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Yeni yıla büyük sorunlarla giriyoruz

Hükümeti Genel Grev
Korkusu Sairdi
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TÛRKİŞİN ALDIĞI GENEL GREV 3 OCAK GÜNÜ UY
GULANACAK. HÜKÜMET GENEL GREVİ YASADIŞI 
İLAN EDEREK EYLEME KATILANLARI İŞTEN ÇIKARA 
CAĞINI VE SAVCILIĞA BİLDİRECEĞİNİ DUYURDU. 
TÜGSAŞ VE SUNÖİPEK'TE HÜKÜMET GENELGESİ 
işçilere İletildi

Tûrk-İş ve Hak-İş Sendika 
tannır 3 Ocak günü ülke ço 
ptnda aldıkları Genel Grev 
karan üzerine Hükümetin 
grevi engelleyici açtklamoia- 

| n sendikacıların ve işçilerin 
sert tepkilerine neden oldu, 

j Petrol İş Sendikası Bursa Şu 
. be Başkanı İsmet Yiğit "Hû- 

. kümet genelgeleri, olağanüs 
ı tü haller genel grevi engelli- 

~ yemez" dedi.
1990 yılmın sor günlerine 

iş dünyasının sancılı girişi, 
J 1991 yılından beklenen umu

du suya düşürüyor. Hüküme 
I tin 1990 yılında hedeflediği 
T enflasyonu aşağıya çıkma 
1 rakkomlcnna ulaşamama

sı nedeniyle iş adamlan ye- 
| ni yıldan karamsarlar.

İş dünyasındaki karamsar 
hk yanında işçilerde de enf
lasyonun 'yükünün getirdiği 

I ekonomik zorluklar, toplu 
sözleşme görüşmelerinin 
çıkmaza girmesi büyük grev 
terin yaşanmasına neden ol 
du.

(eşmelerde yıllık enflasyon o 
ranında zamlarla artık yetin
miyorlar. Anayasaldaki anti 
demokratik hükümler nede
niyle seslerini çıkaramıyan 
İşçiler, hükümete ve İşveren 
tere karşı tek silahları olar. 
grev hakkını kullanıyorlar.

GEMLİK'TE HAZIRLIK
3 Ocak günü bir gün süre 

cek Genel Grev’in yasa dışı 
olduğunu duyuran Devlet 
Bakanı Mehmet Yazar, "3 O 
cok günü yapılacak eyleme 
katılacakların iş akitlerinin 
fesh edilerek ayrıca, savcılık 
laro bildirilecek." açıklaması 
nı yaptı.

Öte yandan Devlet Baka
nı Cemil Çiçek’te tüm Vali
liklere ve Kamu Kuruluşları
na gönderdiği genelgede, ay 
rı yaptırımların uygulanaca
ğını bildirdi. * ; -

Devlet Bakanı Cemil Çi- 
çek'in genelgesi üzerine 
TÜGSAŞ Fabrikasında Ge
nel Müdür Haşan Şahin Cen 
giz, imzasıyla işçilere blrdu

Zonguldak’ta başlayan Ma 
den İşçileri grevine, MESS iş 
çilerinin grevi de eklenince 
1990’rn son günleri grevlerle 
dop dolu bir şekilde geçiyor.

On yılın yükünü omuzların

yuru yayınlandı. Okunduktan 
sonra imzaipnorok geri esrik, 
mesi istenen duyuru şöyle :

"TÜGSAŞ camiasının kıy
metli mensupları olan sevgi
li işçilerimiz, kurulduğu 1955 

da taşıyan işçiler, toplu söz- yılmdan beri siz kıymetli Iş-

HAFTAYA BAKIŞ

Yeni Yıla Girerken
JCairi Qüler

1990 yılım geride sancılarıyla bırakıyoruz.
Yeni yıla değişen dünyada sorunları dolu giren. bir ül

ke görüntüsünde Türkiye.
Bu sorunları çözüme kavuşturmak İçin 365 gün boyun

ca yine koşturacağız.
Ağustos ayında başlayan Körfez krizi, yeni yılın İlk gün 

terinde savaşa dönüşüp dönüşmeme kaygularıyla geçe- 
csk.

Bir yeni yıla girerken barışı arzulamak, barıştan yana 
olmak, insan sevgisine dayanır. Kısacası İnsanı seven, ba 
nşı sever , „

1991 yılı, demokratikleşen dünyamızda, eovcrşfo başlar 
sa umut getirmez. Umutsuzluğa dönüşür tüm düşler,.

Savaş çığlıklarının atıldığı bugünlerde Türkiye’nin barı
şı arzulaması, barıştan yana girişimlerde bulunması ulu
sal çıkarımız gereğidir.

Dileğimiz 1991'in tüm insanlığa barış, özgürlük, mutlu
luk getirmesi. Mutlu yıllar dileğiyle

• BORUSAN, ÇİMTAŞ, ASİLÇELİK FABRİKALARINDA 
BAŞLAYAN GREV SÜRÜYOR. PETROL-İŞ SENDİKASI 
BURSA ŞUBE BAŞKANI İSMET YİĞİT, "GEMİLERİ 
YAKTIK GENEL GREV İÇİN GERİYE DÖNÜŞ SÖZ KO 
NUSU DEĞİL. BUNU HÜKÜMET GENELGELERİ OLA
ĞANÜSTÜ HALLER ENGELLEYEMEZ” DEDİ.

çilerimizle birlikte İyi ve kötü 
günlerimizde birbirimizin 
dert ve sevinçlerine ortak ola 
rak bugünlere gelmiş bulunu 
yoruz.

Bundan önce olduğu gibi 
gelecekte de her türlü dert 
vesıkırtılan elele birlikte çöz 
mek faizlerin olduğu gibi sîz
lerin dei bize yardımcı olaca
ğınız İnancındayım.

Bu nedenle birbirimizden, 
kopuk hareket ötmenin ne 
TÜGSAŞ’a he de camiasına 
bir fayda getirmeyeceği görü 
şündeylz.

3 Ocak 1991 tarihinde ya
pılacağı belirtilen görevi ak
satma hareketlerine siz kıy
metli arkadaşlarımızın. İtibar 
etmeyeceğini umuyoruz.

Ancak, bu şekilde gerek 
sendikal haklara ve kanunla 
ra aykırı gerekse memleketi
mizin ve siz değerli İşçileri
mizin menfaatlerineters dü
şecek tasarruflarda bulunul

ması halinde, ekte belirtilen 
üzüntü verici durumlarla kar 
şılaşılabilinir. Bu durumlara 
muhatap olunmaması İçin,, 
birlik ve beraberliğimizin ve 
iş barışının bir örneği olarak 
3 Ocak 1991 gürü yönetici, 
amir ve İşçilerimizin görev 
başında bulunacağı ümidiyle 
hepinizin yeni yılını kutlar, İş 
ve sosyal hayatınızda başa
rılar diler, sevgi ve saygıları 
mı sunarım."

