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SSK Dispanseri 25 yataklı hastane olacak

VALİ ŞAHİNOĞLU, SSK BÖLGE MÜDÜRÜ ve SSK HASTANESİ BAŞTABİBİ, GEMLİK SSK DİSPANSERİN 
DE İNCELEME YAPTILAR. SİGORTALILARIN İHTİYACINI GİDERECEK 25 YATAKLI BİR HASTANE YAPIMI 
İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANACAK.

Bursa Valisi Erdoğan Şa- 
hînöğlu, ilçemizde yaptığı in 
eslemede, SSK Dispanserin 
25 yataklı hastaneye dönüş
türülme çalışmalarına başla 
nacağını açıkladı.

Vali Şahinoğlu, SSK Bölge 
Müdürü Orhan Derin, SSK 
Hastanesi Baştabibi Değer 
Kaya, Gemlik Kaymakamı 
Coşkun Ertürk, Belediye Baş 
kanı Nezih Dimili ve Gemlik 
Devlet Hastanesi Baştabibi 
Ali Sözer ile birlikte SSK 
Dispanserini gezdi.

Vali Şahinoğlu, Dispanse

Gemlik Belediye Meclisi Olağanüstü Toplandı

İki daireye satış kararı
Belediye Meclisinin dün 

yapılan " Olağanüstü toplantı- 
rsmda, Belediye’ye ait Kayık
hane mevkiindeki iki daire- 

■ om Adalet Bakanlığına satıl
masına karar verildi.

.Belediye Başkanı Nezih 
Dimili Başkanlığında topla- 
nen Belediye meclisinde es

ÇAĞDAŞ -GAZETECİLER DERNEĞİNİN GÜNEY 
MARMARA ŞUBESİ BALOSU YAPILDI.

“BASIN 90” ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNE DAĞITILDI

Çağdaş Gazeteciler Demeği Güney Marmara Şubesinin 
düzenlediği Basın Balosu’nda, "Basın 90" ödülleri sahiple 
rine dağıtıldı.

Önceki gece. Bursa Çelik Palas Otelde yapılan Basın 
Balosunda ÇGD Güney Marmara Şube Başkanı Yılmaz 
Akkılıç, yönetim kurulunun gazeteciler dışında, yerel baz
da altı dalda, özel olarak da iki dalda ödül vermeğe ka
rar aldığını söyledi. 1

Çiğdem Tunç ve Mehmet Ali Erbil çiftinin güldürüleri 
ve şarkılarıyla renklendirilmiş Basın Balosunda, Basın 
Hizmet Ödülü, emekli gazeteci Erdoğan Binyücel’e.

Hukuk Ödülü, Küçük Hikmet davasında Garson Dur- 
muş'u savunan Avukat Necdet öztürk’e.

Bilim Ödülü, çevre ve bilimsel gerçekleri açıklamadaki 
uyarı görevini yapması nedeniyle Prof. Dr. Halle Ruhi 
Ekingen’e. ' '

Çevre Ödülü, Bursa ve Türkiye genelinde tarihsel ve 
doğal çevreyi korumada gösterdiği tutarlılık nedeniyle Y. 
Mim. Mithat Kıro/oğlu’na ve Bursa Hisar’da "Anadolu 
Evi" restorasyonunu yaptıran; Bursa Anadolu Lisesi Me
zunları Derneği’ne.

Kültür ve Sanat Ödülü, 1990 yılında sürdürdüğü kültü
rel etkinlikleri nedeniyle Bursa Kültür ve Turizm Vakfı'na.

İnsan Hakları Ödülü ise. kendisine ayrıcalık tanınması 
na karşı çıkan, insan haklarının her kes İçin var olması 
savaşmanı sürdürmedeki kararlılığı nedeniyle, tutuklu Avu 
kat Eşber Yağmurderell’ye verildi.

Basın Balosu’nda ayrıca, basın özgürlüğünün ne denil 
laeıttandiğının örneğini oluşturan, 748 yıla hükümlü gaze 
teci Veli Yılmaz'a, yine basın özgürlüğünün maddi yatı-
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rin 25 yataklı bir hastaneye 
dönüştürülmesi için hemen 
çalışmalara başlanması eni-, 
rini verdi. Gemlik SSK Dis
panseri Baştabibi Dr. Meral 
Karagözoğlu’ndan bilgi alan 
Vali Şahinoğlu, daha sonra 
Kaymakamlıkta ilçenin sağ
lık sorunlarını dinledi.

Vali Şahinoğlu, burada 
yaptığı açıklamada bir iki ay 
sonra Bursa’da 300 kişiye 
bîr yatak düşeceğini, bunun 
ise dünya standartlarına eş 
bir durum olduğunu söyledi.

Bursa’da yeni yapılan has 

ki tutanak okunarak kabul 
edildikten sonra, imar plam 
revizyon plan çalışmalarına 
Yıldız Üniversitesinden gele
cek plancıları yetişememesi 
üzerine gündem değişikliği 
yap-ldı.

Gemlik Belediye’sine ait 
Kayıkhane mevkiinde bulu- 

tanelerin halkın hizmetine 
girmesiyle sağlık sorununda 
büyük rahatlama meydana 
geleceğini söyleyen Vali Şa
hinoğlu, "Bursa sağlık hiz
metleri açısından örnek bir 
i! olacak. Devlet Hastanesi 
arkasına yapılacak Âli Os
man Sönmez hastanesini ö- 
zel hastane yapmak zorunda 
yız. Bursa .klasik hastanelere 
artık doydu. Uzmanların 24 
saat görev yapacağı Araştır 
ma Hastanelerine ihtiyacımız 
var. Bir kalp ameliyatı için 

nan iki adet dairenin "Adalet 
Bakanlığınca, personele loj
man yapımı için satılma iste 
mi ele alındı. Belediye Mec
lisi dairelerin satılmasına ka 
rar verdi.

Plan revizyon çalışmaları
na geçildi. İstanbul’dan plan 
cıların gelmesi üzerine gö
rüşmelere başlandı. 4 M4, 
paftası üzerinde görüşmeler 
sırasında ana yol arkasında 
kalan yerleşim birimlerinin 
de 5 kata çıkarılması İsten
di. Mecliste 3 Nl., 4 M3, 3 
M2 paftaları görüşüldü. 3 M2 
paftası görüşmeleri sırasın
da bir meclis üyesinin Kü
çük Sanayi Sitesi yanında 
neden yapılaşmaya izin ver 
diniz şeklindeki bir soruyu 
yanıtlayan plancı, "Biz bele
diye Meclisi kararları ve mev 
cut İmar planlarına göre ge
nellikle karar verdik. Güzel 
bir iş yaptığımızı söyliye- 
mem" şeklinde yanıt verdi.

'Kat artımlarıyla İlgili karar 
larda meclis üyeleri ikiye bö 
lündü. Mahmut Solaksubaşı. 
Emin Türe, Ali Yıldırım Man 
mut Küçük gibi bazı üyeler, 
ana yol arkasında kalan bi
nalarda da 5 katli yapılaşma 
ya izin verilmesi İstendi.

Sanayi Bölgesindeki fabri 
kliara alt eski planlar aynen 
kabul edilirken, Gemlik Işke 
le Depolama Tesislerinin ya 
oılacağı elanda rıhtım dolgu 
su plana işlenerek kabul edil 
di.

Daha sonra vatandaşların 
askı süresince Belediye’ye 
yaptıkları İtirazlar ele alindi; 
Plancının görüşününde alın
dığı bu bölümde, vatandaş 
lehine kararlar verildi.

aylarca sıra bekliyen hasta
lar var. Araştırma hastanele 
rini kurduğumuzda Bursa 
bir Tıp Merkezi halin© gele
cek" dedi.

Vali Şahinöğ'u, Gemlik 
SSK Hastanesinin yapılma
sıyla, Bursa’nın ve Gemlik 
Devlet Hastanesinin yükünün 
azalacağını, hizmet kalitesi
nin de artacağını söyledi.

SSK Baştabibi Dr. Değer 
Kaya Vali Şaf\inoğlü’ndan 
yoğun’bakım merkezi kurul
masını istedi.

Marmara
Birlik’e Siyah 
Çelenk
• Orhangazi, Nilüfer, Ka

racabey, Yıldırım, İnegöl, Os 
mangazi ve Mudanya Ziraat 
Odası Başkanlan, kendileri 
için, "Birkaç kendini bilmez" 
diyen Genel Müdür Ertan Öz 
türk’alı protesto amacıyla 
Marmara Birlik kapısına si
yah çelenk bıraktılar.

Devamı Sayfa 4'te

Faruk Güzel’den 
Şampiyona 
Televizyon

Gemlikli nakliyeci Faruk 
Güzel, Bursa Bölgesi boksör 
terinden Türkiye Şampiyonu 
Vahdettin İşveren’© televiz
yon armağan etti. 1

Ankara'da yapılan Uluslar 
arası Atatürk Kupası karşı-
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Rotaryan 
Eşlerinden 
Kürk Defilesi

Gemlik Rotary kulübünün 
üyelerinin eşleri, Kırcılar 
Konfeksiyon desteği ile kürk 
ve deri defilesi düzenledi.

Tanınmış mankenlerin ka
tılacağı kürk ve deri defilesi

Devamı Sayfa 4’te

Borusan’lılar
Tanıştı

Gemlik Borusan İlköğre
tim Okulu Belediye Düğün 
Salonunda cumartesi günü 
velileri© tanışma çayı düzen
ledi. Öğrencilerinde katıldığı 
çay çok neşeli geçti. Veliler 
ve öğrenciler doyasıya eğlen

HURDA GEMİSİ 17 GÜN İSKELEYE YANAŞAMADI

• KAPTANIN
İNANILMAZ İNADI
0 Asil Çelik tesislerine hurda demir getiren 183 metre 

uzunluğundaki Vincent bandıralı dev geminin kaptanı 
Zeljko Deiuri Belediye’ye ait iskeleye karaya otururum 
gerekçesiyle 17 gün yanaşmadı.

Q İskelenin çevresinin Deniz Yollarına alt tarak gemisiy
le temizlenmesinden sonra, denizcl'erden oluşan üç 
kişilik bilirkişi tarafından Yapılan inceleme sonrası, 
geminin iskeleye yanaşabileceği kaptana bildirildi.

@ 16 bin 500 ton hurda demir yüklü geminin kaptanı 
Monako'da bulunan armatörü ile görüşüp izin aldıktan 
sonra TÜGSAŞ iskelesinden 3 bin ton yük indirdi, da 
ha sonra Belediye iskelesine yanaştı.

■.Orhangazi’de bulunan A- dev gemi, ABD'den getirdiği 
ı sil Çelik' Fabrikasına ABD 16 bin 500 ton hurda demir

den hurda demir getiren St. le Gemlik limanında bekle- 
Vincent bandıralı ANNA adlı meye başladı. Geminin Yo- 
gemi, Gemlik iskelesi çevre- gostav kaptanı Zeljko Deiu- 
nin sığ olduğu gerekçesiyle. ri, işkel© de yaptığı incele- 

■! 17 gün yük boşaltmadı. meden sonra, "karaya oturu
183 metre Uzunluğundaki Devamı Sayfa 4’te

Yeşiller Partisi Kuruldu
Yeşiller Partisi Gemlik üçe 

örgütü kuruldu.'İlçe Başkan
lığına Selma Yüksel getirildi.

Kayhan Mahallesi,’1 nölu 
sdddede, denize karşı bir bi
na kiralıyan Yeşiller Partisin 
de market işleticisi, gazino
cu, balık komisyoncusu, res
sam,' işçi ve minibüsçü 'yöne 
tici bulunuyor.

Yeşiller, Gemlik İlçe Kuru 
cu Başkanı Selma Yüksel, il 
çede kuruluş işlemlerini ta
mamladıklarını, öncelikle 
körfez kirliliğine çare araya 
çoklarını söyledi. Fabrikala
rın arıtma tesisleri kurma 
için yetkililerle görüşecekle
rini, bacalara da filtre kon

Verem Savaşçılar
Gemlik Verem Savaş Der 

neği Sosyal komitesi, Ata- 
mer'de gece düzenledi.

Sosyal çalışmalarını başa, 
n ile yürüten Gemlik Verem 
Savaş Derneği, tüberkülozla 

9a$t Qcbiğiııc

Yemezler...
SHP'll bir Belediye meclis üyesi arkadaş "sosyal karar 

lar alınmadığı” gerekçesiyi He kâtip üyelikten istifa 
etmiş..

Sosyal demokrat karar, beşmetreilk yolda beş kata 
inşaat izni vermek mi demek?

Her isteyenin, her istediğini yaptırması mı demek?
Toplum yaran, hak, adalet, yasa, feragat demek.
Davranış, sözde tepki...
Ama, belediye iştiraklerinde, imar komisyonunda 

devam etsin görev, kullanılsın yetki...
Yemezler, yemezler...
Yapılan ucuz kahramanlık...

'Jûmer

ması sağlamaya çalışacakla 
rını ^belirterek, "Yakında 
Gemlik’lilerin karşısına bir 
programla çıkacağız. Alter
natif öneriler -getireceğiz. Ba 
lıkçılarla sıkı işbirliği yapıp 
içinde yaşadığımız doğaya 
sahip çıkacağız.'Parti kapı
mız salt Yeşillere "değil, tüm 
Gemliklilere açık olacak. Li 
manda konuk olan gemi per 
söneli evrensel bîr partinin 
dost çayını içebilecek*'.’’

Gemlik Yeşiller Partisi yö
netim kurulu; Selma Yüksel, 
Okan Tosun, Kadri Ahkaralı- 
oğlu, İsmet Aydın, Ömer A- 
vergen, Süleyman Akyıldız, 
Zeki Bulut'tan oluşuyor.

Gece Düzenledi
hastalara katkıda bulunmak 
amacıyla düzenlenen gecede 
hoş dakikalar geçirdiler. Ge 
cede yapılan açık art *.r>ada 
kulübe 5 milyon lira yardım 
toplandı.
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SIRASI GELDİKÇE

KÜLTÜRE HİZMET... sağlık köşesi
Son altı, yedi aydır ilçemizde millî günler ve resmi 

bayramlar bir daha renkli kutlanıyor.
Gemlik Halk Dansları Derneği Folklorcuları amatör bir 

ruh ve heyecanla katılıyorlar tören kortejlerine.
Türkün, kendine özgü ezgileri ile o güzelim beceri İs

teyen oyunlarımızı sergiliyorlar başarı ile kuşkusuz, nok
sansız.

Sayın Ahmet Süren öncülük etti bu önemli noksanlığın 
giderilmesine. Kendilerini ve diğer dernek yöneticilerin! 
gönülden kutlanm.

Genç kızlarımız, çocuklanmız severek, isteyerek yapı
yorlar içtenlikle gösterilerini.

Düğün, demek kovalamıyorlar para kazanmak için. Pro 
fesyonel değiller. Yapmak istedikleri Türk Kültürüne katkı 
ve güzel Gemlik’imizin adını duyurmak. Milli oyunlarımızı 
ölümsüzleştirmek, Gemlik’ti gençleri folklora özendirmek.

Çok yeni olmasına rağmen, Halk Dansları Topluluğu iş 
tırak M. Kemal Paşa, Karacabey, Bigadiç, İznik ilçeleri 
milli özel gün törenlerinde beğeniyle izlendiler, takdir top 
ladılar. alkışlandılar. Plâketlerle ödüllendirildiler, belde
ler yöneticilerince bu ay içinde de kendi imkanlarıyla 
Romanya’ya gidecek olan Gemlikli Folklorcularımıza ha 
ytriı yolculuklar ve başarılar dilerim.

Bizlere birşeyler verebilmek gençlerimize ve gelecek 
nesillere örnek olmak için çabalayan folklorcularımız ge 
reken ilgiyi maalesef henüz görmüş değiller. Eksik olma
sın sosyal yönü olan değerli işadamımız Güzel Nakliyat 
sahibi Sayın Faruk Güzel ekibin giysilerini alarak kendile 
rine yardımcı olmuş. Sağ olsun.

Çalışmalarını yürüttükleri şu andaki Gazi Okulu salonu, 
okulun kılıç kalkan ekibini yetiştirmek şartiyle geçici ola
rak tahsis edilmiş demeğe. Yer ancak şu anda mevcut 
elemanlara cevap veriyor. Bu milli kültür eğitimini, halk

SATILIK

MARANGOZ MALZEMELERİ

Marangozhanelerde kullanılacak PALETLİ ZIMPARA 
Makînası ve çeşitli büyüklüklerde İŞKENCE'ler satılıktır.

TEL : (251) 81412-83444

Büyük Kumla Asfaltı Et Mangal Karşısı Küçük Kumla

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

ERKULLAR İNŞAAT
Tel: 14488 - 14949
Fax : 14488

Önan “Jant er

eğitimini yaygınlaştırmak için devamlı ve geniş çalışma 
alanları gerekiyor.

İlçe Halk Eğitim merkezi yıllar sonra zor yer bulabildi 
hükümet konağında. Ancak idareciler barınabiliyor. El 
sanatları, bilgisayar, biçki-dikiş kurslarını müsait yerler 
kiralıyarak hizmete koyabiliyorlar.

Gemlik'e bir Halk Eğitim merkezi artık kazandırılmalıdır.
Nice genç kabiliyet var. Biliyor, görüyor, izliyoruz. Ti

yatrosu, müzik kolu, folklor kolu niye olmasın Gemlik’in.
Gemlik'te kırk yıl önce halk evi salonunda temsiller 

verilirdi amatör gençlerimizce.
Halik belediye' önünde dansederdi.
Umuma açık yerlerde kadın garsonlar çalışırdı.
Her pazar günü Deniz Spor Kulübü Müzik Kolu konser 

ler verdi halka. Koro ve solo müzik konserleri Belediye 
hoparlöründen halka dinletiliyor ve genç-ihtiyar Gemlikli 
lerce beğeniyle izleniyordu.

Bu büyük kültür noksanlığının giderilmesi ve amatörce 
hizmete konulanların yaşatılması için bu yörenin büyük 
kuruluşlarına görev düşüyor.

Azot'u, MKS’İ, BP'si, Çimtaş’ı, Sunğipek’i, Borusan’ı, 
Mermek sanayileri, Liman Tesisleri işletmesi, Marmara 
Birlik’i, Mina’sı, Kafoğlu’su, Alemdar'ı, Ticaret ve Sanayi 
Odası, Ticaret Borsası ve diğer zenginleri bu gerekli mü 
esseseyi, Halk Eğitim Merkezi'ni ve Halk Kütüphanesini 
ortaklaşa gerçekleştirmelidir.

