıçılarıyla doluydu.

Rumlar zeytinleri şöyle saklarlarmış : Fıçılara zeytini 
bastıktan iki yıl sonra baskıyı kaldırır, fıçıların alt deliği 
ni açarak salamurayı başka bir kaba alırlarmış. 10-15 
gün durduktan zeytinin acı suyu tamamen çıktıktan son 
ra delik tıkanır, salamura zeytinin üzerine dökülürmüş. 
Satılacak zeytin bundan sonra çekilip pazarlanırmış. O 
zeytin çok güzel yeme yapardı. Rumlar zeytinliklerde 
Türkleri çalıştırırlardı. Bu zeytinlikleri Türkler yetiştirdi. 
Köylüler gelirdi kasabaya "Barbo, bana bir çuval un ver, 
yağ ver, şunu bunu ver." Türk’lerde para yoktu. Gelir 
zetinliklerinde çalışırdı Barbo’nun, böylece ödeşirlerdi, 
blrçeşit Rumların yanaşmasıydı. Çarık giymek bile lüks 
tü. Çarıkçı Ahmet vardı burda o satardı çarıkları. Köy
lünün çarık alacak parası yoktu. Ayaklarına bez sanp 
köyünden gelir, kasabaya girerken varsa çarığını giyerdi. 
Eskimesin diye. Böyle günlerin yaşadı bu ülke. Bugünle 
re geldik, günümüzün kıymetini çok iyi bilelim.

_ Salih Bey, sorularımızı cevapladınız, bize dünümüz-
_ Salih Bey, sorularımızı cevapladınız, bize dünümüz 

den bir pencere açtınız. Size teşekkür ediyorum.
— Ben teşekkür ederim.

30 Ağustos Zafer Bayramı 
Yarın Kutlanacak

30 Ağustos Zafer Bayramı yarın bütün yurtta,Kıbns 
Türk Cumhuriyetinde ve dış temsilciliklerimizde törenler
le kutlanacak.

Yarın, ilçemizde de kutlanacak olan Zafer Bayramı 
için sabah Atatürk Anmnda saygı duruşunda bulunulacak 
İstiklâl Marşıyla bayrağımız göndere çekilecek. Daha son-- 
ra Ticaret ve Sanayi Odasında saat 10-30 da kutlamalar 
kabul edilecek. Törenlere kutla malardan sonra Birinci 
Kordonda devan edecek Günün anlamını belirten konuş
malardan sonra geçit töreni yapılacak.

Gemlik Lisesi Mezunlarından
Ö.Y.S. Sınavlarının Kazananlar

İlknur Değer - Marmara Ün. İşletme Fakültesi 
Ali Temel - Karadeniz Ün. Fen Fak. Fizik 
Ebru Baltaş - Uludağ Ün. Ziraat Fak. Gıda Bil. 
Şule Arslan - İstanbul Ün. Diş Hek. Fak.
Oya Ersoy - Uludağ Ün. İk. ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İL 
Banu Altan - Dokuz Eylül Ün. İk. ve İd. Bil. Fak. T.O.Y.O. 
Burcu Arsever - Uludağ Ün. İk. ve İd. Bil. Fak. İktisat 
Fatoş İyison - Bilkent Ün. İk. ve İd. Bil. Fak.
Okan Bayer - Yıldız Ün. Makine Mühendisliği
Mustafa Düşmez - Uludağ Ün. Ziraat Fak. Bahçe Bikti 
Sacit Yılmaz - İstanbul Ün. Hukuk Fak.
Ö. Murat Şahin - Yıldız Ün. Makine Müh.
Sefahattin Bakırcı - Ege Ün. Ziraat Fakültesi
H. Uzay Tireci - Anadolu On. İk. ve İdari Bil. Fak. Maliye 
Ebru Girgin - Yıldız On. Elektronik Mühendisliği 
Ferruh Sezer - Yıldız On. Elektrik Mühendisliği 
Murat Sert - Ege On. Astronomi ve Uzay Bil.
Soner Yalın - Uludağ Ün. Mes. Y. O. Bilgisayarlı Muhasebe 
Nergiz Yiğittekin - Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Hatice Çelik - Hacettepe Gıda Mühendisliği 
Mine Çetin - K.T.Ü. Fen Edebiyat Fak. Fizik 
Ebru Güneş - Hacettepe On. Sağlık Tek. Yük. Ok.
Şakir Serdaroğlu . Karadeniz On. Orman Müh. Fak. 
Doğan Köseoğlu - Uludağ Ün. Tıp Fakültesi 
Tuna Düzgün - Dicle Ün. Diş Hekimliği
Burak Ali Karacan . O.D.T.Ü. Uluslararası İlişkiler 
Tekin Bülbül - İstanbul On. Hukuk Fak.
Nazmiye Eminaoğlu - Atatürk On. Ed. Fak.
Nur Durdağ - Uludağ Ün. Balıkesir Meslek Yük. Ok. 
İlker Parla - Anadolu Ün. Afyon İktişadi Bil. Fak. 
Nurcan Türkoğlu - Marmara Ün. Tıp Fak.
Murat Çınar - Dokuz Eylül On. End. Müh. 
Nalan Yaşar - Uludağ On. Ziraat Fak.
Yasemin Özçelik - Cumhuriyet Ün. Tıp Fak. 
Murat Demirel - Yıldız On. Elektronik Müh. 
Mesut Okuroğlu 1 İ. T- On. Mimarlık Fak.
Yeşim Esen - İstanbul On. Fen "Fak.' Fizik 
Kerim Demirci - K. T. On. Eğitim Fak. Edebiyat 
Berna Aydın - Anadolu On. İstatistik
Arzu Şen - Yıldız On. Mimarlık Fak. 
Bahar Sunar - Anadolu Ün. Maliye 
Hale Akıt - Uludağ Ün. İşletme Fak. 
Handan Sertelli - Anadolu On. İşletme Fak. 
Hakan Çıtak - Anadolu On. iktisat Fak. 
Filiz Coşkun - Anadolu Ün. Alman Filojosi 
Levent Narinç - Uludağ Ün. Eğitim Fak. Resim 
Ayşen Kara - Uludağ Ün. İşletme Fak.
Bayram Akgül . Anadolu Ün. Açık Öğretim Fak. 
Murat Atalay - Anadolu On. Açık Öğretim Fak. 
Hakan Askeroğlu - Anadolu On. Açık Öğretim Fak. 
Melek Değirmenci - Anadolu On. Açık Öğretim Fak. 
Ayşegül Ertunç - Anadolu Ün. Açık Öğretim Fak. 
Aysel Aktaş - Anadolu On. Açık Öğretim Fak.
Mehmet Kısacık - Anadolu On. Açık Öğretim Fak. 
Feride Uğur - Anadolu Ün. Açık Öğretim Fak.
Günay Esen - Anadolu On. Açık Öğretim Fak.