TÜGSAŞ Genel Müdürlü
ğünden yayınlanan duyuruyu 
işçilerin büyük çoğunluğu im 
zalamadı. Genel Müdür H. 
Şahin Cengiz, sorularımız ü 
zerine "Duyuru Hükümet ta
mimidir. Ben bir emri yerine 
getirdim. Yazılı olarak duyur 
mamdaki amaç Hükümetin 
isteğinin net olarak anlaşıl
masıdır" dedi..

Aynı duyuruya benzer bjr 
başka duyuru da Gemlik Sun 
ğlpek Fabrikasında- kısımla
rın Han tahtalarına asılarak

Devamı Sayfa 4’te

12 Yaşındaki çocuk kendini astı

ACI BIRAKAN ÖLÜM

I
 llıcg Caddesinde oturan 
12 yaşındaki Mehmet Baypğ 
lu adındaki İlkokul mezürü 
bit çocuk, evlerinin salon ka 
pısına bağladığı naylon ken
edini asarak İntihar etti.1 Geçtiğimiz hafta meydana 

«gelen acı olay, Gemlik’te bû 
yük üzüntü yarattı Namık 
Kemal ilkokulunu bitiren Mah

Tik Kaplıca zamdan naıibini 
aldı

Taksi 
ücretlerine
zam

Taksi ve kaplıca fiyatları
na belediye encümenince 
zam yapıldı.

Belediye encümeni geçtiği 
mlz hafta çarşamba günü 
toplanarak, taksi fiyatlarına 
zammı görüştü. Daha öne© 
1750 liradan açılan takslmet 
re fiyatları encümence 2 bin 
liraya çıkarıldı.

Taksiler kilometre başına 
2 bin Hra ücret alırken, saat 
24.00 0.05 arası yüzdp 50 
zamlı ücret ödenecek, 25 kİ 
loya kadar bağajdan 350 II 
ra, fazlası İse pazarlığa tabi 
olacak.

KAPLICAYA
YÜZDE 100 ZAM

Devamı Sayfa 4'te

mut Şayoğlu, bir süre Gazi 
ilköğretim okulu orta bölü- 
Okulda başarılı olamayan öğ 
renelrin kaydı ailesi tarafın
da alındı.

Öğrenildiğine göre bir sü
re de yatılı bir. kur'an kursu 
na devam eden öğrenci pisi- 
koloiik saplantılar içine düş
tü. İlerlemiş yaşına karşı tu 
valetini üzerine yapan Çocu
ğun arkadaşları arasında a- 
şağılanması . bunalımını 
arttırdı. "3

Borusan ve
Çimtaş’ta 
Grevler
Sürüyor

Maderrğşya Sanayi İşyer
lerinde çalışan İşçilerin gre
vi sürüyor.

Otomobil İş, Metal-lş, Türk 
Metal Sendlkalanna bağlı İş 
çilerin başlattıkları grevler 
de binlerce işçi günlerdir iş
başı yakmıyor

İlçemizde de MESS’e bağ 
lı Borusan ve Çlmtaş Işyerle 
rinde 900 [şçl grevde. Orhan 
gazi Asilçelik, Eltem, Gök- 
taş fabrikalarında da grev sü 
rûyor.

Grevdeki İşçiler adına ga-
Devamı Sayfa 4’te

Türkiye'nin ilk özel limcnına tzmel atıldı.

Özal Başbakan Gibi Konuştu
• GEMLİK LİMAN VE DEPOLAMA TESİSLERİNİN TE

MEL ATMA TÖRENİNE CUMHURBAŞKANI, BAŞBA
KAN, BEŞ BAKAN VE MİLLET VEKİLLERİ KATILDI.

Türkiye'nin ilk özel limanının temeli Cumhurbaşkanı Tur 
gut Özal tarafından atıldı. Temel atma törenine Başbakan 
Yıldırım Akbulut, Devlet Bakam Hüsamettin Örüç, Ulaştır 
ma Bakanı Cengiz Tuncer, Dış işleri Bakanı Ahmet Kurt- 
cebe Alptemoçin, Orman ve Köyişleri Bakanı Lütfüllah Ka 
yalar katıldı.

Geçtiğimiz hafta perşembe gürü düzenlenen temel at
ma için görkemli bir tören düzenlendi. HİSDAŞ firması 
tarafından organize edilen törende İzmir'den 25 genç ba 
yan hostes görev aldı. Çok az vatandaşın katıld ğı tören 
limanın yapıldığı Kocaçukur özel olarak hazırlatıldı

Saat 10.30’da liman alanına gelen Cumhurbaşkanı Tur 
gut Özal, Barbakan, Bakanlar ve milletvekilleri yerlerini 
aldıktan sonra ilk konuşmayı Belediye Başkanı Nezih Di 
mili yaptı. Dimili, konuşmasında ilçenin ihtiyacına cevap 
verecek bir limana ihtiyacı olduğunu, bunun BİSAŞ ve 0* 
Gemlik halkının ortaklaşa yaptığını söyledi.

Daha sonra söz alan BİSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Muammer Ağım ülke ticareti hareket eden malların yüz
de 85'inin deniz yoluyla taşındığına dikkat çekerek, "Yapı 
lacak limanın toplam alanı dolgularla 142 bin metrekare 
olacaktır. 696 metre boyunda bir rıhtıma aynı anda beş 
gemi yanaşabilecektir. Tam kapasite kadrolu 130 işçinin 
kadrosuz 120 kişinin çalışacağı limanda modern makine 
ve teczizatla donatılacaktır. Yükleme boşaltma, klavuz- 
luk, römorkör hizmetle, i, deniz haberleşme, depolama hlz 
metleri verilecek. Yatırım tutarı 36 milyar 320 .milyon Ura 
olan bu tesisin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

ÖZAL KONUŞUYOR
Daha sonra söz alan Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 

Gemlik’e her gelişimde farklı, yepyeni bir G:mlik görüyo 
rum” dedi, özal, ilçenin karşı yamaçlarının biralarla dol
duğuna işaret ederek, "Bir tarafta turizm öbür tarafta sa 
nayi, Türkiye'nin her yanı böyle. Artık Türkiye'ye nereden 
girerseniz girin böyle modern bir yapı ile karşılaşırsınız. 
Bir Avrupa ülkesinde olduğunuzu anlarsınız" şeklinde ko 
ruştu.

Cumhurbaşkanı Özal, daha sonra ülkede huzurun bozul 
masını isteyenlerin bulunduğunu, dünyada büyük değişim 
lerin yaşanmasına karşın bizde bazı kişilerin bu değişime 
uyumadığını söyledi.