Hep al, al. Yok öyle şey, birazda yerelim. Siz saydık
larım Gemlik’in havasını, suyunu, emeğini zaman zaman 
genç evladının canını alıyorsunuz. Onun için veriniz.

Almadan vermek, Allah'a özgü. Aldığınıza göre, vere
ceksiniz.

Veriniz, veriniz. Veren el alan elden üstündür. Bu ilçe
nin insanına gencine hizmet veriniz. Hiç zararlı çıkmaz

sınız.

ELEMAN ARANIYOR

ENAZ LİSE MEZUNU BÜRODA TELEFONLARA’ 
CEVAP VEREBİLECEK BAYAN SEKRETER ARANIYOR.

Müracaat Tel : (9-24) 202747 BURSA 1

ACELE SATILIK

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

KAT 25 NOLU DAİRE SATILIKTIR. 1

Tel : 20171 GEMLİK

HAZIRLAYAN

Dr. ALİ ÖZGÜR

( İnsanın Sekiz Evresi ) 
Benlik Bütünlüğü

İleri yaş dönemini kapsayan bu evrede, daha önceki 
evrelerde kazanılmış benlik özelliklerinin artık iyice olgun 
laşması ve birbirleri ile bütünleştirilmesi benliğin en ö- 
nemligörevidir. Benlik bütünlüğünün kapsayıcı bir tanımı 
nı yapmak zordur. Bu benliğin yalnız kendi içinde birdü 
zer ve anlamın bulunmasıdır. Bu, benliğin yalnız kendisi
ni değil tüm insan benliğini özseverliğin ötesinde sevişi
dir. Benlik bütünlüğü, olumlu olumsuz, acı tatlı yönleri 
ile bütün bir yaşamın olduğu gibi kabul edilmesidir. Bu, 
bir bakıma geçmişteki yaşantılarının tümüyle kendisine 
ait olduğunun kabullenilişi; geleceğin korku ve endişe 
ile karşıllnmamasıdır. Yaşanmış olan geçmişin yeni baş 
tan türlü yaşanabilmesi için pişmanlıklarla dolu bir öz
lem yoktur. Geleceğin ne olarağı bellidir ve benlik bütün 
lüğüne ulaşmış kişi, sonucu kesin belli olan gelecekten, 
yani ölümden ürkmez, benlik bütünlüğü duygusundan 
yoksun oluşun belirtisi geçmiş günlerin iyi yaşanmamış 
.olduğu duygusu yeni baştan yaşama özlemi ve ölüm kor 
kuşudur. Ölüm korkusunda, bireyin biricik oluşunun ka
bul edilmeyişi vardır. Bu çağın tehligesi, umut yitimi ve 
ölüm borkusudur. Umutsuzluk, vaktin artık çok az kalma 
sına ilişkin bir duygudur. Vakit artık bitmek üzeredir ve 
yeni baştan yaşamaya olanak yoktur. Bu nedenle deö- 
ülm korkunç bir son demektir. Kimi yaşlılar böyle bir u- 
mutsuzluk ve ölümden korkma duygusuna kapılabilir. A- 
ma, çoğu yaşlı insanda ölümü huzurlu bir ağırbaşlıkla ya 
şamin doğal parçası olarak görür ve korkmaz. Bu yaşlı
larda daha önceki evreler oldukça sağlıklı geçirilmiştir. 
Yeni baştan yaşayabilseydim tutkusu yoktur. Yaşlılığı da 
ona huzur sağlamaktadır. Ürettiklerinden hoşnutturlar, 
huzurludur. Gençleri kıskanmaz ve horlamaz, onlara sev 
gi ve saygı duyar. İşte, böyle bir ruhsal durumu yaşaya 
bilen kişide benlik bütünlüğünün var olduğunu düşünebi
liriz.

Yaşlılık çağındaki "benlik bütünlüğü” duygusu ile be
beklik çağındaki "güven duygusu" hem birbirine çok bağ 
lı, hem de benzemektedir. "Yaşlılarda ölümden korkma
maya yetecek derecede benlik bütünlüğü olursa, çocuk
lar da yaşamdan korkmayacaklardır."

Sayın okuyucular, "Yaşamın Sekiz Evresi" başlığı al
tında yazı dizisi burada bitmektedir. Sıcak ve sevgi dolu 
yarınlar dilerim.

AMERİKAN AMETEK

ithal Su Filtresi 
75.000 Peşin 

3X75.000 Taksit ile 300.000 
Görmeniz Menfaatinizedir.

GİMPA TİCARET
Orhangazi Cad. No. 1 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 Bankası karşı aralığı)

Tel : 16137-14479 GEMLİK
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__gemuik.KÖRFEZ SAYFA t •

KÖRFEZ BİRLİK EMLAK

TEL : 12769

Manastır’da 145 dönüm zeytinlik. 200 dairQ olup satılık

Manastır’da çift duvarlı deniz manzaralı uygun ödeme 
İfLüks daireler.

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

ve parça araziler.

Dere kenarında 1012 dönüm arazi.

Bursa Ovaakca yolu cepheli 15 dönüm.

Şehir içinde imarlı 5 dönüm ve 15 dönüm.

Şehir İçinde imarlı 240 m2 10 daire olur arsa.

Gemlikliler Müjde
Çatak Giyim

Kışlık sezonu açmıştır 
Seçkin firmaların ürünle

riyle hizmetinizdedir

ÇATAK GİYİM
Sizin Mağazanız

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

SAYIN GEMLİKLİLER
Fotoğraf çekimlerinde sîzlere en güzelini vermek 

olan amacımızı şimdi kaliteli cihazlar ile VİDEO 
çekimlerinde de sürdürüyoruz.

ARZU ETTİĞİNİZ İYİBİR ÇEKİM İSE NOTUNUZU

ALDIRMAKTA GEÇ KALMAYIN

FOTO ŞEN
” GÜVENİLİR İSİM “

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

I spor spor spor spor spor spor
B. Güven 1 - Kültür 3

| SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Nurettin Karakoç (3), Sabri Buga (3), 
Ilhan Dağlı (3).

BORUSAN GÜVEN : Numan (2), Serbülent (2). Can 
(2). Celal (2). Murat (1). (Zafer 1), Özer (2), Abdullah 
(2), Mehmet (1). Hakan (1). Kubilay (2), Sümer (2).

KÜLTÜRSPOR : Taner (3), Ali Can (2). Hikmet (2), Ya 
şar (2), Aziz (2), Halim (2), İbrahim (2), (Cevdet 2), Ad
nan (3), Turgay (3), Mesut (2), Kadir (2).

GOLLER : Dk. 15,26 Turgay, 38 Adnan, 50 Abdullah.

Karacabeyspor 3 - Gemlikspor 1
' SAHA : KARACABEY

HAKEMLER : Engin Özcivelek (2), Şerafettin Dursun 
! (2)7Kayhan Alp (2).

KARACABEYSPOR’ : Bülent (2), Şaban (2), Süleyman 
• (3), Coşkun (2), Erhan (3), Ahmet (3), Erdal (2), Erol (4), 
| Sait (2), Gezgin (1), Metin (2).

GEMLİKSPOR : Savaş (2), Kemal (2), Hakan (2), 0- 
I mit (2), Murat (2), Gürol (2), Şenol (2), Özkan (2), Bilal 

(3), Okan (1), Eskun (1).
GOLLER : Dk. 26,60 Ahmet, 89 Metin, 40 Gürol. ■

Umurspor 3 - Kıbrısgücü 1
SAAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Atilla Öztürk (3). Ersin. Öğütür (3), Mus
tafa Kamburoğlu (3).

UMURSPOR : İbrahim (3), Hakan (2), Süleyman (3), 
■ Fatih (4), Osman (3), (Gencay 1), İsmail (3), Erol (2), Ali 

(3), Mehmet (2), Adnan (3), Namık (3).

KIBRISGÜCÜ : Abdullah (1), İsmail (2), Vural (2), Ha 
san (1), Mesut (2), Sedat (2), Hüseyin (1), Ali (3), Rıdvan 
(1), Sinan (2), İrfan (2).

GOLLER : Dk. 15 Fatih, 32 Namık, 57 Ali, 22 Sinan.

I GENÇLER LİGt

Borusan Güven 0 - Zaferspor 3
SAHA : GEMLİK '

HAKEMLER : Eyüp Fere (3), Sebahattin Ekici (3), Se 
' lim Eker (2). . *

BORUSAN GÜVEN : Numan (1), Hüseyin (1), Celal (1), 
I K.Ali (2), Kemal (1), Bahadır (2), Kenan (1)- Cengiz (2), 

' Sefahattin (2), B.Ali (1), Yusuf (1), (Süleyman 1).

ZAFERSPOR : Erkan (3), Şaban (2), Erhan (3), Rah- 
j man (2), Sabri (2), B.Kadir (1), (Ayhan 1), A.Kadir (2), (İb 
i rahim 1), Tevfi'k (3), K.Kadİr (2), Ercan (3), İsmail (3).

GOLLER : Dk. 26 İsmail/73 Erhan, 78 Ercan.

15 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

YIL : 3 SAYI : 128 FİYATI : 25 KURUŞ 6 ARALIK 1975

ÖĞRENCİ OLAYLARI GEMLİK LİSESİNE SIÇRADI.

Gemlik Lisesi 5 Ed/A sınıfında tartışma sonucu sağcı 
ve solcu öğrenciler çatıştı, bîr öğrenci yaralandı.

Olay, 5 Ed/A sınıfında Ahlak Dersi işlenirken, yeni ge
len Din Dersi öğretmeninin ders anlatması sırasında bazı 
Grapça sözcükler kullanması üzerine, öğrencilerden biri, 
"Öğretmenim ağrapça sözcüklerden bir şey anlamıyoruz. 
Konuyu bir daha Türkçe sözcüklerle anlatır mısınız?” 
sözüne öğretmenin "Zamanımız azaldı, birdahakî derse 
anlatırım" diye karşılık vermiş, ancak bu sırada bir kız 
öğrenci de "biz öztürkçe sözcüklerden hoşlanmıyoruz. 
Arapça ve farsça sözcüklerin kullanılmasını istiyoruz" di 
yerek arkadaşına karşı çıktı. Zil çalınca soru soran öğren 
ciyi lavobada sıkıştıran karşı görüşlü öğrencilerle başla
yan tartışma bir süre sonra okuldaki sağ görüşlü ve sol 
görüşlü öğrenciler arasında tartışmaya yol açtı. Kavgada 
bir kız öğrenci bayıldı.

Olayların dışarıdan duyulması üzerine Gemlik Ülkü O- 
cakları Derneğinden "kornonda” adı verilen kişilerin Lise 
çevresinde dolaştıkları görülmüştür.

Adının açıklanmasını istemeyen bir öğrenci, "Lisede 
heran olay çıkabilir. Sağ görüşlü öğrenciler sıralarımıza 
sloğan yazıp, bozkurt resimleri çiziyor. Tahrikler sürerse 
yine olaylar başlar" dedi.

"ATATÜRK’ÜN İLAHİ NUTKU” ADLI KİTAP 
MUHTARLARA DAĞITILDI.

Laikliğe aykırı hareket ve yazılarından dolayı çeşitli de 
falar mahkum olmuş Necla Nis adlı bir kadın yazarın, 
çok ilginç ve ilginç olduğu kadar Atatürk’ün adını istismar 
eden bir kitap Gemlik Kaymakamı Namık Kahvecioğlu ta 
rafından 40 lira karşılığında muhtarlara satıldı.

Necla Nis, "Atatürk’ün îhali Nutku" adlı kitabında, çe
şitli defalar Atatürk ile manevi alemde konuştuğunu ve 
ondan gelen ihali seslerin, bizi kurtaracağını tarihleriyle 
anlatmaktadır.

Çok. ilginç olan bu kitabın ne amaçla dağıtıldığı merak 
konusu olmağa başladı.

AKIT "ÖĞRENCİLERİ OTOBÜSSÜZ BIRAKMIYACAĞIZ”

Orhangazi Caddesi Zeytin Hali çevresinde oturan Gem 
lik’lilerin, yollarının çamurlu olması ve bu maha'le Be
lediye otobüsünün bozulması üzerine zor durumda kalma 
lan üzerine, bir açıklama yapan Belediye Başkanı İbrahim 
Akıt, "Mahallelilerin isteklerini çok haklı buluyorum. Kana 
lizasyon çalışmaları sürdüğü için, sokaklar çamur derya
sı halinde. Buna yapabileceğimiz bir şey yok.” dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Akıt, bozulan otobüsün onan 
m: biter bitmez aynı hatta çalıştıracaklarını, gerekirse mi 
nibüs yollayacaklarını söyledi..

Japon soba 
Kullananlara Müjde..!

Shell Firma tarafından 
Türkiye'de İlk kez İthal edilen 

Özel Sıvı Soba Yakıta

KEROSEN eeidi
18 Litrelik özel tenekelerde 
satısa başladık.

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

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlansın veya ya

KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi İlanlar Tek Sütün Cm. 3000 TL

icra ve Mahkeme İlanları Cm. 1500 TL

Zayi İlanlan 5000 TL

Demek Kongre İlanlan 40.000 TL

I Kooperatif Kongre İlanlan 60.000 TL

Tüzük İlanları (sayfa sayısı dikkate alınır) 200.000 TL

ABONE

Altı Aylık 15.000 TL

Yıllık 30.000 TL

yınlanmasın geri verilmez.
Gazetemiz basın ahlak yasasına uymaya taahhüt 

eder.

KİRALIK ZEYTİN HAVUZU
İLICA CADDESİ NO. 49’DA 16 ADET ZEYTİN 

HAVUZU TAKRİBİ 130 TON KİRALIKTIR.

TEL : 12065 GEMLİK
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Kaptanın inanılmaz inadı Faruk Güzel’den Şampiyona
rum yükü boşaltmam” diye 
Asil Çelik yetkililerine bildir
di. Hurdası bitmek üzere o- 
lan fabrika ile geminin acen 
taşı arasında başlayan dia- 
loğlara. gemi armatörü de 
Monako'dan katıldı.

Yapılan görüşmelerden 
sonra TÛGSAŞ iskelesine ya 
naşan ANNA adlı hurda ge
misi. 3 bin tan yük boşalttı. 
Bu arada TÜGSAŞ'a yük ge
tiren gemilerin gelmesi üze
rine. hurda gemisi iskeleden 
ayrılmak zorunda kaldı.

Gemlik Belediyesine alt 
iskeleye yanaşmamakta ıs
rar eden kaptan Zeljko Dei- 
uri’nin imdadına Deniz Yolla
rına ait tarak gemisi yetişti.

Tesadüf- eseri Gemlik'e ge 
len tarak gemisi, iskele çev 
resine beş günde temizledi. 
Ancak, ANNA kaptanı yanaş

Marmara Birlik’e Siyah Çelenk
Bursa'da sekiz Ziraat Oda 

sr Başkanı Marmara Birlik 
Genel Müdürü Ertan Öztür- 
kal’ı protesto amacıyla Ge
nel Müdürlük önüne siyah çe 
ienk koydu.

Başkanlar yayınladıkları 
ortak bildiride şu görüşlere 
yer verdiler :

"Kendini bilen ve gücünü 
yüzbinferden alan memleke

mamada yine ısrar edince. 
Asil Çelik Fabrikası Avukatla 
n tarafından mahkemeye 
başvurarak, deniz dibinin ge 
minin yanaşmasına uygun 
olup olmadığının belirlenme
sinin istendi.

Asliye Hukuk Hakimi Nihat 
Öztürk, klavuz kaptanlar Ar
gın Tarkan, Hikmet Oral ve 
Liman Başkanı Eftal Taşçılar 
dan oluşan bilirkişi ile iskele 
ve gemide derinlik araştır
ması yaptılar.

Bilirkişi geminin iskeleye 
yanaşabileceğini bildiren 
rapor verince Yoğoslav kap
tan ikna olup dev gemiyi is
keleye yanaştırarak yük bo 
şaltılmağa başlandı.

İnatçı kaptan gemisinden 
çıkmadığı gibi gazetecilerin 
fotoğraf çekmesine de izin 
vermedi.

tin efendisi bizler, efendiliği
mize yakışır şekilde hareket 
etmeyi bilip, Sayın Genel Mü 
dürü protesto ediyor ve' .ken
dini bilmeye davet ediyoruz, 

nereden ve nasıl işbaşına 
geldiğini de hatırlatmak isti
yoruz. Gerek basında çıkan 
sözlerini ve gerekse uygula
nan zeytin alım politikasını 
Ziraat Odası Başkanları ola 
rak protesto ediyoruz." 

taşmaları izleyen işadamı Fa 
ruk ‘Güzel, genç boksörün 
rakiplerini yenerek birinci ol 
maşı üzerine, kendisine renk 
li televizyon armağan edece 
ğini bildirmişti.

Önceki gün Gemlik İskele 
Meydanında bulunan Faruk 
Güzel'e ait yazıhanede yapı
lan sade bir törenle, 3 mil
yon lira değerindeki renkli 
televizyonu şampiyon boksö 
re teslim eden .Güzel, . "Se
nin başarıların hepimizin gu 

c:Basın 90” Ödülleri 'Dağıtıldı
rımlarla nasıl kısıtlanmak istendiğini en çarpıcı örneğini 
oluşturması,-nedeniyle, yayıncısıyla birlikte 116-milyon lira 
tazminat ödemeye mahkum edilen; Gazeteci-Yazar Emin 
Çölaşan’a verildi.

ACELE SATILIK DÜKKAN
PAZAR CADDESİ KUVVET SOKAK 8.NOLU 25 m2

MİKTARLI DÜKKAN SATILIKTIR.

TEL : 10150 GEMLİK

JUR 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 111868 I Gemlik

rur kaynağı oluyor. Başanla 
rınm devamını dilerim. Branş 
larında başarılı sporcuların 
Işadamlarımız tarafından ö- 
düllendirilmesi, onlara moral 
ve- güç kazandıracaktır.”

8AYFa

Rotaryan
Kırcı Otel’de 15 Aralık Cu
martesi günü yapılacak.

Rotaryan eşleri, defile ge

lirlerini sosyal hizmetlerde 
kullanacaklar. 1

İMAM ASLAN SHELL UMURBEY 

, DİNLENME TESİSLERİ

BUGÜNE KADAR SAYIN GEMLİKLİLERİN 
GÖSTERDİĞİ İLGİYE TEŞEKKÜR EDER.