* t
« AKYILDIZ
X Aile Cay Bahçesi ** S

YENİ SEZONUNU X
Ş DÜĞÜN - NİŞAN - SÜNNET YAPACAKLARA AÇTI. y 

CEMİYETLERİNİZDE TİTİZ HİZMET,
T İTİNALI SERVİSİMİZLE HİZMETİNİZE

HAZIR OLDUĞUMUZU SAYGIYLA DUYURURUZ.

Süleyman Akyıldız J 

* *
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Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

29 AĞUSTOS 1989 SALI SAYFA 4

Celal Bayar Anıldı Demirel Kurşunlu’daydı
ri geçtiğini, fedakarlıkları 
ve çileleri birlikte yaşadığını 

' belirterek, “Türk vatandaşı
(Beyaz İhtilal adın ı taktığı) 
Bayor Hareketi ile ilk defa 
kendisinin efendisi olmuş 
Türkiye bugünkü gelişme 
çizgisinin bu harekatın yol 
açıtığı müsbet adımlarla u- 
laşmıştır." dedi. Aşkın, ko
nuşmasının son bölümünde 
ise şunları söyledi :

"O’nun 27 Mayıs hareke
tiyle değişen kader çizgisi 
üzerine söyleyebileceği
miz pek çok sözü, tarihin

Ilıpınar
Kazısı
savunan Yakop Roodenberg 
bugüne kadar insanlann ya 
şadığı yer olarak bilinen Me 
zotopamya, Suriye, Güney 
Anadolu'da birçok kazı yapıl 
dı. Medeniyetin Avrupa'ya 
gidiş yolunun nereden geçti 
ğini saptamak için, hiç el 
değmemiş bu yöreyi seçip 
kazılarımıza başladık. Olum 
lu sonuçlar aldık. MÖ. 7 bin 
yılında yaşayan insanlann 
konutlarını, kullandıkla- 
n eşyaları bulduk. Bunlar in 
sanhk tarihine ışık tutacak 
bulgulardır. O günün insanı 
da ekip biçen, inek, küçük 
baş hayvan kullanan kişiler
miş. Şimdi kazılarımızda da 
ha derinlere inerek birçok 
bilinmeyeni daha aydınlat
maya çalışacağız” dedi.

şaşmaz hükmüne bırakmak 
en doğru hareket olacaktır. 
Mîllet İradesiyle seçilmiş 
bir Cumhur Başkanının 77 
yaşından sonra yaşadığı dra 
mı, bir daha yaşatmayacak 
olgunluğa eriştiğine ise mil
letimiz inanmak istemekte
dir:"

Bakan'ın konuşmasından 
sonra Bayar çeşitli yönleriy 
le anıldı, öğle namazından 
sonra ise Bayar.için mevlit- 
okutuldu.

Azot Yolunda
Bursa’dan Gemlik yönüne 

gelmekte olan İbrahim Ay
dın yönetimindeki 16- AP677 
plakalı özel araç. Azot kav
şağında yolun soluna geç
mekte olan İbrahim Aydın’a 
çarptı.