Özal, ülkeye on yılda büyük hizmetler verdiklerini, daha 
da vereceklerini belirterek, "Ağzımızın tadını kaçırmak Is 
teyerler var. Sakın bunlara uymayın. Bunlar şimdi işçiyi 
kışkırtmakta medet umuyorlar. Biz işçimize enflasyonun 
'üzerinde zam veriyoruz. Ama bunu istemiyorlar. Başlatı
lan grevler siyasi ni.el.k taşıyor" dedi.

TAŞI GEDİĞİNE

MERCİMEK...
Mercimek Çorbası..
Mercimek Lapası..
Merclmet Baklavası..
Mercimek Helvası..
İNSANIN ÖMÜRÇOYU ÖZLEMİ-ÇABASI, "MERCİMEĞİ

FIRINA SALMAK'1...
SALDIKÇA, GEL KEYFİM 4SEL...
KEYİFLİ, NEŞELİ NİCE YlCtAR,.

3nan Janter
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PERSONEL TAŞITILACAKTIR 

BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
PENDİK İŞLETME BAŞ MÜHENDİSLİĞİ

Gemlik Doğalgaz Basınç Düşürme ve ölçüm istasyo
nunda görevli vardiyalı personel taşıttırılacaktır.

Söz konusu iş İle ilgili şartname Pendik İşletme Baş 
mühendisliğinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

İhaleye katılacakların teklif mektuplarını aşağıda belirti 
len evraklar ile birlikte en geç 7.1.1991 gününe kadar 
BOTAŞ Genel Müdürlüğü Güneş Sok. No. 11 Güvenevler 
ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir.

ŞARTLAR :

1— 1 milyon TL.lik geçici teminat mektubu
2— İmza sirküleri
3— Nüfus cüzdan sureti
4— Araç ruhsatı
5— ikamet senedi.

KONGRE İLANI

•S.S. GEMLİK ESNAF ve SANATKARLAR KEFALET 
KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Sayın Ortaklarımız;
Kooperatifimizin 1990 yıiı olağan-Genel -Kurul toplantı

sı 26 Ocak 1991 tarihine raslayan Cumartesi günü saat 
11'de kooperatifimiz merkez binası dernek salonunda aşa 
ğıdaki gündem gereğince yapılacaktır.

Bu toplantıda ekseriyet temin edilmediği takdirde ikinci I 
toplantı ayni gündem ile 9 Şubat 1991 tarihine raslayan 
Cumartesi günü ayni yer ve saatte yapılacaktır.

Ortaklık cüzdanınızla birlikte toplantıya teşrifleriniz ri-, 
ca olunur. ’ . .

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1— Açılış
2— Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu
3— Kooperatif Başkanının açış konuşması
4— Yönetim Kurulu Çalışma raporunun okunması flı
5— Denetim Kurulu Çalışma raporunun -okunması
6— Hesap raporlarının okunması
7— Raporların müzakeresi -ve oylanması
8— Yönetim ve Denetim kurullannınJbrası
9— 1991 yılı tahmini-bütçenin okunması

10— Okunan bütçenin müzakeresi ve oylanması
ll—Dilekvetemenniler/kaparış. . a-

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış ^olduğum- Nüfus 
cüzdanımı kaybettim. - Hükümsüzdür.

■ Metin UMUL

SIRASI GELDİKÇE

Gele, Gele, Gele... İskele. İs Gele... . -
Jnan 3amer

Kocaçakur'daki 104 dönüm araziye fabrika kurma giri
şimi..

Gemlik iskelesinin her geçen gün yükünün artması, şe 
hir trafiğini olumsuz yönde etkileyen tahmil tahliye yoğun 
luğu, bir önlem oıarak kocaçukur’da liman tesislerinin 
Belediyece düşünülmesinin öğrenilmesi..

Gemlik -Belediyesinin bu tasavvuru .üzerine, henüz Bele 
diye ile ortaklık resmen kurulmadan, ortaklık kurulmuşça 
sına alınan teşvikler...

Resmi. Gazete yayınlan kanıtı...
Nedir bu demeye kalmadan, mademki iskele, yerimize 

İskeleyi biz yapacağız cevabı.
—Hayır efendim.. Belediye olarak iskeleyi kooaçukur'a 

biz yapacağız mukabelesi.
—Belediyede varmı iskeleyi yapacak güç. Birkaç mil

yar lirayı bu işe nasıl yatırabilir sorusu.
—Mülklerimizi, Terme’yi-Tibel’i icabında satacağız. Be

lediye.'olarak iskeleyl-blz yapacağız'da ısrarlı davranış.
»Sonra..-koca çukuru kamulaştırma kararı..

Kamulaştırmayı gerçekleştirmek ve vazgeçirebilmek 
UçIrS BİSAS’ûa'yüksdk değerle verilen emlak vergisi beyan 
lan..

Su derinHği'bakrmındarr kocaçukurun sığı olduğu, liman 
ve.,depolama tesislerine müsaait olmadığı yolunda edini
len -düzmece? raporlar...

. fiett yandan, kocaçukurun 36 kulaçtık derinliğe sahip 
olduğunu gösterir, Deniz KuvetleniısOşînografi arşivleri;.’

Belediye Meclisinde.görüşmeler, oylamalar. Önce kdrşı 
kayan,-iskelenin Belediyece yapılmasmıüsteyen-muhalefet 
gurubunun İttifakı.

Hele bir1 tapuyü alalım da, teraneleri..
' Koşmalar, koşuşturmalar, Ağam'-dön Bey'im den telefon

^rSAYlN DOSTVE MÜŞTERİLERİMİZİN YENİ, 

YILLARINI KUTLAR» SAYGILAR SUNARIZ,

ÇAVDAR VİDEO

• ■ s n
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. NÖ. 2/A fıCGEMLİK 

lar. Etkililerle, yetkililerle yakın dirsek temasları. Tükürdü 
ğünü yalatmalar.

Gemlik sevgisi dillerinden düşmeyenler de, sözde top
lum yorarını gözetenler de, velhasıl) mangalda kül bırak
mayanlarda, yelkenlerin fora edilişi....

Muhalefet ittifakının çözümü. Onbir ANAP müsbet oyu
na iki. ilave Bir çekimser, bir red oyu.

Siya, siya, yavaş yavaş iskeleye varış ve yanaşış.
Kurulan Ortaklık. Onaylanan Anasözleşme. Tüm uyan

ları dikkate elmama. Dikte ettirilenlerin kabulü. İlk aşa
mada %25 verilen Pay. Kuvveden f>He geçişin ilk adımın 
da bir sermaye artırım kararı. Belediye hissesinin %12.5 
a düşüşü.- Liman çalışmaya başladığında bir, bir - daha 
sermaye artırımı, pay binde.bir, onbir de. bir. Sonunda 
Belediyeye ceketini alıp çıkma. Allah izin verir ömrümüz 
olursa durumu hep birlikte göreceğiz.

Beklenen mutlu gün. 27 Aralık. Perşembe. Olacaktı ol- 
mayacaktf-sıkıntının stresin? beyin' travmaları, geçirten 
Lohdra'ieıb' koşturan büyük ^üzüntülerin bittiği gün.