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

SALONUMUZU HİZMETİNE AÇTIĞINI DUYURUR.

Yalova Asfaltı 6. Km. TEL I 12394 GEMLİK

ARKADAŞ EMLAK

EV. ARSA, DAİRE ve BENZERÎ EMLAK ALIM 
SATIMINDA MENFAATİNİZ İCABI BİZE UĞRAMADAN

KARAR VERMEYİNİZ.

TUĞLA ve KÖMÜR SİPARİŞİ İLE EN UYGUN 

FİYATLARLA EVE TESLİM EDİLİR.
ARKADAŞ EMLAK TUĞLA V* KÖMÜR TİCARETİ

Tel : 14127-1Ö176

PTT Karşın Eski Hükümet: Binası GEMLİK

1991 TAKVİM SEZONUNU AÇTIK

I99I yılının seçkin Takvim 
çeşitlerimizi siz sayın müşterilerimize 

sunuyoruz
SAVAŞ-AK-BASİŞ OFSET TAKVİMLERİNİN

Örneklerini Matbaamızda görebilirsiniz

SİPARİŞ KABULÜNE BAŞLADIK

En güzel ve kalıcı Reklam Takvimle yapılanıdır

TLF : 11797 
KÖRFEZ MATBAACILIK GEMLİK
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Y I L : 1 7

SAYI : 886

Fiyatı 600 Ura KDV dahil

gemUk

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Matbaamızda 
Nişan, Nikâh Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
teslim Edilir.

KÖRFEZ 
Matbaacılık 
Tlf : 11797 Gemlik

KURULUŞ ; 16 HAZİRAN 1975

Sendika ile Encümen üyeleri bir oturumda anlaştılar

1991 de yüzde 80 Znm
• GEMLİK BELEDİYESİNDE ÇALIŞAN 95 İŞÇİ ADINA 

BELEDİYE İŞ SENDİKASI İLE GEMLİK BELEDİYESİ 
ARASINDA ÜCRET TOPLU SÖZLEŞMESİ BİR OTU 
RUMDA ANLAŞMAYLA SONUÇLANDI. 550 BİN LİRA 
ÜCRET ALAN BİR İŞÇİNİN ELİNE 933 BİN LİRA GE- 
CECEK.

• GEMLİK BELEDİYE BAŞKANI NEZİH DİMİLİ, "VERDİ

ĞİMİZ ZAM ENFLASYONUN ÜZERİNDEDİR. KIT OLA 

NAKLARLA YÜRÜTTÜĞÜMÜZ BELEDİYE HİZMETLE

RİNİ ZORLAYACAĞ.Z. AMA İŞÇİMİZİ BİR NEBZE SO

LUK ALDIRACAĞIZ. DARISI MEMURLARA" DEDİ.

i

ÖĞRETMENİN ÖLDÜRÜLMESİNDEN ARANIYORLARDI

Armutlu’da
iki PKKcı
yakalandı
• ARMUTLU’DA KİMLİK KONTROLERİ SIRASINDA İL

HAN YILDIRIM (26) ye AMCA OĞLU HULUSİ YILDIRIM 
(30) KARS’TA BİR ÖĞRETMENİN ÖLDÜRÜLMESİ, BİR 
ÖĞRETMENİN DE YARALANMASINA KARIŞMAKTAN

Gemlik Belediyesi ile Bele 
diye iş Sendikası arasında 
ücret toplu sözleşmesi imza 
tandı. Gemlik Belediyesinde 
çalışan 95 işe nin ücretleri
ne 1991 yılında yüzce 80 
zan yapıldı.

Gemlik Belediye Başkanı 
Nezih Dimili ve Encümen ü- 
yeferi île Belediye İş Sendi
kası araş nda başlayan üc
ret toplu sözleşme görüşme
leri, bir oturumda anlaşmay
la sonuçlandı.

Belediye iş Sendikası Bur
sa Şube Başkam Abdullah 
Naci Levent, 31 Aralık 1990 
günü sana erecek olan toplu 
sözleşme ücret saptamaları 
nedeniyle Gemlik Belediye 
Başkanlığına gönderdiği ya- 
zıda, işçi ücretlerine yüzde 
SCO oranında zam yapılması
nı istemişti.

Belediye Başkanlık Salo
nunda Çarşamba günü birc- 
rayb gelen taraflar, işçi üc
retlerine 1991 yılının ilk 6 a- 
yında yüzde 80, ikinci 6 ayın 
da ise yüzde 20 zammı ka
bul ettiler, işçilere ödenen 5 
bin lira yemek zammı da 7 
bin İraya yükseltildi.

Perşembe günü Gemlik Be 

BAY-PaS için 35 milyon gerekli 

Küçük Hatice Yardım
Bekliyor

•GEMLİK GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 3. SINIF ÖĞREN
CİSİ HATİCE DİNÇER'İN KfLP KAPAKÇIĞININ BULUJ 
MADİĞİ TETKİKLERDE ANLAŞILINCA ACİLEN AME
LİYAT EDİLMESİNE DOKTORLAR KARAR VERDİ.

•GÜNLÜK İŞLERDE ÇAL ŞAN ANNESİNİN EVİNE BAK
TIĞI KÜÇÜK HATİCE İÇİN GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 
YARDİM KAMPANYASI BAŞLATTI. HATİCE’NİN AME- 
LATI İÇİN 35 MİLYON LİRA GEREKLİ.

Gemlik Gazi İlköğretim Okulu üçüncü sınıf öğrencisi 

Hatice Dinçer’in bay-pas olabilmesi için 35 milyon lira 
gerekli. Yoksul öğrencinin ameliyatı İçin Okul Koruma 
Demeği kampanya başlattı.

Beş çocuklu bîr ailenin küçük çocuğu olan Hatiçe Din 
çer, 6ç kardeşiyle birlikte Hamldlye Mahallesinde annele 
tiyle birlikte oturuyor.

Gündelik işlere giden anne, evinin nafakasını zorla çı- 
kfnrfcen, geçtiğimiz kış evde suyla haşlanan kızını Bursa 
Tıp Fakültesinde tedaviye götürdüğünde Hatice'nin kal
enden rghatsız olduğu ortaya çıktı.

Devamı Sayfa 4'te

tediyesinde düzenlenen İmza 
töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Nezih Dimili, gecen 
yıl imzalanan toplu sözbşme 
ile işçilere yüzde 800 oranın 

da sosyal hak ile, yüzde yü 
zün üzerinde ücret zammı 
verdiklerini hatırlatarak, 
"Sendika ile bir oturumda 
anlaşmamızdan dolayı mutlu

Yılbaşından sonra Valiliğe başvuruyorlar

KURŞUNLU'DA BELEDİYE HAZIRLIĞI
Genel Nüfus sayımında 

nüfusu 3342 olan . kurşunlu 

Köyü, 1991 yılında Belediye 
olmak için Valiliye başvuru
yor.

Kurşunlu Köyü muhtarı Sa 
[ih Kayır, 12 kilometrelik sa 
hil şeridi olan ve yaz ayların 
da nüfusu 100 binleri bulan 
beldelerine muhtarlıkla hiz
met götürmenin mümkün ol
madığım belirterek, yılbaşın
dan sonra Köy ihtiyar heye- 
Jnce karar alınarak Bursa 
Valiliğine Belediye olmak I- 
çin başvuracaklarını söyledi.

Muhtar Salih Kayır, "Şim
di köy halkını belediye için 

yum. 1991 yılındaki enflas
yon rakkamlarının ‘üzerinde 
verdiğimiz zamdan işçileri
miz de memnundur. Ödeye
bileceğimiz parayı işçilerimi
ze verdik. Bir nebze olsun 
onların rahatlayacaklarına i- 
nanıyorum. Dansı memurları 
m izin başına. Bu durumda iş 
çilerimizle' memurlarımı

oluşturuyoruz. Halk oylama
sına hazır olmamız gerekir. 
Bunun içinde tek ses olmak 
zorundayız" dedi. Kayır, Kur 
şunlu. köyünün acil sorunla- 

n bulunduğunu bunun çözü
münün Belediyeden geçtiği
ni belirterek şöyle konuştu:

"Muhtarlık olanaklarıy
la, Kurşunlu’nun kanalizas
yon ve su sorununu çözme
miz olanaksız. Bugün Kur
şunlu’da kaçak İnşaatçılık
tı™ arazı işgallerine kadar 
değişik sorunlar var. Bunlar 
bizi aşıyor*. Genel Nüfus sa
yımında Belediye İCIn başvu 
rulacak yeterli sayıya ulaş

Gece gelen beklenmeyen m isaf, r 

Otobüs 
işyerine girdi

Gemlik Minibüs garajın
dan İstanbul'a yolcu götüren 
Doğan Körfez firmasına ait 
otobüs, araç muavininin ace 
miliği nedeniyle İl Genel Mec 
lis üyesi Esat Coşkun’un İş
yerine girdi.

Devamı Sayfa 4’te

BP Belediye,ye 
Portif ve Vinç 
Armağan Etti

Gemlik B.P. dolum tesisle
ri işletmesi, ilçe belediyesi
ne bir portif İle. vinç arma
ğan etti.

Gemlik Belediye» Başkanı 
Nezih Dlrhlll’nln verd ğl bilgi 
lere göre, çevre fabrikalarıy
la belediyenin sağlıklı diya-

Devamı Sayfa 4’te 

zın arasındaki uçurum büyü
dü” dedi.

Öte yanda Belediye İş Sen 
dikası Bursa Şube Başkanı 
Naci Levent'te yaptığı konuş 
mada, Gemlik Belediyesiyle 
örnek bir sözleşme yaptıkla
rını belirterek, "İşçilerimizin 

sorunlarına sahip çıkan tek
Devamı Sayfa 4'te 

tık.
Bundan sonra gerekli pro 

desürü tamamlamak kalıyor. 
Belediye olduğumuzda her- 
şeyden önce, devlet yardım
larından yararlanacağız. Em 
lak Vergilerimiz Gemlik Bele 
diyesine değil, kendi beledi
yemize gelecek, su ve kana
lizasyon sorunlarını planlı 
bir şekilde çözmemiz müm
kün olacak. İmar planı yap
ma ve yapılaşmayı kontrol 
yetkimiz olacak.Bugün bize 
hiç yardım etmeyen müteah
hitler o zaman kapımızdan 
ayrılmayacak."

Devamı Sayfa 4’te

“Bir Kitap Al 
Bir Kitap Oku” 
Kampanyası 
Başlatıldı

Kültür Bakanhğ'ı, 1990 yı
lının "Bilgi Yılı" olması nede 
niyle kitap okumayı teşvik 
amacıyla kampanya başlattı.

Devamı Sayfa 4'te

2 Milyon 850 bin kilo zeytin 
alındı

Marmara Birlik 
Ödemelere Başladı

72 Nolu Marmara Birlik 
Zeytin Tarım Satış Koopera
tifi ürün alımlannı sürdürü
yor .

Kooperatif yöneticilerinden 
aldığımız bilgilere göre, Pa
zar günü akşamına kadar or 
taklardan 2 milyon 850 bin

Devamı Sayfa 4’te

ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI.

Gemlik Armutlu Jandarma 
ekiplerinin inşaatlarda ça||r, 
şan işçiler arasında yaptığı 
Kimıik kontrolleri şırasında 
Kars'ın Serin ilçesinde bir 
öğretmenin öldürülmesi, bir 
öğretmenin yaralanması ola 
yına karıştıkları saptanan 
iki PKK militanını ele geçir
di.

Öğrenildiğine göre, İl Jan
darma Alay komutanlığı bir 
süre önce İlçe Jandarma 
Bölük Komutanlıklarına 
gönderdiği yazıda, sahil şe
ridindeki inşaatların gözden 
uzak olduğu için arananla
rın kolay saklanabilecekleri 
yerler olduğu dikkat çekilmiş 
ve kimlik aramaları yapılma 
sı istenmişti.

Gemlik Liman ve Depolama tesislerinin 
temeli atılacak

ÖZAL Temel Atmağa Geliyor
Cumhurbaşkanı Turgut Ö- 

zal, Gemlik Liman ve Depo
lama Tesislerinin Temelini 
atmak için ilçemize geliyor.

Öğrenildiğine göre, 22 A- 
rol k Cumartesi günü Gem- 
lik’e gelecek olan Cumhur
başkanı Özal, Gemlik Beledi 
yesi İle BİSAŞ ortaklaşa kur 
dukları Liman ve Depolama 
Tesislerinin temelini atacak. 
Daha sonra Bursa Beşevler 
Küçük Sanayi Sitesi ve So- 
ğukpıhar Köyünde yaptırılan 
okulun açılış törenlerinde bu 
lunacak.

Cumhurbaşkanı, özal. ge
ceyi Bursa'da geçireceği öğ 
renildi.

TAŞ] GEDİĞİNE

ÇİFTLİK |
SON BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINDA ÜYELER t 

SUSMUŞ, SİNMİŞ, SORUNU OLANLAR KÜKREMİŞ, 
KONUŞMUŞ.. ।:

PLAN Mİ PLAV MI KAVGASI..
HAYRET, SANKİ ÇİFL’K, "AD EM BABALAR ÇİFLİĞİ. I*

AŞIR] İZAN, ALEYHE BOZULUYOR MİZAN
SONU MU? SUİZAN
AMAN, AMAN, AMAN... ' ►

PKK'CILAR GÖZALTINDA.

Jandarma geçtiğimiz haf
ta cumartesi gecesi bir inşa 
atta yaptığı kimlik kontrolle
ri sırasında, iki kişinin sayıl
madığını, gizlenmeğe çalıştı
ğını saptadı. Gözaltına alı
nan Kars nüfusuna kayıtlı Il
han Yıldırım (26) ve amca oğ 
lu Hulusi Yıldırım (30) hak
kında yapılan soruşturma so 
nunda iki kişininde PKK mi
litanı olduğu saptandı.

Yapılan açıklamada, PKK 
militanların Kasım ayında 
Kars İlinin Şalin İlçesi Dam- 
lapınar Köyünde bir öğretme 
nin öldürülmesi, bir öğret
menin de yaralanması olayı
na karıştıkları ve aranmakta 
oldukları bildirildi.

Cumhurbaşkanı Turgut Ö- 
zal, temel atmağa gelecek.
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KÖRFEZ

Gayrimenkulun Açık Artırma ilanı 
Gemlik icra Müdürlüğünden

Dosya No. 990/342

I Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, 

adedi, evsafı :
Gemlik Tapu sicilinin pafta : 33, ada : 148, parsel : 51 

i de kayıtlı Gemlik Hamidiye mahallesi Orhangazi cadde- 

I sinde Kain 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu gereğince kat 
i irtifaka kurulduğu taşınmazın zemin katlarında bulunan

A. Blok 17 ve 18 bağımsız bölüm arsa paylı iş yeri niteli 

ğindeki gayrimenkul halen ekmek fabrikası olarak kullanıl 

dığını A. Blok bağımsız bölüm sıra nolu asma katlı iş ye 

I ri dükkan bilirkişi tarafından 70.000.000.- TL. A. Blok 18 

, bağımsız bölüm arsa paylı iş yerinin 20.000.000.. TL. ki 

; cem an 90.000.000.- TL. kıymet taktir edilmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI :
1— Satış 18.1.1991 Cuma günü saat 14.30-14.50 arası 

Gemlik icra Müdürlüğünde açık arttırma suretiyle yapıla

caktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75’ini ve 

rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecbuunu ve satış 

masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir be

delle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kal 

•mak şartiyle 28.1.1991 Pazartesi günü aynı yer ve aynı 

■ saatlerde ikinci açık artırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırma 

da da rüçhanlı alacaklıların alacağı ve satış masraflarını 
I geçmesi şartı ile muhammen kıymetin %40 nisbetinde 

arttırana ihale olunur.

. j 2—Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin.edilen kıyme- 

j tin %20 nisbetinde pay akçesi veya bu miktar kadar Mil 

ı 1i bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Sa 
' :tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek 

üzere mehil verilebilir. Dellcliye resmi, ihale pulu, tapu

, hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 

. bedelinden ödenir.
[ 3— İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (+) bu
L gayrimenkul üzerindeki haklan hususiyle faiz ve masrafa 

i dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile onbeş gün için 

de dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları

• tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç, bırakı- 
I lacaklordır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde öden 
i mezse İcra ve İflâs Kanununun 33. maddesi gereğince 

• ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan Ve %30 fa- 

। izden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme 
I haçet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5— Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebil 

? mesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde iste 

yen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve' mün 

deracatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak 
I isteyenlerin 990/342 sayılı dosya numarasıyle müdürlüğü 

müze başvurmaları ilan olunur.

(İ. İf. K. 126)
{+) İlgililer-tabirine irtifak hakkı sahipleri İcra Müdürü 

de dâhildir. Abdurrahmari ÇELİK

KÜÇÜK KUMLA ŞÜKRÜ ALEMDAR İLKOKULU ve 

ÖĞRENCİLERİNİ KORUMU DERNEĞİ

Derneğimizin yıllık genel kurul toplantısı 4'Ocak 1991 

Cuma günü saat 20.00’de Okulumuzun Toplantı Salonun

da yapılacaktır.

. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı bir haf 

ta sonra aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1— Açılış ve saygı duruşu

2— Divan heyeti seçimi

3— Yönetim ve denetleme kurullarının faaliyet raporu

nun okunması
4— Yönetim ve denetim kurullarının ibrası

5— Yeni yönetim kurulu seçimi

6— Yeni denetleme kurulu seçimi

7— Dilek ve temenniler

8— Kapanış.

İLAN
Hastane Yaşatma Derneğinin Genel Kurul Toplantısı 

27.12.1990 Perşembe günü saat 14.30'da Hastanede yapı
lacaktır. Üye çoğunluğun sağlanamadığı takdirde toplantı 

7.1.1991 günü saat 14.30'da tekrarlanacaktır.

Üyelerin iştiraki önemle, rica olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı 
Op. Dr. A. Muhsin SÖZER

GÜNDEM:

1— Açılış ve saygı duruşu

2— Divan Başkanı seçimi

3— Geliı; gider bilançosunun ibrazı

4— Geçici yönetim kurulu çalışmalarının 'kabulü

5— Yeni yönetim ve denetleme kurulu ve organlarının 

seçilmesi

6— Dilek ve temenniler

7— Kapanış.