Bursa'da ameliyat' olan e 
şinin yanından dönerken A- 
zot Durağında inen İbrahim 
Aydın karşıya geçmek ister
ken kaza sonucu olay yerin 
de yaşamını yitirdi.

Özel araç sürücüsü kaza
dan sonra gözaltına alındı.

Bursa’lı Genç 
Boğuldu
temeleri üzerine birkaç kur
tarıcı denize atladıysa da ce 
set bulunamadı.

Birinci Kordon basket sa
hası yakınlarında meydana 
gelen olaydan sonra kaybo
lan gencin cesedi dalgıç ta
rafından bulundu.

dikten sonra. Sitenin bahçe
sine eşiyle çıkarak dondur
ma yedi; Akşam yemeği ön 
cesj yerilen kolteylde ünlü 
politikacıların yanında Üni
versite çevresi, ile Baro men 
supları da hazır bulundu.-De 
mire), kokteylde yaptığı ko
nuşmada, Üniversitelerin ö- 
zerk olması gerektiğini sa
vundu. "Hür üniversite.- isti
yoruz' Düşünceler; söylene- 
bilmeli, yazılabilmeli, çlzile- 
bilmeli. Aslında toplumumuz 
depolitize edilmiş durumda, 
Halk ülke sorunlarını konuş
maktan korkuyor. Ülkede 8 
yıldır başkaları konuşuyor. 
Halk ise bana birşey olur 
mu diye sesini çıkaramıyor. 
Devlet gücünü yanlış kullan 
dığı yerde zorba devlettir." 
dedi.

Üniversitelerde yöneticiler 
rin öğretim görevlileri tara
fından seçilmesinide savu-, 
han Demirel;. Bursa Barosu

Başkanı İsmail Acar'ın bîr 
sorusu üzerine, "Yargının ba 
gımsızhğı sorunun çözümle- 
yememîş bir ülke hiçbiryere 
varamaz" şeklinde konuştu.

Demirel, pazar günü parti
lilerle bir saat çeşitli konu
larda konuştu ve daha son 
ra Kurşunlu'dan ayrıldı.

Sütçü Cemal 
ilçemizde de ev ev dilaşa- 
rak süt satan Cemal Bayar, 
8 Ağustos günü Gazhane 
Caddesi Şirin Apartmanına 
süt çıkarırken başı dönerek 
merdivenlerden düştü. Bay
gın bir durumda çocuklar 
tarafından bulunan yaşlı süt 
çü Bursa Tıp Fakültesine 
kaldırıldı. Girdiği komadan 
çıkamayan Cemal Bayar, 20 
Ağustos günü yatırıldığı has 
tanede öldü.

İlçenin sevilen sütçüsü
nün ölümü üzüntü yarattı.
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Gemlik 2. Kordon 
Alemdarlar Apartmanında 

* Kaloriferli * Asansörlü 
* Isı Camlı * Isı Yalıtımlı 

\ Parkeli * Hidroforla
* 150 m2 kullanım Alanlı 

Süper Lüx Daireler
Manastır’da

I 9
| Yamanlar Ticaret g 
HTELEVİZYON — VİDEO — BUZDOLABI — MÜZİK SETİ J 
m HALI — HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ B gg ALINIR SATILIR — ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR, g 
W HAŞAN YAMAN
i

İstiklal Cd. Fırın Sk. (Ziraat Bankası karşı aralığı)
W GEMLİK B

Kayhan Danış Sk. Altuntaş İşhanı No. 5/4 BURSA g 
« (Tekelin doğu aralığı) TLF : 226364
1 I

NUR TEKNİK___________
TELEVİZYON VİDEO. MÜZİK SETİ SERVİSİMİZ

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

GÜNÜNDE TESLİMLE

HİZMETİNİZDEDİR;

NURETTİN SEMİZ
Eski- Belediye karşısı Kat 2 Tel : 11866 Gemlik

«*RMİ*U*

L GALERİ ZAMAN
| ■ Televizyon - Video - Buzdolabı
’ Müzik Setleri - Çamaşır Makinaları ve 

tüm dayanıklı tüketim malları 
alim satımı

| Tel. : 14479 !

( Belediye İş Sarayı No. 26 Gemlik |;

* Kaloriferli * Parkeli * Oto Parklı * Yeşil Alanlı 
H * Yaz ve Kış Oturulabilecek g
? * 90 m2 Net Kullanım Alanlı Satılık Daireler ।

j ERKULL1R TİÎŞUI J 
® Ahmet Dural Meydanı Erçek Pasajı Kat 1 Gemlik ffl 
| Tel. : 14488 Ev : 14499-14499 |» re m üs »s^ı&s «

i Kaptan Emlak ve
| Döviz Bürosu
| HER TÜRLÜ ARSA, İŞYERİ, DAİRE, 

VİLLA, OTO ALIM VE SATIM BÜROSU
(

I Tel : 13783

( Nizam Pasajı No. 7 Gemlik
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