Bir mutlu günün •'anısına Tören.; Şölen. Bando mızıka.
Ç'öfikpaias’ta 'yenildi, içildi...
Devlet'Büyükleri huzuru ile, alkışlarla, atıldı , sığı iddia 

edilen yere sağlam kazık.
Gemük'imize .kazığı: attıranlar, kazığı -atanlar yaşarken- 

de,'yaşamları sonunda da : hiç unutulmayacak.- Halkın 
yararını'yansıtan 'tek oyun sahibi' Sn; Saddilâh Sözer'de 
unutulmayacak. ’

¥AZ.<. YAZIK...
Gemlik'iri99 yıllık'deniz gelirlerim kasalara dolduracak 

sıni2 omâ.-'Çakdn yıldırımlar, hiçbir zaman dydınlotamayo 
cak friazr ve atinizi.

Yine'de *hayırlı,u’uğürlu olsun.

ÂRSIAN
jicaret

. PRELLİ BAYİİ ! ... ... ,.

"DEMİR' ÇİMENTO İNŞAAT *' ‘J'
MALZEMELERİ TİCARETİ

SAYIN DOST ve MÜŞTERİLERİMİZİN^ YENİ ' YILLARINI 
. •_ ■ J ; ‘ı?

^KUTLAR*- SAYGILAR «SUNARIZ.

. A , İSMAİL ARSLAN

ULUDAĞ SÜTHANESİ
İSMAİL - OSMAN EMEÇ |

SÜT - YOĞURT -T. YAĞ 
PEYNİR ÇEŞİTLERİ

BAL - YUMURTA - ZEYTİN
BEŞLER - MARET YASİN ET MAMÜLLERİ

SUCUK - SALAM'--'PASTIRMA 
TOPTAN VE PERAKENDE

YENİ YILINIZI CANDAN KUTLAR, 
MUTLULUKLAR DİLERİZ, 'i /■ i 

i

Ter : 11151 Ev.-': 13493-14982
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No. 31 GEMLİK

S EMREKUNDURA

SAYIN DOST ye MÜŞTERİLERİMİZİN. YENİ

- KILLARINI KUTLAR, SAYGILAR 'SUNARIZ.

FEDAİ EMRE

KALİTEDE, ŞIKLIKTA TEK İSİM

PAZAR CAD. NO. 1 TEL : 14114 GEMLİK DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN YENİ YILINI 

. CANDAN KUTLARIZ.

SALİH ve .METİN ÜNGÖR

SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN^ YENİ 

YILLARINI KUTLAR, SAYGILAR SUNARIZ. ,

GÖZDE KEBAP SALONU 

BAKİ KÜTAHYA

TEL : 11508 - GEMLİK

DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN* YENh YILINI

e A -ÜIANDAN KUTLARIZ.

DAĞI KARDEŞLER
KERESTE ve» AMBALAJ SANAYİİ 

K ISMET DAĞı OĞULLAİRI

Orhangaziı&UNa. 90 Tel : 11205 ..GEMLİK

Y^ni yılınızı kutlar, 
mutluluklar dilerir.

Güzel Nakliyat
> Faruk güzel
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•• En iyi dileklerimizle, üyelerimizin ve halkımızın yeni 

yıllarını kutlar, daha?noHnice başarılı ve sağlıklı yeni 

‘yıllar' -'geçirmelerini dderiz.

Saygılarımızla
GEMLİK ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER

DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Eni yi dileklerimizin dost ve Gemlik halkımızın Yeni 
yıllarını Jcutlar, daha nice sağlıklı ve mutlu yıllar 
geçirmesini dilerim.

Saygılarımla
DOĞRU NAKLİYAT

Emi'c tyağ'uı

Değerli Halkımızın
Yeni yıllarını candan 
kutlar, sağlık ve mutluluklar 
getirmesini dileriz.^

DYP
İlçe" Yönetim Kurulu

1990 Yılının ülkemize ye 
tüm insanlığa huzur getirmesi 
dileğiyle Gemlikli hemşehrileri
mizin yeni yılma kutlarız.

ANAP
İlçe Yönetim Kurulu

Yeni yılınızı mutluluk, sağlık 
ve başarı dileklerimizle kutlarız.

KÖRFEZ
Matbaacılık ve Ambalaj San.
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SAHİBİ VE SORUMLU MUDUR

KADRİ GÜLER F 
fi

Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Güra»f PeM* 
No. 5 - Tlf : 14223 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Soneyi

SAYFA :

Hükümeti genel grev korkusu Taksi ücretlerine zam Özal başbakan gibi kenuştul
işçilere duyuruldu.

TÛGSAŞ ve Sunğlpek Fab 
rikalarında çalışan İşçilerin 
bağlı oldukları sendika Pet- 
rol-lş’in Bursa Şube Başkanı 
ismet Yiğit, genel grev kara
rının işçilerden gelen bir ses 
olarak niteledi. Yiğit şunla.rı 
söyledi : ,

"Artık gemileri yaktık. Ge

riye dönüş söz konusu değil
dir 3 Ocak günü için alınan 
Genel Greve tüm arkadaşla
rımızın yüzde 100 oranında 
‘katılacağına inanıyorum. 
Çünkü genel grev istemi işçi 
(erden gelmiştir. Bunu hükü- 
mit genelgeleri, olağanüstü 
haller engelliyerçiyecek- 
tlr."

Öte yandan Terme Kaplıca 
sına da zam yapıldı. Daha 
önce 2500 lira olan banyo fi 
yatı 5 bin liraya çıkarken, 
tır 2 bin’den 3 bine, 7 yaşın 
dan küçük çocuklar bir lira

dan 3 bin liraya. asker ve 
öğrenciler bin liradan 3 bin 
İkaya. sabun 300 liradan 500 
liraya çıktı. İlk kez açılan sa 
unanip ücreti de saati 15 
bin lira olarak kabul edildi..

Borusan ve Çimtaş’ta grevler

Acı bırakan ölüm
Sorunlu kişiliği küçük 

Mahmut'u anne ve babası
nın bulunmadığı bir sırada in 
tlhara itti. Küçük kardeşine 
sık sık intihar edeceğini söy 
leyen.cocuk, kardeşinin de 
okula gitmesini fırsat bilerek 
evde, yalnız olduğu bir sırada 
çamaşır ipini sglon. kapısın-

daki soba deliğine bağlıya
rak bir sandalye üzerine cık 
tı ve .ipi boynuna geçirerek 
kendini böşluğa bıraktı.