İLÂN
Belediye Başkanlığından

Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen Gemlik’e ait 

aşağıda belirtilen 23 Paftadan ibaret 1/1000 ölçekli reviz 

yon imar planı 3.12.1990 gün ve 990/M-175 990/M-176 sa 

yılı B.M.K. ile incelenmiş ve 3194 sayılı kanunun 8-b mad 

desine göre onaylanarak 4.12.1990 günü saat 09.00'dan 

itibaren 1 oy süre ile i Belediye ilan tahtasında askıya çı

karılmıştır.
(3K—IV, 2L— II, 2L— I, 3K— II, 3K— İli, 2K—1, -2K—IJl4 

3L—III, 3L—IV? 3J—II, 3J—III, 3M—I, 4M—IV, 4L—1:|, 

3M—IIL 3M-rl, 3M—II, 3L—I, 4M—İli, 3K—I, 3L—I II, 

4N—IV, 3M—I)

İlgililere önemle duyurulur. 4.12.1990

Av. Nezih DİMİLİ 
Belediye Başkam

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum Nüfus 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Mustafa ÖZ.

ARKADAŞ EMLAK
EV, ARSA, DAİRE ve BENZERİ EMLAK-ALIM 

SATIMINDA MENFAATİNİZ İCABI BİZE UĞRAMADAN

KARAR VERMEYİNİZ.

TUĞLA ve KÖMÜR SİPARİŞİ İLE EN UYGUN 

FİYATLARLA EVE TESLİM EDİLİR.

ARKADAŞ EMLAK TUĞLA ve KÖMÜR TİCARETİ

Tel : 14127-10176

PTT Karşısı Eski Hükümet Binası GEMLİK

İMAM ASLAN SHELL UMURBEY

DİNLENME TESİSLERİ

BUGÜNE KADAR SAYIN GEMLİKLİLERİN 
ı.GÖSTERDİĞI İLGİYE TEŞEKKÜR EDER. 

TESİSLERİMİZDE ÖZEL GÜNLER İÇİN YEMEK 

YANINDA DÜĞÜN - NİŞAN - SÜNNET CEMİYETLERİNDE 
SALONUMUZU HİZMETİNE AÇTIĞINI DUYURUR.

Yalova .Asfaltı 6. Km. TEL : .12394 GEMLİK

sağlık köşesi

HAZIRLAYAN

Dr. ALİ ÖZGÜR

ÇATIŞMA
Organizma, birbiri ile-bağdaşmayan birden çok dürtü 

•ya da dürtü nesnesi ile karşı karşıya kalınca bir çat şma 
(conflict) durumundan sözedilir. Değişik çctışma türleri 
vardır. Bunlardan yanaşma-yanaşma çatışması iki yada 
daha çok olumlu değerli amaç nesnesi yan yana bulun
duğunda ve kişi bunlardan, birini seçmek zorunda kaldı
ğında ortaya çıkmaktadır.

Uzaklaşma-uzaklaşma çatışması iki ya da daha çok 
olumsuz durum yada nesne kğrşışında kalmaktır. (Yukan 
tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal) halk deyiminde ol
duğu gibidin Yanaşma-uzaklaşma çatışması, bir amaç 
nesnesinin-hem olumlu hem olumsuz yönleri bulunursa 
böyle bir çatışma durumu ortaya çıkabilir. Örneğin iki 
sevgilinin birlikte bulununca birbiri ile hep kavga etmesi 
uzakta durunca birbirini özlemesinden olduğu gibidir. İki 
değerlilik denilen duygusal durumda böyle bir çatışma 
söz'konusudur.

Çatışma da bir engellenme durumudur ve gerginliğin 
artmasına yol açar. Çatışmada engellenme gibi sık kar
şılaşılan bir yaşam durumudur. Genellikle ruhsal buna
lım ve bozukluklara yol açan çatışmaların çoğu bilinçdışı 
ve-ruhsal-aygıtın* içinde olan süreçtir. Çatışma, ruhsal 
aygıtın üç yapısal öğesi arasında bir bağdaşmaz! ğm. 
uyuşmazlığın 'ürünüdür. Yani benlik ile cltbenlik yada ben 
İlk ile üstbenlik bir çatışma durumunda olabilir.' Örneğin 
altbenliğin dürtüse! yönden ağır basması ve doyum iste- 
meşine karşın benliğin bunu çevresel gerçekler nedeni 

ile yada üstbenlik yasakları yüzünden enge lemesi bir 
ıççatışma durumudtr. Benliğin'izin verdiği bir davranışı 
üstbenliğin ağır biçimde, suçlaması'benlik ile üstbenlik 
.arasında bir çatışmayı gösterir. Bireyin kendi içinde bir 
çatışma olmaksızın doğrudan doğruya benlik* ile çevre 
arasında çatışmanın olabiliıliği de düşünülmelidir. Ancak 
bu tür çatışmanın ruhsal bunalıma yol açıp açmayacağı 
konusu tartışmadır.

Bu tür çatışmalar genellikle bilinç dışında olduğundan 
kişi bunların bilincinde değildir. Fakat çatışmanın ortaya 
.çıkardığı değişik derecelerdeki gerginliğin ve bunaltının 
bilincindedir.

Ruhsal bozukluklarda genellikle çocukluk çağından kd 
ma iç çatışma söz konusudur. Uygun yer ye yaşam dö
neminde bu çatışma söz konusudur, rağır ruhsal bulaş 

I neden olabilmektedir.

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON; VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 

HALI, HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELİ 

ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİR!-'

HAŞAN YAMAN

İstiklal Cd. Fırın Sk. (Zirâat Bankası karşı aralğ’

Tel İt 16137-14479 GEMLİK

Güler Ticaret
©KARABÜK DEMİR

< ÇİMENTO

• TUĞLA 

< BÎRÎKET 

SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE;

ABDULLAH GÜLER

Tlf : 14637 — İstiklal Cd. No. 23 GEMLİK
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spor spor spor spor spor spor 
Gemlikspor 1 - U. Bayındırlık 1

SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Recep Kayın (3). Ömer Mutlugil (3). 0- 
gün Düyen (3).

GEMLİKSPOR : Savaş (3). Hakan (3), Murat (3). Celal 
(3). Adnan (2). Gürol (1). Kemal (2), Şenol (1), Özkan 
(2). Bilal (3). Okan (3). Eftal (2), (Metin 1).

BAYINDIRLIK : Ercan (3). Mehmet (2). Hüseyin (2), ~ 
Fuat (3), Cemal (2), İrfan (2). Mümin (2). Selim (2), (Al
tona), Bozkurt (3). Avni (3). Oktay (2).

GOLLER : Dk. 32 Hüseyin, 46 Okan.

B. Güven O - Başakspor 1
SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Oktay Çetintaş (3), Ömer Mutlugil (3), I 

Ogün Düyen (3).
BORUSAN GÜVEN : Numan (2). Recep (2), Abdullah | 

(2), (Bûlsnt 1). Celal (2), Can (1), Özer (2). Abdurrahman I 
(2). Mehmet (1). Salih (2). (Ali 1); Kubilcy (2). Hakan 2. |

BAŞAKSPOR : Mehmet (3), Ergün (2). Turhan (3), Ha [ 

run (2). İbrahim (3), Fatih (3), Ferhan (2), Nevzat (2), 
Selim (2). (Adem 1). Metin (2), Yüksel (1). (Metin 1).

GOL : Dk. 56 İbrahim.

GENÇLER LİGİ
Tofaş Sas 6 - Umurspor O

SAHA : HİPODROM 1

■ HAKEMLER : İsmail Zeybek (2). Ahmet Akyel (2), Al
paslan BursalI (2).

TOFAŞ SAS : Gökhan (2). Orhan (2). Recep (3), İbra
him (2)» Ersel (2). Sevgin (2), Murat (2), (Metin 1), Er
dinç (1). (Nuri 2). Veysel (3). Yıldıray (2), Ahmet (2).

UMURSPOR : İbrahim (2), Hakan (1). Süleyman (1), 
(Murat 1). Mehmet (2). Osman (3), N.Birol (2), Ali (1), 
Tezcan (İL Mehmet (2). Adnan. (2), Gencay (1).

GOLLER : Dk. 22-68 Veysel, 23 Ahmet, 25 54 Recep, '
64 Nuri. 1 I

Borusan Güven 4 Eğitimspor 2
SAHA : GEMLİK

HAKEMLER .- Mustafa Özer (3), Ekrem Yentürk (2), M.
Zekî Korabulak (2).

BORUSAN GÜVEN : Numan (2), Hüseyin (1), (Yusuf 
1), Kemal (2), Ali (3, Celal (3), Süleyman (2), Kenan (2), 
Cengiz (3), Sefahattin (3), A. Rıza (2), (Barış 2), Arif (3).

EĞİTİMSPOR : Bülent (2), Metin (2), İrfan (1), Tuncer 
(2), Mehmet (3), Adem (2), Mesut (3), Yalçın (2), Ersin 

I (2), Mesut (1), Hakan (1).
GOLLER : Dk. 8-79-87 Sefahattin, 32 A.Rıza, 52 Ibra-

’ him, 81 Mesut

Gemlikspor 2 - Asf. 7
SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Mustafa Çokelliler (1), Murat Lafçı (1),
Kenan Nasır (1). 1

GEMLİKSPOR : Hakan (1), Cengiz (1),: Murat (2), Ah
met (1), (Tacettin 1), Ersin (2), Erol (2), Atanur (1), (Lüt 
f> 2), Armağan (2), Şadan (1), Ertan (2).

SÖNMEZ ASF : Tuncay (3), Erol (2), Tuncay (3),. A- 
teş (2), Enver (2), Mehmet (2), Cemil (1), (Nuray 2),'En
gin (2), (Abdullah 2), Sebahattin (2), Ziya (4), Suat (3).

GOLLER Dk. 5-76 Suat, 15-65-67 Ziya, 87 Nuray, 6-30
Ertan. 1

ACELE 
SATILIK DÜKKAN

Pazar Cad. Camlıca Soklk No. 9 25 metrekare. 1

Tel : 10150 GEMLİK

.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

Gemlikliler Müjde
Çatak Giyim 
j

Kışlık sezonu açmıştır
Seçkin firmaların ürünle- | 

riyle hizmetinizdedir

! ÇATAK GİYİM

Sizin Mağazanız
| 'Ali Çatak ve Oğullan

L Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sok.
। Otel Umurbey Altı Tel : 12075 Gemlik
I__ _____

KÖRFEZ BİRLİK EMLAK

TEL : 12769

Manastır’da 149 dönüm zeytin ik. 200 daire olup batilık
Manastır'da çift duvarlı deniz manzaralı uygun ödeme 

li Lüks dâireler.
260 m2 düblesk terası i'e 360 m2 daire Pazar caddesi.
Bursa Yalova Ad.qp.azan asfaltları üzerinde 300 dönüm 

ve parça araziler.

Bursa Ovaakca yolu cepheli 15 dönüm.

Şehir içinde imarlı 5 dönüm ve 15 dönüm.

Dere kenarında 1012 dönüm arazi.

Şehir içinde imarlı 240 m2 10 daire olur arsa.

ACELE SATILIK

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

KAT 25 NOLU DAİRE SATILIKTIR.

Tel : 201.71 GEMLİK

KAYIP

Ağrı Tutak Güneş Gö.en Köyünden almış olduğum Nü 
fus cüzdanımı kaybettim, Hükümsüzdür.

Ramazan YILDIZ

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

ERKULLAR İNŞAAT
Tel : 14488 - 14949
Fax : 14488

15 YIL ÖNCE
GEMLİK KÖRFEZ < 

YIL : 2 SAYI : 129 FİYATI : 25 KURUŞ 13 ARALIK 1975 j 

______ _________________ ______ |

KÜÇÜK KUMLA’DA EELED YE KURULMASI ÇT< 
!; REFERANDUM ŞUBAT AYINDA YAPILACAK.

Küçük Kumla’mn son nüfus sayımında nüfusun 2013 » 
olmasından sonra g rişlen Belediye kurma çal:şmcisn > 

< hızlanmış ve halkın Belediye kurulup kurulmomcs: ısteğ - J 
' ni scptamak için Şubat ayında referanduma beşvurjlecs 1 

■ ğı öğrenilmiştir. 5
B İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yargıç İsmet Aköağ'ın Baş- 5 
< kanlığında oluşan İlçe Seçim Kurulu yaptığı toplcnt arca < 

Küçük Kumla'ya Belediye kurulması çclışmalcnyla ilgil; s 
; işlemleri tamamlamıştır.

Şubat ayında yapılacak referandum için Küçük Kumla ■’ 
da yeniden seçmen kütükleri düzenlenecektir. ; ı

•BİR ALMAN MÜFTÜLÜĞE ARABA ARMAĞAN ETTİ. ?

Achim Detçhmcnn adındaki Hiristiyan bir Almln vatan- • 
daşı Gemlik Müilü.üğüne araba armağan etti. \

Alman Achim, Gençoli Köyü yakınlarında tavuk çiftliği- i 
ne sahiptir. Almanya’dan getirdiği Mercedes Beuz 230 • 
tip ve 1966 model arabayı Müftülüğe armağan edeceğini 1 
bildirmiş ve gerekli devir işlerini yapmıştır.

Müftülük devir işlerini Bakanlıkta tamamladıktan sonra 1 
arabayı Gemlik'e getirecektir. ;

$AY!N GEMLİKLİLER
Fotoğraf çekimlerinde sîzlere en güzelini vermek 

plan amacımızı şimdi kaliteli cihazlar ile VİDEO 
çekimlerinde de sürdürüyoruz.

ARZU ETTİĞİNİZ İYİBİR ÇEKİM İSE NOTUNUZU 

ALDIRMAKTA GEÇ KALMAYIN

FOTO ŞEN
" GÜVENİLİR İSİM ”

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



SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜR .. gemUik
KADRİ GÜLER

?

Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gürçay • 
No. S - Tlf : 14223 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı
E Körfez Matbaacılık va Ambalaj Sanayi |

SAYFA11 ARALIK 1990 SALI

Otobüs işyerine 
girdi

Göreni hayretlere düşüren 
kaza. Çarşamba günü saat 
02.30 sıralarında meydana 
geldi. 16 RE 027 plakalı yol
cu otobüsüne giren muavin 
Mustafa Balıkçı, duran aracı 
çalıştırdı. Şoförlükten anla
mayan acemi muavin, mini
büs garajı girişindeki beyaz 
eşya satan ANAP İlçe Baş 
kan adayı ve il Genel Meclis 
üyesi Esat Coşkun'un işyeri
ne girdi.

İşyerinin garaja bakan du 
varına çarpan yolcu otobü
sü, şans eseri durdu. Acemi 
şoför kazadan sonra otobüs 
ten inerek kaçtı.

Gece bekçisinin durumu 
işyeri ve otobüs sahihine 
bildirmesi üzerine, araç işye
rinden kimse görmeden çıka 
nldı.

İl Genel Meclîs üyesi Esat 
Coşkun, olaydan sonra, "boy 
leşi olay zor görülür. Koca 
otobüsün yüksek tratuvarı 
aşarak işyerime girmesi is 
teseniz de olmaz. Şükrediyo 
rumki büyük bir zarar mey
dana gelmedi. Duvarı temiz
letip, ördürerek yeniden ça 
lışmaya başladık”' dedi.

Kaza sonrası işyerinde da 
ğılan eşyalar bir kamyona 
doldurularak koruma altına 
alındı ve duvar bir günde ö- 
rüldû.

BP Belediye’ye
loğlar kurması nedeniyle il
çenin sorunlarına sanayi ku 
ruluşları yardımcı oluyor. BP 
pe ajt dolum tesislerince bir 
süre önce yapılan başvuru
nun olumlu yanıtını aldıkları
nı söyleyen Belediye Başka
nı Dimili, bir adet vinç ile 
bir protifin 'kendilerine tes
lim edildiğini söyledi.

Gemlik Belediye Başkanı, 
daha önce de Borusan firma 
sinin minibüs garajını asfalt- 
tığını dikkat çekerek, "Çevre 
mizdeki kamu, kuruluşların 
dan gerekli yardımı göremiyo 
ruz. Özel sektöre alt fabrika 
lar belediyemize dahaçok 
yardımcı oluyorlar. Teşekkür 
ederiz" dedi.

Belediye işçilerine 
yüde 80 zam
belediye başkanı Sayın Dimi 
li'dir. Encümen üyelerine ve 
Sayın Başkanı anlayışlı tavır 
lan nedeniyle arkadaşlarım 
adına kutluyorum" seklinde 
konuştu.

Gemlik Belediyesinde 503 
550 bin lira alan bir işçi ilk 
altı ayda 933 bin, ikinci altı 
ayda 1 milyon 200 bin lira a 
iacak. Eri yüksek 650-700 
bin lira alan ise ilk altı ay
da 1 milyon 100 bin, ikinci 
altı ay sonra 1 milyon 400 
bin lira ücret alacak.

Marmara birlik
kilo zeytin alındı. Alınan zey
tinlere karşılık üreticiye 3 
milyar lira ödeneceğini söyle 
yen yöneticiler, , 30 Kasım 
akşamına kadar alınan 6 mil 
yar lira civarındaki zeytinin 
yüzde 50 'si olan 3 milyar li 
ranın ortaklara ödenmesine 
başlandığını bildirdiler.

Zeytin alımları finansman 
yetersizliği nedeniyle Hal’de 
de gerekli ilgiyi görmüyor. 
Tüccarın düşük fiyat verme
sinden yakman üreticileri, 
’’ 'Kooperatif olmasa ürünün 
bol bol, olduğu yıllarda peri
şan oluruz. Zorunlu kalma- 
sak Hal’e zeytin getirmeyz." 
diyorlar.

“bir kitap al
Gemlik Kütüphane Müdü

rü Sevgi Tuncer, Bakanlığın 
vatandaşların daha çok ki
tap okumalarını teşvik et-

REPA REKLAM
Tabela - Işıklı Reklam 

Serigrafi - Bez’ Afiş Vitray 
Cam Dekor İşleri

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

KİRALIK ZEYTİN HAVUZU

ILICA CADDESİ NO. 49'DA 16 ADET ZEYTİN 
HAVUZU TAKRİBİ 130 TON KİRALIKTIR. 1

TEL : 12065 GEMLİK

Kurşunlu’da 
belediye hazırlığı

KUŞKULARI VAR

Kurşunlu Köyü Muhtarı Sa 
lih Kayır, Belediyeye geçildi
ğinde köy halkının bazı kuş
kuları bulunduğunu belirte
rek bunların giderilmesi ge
rektiğine de değindi.

Salih Kayır, "Müteahhitle
rin fazla kat alırız diye bele 
diyeyi ele geçirmelerinden 
kuşku duyuranız. Biz, Kur

şunlu'nun otantik, yapısının 
daha, da fazla bozulmasını 

istemiyoruz. Belediye yöneti 

minin köyümüzde olmasını 
arzuluyoruz” dedi.

Küçük Hatice yardım
Bir yıldır. Okul Koruma Dem:ği ve yardımseverler» 

gayretleri île gözetim altına alınan Küçük Hatice'in Hasş 
ki Hastanesinde yapılan tetkiklerinden sonra, kalp kapak 
çığı takılmasının zorunlu olduğu ve ameliyat edilmesi g= 
rektiği bildirildi.

Gazi İlköğretim Okulu Okul Koruma Demeği Başkan 
Lütfü Arda, "yoksul öğrencimizin ameliyatı için 35 milyaı 
lira gerektiğini bildirerek ailesinin bu parayı ödeme güca 
yok. Yardımsever halkımızın desteği ile Küçük Hatice’yi 
ameliyat ettirmeğe karar verdik. Hatice'nin sağlığına ko
vuşması 35 milyon liraya bağlı” dedi.

Yardımlar .için Gemlik İş Bankası 337574 nolu hesap nu 
marası açıldığını söyleyen Koruma Derneği Başkanı, Ato- 
mer Tesislerinde gece düzenliyeceklerîni de söyledi.

bir kitap oku” 
mek, okuma zevkini geliştir
mek amacıyla, "Bir Kitap O- 
ku. Bir Kitap Al" kampanya 
sini başlattığını bildirdi.

AMERİKAN AMETEK

ithal Su Filtresi
75.000 Peşin

3X75.000 Taksit ile 300.000 
Görmeniz Menfaatinizedir.

GİMPA TİCARET
| Orhangazi Cad. No. 1 Gemlik

1991 TAKVİM SEZONUNU AÇTIK

I99I yılının seçkin Takvim 
çeşitlerimizi siz sayın müşterilerimize 

sunuyoruz
SAVAŞ-AK-BASİŞ OFSET TAKVİMLERİNİN

Örneklerini Matbaamızda görebilirsiniz

SİPARİŞ KABULÜNE BAŞLADIK
En güzel ye kalıcı Reklam Takvimle yapılanıdır

TLF : 11797
KÖRFEZ MATBAACILIK - GEMLİK



18 ARALIK 1990 SALI

SAYI : 887

Fiyatı 500 Lira KDV dahil

gemUk
KÖRFEZ

| HAFTALIK SİYASİ GAZETE

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1975 __________

Matbaamızda 
Nişan, Mkâh. Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
teslim Edilir.

KÖRFEZ 
Matbaacılık 
Tlf :11797 Gemlik

petrol-iş İşçileri Sunğipek, TÜGSAŞ ve BP’de Eylem Yaptı

işçilerde Sinirler Gergin
Cumhurbaşkanının Gelişi Ertelendi

LİMAN ÖZAL’A
HAZIRLANIYOR

i g ZONGULDAK'TA DEVAM ECEN MADEN İŞÇİLERİNİN 
GREVİNE DESTEK OLMAK AMACIYLA PETROL-İŞ 
SENDİKASI GENEL MERKEZİNCE ALINAN KARARLA 
CUMA GÜNÜ TÜRKİYE ÇAPINDA İKİ SAATLİK İŞ 
BIRAKMA EYLEMİ DÜZENLENDİ.

$ PETROL-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI MÜNİR 
CEYLAN SUNĞİPEK FABRİKASI YEMEKHANESİNDE 
İŞÇİLERE YAPTIĞI KONUŞMADA, "GREVCİ MADEN 
İŞÇİLERİ.. YALNIZ DEĞİLLERDİR, ONLARA EY 
l.EMSEL DESTEK VERİYORUZ" DEDİ.

Türkiye Pstrol-Kimya-Las 
L işçileri Senaıkası Genel 
jjerMzi ülke çapında iki sa 
...X işi bcakma eylsmi yap

’cnjul.-okTo 49 bin ma- 
işçisinin grevine destek 

.--ccı/ia ycptan eylem geç 
tğıma hcfta cuma günü 
Fe-.rcUş’e at tüm işyererin 
c 3 uygulandı.

FetroMş Sendikası Genel 
Baştan'Ceyicn Gemlik'e ge 
te.rk işi burkma eyleminin 
ycztûğ Sunğipek. Tügscş. 
BP işyerlerinde sendikalı iş 
'çle-ie görüştü. Sact 10*da 
Scnğiçek Fabrikasına gelen 
Münir Ceylan işçi yemekha
nesine geçerek bîr konuşma 
rcpö. Münir Ceylan konuş- 
mtBndo Zonguldak'ta 4? 
ta Genel Mader-iş Sendîkı 
|s üyesi işçisinin grevinin 
sûrzûjinü belirterek, "bu 
srev yalnızca mcdencierin

Münir Ceylan daha sonra 
iş ko.lar.nı gezip Buısa Pet
rol Şubesinde br basın top- 
lo.tt.si yaptı. Toplantıda “A- 
çi.k ve kesin bir dil i.e ifade 
eci/oruzki. grevci maden iş- 
çi.e.i yalnız değilirler. Onlu 
ra eylemse) destek ver.yo- 
ruz. İşte bugün burada yap
tığımız toplantı ve bildirile
rin okunması ilk adımımız- 
dr. Bu eylemsel d.steğimız, 
boyuttan giderek genişleye
rek ve etkinleşerek sürecek 
ti.'.*’ dedi.

Münir Ceylan daha san
rı si/Gsi iktidarın ücret poli 
likasını eleştirerek şunları 
söyledi :

”12 Eylûl’ün baskıcı rejimi 
i e biz ve çalışanların hiçbir 

DYP İlçe Başkanı 400 kaydın yapıldığını açıklapı

Erenoğlu “Kadın Komitelerimiz Güçleniyor”

hak ve özgüllüğünü tanıma
dan uyguLmak istiyor. Öyle 
bir Cumhurbaşkanı ve siyasi 
iktidar ki tam bir işveme 
mantığı i!e hareket etmekte 
bu mant.kla işçilerin taleple
rine yar aşmamakta ve ikti
dar olan klarnı da kullana
rak sürekli sendika düşman
lığı yapmaktadır.”

Münir Ceylan, bugünlerin

12 Eylül'den beri 10 yıldır 
irçilri insan saymayanlar 
baskı ve geçim koşullarına 

î mahkum etmek isteyenlere 
'ueidajoı |o6op ue 'djdiucu 
l-os ueıuıgaugA |jAe>| tpuoj

lAjsDj^oıusa,, '>|3Jeu:ien r.u 
-nğnpıo UaıunB aıursA doAoo 
mizi kabul etmeyip, hak ara

mamızı suç sayanlara ve bu 
ama;la olağanüstü hal ilan 
etmek isteyenlere, ülke yara 
rina değil, emekçilerin ya
şamlarını dara sokacak sa
vaş macerasına sürüklemek 
isteyenlere karşı "Genel Ta
vır" almağa hazırız. Türk-İş' 
ten uygulama kora ının alın
masını istiyoruz” şeklinde ko 
nuştu.

Öte yandan, Türk-İş Baş
kanlar kurulunca önümüzde
ki günlerde ele alınacak olan 
"Genel Grev" kararı nedeniy 
le Genel iş Sendikası Bursc 
Bölge Başkanı Abdullah Na

ci Levent’de ilçemize gelerek 
Belediye işçile iyle bir görüş 
me. yaptı, işçilerin genel gre 
ve hez’r olmaları istendi.

Gemlik Liman ve Depola
ma Tesislerinin temelini a- 
tasak olan Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın geliş tarihi er 
telendi.

Koccçukur mevkiinde 105 
cönüm alan üzerinde kuru'a 
çak olan Gemlik Liman ve 
Depoiama Tesislerinin 22 A- 
ra'ıK Cumartesi günü yapıla
cak t-mel atma töreni, Cum 
hu başkcnının programının 
sıkışıklığı nedeniyle 27 Ara
lık Perşembe gününe ertelen 
di. ]

Türkiye'nin özel en büyük 
limanı' olacak olan Kocaçu- 
kur'da yapıl~n hazırlıkları İz. 
I.smek üzere, Bursa Valisi Er

"YILANLARIN ÖCÜ” CAN KURTARDI.

İstinad duvarı yıkıldı 
altı daire hasar gördü

Demirsubaşı Mahallesi Şehit Mehmetçik Sokak Bayrck 
tar Apartman nda otuıan sakln'er geçtiğimiz gece 
"Yılanların Öcü" adı filmi seyrederken gürültüyle Ir
kiydiler. Apartmanın altı dairesinin arka odaları toprak 
la dolmuştu.

doğan Şahinoğlu geçtiğimiz 
hafta Salı günü ilçemize ge
lerek incelemelerde bulundu.

Vali Şahinoğlu, Emniyet 
Müdürü Ali Akan, Jandarma 
Alay Kom. Yardımcısı Yarbay 
Hamit Sarısakal, Karayolları 
14. Bölge Müdürü, Gemlik 
Kaymakamı Coşkun Ertürk, 
Belediye Başkanı Nezih Di
mili ve BİSAŞ Genel Müdürü 
Orhan Yıldınmçakar ile ya
pımcı firma ilgililerin'n bira- 
raya geldiği incelemede, Va 

li Şahinoğlu ilgililerden bilgi 
aldı. Jandarma ve Emn’yet 

yetkilileriyle de alınacak gü
venlik önlemlerini görüştü.

grevi değJ. içr.de bulunduğu 
muz toplu iş sözleşme döne 
■■deki 650 bin işç'nin gre
vidir. Şıı anda ön softa b r 
uğraş o arak sürdürülen ma
dencilerin grevi tüm Zongul
dak halkın ve giderek tüm iş 
d ve emekçiler ne mal ol
muş greve çıkılan 30 Kasım 
dira bu yana hergûn işçiler 
re haflun katılımı ile 100 bin 

İlerin yer aldığı yığınsal mi
tlilere, dönüşmüştür.” dedi.

Akşamcılar dertli

Gemlik’te
Rakı
Bulunmuyor

Gemlik Tekel Müdürlüğü
nün bir hofK r bayilere rakı 
•e-manesi nedeniyle ilçede 
rafa bulunmuyor.

Son oturak kendilerine 
sdferniz hafta pazartesi 

0âö rakı verildiğini söyle
yen Tekel bayileri, mûşterile

Devamı Sayfa 4’te

tebrik Çarpmışındın Öldü 

işçinin Acı 
Sonu

Kurşunlu'da bîr İnşaatta 
çultşan Murat Bozdemir (IS) 
odmdaki işçi efekt ik akımı
na kapılarak öldü.

Kurşun'u sahilinde özel 
bir şahsa ait inşaatın sıva 
hterini rgtû-ö o’crck olan

Devatm Sayfa 4’te

Doğra Yol Partisi İlçe Baş 
canı Aydın Erenoğlu, yaptığı 
jçıkam.-da, partilerinin ka
in komiklerinin güçlenmek 

olduğunu söyledi.
DYP ilçe binasında basın 

aplantısı düzenliyen Aydın 
Erenoğlu, 4C0 yeni üyenin 
taydının yapıldığını belirte
rek, "kadınlarımızın bizlerh 

I klikte demokrasi mücadelo 
İ3i vermesinden büyük mutlu 

<uk duymaktayız. DYP tüm 
milletimizin olduğu gibi ka- 
dınlarımızmda sorunlarını çö 
zümlemek için h'zla teşkilat 
(onmaktadır. Kadınlar n par
timize kafılmas'nda büyük 
yararlan olacaktır" dedi.

Denizcilere Büyük Fırsat

Gemlik’te ilk kez kaptanlık 
kursu açılıyor

Gemlik’te ilk kez amatör 
denizci ve yat kaptanlığı 1- 
çin hazırl.k kursu açılıyor.

Amigo Denizcilik Firması 
sahibi Mustafa Toplu’r.un ön 
cûiüğünde 5 Ocak 1991 gü
nü çclışmaya açılacak olan 
Ekol Denizcilik ve Eğitim 
Merkezi, bugüne kadar kap
tanlık belgesi .almayanlar i 
çin büyük fırsat yarattı.

Mustafa Toplu’dcn alınan 
bilgilere göre, haftada iki 
gün olarak denizciliğin çeşit 
li konularında bilgi verecek 
otan kurs sonunda katılanla

Aydın Erenoğlu/ 22 Aralık? 
günü İlçe Kadın Komitesinin 
seçimlerinin,; yeplacağını 
bu nedenle yeni katılımların 
çok ..önemli olduğunu belirte 
rek şöyle konuştu :

"Kadın üyesi çek olan teş

YAZLIKLARI
Yazlıkların boş olmasın

dan yararlanan iki hırsız, Ka 
raca Tctil Sitesinden çaldık
ları eşyalarla jandarma tara
fından yakalandı.

Arif Işık (28) ye Ali Akhan 
(22) adlarındaki iki kişi, ön
ceki hafta cuma gecesi Ka

ra belge verilecek.' Ayrıca 
kaptar.l k ehliyeti sınavlarına 
hazı,l;k yapılacak. Kıyı kapta 
nı ve klavuz kaptan Mustafa 
Toplu, konuyla ilgili şunları 
söyledi : ।

"Bu Gemlikliler için büyük 
bir fırsattır. Tekne kullanan 
ve ehliyeti olmayanlara, özel 
yatı olanlara, gemilerde.ça
lışacaklara bir İmkandır. Ka 
çırılmaması gereklidir."

Amigo Denizcllik’e ait 
Mustafa Kemal Bulvarında 
açılacak kurs kayıtları başla 
dı.

kilatlar daha dg güçlüdür. 
Kad'n komitesi için .bir baş
kan 7 de üye seçeceğiz.. Se 
çimlerden sonra hanımlarla 
daha iyi kaynaşıp, partimize 
güç kazandıracağız.” 

SOYANLAR YAKALANDI
raçaaii Köyü 'Karaca Tatil 
Sitesine gece zeytin merdive 
ni dayayarak girdiler. İstan
bullu Ali Fuat Cesur'a ait 
olan dairede makarna pişi
ren soyguncular, buzdolabin 
da buldukları içkileri de için 
ce da’renin çeşitli yarlerine 
Isp rtolu kalemle şıirier .ve 
mesajlar yazdılar.

"Seni cîvdiğim için evini
ze geldim. Fakat ne olursa 
olsun seni -çok seviyorum. 
Görüşmek üzere, hoşçaka- 
lın”

"Sevgilim sensiz olamıyo
rum." gibi yaz lar yazan hır
sızlar daireden çaldıkları
renkli televizyonu, Gemlik as 
faltı yanındaki çalılıklar ara
sına gizlediler. Daha sonra 
aynı sitedeki Necla Parmak- 
sızoğlu ve Sami Derintuna 
adlı şahısların dairelerinin 
pencere camlarını kıran hır
sızlar, buradan da çaldıkları 
İki renk'i televizyonu ilk tele 
vizyonun yanına koydular.

Yola çıkarak bir kamyonla 
Gemllk'e gel n hırsızlar, bu- 
r—''or,z>rek. G»

Demirsubaşı. Şehit Meh 
metçik sokak Bayraktar A- 
psrtmanda oturan altı daire 
sakini, önceki gçce' "Y lanla- 
r:n Öcü” filmini seyrederken 
tesadüf eseri canlarını kur

tardılar.

rajdan kiraladıkları bir dol
muş taksi ıh çaldıkları tsle- 
vizyonları almağa Karacaali 
Köyüne döndüler.

Televizyonları araca yükle 
ysn hırsızlar Bursa’nın yolu
nu tuttu'ar.

Olaydan bir gün sonra kı 
rık cam parçalarını gören 
Site bekçisi durumu jandar
maya bildirdi. İlçe jandarma 
sının başlattığı soruşturma 
sonucu, televizyonların yük
lendiği aracın durağı ve p'a 
kası belirlendi’.

Jandarma tarafından oluş 
turalan özel bir tim. Bursa

Devamı Sayfa 4'te

TAŞI GEDİĞİNE

FİRÜGAN...
SN. SEMRA ÖZAL, ANAP’TA SİYASET YAPACAKMIŞ...
BUGÜNE KADAR YAPTIĞI NE Mİ İDİ?..
FİGÜRANLIK;:.

3jıan Jamcr

Bayraktar Apartman sakin 
le indep ''ha ı Ayar, Halil İş
çi, Hicri Aydın, Perihan Ağla 
maz, Mehmet Su.-.ar ve Avni 
Beceren’e ait daireler önce
ki geze toprak kayması ne
deniyle enkaz haline geldi.

Daire sakinleri saat 23.00 
sı alarmda "Yıl anları Öcü” 
adlı fi mi seyrederken birden 
bire bir gürültü ile arka oda 
lara koştuklarında şaşırıp 
kaldılar.

Devamı Sayfa 4’te

TSE Çalışmalarıyla 
ilgili Konferans 
Yapıldı

Türk Standarlan Enstütisi 
Başkanlığınca, Enstûti çalış 
malarını tanıtım amacıyla il 
çemizde konferans düzenlen 
diz

Gazi ilköğretim Salonun
da geçtiğimiz hafta Sah gü-

■ Devamı Sayfa 4'te

i%25c3%25a7r.de
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Gayrimenkulun Açık Artırma ilanı 
Gemlik icra Müdürlüğünden

Dosya No. 1990/127 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, 

adedi, evsafı :
Gemlik tapu sicilinin 11.6.1984 tarih ve pafta : 5, sahi- 

fe : 1106 ve parsel: 1106’da kayıtlı Karacaall Köyü Orta- 

kaya mevkiinde kain 2750 m2 miktarındaki arsa üzerine 
inşaa edilen ve tapu sicilinde kat irtifakı halindeki kargir 

apartmanın 10’ncu kattaki 54/4644 arsa paylı (84) Bağım 
sız bölüm sıra nolu meskenin denize nazır, bir salon, iki 

yatak odası, banyo wc mutfağın bulunduğu elektrik ve 

suyunun mevcut olup yazlık olarak kullanılan dâirenin bi 

lirkişi tarafından 60.000.000 TL. kıymet taktir edilmiştir. 