Okuldan dönen küçük kar 
deşin ağabeyinin! asılmış 
görmesi üzerine komşular 
yardıma koştu ama acı son 
değişmedi.

zetemize açıklamada, MESS 
in katı tutumu nedeniyle 
grevlerin başladığı belirtile
rek, "10 yıldan beri biz işçi
lerin ücretleri dondurulmuş, 
ikramiyeleri 4’e düşürülmüş, 

artan hayat pahalılığı karşı
sında boğazımıza inen lokma* 
küçülmüştür, Kamuoyuna iş-

çilerin çok ücret istiyorlar di 
yen işverenler ortalama ücre 
tin 300 bin Hra ojduğunu ha

tırlatırız^ denildi.
Halktan destek bekledikle 

rını söyleyen işçiler. "hakkı
mızı alana değin greyi sürdü 
receğiz” diyorlar.

Başbakan Yıldırım Akbulut’ta, ülkenin genel durumu 
hakkında bilgiler verdi. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Ulaş
tırma Bakanı Cengiz Tuncer'e plaketler verildikten sonra 
ilk temel taşı Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından del 
nize indirildi.

Çatak Giyim

SAYIN DOST ve MÜŞTERİLERİMİZİN YENİ 

YILLARINI KUTLAR, SAYGILAR SUNARIZ.

Aii Çatak ve Oğulları J

Oemirsubaşı Mh. Mesudiye Sok.
Otel Umurbey Altı Tel: 12075 Gemlik I

Mutluluk dolu
bir yıl dileğiyle
sağlıklı ve
HasanlI günler dileriz. -

Bursa iplikçilik A.Ş

• u,„ • • ! ’, tV •

Gemliklilerin —j
Yeni yıllarını kullar, I
sağlık mutluluk, huzur dolu 
günler getirmesini dileriz. .

GEMLİK LİMAN ve J
Depolama |
işletmeleri A.Ş. I
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YILı 1 7

SAYI : 890

Fiyatı 500 Lira KDV dahil

Gazetemiz Basın Ahlak 
Yasasına Uyar.

k gembik
KÖRI-F7 Bi HnE Kas

I HAFTALIK SİYASİ GAZETE

________________ KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1975

Nişan. Nikâh DBftttr 
ve

Sünnet Davetiyeleri 
1 Saatte

teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık
Tlf : 11797 Gemlik

Belediye Başkanı öncü olmak için söz verdi

Kollat Sıvandı
> BELEDİYE BAŞKANI NEZİH DİMİLİ. ÇANAK ANTEN İÇİN HALKTAN BÜYÜK İSTEK GELDİĞİNİ, ARAŞTIRMALA 

RA BAŞLANDIĞINI SÖYLEDİ. İLÇE HALKININ YARDIMLARIYLA EN KISA ZAMANDA ÇANAK ANTENİN TAKI

LACAĞINI SÖYLEYEN BAŞKAN, "YAPIMCI FİRMALARDAN TEKLİF ALACAĞIZ" DEDİ.

Gazetemizin çanak konu
sunda yaptığı yay nlar ss» ge 
tirdi. Belediye Başkam Ne
zih Dimili.- ilçeye çanak kon
ması içli öncülüğü kabul e- 
dsrek, en kısa zamanda so
ruca gidileceğini söyledi.

ilçe halkından gelen yoğun 
istemler karşısında. Gemlik 
e de çanak anten konmas' 
için görüşlerini aldğımız si
yasi parti, esnaf ve tüccar 
temsilcileri soruna olumlu 
bakmışlar, ancak İşi başlata 
cak bir öncünün bulunmama 
sı ne deriyle çanak konusu 
aylardır sürüncemede kal
mıştı.

Yeni yıla girmeden önce 
Bursa Kültür Sana; Vakfı, İz 
nik Esnaf ve Sanatkarlar 
Derneği, Orhangazi Belediye 
si, Mudanya Belediyesi belde 
rine çanak antene kavuştur
muşlardı. Bu gelişmeler üze
rine gazetemizin konuyu ye
niden gündeme getirmesi so 
nucu. Belediye Başkanı Ne
zih Dimili, Çanak- için öncülü 
ğû yapacağmrsöyiedl.
HALKIN YARDIMI GEREKLİ

Gazetemize özel bir de
meç veren Belediye Başkanı 
Dimili, ilçe halkından çanak 
anten için yoğun İstek geldi
ğini belirterek' şöyle konuş
tu :

"Biz çanak anten konusu

KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE'SİNDE SÖZLEŞME.

İşçiye Yüzde 85 Zam
Küçük Kumla belediyesinde çalışan 7 işçi için Beledl- 

,ye JşjSendlkası ile Belediye arasında toplu .sözleşme im
zalandı.

Geçtiğimiz hafta içir de .imzalanan- toplu sözleşmeden 
yararlanan-7 işçinin maaşlarına yüzde £5 zam yapıldığını 
söyleyen Belediye.Başkam Eşref.Güre, "yapılan sözleşme 
.ileişçimize en İyisini verdiğimizi-sanıyorum. Geçici 13 
İşçimizin durumu ise Şubat ayı Meclis'toplantısında görü 
şülerek durumları İyileştirilecektir" dedi. .

Küçük Kumla Belediyecinde yapılan toplu sözleşmeye 
göre işçiler şu haklan, elde etti.

Eski Yeni

Evli 2 çocuklu bir kişinin çıplak aylık ücreti 500 861.000

Aile yardımı 80 bin 88.000
Çocuk yardımı 15 bin 17.500
Sorumlu zammı (Gün) 100TL. 250
Kıdem zammı 100 TL. 200
Yakacak yardımı 250 bin 500
Bayram Harçlığı 30 bin 60

Devamı Sayfa 4’te.

na her zaman sıcak baktık. 
Ancak, yasal bazı konuların 
açığa çıkarmasında yarar gö 
rüyorduk. Muhalefet partileri 
ne alt belediyelerin daha du 
yadı hareket etmesinde ya
rar vardır. Çevremizde yapı
lan çanaklar mahkeme ka
rarlarına dayatıldı.' Bursa 
Kültür Vakfı çanağın mahke
me ile tesis olmadığiri’belge 
IsdLKonuya herkes iyimser 

bakıyor. Biz de halkın * İste
mine kulak vererek, yardımcı 
olmaya çalışacağız. Bunun

Genel grevde işçiler çağrıya uydular
GEMLİK İKİSİ BÜYÜK SINAVI KAZANDI

Ülke çapında-* uygulanan 
bir günlük genel grev-karan 
na llçemrzdeki sendikalı işçi 
lerln yüzde 90*ı katilde İşçi
ler büyük-sınavlarını başarı 
iie • verdilere

Türk-lş ve Hak iş Konfede 
rasyonlarmın çağrısına uya
rak İşe gitmeyen işçiler, 
Türk'işçi sınıfı tarihnde en i 
büyük eylemlerini başarı ile 
(eştirdiler.

Ülke -çapında yüzde 90 ba
şarı sağladığı saptanan İşe e 
gitmeme eylemi -ilçemizde de 
aynr oranda gerçekleşti. İlçe 
deki Türk-iş’e bağlı. Sunği-

Için Bursa Kültür Sanat Vak
fı, Orhangazi, Mudanye Bele 
diye Bakanlarıyla görüşüp 
bilgi alacağım. Teknik kişile
rin görüşleri ve önerileri so
nucu çanağın konacağı ye l 
saptayacağız. Daha sonra i- 
şln parasj yönüne yönslece 
ğiz."

ANTEN ALMAYIN
Belediye Başkanı Dimili, 

İlçe ve çerenin de yararlana 
cağı çanak maliyetinin orta- 
İaya çıkmasından sonra ilçe 

çapında yardım kampanyası 

pek, TÜGSAŞ, BP. işçileri 
yanında, Genel iş Sendikası 
na bağ'ı Belediye işçileri 3 
Ocak günü uygulanan eyle
me katldılar.

"3 Ocak sabahı erken sa 
otlerde kimliği bilinmeyen 
bir kişi Belediye Otobüsleri
nin garaj kapısını zinciıle ki
litledi. Memur statüsünde ça 
lışan soföıler araçları ^ka
ramadıkları içn seferler saat 
9.00 dağin okşadı. Zincirin 
kesilmesinden sonra sefer
ler düzgün olarak başlcdı.

Aynı gün TÜGSAŞ ve Sun 
ğipek fabrikalarında da işçi-

Mahkemelerde 
2566 Dava 
Karara 
Bağlandı

Gemlik Adliyeslnde 1993 
yılında 2566 dava karara bağ 
Idndı.

Yetkililerden aldığımız 
bilgilere göre Gemlik Sulh 
Hukuk, Sulh Ceza, Asliye Hu 
kuk, Asi ye Ceza, Tapulama, 
İcra Tetkik, icra Ceza Mahke 

mele; inde 1990 yılına sarkan 
ve yeni açılan 3467 davanın 
2566 tanesi yargıçlarca kara 
ra bağlandı. 1991 yılına ise 
931 dava aktarıldı.

1990 yılı İçinde en çok da 
va Asliye Hukuk Mahkeme
sinde açıldı. Bunu Sulh Hu
kuk ve Asliye Ceza Mahke
meleri 637 dava ile takip et- 

Devamı Sayfa 4’te

başlatacaklarını kurula
cak bir heyetle yardımların 
toplanacağını belirterek,
"Belediye bütçemizde bu ko 
nu/a ayrılmış bir ödenek 
yok. Çanağı ilçe halkı ve ku 
ruluşların yardımı ile kuraca 
ğımızı sanıyorum. Bunun için 

vatandaşlarımızın anten * ve 
yükseltici masrafını bir süre 
ertelemeleri, buraya verecek 
leri parayı yardım olarak 
vermelerini arzuluyor" şek
linde konuştu.

ler ’s tası yapmadı. 1 IG- 
rev başında bulunurken, fab 
r ka üretimin devam etmesi
ni sağlamaya çalıştılar. TÜG 
SAŞ ve Sunğipek Fabrikala
rında önemli birkaç bölümde 
çalışması zorunlu ünitelerin 
İşçileri işbcşı yaptı.

Be edi/e Temiz.ik işleri ve 
Fen işleri işçileri ile geçici 
işçiler genel grev kararına 
uyarak İşbaşı yapmadılar. 
Su İşletmesinde görevli nö
betçi işçiler İşlerine devam 
ettiler.

EORUSAN fabrikasında 26 
Ardık günü başlayan grev 
nedeniyle işçil rin işbaşında 
bulunmaması i'e Gemlik’te 
yaklaşık 2 bin İşçi genel 
gr;y eylemine katıldı.

Devamı Sayfa 4’te

Gazi 
İlköğretim 
Futbolda
Şampiyon

İlçemizdeki orta dereceli 
okullar arasında futbol kar
şılaşmalarında Gazi İlköğre
tim Okulu grup şampiyonu 
oldu.

Geçtiğimiz hafta İlçe saha 
sındo Umurbey Abdullah 
Fehmi Ortaokulu ile karşıla
şan Gazi llköğıetlm takımı, 
karşılaşmayı 3 0 kazandı.

Grubunda şampiyon olan 
Gazi ilköğretim takımı Bursa 
da yapılacak gruplar şampi
yonasına katılacak.

Belediye Başkanı Yapacaklarını Açıkladı.

“1991 AtılfflPYılı Olacak”
• 1991 YILINDA HAMİDlYE ve OSMANİYE MAHALLELE 

RİNİN ARA YOLLARININ TAMAMININ BİTİRİLECEĞİ 
Nİ, MEZARLIK YOLUNUN BETON PARKE DÖŞENECE 
ĞİNİ SÖYLEYEN BELEDİYE BAŞKANI, "İKİNCİ KORDO 
NA AYRILAN ÖDENEKLE ŞEHRİN GÖRÜNÜŞÜ MO
DERNLEŞECEK" DEDİ.

• Su ŞEBEKESİNİN BİTMEK ÜZERE OLDUĞUNU SÖY
LEYEN BELEDİYE BAŞKANI, MANASTIR MINTIKASIN 
DA BULUNAN KONUTLARA BU YIL SU BAĞLANACA 
ĞINI MÜJDELEDİ. DİMİLİ, YENİ PAZAR YERİNE ÖNÜ 
MÜZDEKİ AYLARDA GEÇİLECEĞİNİ, ÇARŞI DERESİ
NİN ISLAĞININ TAMAMLANDIĞINI SÖYLEDİ.

Belediye Başkanı Nezih Dimili, 1991 yılında ilçenin bir
çok sorununun çözüme kavuşacağını, başlatılan işlerin 
tamamlandığını söyledi.

Devamı Sayfa 4’te

Belediye 1990 da 17 Milyon
Lira Ceza Topladı
£ Belediye Zabıta Müdürlüğünce hazırlanan raporda, 

1990 yıl.nda 613 vatandaşa zabıt tutulduğu bildirildi 
Geçtiğimiz yıl 670 ekmek, 57 kangal sucuk, 315 kg. 
portakal toplatıldı. 3 fırın - 3-7 gün süreyle eksik gra- 

majlı satış yaptıkları nedeniyle kapandı.

Gemlik Belediye Zabıta 
Müdürlüğünce hazırlanan 
bir raporda, 1990 yıhrdaki 
çalışmalara yer verilirken.l 
613 kişiye zabıt tutulduğu vel 

yıl içinde 17 milyon 473 lira-1 
lık ceza toplandığı bildirildi. ■

Zabıta Müdürü Osmarr A- ' 
car tarafından hazırlanarak 
Belediye Başkanı Nezih Dimi 
ll'ye sunulan rapora göre, 
613 kişi hakkında tutulan za 
bit nedeniyle Belediye Encü
meni 12 milyon 193 bin Ura

iş Bankası 
Kuruluşunun 50/I
Yılını Kutladı

Gemlik İş Bankası Şubesi
nin kuruluşunun 50 yıldö
nümü törenle kutlandı.