Taşınmaz, açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :
1— Satış 4.2.1991 Pazartesi günü saat 14.00’den 14.20 

e kadar Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle 

yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75ni 

ve rüçhanlı -alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve sa 

tış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir 

bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü bakî 

'kalmak şartiyle 14.24991 Perşembe günü aynı yer ve' ay 
nı saatlerde de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırma 

da da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masrafları 

m geçmesi şartiyle muhammen kıymetin %40 nisbetinde 
artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıyme

tin %20 nisbetinde pay akçesi veya bu miktar kadar Mil 

li bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Sa 

tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek 
üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, 

hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler 

bedelinden ödenir.
3— İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (+) 

tapu 

satış

bu
gayrimenkul üzerindeki haklan hususiyle faiz ve masrafa 

dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile onbeş gün için r‘ 

de dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan 
tapu sicili ile. sabit'olmadıkça paylaşmadan hariç bırakı- | 

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

mezse İcra ve İflâs Kanununun 33. maddesi gereğince j 
ihale feshedilir. İki ihale artısındaki farktan ve %30 fa- | 

izden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme | 

hacet kalmadan kendilerinden tahsil, edilecektir.
5— Şartname, ilan tarihinden itibaren-herkesin görebil I 

mesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde işte I 

yen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

İTİM
MERKEZİ

DENİZCİLİK

T C. M.E.B. ÖZEL | sağlık köşesi

HAZIRLAYAN

Dr. ALİ ÖZGÜR

Amatör Denizci ve Yat 
Kaptanlığı Hazırlık Kursları

Eğitim Merkezimiz Tecrübeli 
Kaptanlar Nezaretinde Maksimum 

20 kişilik Sınıflarda Harita üzerinde 
çalışmada yaptırmak suretiyle 

zevk alacağınız dostluk ortamında 
sîzleri Kaptan yapmayı amaç 

edinmiştir.

Bu Fırsatı Kaçırmayınız 
Kayıtlar Başladı

Müracaat Amigo Denizcilik Ticaret
Birinci Kordon tel : 13800 Gemlik

ACELE

SATILIK DÜKKAN

Pazar Cad. Camlıca Soklk No. 9 25 metrekare

Tel : 10150 GEMLİK

Ruhsal örselenme (Trauma) 
i Engellenme ve çatışmaların büyük çoğunluğu doğal yo 

şairi süreci içinde kaçın.lmaz durumlardır ve benliğin gg 
üşmesinde, olgunlaşmasında bunların zorunlu yeri vard r. 

| Kişi enge.linmele.le karş.laşarak bir dayanma gücü geliş 
l risktedir. Ancak her engellenme ve çatışmanın da ben- 
। ilk gel.şmes.nde oiumlu izler bıraktığı söylenemez. Bunla 
I rın kimileri örseleyici nitelikte olabilmektedir. Örseleyici 

1 nitelikte olan engellenme yada çatışmalar benliğin geliş- 
| meşini bozan, saptıran, yavaşlatan durduran yada ger ıh

tan süreçlerdir. Burada benlik, üstesinden gslemiyeceği, 
kaldıramıyacağı ağırl.kta iç yada dış uyaranlar kümesi 

, ile karşı karşıyadır. "Üstesinden gelemeyeceği” deıken 
yalnız uyaranların niteliği ve niceliği düşünülmemelidir. 
Kimi durumlarda benliği etkileye engellenme ve çatışma
lar çok ağır örseleyici türde' görünmeyebilir. Benliğin bun 
lan karşılayabilme gücü örselenme kavramının göreceliği 
iı! belirler. Organizmaya bağlı yapısal etkenler ve geçmiş 
yaşam deneyimleri karşılaşılan engellenme ve çatışma 
durumlarının üstesinden gelmede önemli yer alır. Öyle en 
gelleyici ve çatışma doğurucu durumlar vardır ki herkes 
için ağır bir örselenme olabilir. Ama çoğunlukla örselen 
rne olayları organizmanın yapısına gelişme çağ na, içinde 
bulunduğu fiziksel, toplumsal ve ruhsal ortama bağımlı 
olarak kişiden kişiye göreceli etki yapar, örneğin çocuk 
için anne yitimi ağır örseleyici bir olay ise de, yetişkin- I 
de zor bir yaşam durumudur, genellikle örseleyici değil- | 
dir. Benlik gücü zayıf bir kişide olağan günlük kısıtlama 
lar örseleyici olabilir. Uyaran yoksunluğu koşullarında kü I 
çük beklenmedik uyaranlar çok şiddetli algılanabilir. Ör I 
neğin, uzun süre yatalak olmak, saatlerce, günlerce siper I 
de kalmak kişinin engellenmeye dayanma gücünü düşü- I 

rür. Böyle durumlar çok örseleyici olmaktadır.
Huzurlu yaşam dileğiyle.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün 
derecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak 

istiyenlerin 990/127 T. sayılı dosya numarasiyle memur

luğumuza başvurmaları ilan olunur.

(I. İf. K. 126)
(+) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri İcra Müdürü 
de dahildir. Abdurrahman ÇELİK

MANASTIR’DA

Deniz Manzaralı
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No. 1990/342 Esas

(DÜZELTME)

Gemlik Körfez Gazetesinin 11.12.1990 günlü çıkan yayın 
lanan gayrimenkul satış ilanında borçlu hissesinin satışı I 

yapılacağı yerde gayrimenkul satışının tamamı şehvenya 3 
pılacağı yazılmış olduğu dosya telkininden anlaşılmış olup. |

Bu nedenle :
Sözü edilen gayrimenkulda A blok bağımsız bölüm sıra 

nolu asma katlı işyerindeki borçlu hissesi 25.000.000 TL. 

(17) sıra nolu işyeri A blok (18) sıra nolu işyerindskl 

borçlu hissesi 7.000.000 TL. kıymet takdir edilmiş olduğun 

dan, satışların bu miktarlar üzerinden yapılacağı ilan 
olunur. lcra Müdürü

— Merkezi Sistem' Isıtmalı
— Oto Parklı
— 3 Yatak Odası, I Salon
— Net 90 m2

— Satılık Lüxs Daireler
KAYIP

Orhangazi Nüfus Müdürlüğünden aldığım Nüfus cüzda 

nımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Oktay TEKİRDAŞ
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Japon Soba
Kullananlara MüjdeJ

■Shell Firma tarafından 
lürkiye'de İlk kez İthal edilen

Özel Sıvı Soba Yakıtı

KEROSEN «
18 Litrelik özel tenekelerde 
satışa başladık.

AYKUT TİCARET
Timur - Osman Korun
Hamidiye Mah. Han Arkası Sok. No. 3/1 
Tel 13647 - 12566

Gemlik

Gemlikliler Müjde
Çatak Giyim

Seçkin firmaların ürünle
riyle hizmetinizdedir 

ÇATAK GİYİM 
Sizin Mağazanız

İMAM ASLAN SHELL UMURBEY

DİNLENME TESİSLERİ

15 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

YIL : 3 SAYI : 133 FİYATI

GEMLİK'İN ZİRAİ SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ.

Gemlik Ticaret Odası Konferans Salonunda yapılan top 
lantıda Bursa Merkez ve on ilçenin Ziraat uzmanlan, mü 
hendisleri ve teknikerleri, içlenin ve çevrenin ziraat so
runlarını görüştüler.

Toplantıda yapılan konuşmalarda Su Ürünleri yasasın
daki hatah yasaklama teshilinin balıklann neslinin yok 
olmasına neden olduğu belirtilmiş ve yumurtlamaya baş
layan balıkların 1 ay sonra avlanmaya başlanmasının 
sakıncaları anlatılmıştır.

Daha sonra Gemlik'teki zirayi çalışmalara değinilerek, 
"zeytinciliğin tek gelir kaynağı olduğu Gemlik’te yaşlı a- 
ğaçların yenilenmesi" gereği belirtilerek, "yamaç arazikr 
de toprak kaymasını önlemek için bahçe ortalar.ra hen
dekler açılması istenmiştir.

Bölge toplantılarının çeşitli ilçelerde yapılacağı öğren l 
miştir.

MARMARA BİRLİK KOOPERATİFİ ZEYTİN

KAMPANYASINI KAPATTI.

Gemlik. Marmara Birlik Kooperatifi zeytin alımlanna 
son verdi.

Kampanya bitiminde hesapların sonuçlarına göre 2 mil 
yon 283 bin 101 kilo zeytin al nmış ve Gemlikli üreticiye 
toplam 41 milyon lira ödenmiştir.

Bu konuda Gemlik 72 nolu Marmara Birlik Zeytin Koo 
peratifi Müdürü İbrahim Okay şunları söykdi, "Bu yıl 
bölgemizdeki zeytin ürünü rekoltesi geçen yıla göre yan 
oranında düşmüştür. Kampanyayı açtığımızda 3 milyon 
kg.lık bir alım bekliyorduk, oysa yalı boyu köylerinde 
yan çürük ve havaların devamlı lodos giderek zeytini dü 
şürmesi bizi yanılmıştır.” Kampanyayı enson Umurbey, 
Armutlu ve Kurşunlu köyleri bitirmiştir.

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

BUGÜNE KADAR SAYIN GEMLİK'LİLERİN 
GÖSTERDİĞİ İLGİYE TEŞEKKÜR EDER. 

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

SALONUMUZU HİZMETİNE AÇTIĞINI DUYURUR.

ACELE SATILIK

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

KAT 25 NOLU DAİRE SATILIKTIR.
Tel : 20171 GEMLİK

Yalova Asfaltı 6. Km. 1 TEL :• 12394 GEMLİK

AMERİKAN AMETEK

ithal Su Filtresi 
75.000 Peşin 

3X75.000 Taksit ile 300.000 
Görmeniz Menfaatinizedir.

GİMPA TCARET
Orhangazi Cad. No. 1 Gemlik

* FATURA

SAYIN GEMLİKLİLER
Fotoğraf çekimlerinde sîzlere en güzelini vermek 

olan amacımızı şimdi kaliteli cihazlar İle VİDEO 
çekimlerinde de sürdürüyoruz.

ARZU ETTİĞİNİZ İYİBİR ÇEKİM İSE NOTUNUZU

ALDIRMAKTA GEÇ KALMAYIN

FOTO ŞEN
" GÜVENİLİR İSİM *

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

KİRALIK ZEYTİN HAVUZU

ILICA CADDESİ NO. 49'DA 16 ADET ZEYTİN 
HAVUZU TAKRİBİ 130 TON KİRALIKTIR.

TEL : 12065 GEMLİK

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

* PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
* ADİSYON
* sevk İrsaliyesi
! TAŞIMA İRSAL YESI
* MÜSTAHSİL MAKBUZU
* GİDER MAKBUZU

Ayrıca Nişan, Nikah
Düğün, Sünnet
Davetiyeleri ve

Her Türlü
Basım İşleriniz İçin

Hizmetinizdedir.

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

&

te



SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜR

KADRİ GÜLER
.. gemLik

raestt s^zz bm* ss^az ssr®
Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gürçoy Paselı 

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

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

zagocafeg—tırrır SBssraEseejZfcSB:
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Yazlıkları Soyanlar Yakalandı
ya giderek dolmuşu buldu. 
Televizyonların indirildiği 
kahvehaneye s "dildiğinde
bîr telev’yyonun hala orada 
olduğu görül jû Daha sonra 
hırsızlardan Arif Işık kahve
haneye gello televizyonu o- 
lirken jandarma tarafından 
yakayı ele verdi. Sabıkalı A 
rif Işık'ın sorgulanmasından 

sonra arkadaşının Ali Akhan 
olduğu saptandı. Öbür çalın 
tı televizyonları da bulan jan 
darına, ikinci hırsızın peşine 
düştü. Bir gün sonra da Ali 
Akhan yakayı ele verdi.

İstinad duvarı
Yatak odası olarak kulla

nılan arka odalar, komşu 
bahçe istinad duvarının yı
kılmasıyla birlikte enkazlarla 
dolmuş iki odası oturulamaz 
durumda olan daire sakinle
rinden İlhan Ayar, olayı şöyle" 
anlattı :

'Televizyonda oynayan Yı 
kınların Öcü filmini seyredi
yorduk. Saat 23.00'e gelmek 
üzereydi. Dairenin ön oda lan 
genellikle oturma ve konuk 
odası olarak kullanılıyor. Bü 
yük bir gürültü ile irkildik. 
Önce deprem oldu ev çöktü 
sandık. Gürültünün geldiği

Jandarmanın başarılı ope 
rasycnu sonucu yakalanan 
hırsızlar çıkarıldığı mahkeme 
ce tutuklanarak cezaevine 
gönderildiler.

ELBİSE ÇALDI

Öte yandan Küçük Kumla 
daki inşaatlarda çalışan işçi 
lerin elbiselerini çalan Ser
vet Taşbular (23) kimlik 
kontrolleri sırasında yakalan 
dı. z

Elbise hırsızı sorgulama
sında suçunu kabul etti ve 
çıkarıldığı mahkemece tutuk 
landı.

yıkıldı
arka odalara koştuğumuzda 
toprak yığınıyla karşılaştık. 
Çerçeveler kırılmış, komşu 
apartmanın arka bahçe du
varlar ve toprağı bizim ve 
komşu?ar.n dairelerine dol
muştu. Böyle şey ilk kez ba 
şım-*za çel’yor. Fût seyret- 
meyıp uykuda olsayd.k top- 
rafcar üzerimize do!a i-jktı.”

Şiddetli yağışlar nedeniyle 
yıkılan istinad auvarı ve top
rak yığını nedeniyle Bayrak
tar Apartman sakinleri kom
şu, Karakaş Apartmanı sa
kinleri hakkında dava açma 
karan aldılar.

Gemlik’te
Rakı
Bulunmuyor
rine dert anlatamamaktan şi 
kayetçiler. Adının açıklanma 
masını istemeyen Tekel bayi 
leri, "müşteriler karşısında 
stokçu durumuna düşüyo
ruz. Gecelerin uzçjması nede 
nlyle içki satışları arttı. En- 
çok tüketilen içki ise rakı a

Gemlik'te rakı bulamayan 
ma o da yok." diyorlar, 
akşamcılar çevre ilçelere ve 
Bursa'da rakı aramağa baş
ladılar.

TSE çalışmalarıyla ilgili
nü yapılan toplantıya kuru
luşlar, esnaf ve sanatkarlar, 
resmi daire yöneticileri, gö
nüllü kuruluşlar ve’ basın

ARKADAŞ EMLAK

EV, ARSA, DAİRE ve BENZERİ EMLAK ALIM 
SATIMINDA MENFAATİNİZ İCABI BİZE UĞRAMADAN 

KARAR VERMEYİNİZ-

TUĞLA ve KÖMÜR SİPARİŞİ İLE EN UYGUN 
FİYATLARLA EVE TESLİM EDİL’R.

ARKADAŞ EMLAK TUĞLA ve KÖMÜR TİCARETİ

Tel : 14127-10176

PTT Karşısı Eski Hükümet Binası GEMLİK

BAYRAK AİLESİ ADINA

Süreyya Bayrak

İşçinin Acı
Sonu
Murat Bozdemir, geçtiğimiz 
hafta Cuma günü saat 20.30 
sıralarında inşaat önünde 
bulunan aydınlatma projek
törünü alarak çalıştıkları bi
naya götürdü.

Projektör ışığı altında sıva 
yapmaya başlayan Murat 
Bozdemir, bir ara ışığın yö
nünü değiştirmek için jrojek 
törü eline alınca cerayana 
çarpılarak öldü.

Genç işçinin feci ölümü il 
çede üzüntü yarattı.

mensupları davet edildi.
Saat 9.00'da başlayan kon 

ferans saat 12.00‘de sona er 
di.

VEFAT VE TEŞEKKÜR
AİLE BÜYÜĞÜMÜZ, İYİ VE DÜRÜST İNSAN, BABAM2

Ahmet Bayrak’ın
ANİ RAHATSIZLIĞI SONUCU KALDIRILDIĞI GEMLİK 

DEVLET HASTANESİNDE YAKIN İLGİLERİNİ 

ESİRGEMİYEN SAYIN BAŞHEKİM OPERATÖR DOKTOR

Ali Muhsin SÖZER’E
HASTANE DOKTORLARINDAN

Sn. Gülizar Arifoğlu
HEMŞİRE FİKRİYE GÜNEŞ’E VE 

TÜM HASTANE PERSONELİNE, 

AYRICA;

CENAZEMİZE KATILAN, TELEFON VE TELGRAFLA.. 

BİZLERİN ACILARINI PAYLAŞAN EŞ, DOST, TANIDIK VE 

KURUM YÖNETİCİLERİNE, PERSONELİNE TEŞEKKÜRÜ 

BİR BORÇ BİLİRİZ.

İ
1991 TAKVİM SEZONUNU AÇTIK |

I99I yılının seçkin Takvim? 1

| çeşitlerimizi siz sayın müşterilerimize | 
| sunuyoruz S

| SAVAŞ-ÂK-BASİŞ OFSET TAKVİMLERİNİN |
| Örneklerini Matbaamızda görebilirsiniz |
| SİPARİŞ KABULÜNE BAŞLADIK I

| En güzel ve kalıcı Reklam Takvimle yapılanıdır ” |

| TLF : 11797
? KÖRFEZ MATBAACILIK - GEMLİK
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YIL t 17

SAYI : 8S1

Fiyatı 500 Ura KDV dahil

gemLik
KÖRFEZ

I HAFTA LIK SİYASİ G A Z E TE

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1975

Matbaamızda 
Nişan, Nikâh Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık 
Tlf : 11797 Gemlik

Çanak İnlen için
Daha Ne Bekleniyor?
• ÇANAK ANTEN KONUSUNDA EN GERİDE KALAN 

İLÇELERDEN BİRİ OLDUK. İZNİK'TEN SONRA ORHAN 
GAZİ VE MUDANYA BELEDİYELERİ ÇANAK ANTEN 
(ÇİN KOLLARI SIVADI.

• GEMLİK BELEDİYESİNDEN ÇANAK ANTEN İÇİN HİÇ
BİR KIPIRTI YOK. HERKES ÇANAK ANTEN KONMASI 
Nl İSTİYOR AMA İŞİ BAŞLATACAK BİRİ ARANIYOR. 
GEMLİK.LİLER MADDİ YARDIMA HAZIR.

Çana* anten konusunda 
:a..a gazeisnuzın yaptı

yayınma Kaışın ougune 
iŞuı ucunaan u.kacax 

I a, «Kanun ortaya çiKma.na 
I s< Bus.a iiçeıen i-

,...ue ou Konuca genlerde 
। tartL

ıünizd_lti siyasi parti 
tdMCeer., Ticar _ t *e Sana- 

I yi Odası BoşKanu Ticaret 

Eo.ias Başkanı, Küçük Es- 
, nu. i» sai.aiKonar Der.'eği

Başkanı cana» anten.n Gem 
' İlke komasını desteklerken

Beedye Onculuğu istemiyor.

Saeu.fe Başkanı Nez.h 
Otadı an.ene karşı ölmediği 
sı atça < belediye bütçesin-
teı anter için ayrılacak bir 
ödeneğin bulunmadığını ve 
yasal çerçevenn ortaya çık
madığını: söylüyor.

Doğru Yol Partisi İlçe Baş 
tan Aydın Erenoğlu ise ga
zetenize yaptığı açıklamada 
Belediyeyi suçladı. Erenoğ- 
to "Her konuda olduğu gibi 
çanak anten kr^usunda da 
çene ilçelere göre gerilerde 
kaldık. Gemiiksportu, spor 
kurduşicm destekleme
si gereken belediye köstek 
oftr/or. Çanak anten konu
sunda bak n Bursa Belediye 
si çotoon sorunu halletti. İz 

Mk'te. Mudanya’da, Orhanga 
z de çat şmalar var. İznik 

Ameliyat için 11 milyon lira toplandı 

Küçük Hatice’ye Yardım 
Devam Ediyor

Gazi İlköğretim Okulu üçüncü sınıf öğrencisi Hatice 
Knçertn kalp kapakçığının değiştirilebilmesi için gerekli 
olan amelr/at masraflarını karşılamak nedeniyle başlatı
lan yardım kmpan/ası devam ediyor.

Gazi İlköğretim OkuluKoruma Derneği tarafından başla 
ıran yardım kampanyası sonucu iş Barkası Gemlik Şube 
•indeki hesaba bugüne değin yaklaşık 7 milyon lira yar 
deri yapıldı.

Korama Derneği Başkanı Lütfü Arda, küçük Hatice'ye 
/ardım sağlanması nedeniyle Atamer Tesislerinde düzen 
tenen yemekten de yaklaşık 4.5 milyon lira gelir elde et 
Merini belirterek, ilçe halkını küçük Hatice'yi kurtarma
ya çağırdı.

ROTARY VAKFI DEVREDE
Küçük Hatice'rin ameliyatı için bir taraftan da Gemlik 

fetary Kulübü Uluslararası Rotan/ Vakfına başvurmayı 
fcarorioştırdı. Bu nedenle Hatice Dinçer'in rahatsızlık ra- 
poriarı istenerek Kulüp İlgililerince guvemörlüğe gönde-

Devamı Sayfa 4'te

Star 11 l.ll/or. Biz parti ola
rak her yardımı yapmağa 
hazırız. Ve terki yetkililer işe 
sahip çıksın. Gemlik halkı ye 
niliklere herkesten çok aç k- 
br.“ dedi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
Çanak anten konusunda 

ülke çapında mrydana gelen 
gene! istek nedeniyle TRT 
Yüksek Danışma Kurulu geç 
tlğlmiz haftalarda yaptığ t p 
l.ntı sonrası bir repor hazır 
ladı. Raporda radyo ve tele
vizyon yayınlarının özel sek
tör ta afından da yapılması 
görüşüne yer verilirken. Ana 
ya;da değişiklik yapılması 
nm gerektiği vurgulandı.

Komisyonunda Çekişmeli Seçim-

Koçdemir Yeniden Başkan Seçildi
DYP Kadıu

Sevim
Doğru Yol Partisi İlçe Ka

dın Komisyonu Başkanlığına 
Sevim Koçdemir yeniden se 
çildi.

Geçtiğimiz hafta Cumarte 
si günü DYP İlçe bnasnda 
yapılan Kadın Komisyonu se 
çimlerine iki liste katıldı. Se-
•im Koçdemir veSaziye Bay- 
tok’un komite başkan aday- 
.ıklan için çekiştiği seçimler
de DYP'li bayanlar erkeklere 
taş çıkartırcasma mücadele 
ettiler. Partili kadın üyelerin

Anayasa değişikliği konu
sunda si/âsi partilerde ge
rekli birlik sağlandığı takdir
de Özel televizyon ve radyo
culuk ülkemizde de başlaya
cak.

Devlet tekelindeki Radyo 
Televizyon yayıncılığı konu
sunda yurt çapında başlayan 
İyimser hava nedeniyle Avru 
pa ve Amerika yayınlarını 
alabilen çanak antenler kü
çük büyük her yerleşim biri
minde mantar gibi dikilmeğe 
başladı. 1

İlçemizde son olarak Bele 
dlve Balkanı Nezih Dimili’nin 
oturduğu Kılıç Apartmanı ya 
çındaki Blokta dev bir ça

büyük ilgi gösterdiği seçim
lerde 282 kişi oy kullandı. 
Seçimlerde Sevim Koçdemir 
in yeşil listesi 160 oy alırken 
Şaziye Baytok'un listesi 113 
o/ aldı. 4 oy geçersiz sayıl
dı;

DYP Kadın Komisyonu Yö 
netim Kurulunda şu isimler 
yer alıyor :

Gülsen Akıncı, Hülya Düz. 
gün, Gülçin Uzan, Kadriye 
Salan, Yasemin Yar, Naciye 
Evirgen, Fatoş Akdemir.

Marmara Birlik 25 .Milyar liralık Zeytin Aldı

Üretici Para Kuyruğunda
Marmara Birlik Zeytin Ta

rım Satış Kooperatifine ü- 
rür versn üreticiler paraları
nı alabilmek için kooperatif 
kapılarını aşındırıyor.

Kasım ayında alım kam
panyasını açan Marmara Bir 
İlk, 30 Kasım gününe değin 
kooperatiflere ürün veren ü- 
reticilere yüzde 50 oranında 
para dajıtıyor.

Kooperatif yetkilileri, 30 
Kosım'dan sonra al nan zey- 
tlnj.sr İçin para dağıtımına 
daha başlanmadığını b'lirte- 
re\ "Birlik G-nel Müdürlü
ğünden gelecek paravı bek
liyoruz. Para gelir gelmez da 
ğıtıma başlayacağız" dedi
ler.

Kooperatife zevtîn veren 
üreticiler İse, 25 gündür pa

nak konarak yayınlar izlen
meğe başlançlı.

Ekonomik durumu düzgün 
olan konütların tepelerini 
süsleyen çanaklar dikilirken 
ilçemiz halkının bundan yok 
sun bırakılması üzüntü yara
tıyor. ।

Çanak anten konusunda 
görüştüğümüz esnaflar her 
türlü maddi yardıma hazır 
olduklarını belirtiyorlar. Ye- 
terki bir öncü bu konuda yo 
la çıkıp tüm halkın yararına 
işe koyulsun..

Gazetemiz tüm ilgilileri 
Çanak anter konusunda söy 
lediklerini gsrçekleşiirme-

Devamı Sayfa 4’te

Yedek Yönetim Kurulu : 
Yücel Malgil, Gülseren Kara 
duman, Gülşen Çakıcı, Sev
gi Çağlar, Tüze Kurt, Ayşe 
Güler, Nevin Doğan.

ERENOĞLU’NUN 
AÇ KLAMAS1

DYP İlçe Başkanı Aydın 
Erenoğlu parti tüzüğüne gö
re kadın komitelerini atama 
yetkilerini bulunduğunu an
cak part içinde demokratik 
seçimle çalışacak grubun yö

Devamı Sayfa 4’te

ra a amadr .larından ş’kayet 
çiler. "Aralık ayında verdiği
miz zeytinlerden beş kuruş 
alamadık. Toplayıcılara bile 
yevmi /elerini veremiyo
ruz. Para sorunu bir an ön 
ce çözümlenmeli” şeklinde 
yakmıyorlar.

Kar Zeytin 
Üreticisini
Korkuttu

Dün sabah uyand ğımızda 
ilçemizin üstünü bembeyaz 
kaplayan kar, zeytin üretici
sini korkuttu.

Zeytinde yüksek rekolte
nin yaşandığı bir yılın ürünle 
rlnln toplanmağa başladığı

Devamı Sayfa 4’te

6 Bin 862 metrekare arsa 480 milyon liraya 
kamulaştırtıyor.

Hamidiye 
Mahallesine 
Üçüncü Okul 
g DYP İl Genel Meclisi üyesi Ekrem Düzgün, 1990 yılının

Gemlik'te Mi.li Eğllim'e hizmet yılı olduğunu söyledi. 
Düzgün, Şubat ayında Osmaniye Mahallesine yap la- 
cak okul yerinin kamulaştırtacağını, Ticaret Lisesi in
şaatının devam ettiğini belirtti.

£ Basına İl Genel Meclisi çalışmaları hakkında bilgi ve 
ten DYP’li II Genel Meclis üyeleri. Cumhuriyet Mahal
lesinde kamulaştırılan ilköğretim okulu inşaatına 1
milyar lira ayrıldığını, 1991 
lacağını söylediler.

Hamidiye Mahallesindeki 
okul' sıkışıkl.ğını önlemek i- 
ç n Endüstri Meslek Lisesi 
yan.nda 6 bin 862 metre ka- 
re.ik arazide yapılacak îlköğ 
retim okulu için, 480 milyon 
lira kamulaştırma bedeli ay
rıldı. 1

DYP İlçe Başkanı Aydın E 
re.ıoğlu, İl Gen.l Meclisi ü- 
yel eri Ekrem Düzgün ve Ah
met Bağcı, gazetemize İl Gs 
nel Meclisindeki 1990 yılı mil 
li Eğitim çalışmaları hakkın
da bilgi verdiler;

1S9J yılında ilçenin eğitim 
sorununa neşter vurulduğu-

Hayret Uyandıran İhale

Tuvalet Kirası 2.5 Milyon
Minibüs Garajı içindeki tuvalet 2 milyon 500 bin. Çar 
şı Camii tuvaleti 2 milyon 005 bin, Balıkpazarı tuvaleti 
1 milyon 250 bin, Yeni Çarşı tuvaleti 600 bin, Orhan
gazi Caddesi başındaki tuvalet İse 650 bin liradan ki
racı bulabildi.

Gem ik Belediye Encüme
ni, minibüs garajı içindeki tu 
valetin aylığı 2.5 milyon lira
dan kiraya verdi.

Belediyeye ait ilçenin çe
şitli semtlerinde bulunan ge 
nel tuvaletler Encümen huzu 
runda açık arttırmaya çıka
rıldı. Arttırmada birbirleriyle 
kıyasıya rekabete girişen iş
tirakçiler Mustafa Özer, Ab- 
dulbaki Toprak, Basri Kaya, 
Halil İbrahim Başaran, Nec- 
mi Toprak sonunda herkesi 
hayretlere düşüren ücretle 
tuvaletleri kiraladılar.

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili’nin uyanlarına karşın.

TAŞI GEDİĞİNE

HAKLAR...
ANAP DELEGE SEÇİMLERİNDE SN. MESUT YILMAZ.

SN. AKBULUT'U İKİYE KATLAMIŞ...
Belli Olmaz, Hiç Bell) Olmaz...
BİR BAKARSINIZ PATRON, İKİSİNİDE HAKLAR, 

DEMİRİ PAKLAR...

3nan Şamtr

ydında okul İhalesinin yapı

nu söyleyen Ekrem Düzgün, 
nüfusu 50 bini geçen Gem
lik’teki okul sorunun kökten 
çözüleceğini, bunun adımla
rının ise atıldığını söyledi. 
Düzgün, Hamidiye Mahalle
sinin ilçenin en kalabalık 
bölgesi olduğundan. Gazi ilk 
öğretim Okulu ile Namık Ke 
mal İlkokullarının öğrenci yü 
künün azaltılması gerektiği
ni bu nedenle yeni bir ilköğ 
retim okulu için kamulaştır
ma çalışmalarına başlandığı 
nı bildirdi. Düzgün, şöyle ko 
nuştu : 1

Devamı Sayfa 4’te

minibüs garajı içinde bulu
nan 5 kabini! erkek tuvaleti
nin aylığı 2 milyon 500 bin 
liradan Abdulbaki Toprak ü- 
zerinde kaldı. Eski kirası ay 
da 229 bin lira olan Garaj 
tuvaletinde küçük su ve bü
yük 200 liradan yaptırılıyor.

Birinci ihaleyi kaybeden
ler, ikinci tuvalet ihalesinde 
kesenin ağzını açtılar. Çarşı 
Camii önünde bulunan tuva
let, aylığı 2 milyon 005 bin 
liraya Mustafa Özer'de kal:r 
ken, Yeni Çarşı tuvaleti Isma 
il Kocaağa'ya aylığı 600 bin 
liradan ihale edildi.
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SIRASI GELDİKÇE

Bu ilçede yâşayanlar;hepimiz, hatta Gemlik’li 
miz hşrayın onbeşini takip eden beş altı günde 

.makbuz TEK'e para yatırma uğraşı veriyoruz.
Karanlık bir bina; loş, izbe koridorlar. 1-1,5 

koridorlarda birinci ve ikinci vezne için tutulan

köylüleri 
ellerde

metrelik 
kuyruk-

lar. Zaman ilerledikçe birikimlerden katlara taşan PTT’ye
kadar oluşan kuyruklar. Dikil, bekle Allah 
genci, çocuğu, kızı, işini gücünü bırakmış 
ni yarı bırakmış, bebe’sini konu komşuya' 
kuyruğa girmiş hanımlar. İtiş, kakış. Etten

bekle. 
esnaf, 
teslim 
duvar.

Yaşlısı 
Evde işi 
ederek 
Blrblrle

rinin sıcaklığını vücutlarında, nefeslerini enselerinde du
yan kalabalık. Vatandaş bu çileye bir zaruri katlanıyor. 
Cezalı ödeme yapmamak için. 3-5 bin liralık ceza öde- 
mektense çoluğuna çocuğuna alamadığı veya çok az al 
dığı 2 kilo elma, portakalı almak için katlanıyor bu işken 
ceye. . 1 * * 4 * * 7

KÜÇÜK KUMLA YALI SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN

Kulübümüzün Olağanüstü genel kurul toplantıs 12 O-
ÇAK 1991 günü saat 14.00'de 
tır. Tüm üyelerimizin teşrifleri

ve saygı duruşu 
heyeti seçimi

3—- Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının 
okunması
4— Yönetim kurulu ve denetçilerin ibrası

Yeni yönetim kurulu seçimi
Yeni denetim kurulu seçimi

7— Dilek ve temenniler
Kapanış.

Yazıktır, günahtır. En nihayet para verecek vatandaş. 
Sözde tüm hizmetler ona. Işık, nur saçıyor TEK, doğru. 
Bu doğrunun kefaretini 'bedelini para ile ödeyende ayni
insan, yâni hizmet edilen.'O'na iyi hizmet 
yapılmalıdır. Görev bu olmalıdır.

Yörede TEK, rakipsiz. Elektriği yalnız o 
daş bize, bizim uygulamalarımıza uymaya 

baştan sona

satıyor. Vatan- 
mecbur hava-

sında. Bu tutum yanlış. Halkın ödemelerini rahat yapabil 
melerini sağlamak, enerji dağıtmak kadar da önemli. Ye 
ni bîr yer, sağlıklı bir yer aradığını da hiç zannetmiyo
rum. TEK’in. hizmet verdiği şimdiki yer, tahsilatlar için 

. uygun değildir.
Tahsilatlar için düz ayak, zemin katta yaşlıların otura 

bilecekleri köşeleri olan geniş yerler düşünülmelidir TEK. 
Gemlik nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye’de 72’ci sı-

- Pazar Cad. Camlıca Soklk No. 9 25 metrekare

..Tel : 10150

SATILIK DAİRE
ABDULLAH GÜLER

GEMLİK

KÖRFEZ
Matbaacılık

*
*
*

Her Türlü
Basım İşleriniz İçin

Hizmetinizdedir.

MANASTIR’DA KÖRFEZ YAPI KOOPERATİFİNDE 
BULUNAN* DAİRE SATILIKTIR.

Tef : 14686

ACELE
SATILIK DÜKKÂN

KİRALIK ZEYTİN HAVUZU
ILICA CADDESİ NO. 49’DA 16 ADET ZEYTİN 

HAVUZU TAKRİBİ 130 TON KİRALIKTIR.

TEL : 12065

GEMLİK

• TUĞLA

0 BİRlKET 

SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

Defterdarlıkla Anlaşmalı

FATURA
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ 
ADİSYON
SEVK İRSALİYESİ
TAŞIMA İRSALYESI 

* MÜSTAHSİL MAKBUZU
* GİDER makbuzu

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

KÖRFEZ

Tek’e öneriler
Jnan ‘Jamer

rodadır. Çoğu vilayetlerimizden büyük. Şehirde yeni is
kan ve sanayi, küçüksanayi .gelişmeleri devamlı oluyor. 
O nedenle ihtiyaca önem vermelidir. Hatta, hatta bir kaç 
mahallede para toplanması.düşünülmelidir. Osmaniye ve 
Hamidiye Mahallelerimiz en büyük ve abonesi ençok o- 
lan yerleşim yerleridir. Bu mahalleler de ayrı tahsil büro 
ları hizmete konulmalıdır. Diğer iskan yerlerinin merkezi 
Balıkpazarı'dir. Bu mahallemiz abonelerine cevap ver
işin Balıkpazarı civarında münasip bir yerde tahsil büro
su açılmalıdır. Tahsil günlerinde vezne sayısı artırılmalı
dır.

Bu hizmetler, giderleri artıran hizmetlerdir. Nasıl olsa 
halk alışık. Kızar, söylenir ama yine tıpış tıpş gelir para 
yı yatırır anlayışı ve düşüncesi yanlıştır. TEK yetkilileri 
diyecekler, biz bu düşüncelerinize yakın uygulamalarda 
bulunduk. Bir kaç Bankayı göstererek vatandaşlarımızın 
rahat, ödemeler yapmasına çalıştık. Başarılı olamadı bu
uygulamalarımız ondan sonra işletme veznesi 
ta yöneldik.

Evet... Bizim TEK, elektrik bedellerini tahsil 
servisler kuran, yanlız bu işe bakmak için bir

ile tahsila

için özel 
iki memu-

runu tahsis eden bankalara, o gün giren parayı, akşamı
na çekip, hiç hizmet vermeyen bankaya çekip götürürse, 
bankaya niye bu masrafı hizmeti TEK için yapsınlar. Ta 
bii 'ki vazgeçtiler haklı olarak.