Geçtiğimiz hafta Çarşam
ba günü Banka içinde düzen 
lenen kutlama töreni nede
niyle iş Bankası çiçeklerle 
doldu. Banka Müdürü Ce
mil Çiloğlu İş Bankasının 
ilçede ilk kurulan Bankalar
dan olduğunu, hizmetine mo 
dem bankacılık anlayışı ile 
devam ettiklerini söyledi.

TAŞI GEDİĞİNE

DAVET...
; FOL YOK, YUMURTA YOKKEN.
' BELEDİYE, GIYABINDA GÖSTERİLDİ İSKELEYE OR
TAK, ÖNDER,

İŞ RAYINA OTURUNCA..
BELEDİYE KİMMİŞ? VARLIĞI NE EDER?.
BAKSANIZA HALKI DAVET, YALNIZ MÜTEŞEBBİŞ

SN. AĞIM’DAN,
TABİİ, YİYECEK BİR ASIR ÜZÜMÜ BAĞRI T) AN..

3rı*m Jamer

para cezası öngördü. Beledi 
ye Zabıta memurları ise S 
milyon 280 bin liralık peşin 

'Spora cezası topladı. Böylece, 
A1990 yılı içinde toplam 17 
Fmilyon 473 lira ceza geliri 
[elde edildi.

Belediye Encümeni geçti
ğimiz yıl içinde İki fırına ek
sik grama|lı pide sattıktan 
nedeniyle 7 gün, bir firma 
da 3 gün kapatma cezası uy 
guladı. Raporda, ruhsatsız 
çalışan işyerinin mühürlendi 

fcği, bir apartmanın pie eu gi
Devamı Sayfa 4te

5* Fen işlerinde
• Hizmet Verecek

Fatihli Geldi
Belediyece Fen İşleri Mü- 

dür.üğü hizmetlerinde kulla
nılacak olan BMC marka 
"Fatih" kamyonu İlçemize 
geldi.

160 milyon Iraya satın ab
ran ikinci Fatih damperli 
kamyon İle birlikte Fen İşle
rinde 2 adet kamyon, 1 a- 
det eder. 1 silindir, 1 adet 
beton işinde çalışan traktör, 
1 kamyonet' bulunuyor.
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gemUlk
KÖRFEZ SA.VFA 2

GÜRLE İŞHANINDA 3. KATTA 143 NOLU İŞYERİ ve 

ORHANGAZİ CADDESİ ÇORUM APARTMANINDA 4.

KAT 25 NOLU DAİRE SATILIKTIR.

Tel : 20171 GEMLİK

SATILIK DAİRE

PAZAR CADDESİ ÖMÜR SOKAK NO. 4/5

35.000.000 TL. TEL : 21797

Gemlikliler Müjde
Seçkin firmaların ürünle

riyle hizmetinizdedir

ÇATAK GİYİM
Sizin Mağazanız

sağlık köşesi

SATILIK DEMİf^)OĞRAMA

i VE PULLUK İŞLERİ ÇALIŞIR VAZİYETTE 
DEVREN SATILIKTIR.

•' Kil.. ■)/;. J jU
Tel- : 27-14 , \ . i ORHANGAZİ

Ali Çatak ve Oğullan 

Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sok.
Otel Umurbey Altı Tel: 12075 Gemlik ’

HAZIRLAYAN

Dr. ALİ ÖZGÜR

•-0< >

lapon Soba Ih»’ 

i; Kullananlara Müjde..!
• Shell Firma tarafından 

Türkiye'de İlk kez İthal edilen 

Özel Sıvı Soba Yakıtı

■^;jîî!^klER0$EN Geldi '
jj föf M;-t • rş * SiAnbıîlı V.--* / ;*y .•*••• ■ , ; • . * v '

ft:< 3TK Vf'uAAs i? . :v: ; • ? o- . ‘ ••

o3 w. r iğ Litrelik özel tenekelerde

Ol9ff rA-v<» u satışa başladık.
< jb>î mtyıurttoıri efidoY oy * non. hiicrf ■ • ••■■<

rtfcŞ <!BS n.: MI İ.-'Q-.: ,'n; Û«t ût-J .* 
.OSlyöiS .’fiöignî f-or•».•» d rf 1 jlı.// ,ı--: i ..-'ı ■. . ’

AYKUT; TİCARET
f j. Timur 5- Osman Korun

Hamidiye Mah. Han Arkası Sok. No. 3/1 Gemlik
ö ni » Tel 13647 - 12566
y '.-O '’' ÛJİU3;?; o:>:-
Iaftrîrtn'; d' .-.iyi vn-!' e* ' '■' ■ t"""

Defterdarlıkla Anlaşmalı

İKÖRFEZ
b el. Matbaacılık

-sû

..J .Mtüka
ffl * PERAKENDE SATIŞ FİŞİ

i

* ADİSYON
* SEVK İRS ALI YESI
* TAŞIMA İRSALİYESİ
♦MÜSTAHSİL MAKBUZU
* GİDER MAKBUZU

Ayrıca Nişan, Nikah, 

Düğün, Sünnet 

Davetiyeleri ve 

Her Türlü
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

Kolla;en Hastalıklar
Kollajen hastalık, bağ dokusu Ne damarlarda ve da

marların çevresinde yaygın iltihabı hücre yoğunlaşması 
ve "fibrinoid" bir ölü doku ile karakterize, ortak labora
tuar bulguları ve benzer klinik özellikleri olan bir grup 
hastalığın ortak adıdır. Bu hastalık grubu terimi ilk defa 
İ942 yılında kullanılmıştır.

Kollajen hastalıklar grubuna giren ve "klasik kollojer. 
^hastalıklar" olorak kcrbül edilen hastalıklar 'şurJardıı. Sis 
temik lupus eritematozus (SLE), Fropressit sistemik skle 
roz (PSS , Dermato/polymiozit (DM/PM), Romato d artr't 
(RA) ve Periarteritis nodoza (PAN)’dır, Kollaj:n nastal.k 
olarak kabul edilmeyen ancak bazı özel ikleri klasik koEc 
jen hastalıklara benzeyen hastalıklar vardır. Bunlar şun- 
laraır : Serum hastalığı, Loefler pnomonisiı Tromboangi 
tis ibliterans, kolitis ülseroza, Pemfigus, Anaflaktoid pur 

, pura, Glomerulorefrit, kötü yüksek tansiyon, Enitema no 
dozum, Sprkoidoz ve Behçet hastalığı.

KoJajen hastalıkların, sebebi kesin olarak belli değildir. 
Ancak sebep olduğu düşünülen faktörler üç grupta top
lanmaktadır., ,

Çevresel faktörler : Hastalıkların gelişmesinde rölü ol
duğu gösterilen çeşitli maddeler vardır. Bunların başında 
ilaçlan gelmektedir.:. Özellikle bazı tip viruslar ve bakteri 
ler unutulmamalıdır. Bunlardan başka güneş İşınları ve 
beslenme özellikleririn de rolü vardır.