Şöyle ve böyle, bilinsin, .herşey halk için. Devlet hal
kın hizmetindedir. Her. işte çile, işkence, sıkıntı bu halkın 
kaderi değildir.

O’na iyi .hizmet verelim. Devleti ayakta tutan O dur. 
canını kanını verecek olanda O’dur.

GEMLİK
•KARABÜK DEMİR

• ÇİMENTO

GEMLİK

Tlf : 14637 — İstiklal Cd. No.

Ayraca Nişan, Nikah 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve

Dr. ALİ ÖZGÜR

HAZIRLAYAN

sağlık köşesi

Lohusalıkta Tromboz ve Akciğer 
Emboiisî

! Vucut alt bölgesi ve bacak toplar damarlarında darj 
tıkanması (tromboz) sık meydana gelmektedir. Loğ 
ğın en ciddi bir komplikasyonudur. Yaptığı akciğer 
mar tıkanmaları ile loğusa dönemi, ölüm sebepleri t 
da yer almaktadır.

Başlıca sebepler şunlardır : Kanın pintılaşma eğilim» 
de artma. Top.'ar dama. Urdaki kan dolaşımın yavoşkrr» 
sı ve toplar damarlarda meydana gelen darbe ve iilihcç 

i dır. ।
Toplar damar tıkanfncîârı iki türlüdür. İltihap ön plan

da ise ThrombophlebİLs, kan akım yavaşlaması ve yerel 
değişmeler ön planda etkili olmuşsa Fhlebothrombosis 
denmektedir.
Phiebothrombosis sinsi ve sessiz başlamaktadır. En teh) 
Relisidir. Öldürücü embolilere yol açmaktadır.

Yüzeysel damar tıkanıklığına belirtileri meydanda ol
duğu için tesbitj kolaydır. Ancak derinde kalan toplar da 
mar tıkanmalarının tesbiti zordur.

Phiebothrombosis başlangıçta hiç belirti vermeyebilir. 
Tutulan bacakta ağrı ye dokunma ile hassasiyet çok az 
dır. Hafif şişlik, çok az ateş yükselmesi meydana gelmek 
tedir. Bu büyük toplar damarigrıda kapsamına alıncaya 
kadar böyle devam etmektedir^ Bu dönemde akciğer da
mar tıkanmaları meydana gelmektedir, Phiebothrombosis 
in d.ğer belirtileri az ateş, ani nabız ‘artması, geçici ne-1 
fes darlığı ve bayılma, öksürük ve kan tükürme, göğüste 
ve omuzda ağrı ve nefes ahıkeh batma.

Thrombophl&bitis loğusada başka' bir sebeple dayanım 
yan ateş meydana geldiğinde bu hastalık düşünülmeli
dir. Eğer doğum ameliyat ile meydâna geldiyse hastalık 
15-20 gün sonra meydana gelmektedir. Hastalığa yakala-I 
nan bacakta dokunma ve hareketle ağrı meydana gel
mektedir. Ağrıdan sonra bacakta Şişlik, diğer bacağa gö
re deri gergin beyazımsı parlak ve hafif siyanozludur. 
Deri ıs sı ve ıslaklığı fazladır. Bazen hasta bacak dizinde 
de şişlik meydana gelmektedir. Bu arada idrar yollanr-do 
yanma hissi ve idrar yapamama meydâna gelmektedir. 
Rahimde ortaya çıkan bir iltihaptan sonra buradan baş
layan trombpllebit büyük toplar, damarlar île bütün kan-ı 
na, akciğerlere, kalbe ve beyine yayılma göstermektedr. 
Önümüzdeki haftaya akciğer emboiisî ve ilk yardım ola

rak neler yapılması gerektiğini yazacağım Bir yıl daha 
giderken, yeni 1991 yılında huzurlu, mutlu ve sağlıklı gün 
lef dilerim.

KAYIP

Bursa Trafik Müdürlüğünden almış olduğum Traktörü
mün ruhsatını ve 5908 nolu Eğliyetim kaybettim.

Hükümsüzdür.

Dursun ÇELİKLER

Kulüp Lokalinde yapılacak- 
rica olunur.

YÖNETİM KURULU

E M :G Ü N D

1— Açılış
2— Divan
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TC. M.E.B. ÖZEL j

ekol’’
DENİZCİLİK EĞİTİM 

MERKEZİ
Amatör Denizci ve Yat j

Kaptanlığı Hazırlık Kursları

Eğitim Merkezimz tecrübeli 
Kaptanlar Nezaretinde Maksimum 

20 kişilik Sınıflarda Harita üzerinde 
çalışmada yaptırmak suretiyle 

zevk alacağınız dostluk ortamında 
sizleri Kaptan yapmayı amaç 

edinmiştir.

Bu Fırsatı Kaçırmayınız 
Kayıtlar Başladı

Müracaat Amigo Denizcilik Ticaret
Birinci Kordon tel : 13800 Gemlik

ARKADAŞ EMLAK

EV. ARSA. DAİRE ve BENZERİ EMLAK ALİM 
SATIMINDA MENFAATİNİZ İCABI BİZE UĞRAMADAN 

KARÂR VERMEYİNİZ.

TUĞLA ve KĞMÛR SİPARİŞİ İLE EN UYGUN 
FİYATLARLA EVE TESLİM EDİLR.

ARKADAŞ EMLAK TUĞLA ve KĞMÛR TİCARETİ

Tel': 14127-10176

PTT Karşısı Eski Hükümet Binası GEMLİK

Gemlikliler Müjde
Çatak Giyim 

Seçkin firmaların ürünle
riyle hizmetinizdedir 

ÇATAK GİYİM 

Sizin Mağazanız

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

_NUR TEKNK_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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 Beedîye karşısı Kat 2 Tel ; 11866 Gemlik

i spor spor spor spor spor spor
ORTAOKULLAR ARASI FUTBOL KARŞILAŞMALARI 
DEVAM EDİYOR.

GAZİ İLKÖĞRETİM ŞAMPİYONLUĞA GİDİYOR.

İl düzeyinde yapılan Ortaokullar arası futbol karşılaş
maları ilçemizde de tüm hızıyla devam ediyor.

Şimdiye kadar yapılan karşılaşmalarda. Ortaokul öğren 
çilerinin göstermiş oiduğu güzel maçlarından dolayı, izle
yenlerin benenisini kazandı.

Yapılan karşılaşmalara alıncn sonuçlar şöyledir :

12 ARALIK 1990

İznik Ortaokuiu, Gazi İlköğretim Okulu hükmen galip.
Gemlik Sahasında. İmam Hatip Lisesi’nin Ortaokul ta- i 

kimi, Umurbey F. Ortaokulunun 5-0 yendi,

14 ARALIK 1990

Gazi ilköğretim Okulu, Kumla Ortaokulunu hükmen.
Şükrü ŞenoJ İlköğretim Okulu, Umurbey Ortaokulunu

6-1 yendi. 1

19 ARALIK 1990

Gazi İlköğretim Okulu, Şükrü Şenol İlköğretim Okulünû 
büyük heyecan dolu karşılaşmada galip çıkan takım Ga
zi İlköğretim oldu. Sonuç 2-0

21 ARALIK 1990

İlçemizin gurup bi. inciliğini etkileyen maçı Gazi İlköğre 
tim Okulu iıe İmam Hatip Lisesi arasında büyük çekişme 
li geçti. Heyecan ve kaliteli karşılaşma sonucunda, ze
minin ağırlığı karşısında sahadan galip olarak ayr.Ian ta 
kim Gazi İlköğretim Okulu oldu. Sonuç 1-0

Önümüzdeki Çarşamba günü yap.lacak maçlar sonucun 
da, grup birincisi ,telli olacaktır.

Ortaokullar arası futbol, karşılaşmalarını az sayıda se
yirci izledi. Gemlik amatör kulüplerin spora eğilmedikieri 
maçları izlemeye bile gelmediklerini üzülerek gördük.

Gençleri kahve, bilardo salonlarından, kurtarmak, çocuk 
larımıza sporu sevd rrr.ek gereklidir. Bu görevde kulüp yö 

! neticilerinin ilgisine bağlıdır, onlardan bu ilgiyi bekliyoruz..

ACELE SATILIK

GÜRLE İŞHANINDA 3. KATTA 143 NOİU'^EBİvVe 

ORHANGAZİ CADDESİ ÇORUM APARTMANINDA 4.

KAT 25 NOLU DAİRE SATILIKTIR.

Tel : 20171 gemUk Gemlik bizimdir temiz tutalım

MANASTIR’DA
— Deniz Manzaralı
— Merkezi Sistem Isıtmalı
— Oto Parklı
— 3 Yatak Odası, I Salon
— Net 90 m 2

— Satılık Lüxs Daireler
ERKULLAR İNŞAAT
Tel: 14488 - 14949
Fax : 14488

15 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

YIL : 3 SAYI : 131 FİYATI : 25 KURUŞ 27 ARALIK 1975

NACAKLI SUYUNA BORU DÖŞEMEĞE BAŞLANIYOR.

Hayderiye Köyü Nacaklı suyunun Gemlik'e akıtılması 
çalışmalarının kaynak kaptaç yapımı sona erdi.

Belediyece ihalesi yapılan plastik boruların döşenmesi 
işlemine havaların düzelmesinden sonra başlanacağını 
bildiren Belediye Başkanı İbrahim Akıt, şöyle konuşmuş
tur.. "Nacaklı suyunun kaptaç işi bitirilmiştir. İş boru dö 
Şemeye kalmıştır. Yalnız paramız yetmediği için boruların 
hepsini alamadık. Nacaklı suyunu getirme, demeğine taa 
hütte bulunan vatandaşların hatta üye olmayı unutan es 
nafın bir an önce bu hayırlı işe yardım etmeleri yüzümü 
zü güldürecektir, önümüzdeki yıl Gemlik'li hemierilerim 
sayesinde evlerimiz çeşmesinden gürül gürül su akacak-

I ■ tır."

HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNCE OKUMA 
YAZMA KURSLARI AÇILDI.

İlçemiz Halk Eğitim Merkezi. Müdürlüğüne bağlı okuma 
yazma kursları üç köyde açılmıştır.

Şahinyurdu köyünde açılan erkek okuma yazma kursu 
I öğretmen Oktay Yolu tarafından açılmıştır. Yine aynı köy 

de kadınlar için öğretmen Penbe Aktürk ve Sevim Şeker 
çiler okuma yazma kursu açmışlardır.

Hamidiye köyünde öğretmen Fatma Yurduşever'in aç
mış oiduğu kadınlar okuma yazma kursuna 20 ev İcadını 
katılmıştır.

Kurtul köyünde öğretmen Ahmet Yavuz tarafından açı
lan kurs da çalışmalarını sürdürmektedir.

ZEYTİNCİLERDE KARAKOŞNİL KIŞ MÜCADELESİ 
BAŞLADI.

İlçemiz zeytincilerini tehdit eden Karakoşnil İle kış mü 
cadelesi başlamıştır. ,r' ... 1

Karakoşnil ile kış mücadelesinin başlaması üzerine il
çemiz Ziraat Teknisyenleri ile Bursa Ziraai Mücadele Mü 
dürlüğü elemanlarından Mustafa Bayrak, Mustafa Demir 
ve Mühendist Ercan Kaser. hafta içinde Umurbey Köyün 

î» de üreticileri uyararak mücadelenin nasıl yapılacağını an 
tatmışlardır. '
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Hamidiye Mahallesine Okul
"İl Genel Meclisi Daimi En 

cümeni, 14 Aralık günü topla 
nara*. Hamidiye Mahallesin 
de imar pla,ımaa okul’alanı 
olarak görülen 66 ada 33 
pana 241 ve '245 parsellet de 
ki toplam 6 bin 862 metre 
Karelik alanın kamulaştırıl
masına karar verdi. Bunun 
için 480 milyon lira bedel a- 
yırdı. Bugünlerde ilanı yapıla 
rak okul arsaları şahıslardan 
kamulaştınlacaktır. Oku
lun yapımına ise 1991 yılı i- 
çinde başlanacaktır. Yeni ilk 
öğretim okulu için 1 milyar 
lira ödenek 1991 yılı bütçesi 
he kondu."

HAMLE YILI
Ek.em Düzgün, açıklamala 

nnda, 1991 yılında Ticaret 
Lisesi inşaatına başlandığı
nı, Cumhuriyet Mahallesinde 
yapılacak 12derslikli İlköğre
tim Okulu için 700 milyon li 
raya arsa karmılaştırıldiğınr 
belirterek» "Bu yıl içinde Ar
mutlu Ortaokulu inşaatına

Çanak Anten için ne bekleniyor
ye çağınyor.-

Yeni yılın yaklaşması nede 
nîyfe TRT ve Star 1 yayınla
rını net izlemek isteyen va
tandaşlar antenlerini değişti 
riyor veya yükselticici taktı
rıyor. .

Elektronik eşya satan iş- 

başlandı. İnşaat ise devam 
ediyor. Yapım 400 milyon li
raya mal olacak.

Yine ilçemizin en kalaba
lık mahallelerinden biri olan 
Osmaniye Mahallesinde ya
pılacak ilkokul kamulaştırma 
sı İçin, 1991 yılı bütçesine ö 
denek ayrıldı. En geç Şubat 
ayında 10 derslikli yeni bir 
ilkokulun kamulaştırmasına 
başlanacak.

1990 yılı içinde, Şükrü Şe
nol İlkokulu, Namık Kemal 

İlkokulu, Güvenli, Hamidiye 
Köyleri ilkokulları onarımları 

yapıldı.

Şehit Cemal İlkokulu kalo

rifer teşkilatı kuruldu. Büyük 
Kumla Köyüne 2 derslikli o- 

kul yapımı ihale edildi. 1990 

yılında Gemlik için İl Genel 

Meclisinden ayrılan ödeme 

’ 3 milyar liradır” şeklinde ko 

nuştu.

yerleriyle yaptığımız görüş
mede son- günlerde vatanda
şa anten yetiştirmede gül
lükle karşılaşıldığı bellrtili-

TSE damgalı 27 elemanh 
bir çatı anteni 75 bin, 10 e- 
lemanlı bir balkon anteni 40 
bin liradan satılıyor.

Küçük Hatice’ye Yardım 
rildi.

Merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde olan Rotary 
Vakfı, ile kurulacak temas sonucu Küçük Hatice Amerika 
ya ameliyat için gönderilebilecek. Konuyla ilgilenen gaze 
temiz sahibi Kadri Güler, "yazışmaların hızlandırmak için 
gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Vakıf Türkiye'den bu ko 
nuda hasta istemişti. Hatice aranan koşullara uygunsa 
yol masrafları dışında tüm masraflar Uluslararası Rötar/ 
Vakfı tarafından karşılanarak ameliyat gerçekleştirile
cek" dedi.

Yönetim Kurulunun 5.11.1990 tarih ve 90-91/10 karar 
sayılı Tüzük Değişikliği Önergesi Genel Kurulumuzca kı 

bul edilmiştir]
Yeni şekli aşağıdaki gibidir.

MADDE 10
FIKRA 1)

Kar zeytin üreticisini korkuttu
bu günlerde, havaların çok 
güzel gitmesi, zeytin üretici
sinin yüzünü güldürürken bir 
den soğuk hava kitlesinin et 
kişinde kalan Marmara Böl
gesi üreticiyi kara kara dü
şündürmeğe başladı. Zeytin 
üreticisi 1977 kişinin tek'ar 
yaşanması korkusunu taşı

Sevim
Koçdemir
Başkan
neJme gelmesinin doğru ola1 
cağına inandığını belirterek, 
"Kadın Komitemiz belli ol
muştur. İnancım oki kadın 
komitesi çalışmalarıyla parti 
mize güç katacak bizlere des 
tek verecektir. Arkadaşları
ma başarılar diliyorum” dedi;

GEMLİK ROTARY KULÜBÜ BŞK.LIĞINDAN 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

yor.
Büyük çoğunluğu toplan

mayan ürünün kar nedeniyle 
ağaçta kalması ve ardından 
don yapma korkusu havala
rın açmasıyla dağılacak.

Gemlik ye yöresinde zey
tin ürününün yarısı daha top 
lanmadı.

Tuvalet
Balıkpazarı tuvaletinin ay

lık kirası 1 milyon 250 bin !i 
raya Ali Osman Sarılı’da, Or 
hangazi Caddesindeki tuva
let ise 650 bin liraya Halil 
İbrahim Başaran’da kaldı.

KAYIP
Bursa Bağ-Kür İl .Müdürlü 

ğünden aldığım sağl k karne 
■mi kaybettim. Hükümsüzdür.

Meryem Erdoğan ’

Bent a-) Eski şekli Giriş Aidatı (300.000 TL)
Yeni şekli Giriş Aidatı (500.000 TL) 

Ben?"b-) Eski şekli Yıllık Aidat (12.000 TL.)
Yeni şekli Yıllık Aidat (100.000 TL)

TEOMAN EKİM
Gemlik Rotary Kulübü Başkanı

İMAM ASLAN SHELL UMURBEY

DİNLENME TESİSLERİ

BUGÜNE KADAR SAYIN GEMLİKLİLERİN 
GÖSTERDİĞİ İLGİYE TEŞEKKÜR EDER.

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

SALONUMUZU HİZMETİNE AÇTIĞINI DUYURUR. ,

Yalova Asfaltı 6. Km. TEL : 12394 GEMLİK

Gemlik Limanı Temel Alma îörenl’ne Davel

Sanayi ve Ticaret potansiyeli hızla gelişen Bursa ve çevresini organize bir Liman 
İşletmesine kavuşturmak amacıyla yapımı planlanan 

GEMLİK LİMANI VE DEPOLAMA TESİSLERİ'nin

Cumhurbaşkanımız Sayın TURGUT ÖZAL’ın huzurunda 
Başbakanımız Sayın YILDIRIM AKBULUT ile Sayın Bakanlarımızın 

ve Sayın Devlet Büyüklerimizin katılacakları
27 Aralık 1990 Perşembe günü Saat 10.00 da yapılacak olan

Temel Atma Töreni’ne Tüm Gemlik’li Hemşehrilerimizin teşriflerinizi diliyoruz 
(Gemlik Limanı; Gemlik Azot Sanayi yanında kurulmaktadır.)

GEMLİK LİMAN VE DEPOLAMA İŞLETMELERİ A.Ş. 
adına Meteşebbis Ortak

BİSAŞ A.Ş.
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