Yapısal özellikler : Bu öze liklerin cinsiyete bağlı ola
rak ortaya çıkan farklardır. Ko.lajşn hastalıklarda kadın 
sıklığı belirgin olarak, yüksektir. Bu fark, cinsiyet hormon 
larının immun cevap üzerinde etkisi ile açıklanmaya çaj 
şılmaktadır. Erkek hormonlarının tersineöstrojenlerir İm- 

I rnun düzensizliğe vö dengesizliğe neden olduğu ileri sü
rülmektedir^;. ! J ■ £ ‘11 ' / '' '

Genetik özellikler : Birçok çalışmalarda hastaların bi
rinci derece akrabalarında bu gruptaki hastalıkların daha 
sık olarak . gelişebiidjğipi gösterrniştir..

Belirtilen bu faktörlerin muhtemelen bi;İlkte hastalıkla 
nr gelişmesinde rol oynadığı ileri sürülmektedir. Ancak

• muhtemöldn köllajen has.alığın meydana geleceği kişinin 
çeşitli yapısal özellikleri İle belirlenmektedir.

5 'Kollajen hastal/klarda ÇQk çeşitli belirti ve, bulgular var 
dır ve bunların bir kısmı ortak bulgulardır. Aynı belirti ve 
renk değişimi, adale ağrıları, eklem ağrıları, zature, kalp

. ya bulguyu çeşitli kollajen hastalıklarda görmek mümkün 
dür. Ancak ;bu semptom ve bulguların, duyarlılığı ve özel 
liği hastalıklara göre değişmektedir. Belli başlı belirti ve

- bulgular şunlardır. Güneş duyarlılığı, kaşıntı, şişlik, saç 
dökülmesi, mide ülseri, deri altı nodüller, derinin aşın 
damar tıkanıklığı, gangren, yüksek tçmsiyon, nehrit (böb
rek hastalığı), katarakt, ruhsal bozukluklar, ağızda yara
lar, sarılık ve daha birçok belirti ve bulgular. Bunlardan 
başka ateş, kilo kaybı gibi genel semptomlar da sık ola 
raK görülmektedir. Kollajen hastalıklar müzmin hastalık
lardır. Daha çok genç kadınlarda ve 30-40 yaslarında or 
taya çıkmaktadır. Dalgalanmalar gösteren bîr seyir var
dır, haftalık her zaman ilerleyici olmayabilir.

Bu hastalıklarda tümör gelişimi de önemli bir özelliktir.
Teşhisi Sistemik Tupus eritematozus ve Romatoid art- 

rit'in teshilinde-yararlanılan tüm tanı yöntemlerinden fay 
dalanılmaktadır. Diğer kollajen hastalıkların tanısı ise 

-iyi bir klinik değerlendirmenin laboratuar bulgulan .la 
özellikle immünolojik bulgularla, birleştirilmesiyle rahatLk 
la kûnabilmektedir.

Sıcak kış günleri dileğiyle.

..TflV.İ] 
arör-

1 günde davetiye basılır.5^a-M.IÖAa':0fclöIÖ 4PA tu K. MA-. *
Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemi ik

S (SİM DÜZELTMESİ

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.12.1990 tarih 
1990/594 esas 1990/609 karar sayılı ilamı ile Salde olan 
ismim Salde Zuhâl olarak tashih edilmiştir.

ACELE
SATILIK DÜKKAN

Pazar Cad. Cafnlıca Soklfc 'Nö. $ 25 metrekare
Tel ■: 1.0159 GEMLİK
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GAYRİ MENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ

MEMURLUĞUNDAN

Dosya No. 1990/22

Şuyun İzalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 

25.9.1989 tarih ve 989/407 sayılı karar gereğince satılma 

sıra karar verilen aşşağıda belirtilen gayri menkul açık 

artırma İle.satışa çıkar.lmıştır,
Gemlik Tapu sicilinde 'kayıtlı Tapunun Orhaniye Mahal 

lesı koyıknane mevki Pafta 8, Ada 15. Parsel 37, Schife 

392'de kayıtlı 12/78 orsa paylı 2 nolu bağımsız bölüm da 

ire ile eklentisi kömürlük 125.000.000 TL. bedel i.'e satışa 

çıkanlmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI :
1— Satış 18.2.1991 Pazartesi günü saat 14.00’den 14.20 

e kadar Adliye Yazı İşleri Müd. Odasında açık artırma su 

retlyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 

%75'ni ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuunu 

. ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böy

le bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahüdü 

baki kalmak şartı ile 28.2.1991 Perşembe günü saat 14.00 

den 14.20'de ikinci artırmaya çıkarılacaktır.
Bu artırmada da rüçhanlı alacakların alacağını ve sa

tış masraflarını geçmesi şartiyle %40 nisbetinde artırana 

ihale olunacaktır.
Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin %20 nisbetinde 

pay akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temi 

nat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para ile 

yapılır, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 

verilir, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin irtifa hak 
kı sahiplerinin bu gayri menkul üzerindeki haklarının hu 

susîyfe faiz ve masraflara dair olan iddialarını belgeleri/ 

le birlikte onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazım
dır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça 

paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içersinde öden 
mezse İ-I.K.nun 133‘pcü maddesi gereğince ihale feshedi 

lir. İki ihale arasındaki farktan ve %30 faizden alıcı ve 

kefillerin mesul tutularak hiçbir hükme hacet kalmadan 

kendilerinden tahsil edilecektir.

Şartname ilan tarihinden itbaren herkesin görebileceği 
bir yere dairede asılı olup, masrafı verildiğinde isteyen 

alıcıya bir örneğinin gönderileceği, satışa iştirak edenler 

şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla

cakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1990/22 sayılı 

satış dosyamıza başvurmaları, Dsllaliye, Damga Resmi, 

Tapu Harç ve masraflarının ile ihale bedeli üzerinden 
%12 K.D.V. alıcıya aittir, ilan olunur.

İç. İL. K. 126

(ilgililer tabirine irtifak hakkı Mehmet Sadık Şafak 

sahipleri dahildir.) Yazı İşleri Müdürü

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi İlanlar Tek Sütün Cm. 3000 TL.

icra ve Mahkeme İlanları Cm. 1500 TL.

Zayi İlanları 5000 TL.

Dernek Kongre İlanları 40.000 TL.

kooperatif Kongre İlanları 60.000 TL.

Tüzük İlanları (sayfa sayısı dikkate alınır) 200.000 TL

ABONE

Altı Aylık 15.000 TL.

Yıllık 30.000 TL.

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlansın veya ya
yınlanmasın geri verilmez.
Gazetemiz basın ahlak yasasına uymaya taahhüt 

eder.

KAYIR

Yıldız Üniversitesi gündüz öğretimi Mimarlık Fakültesin 
den 1989-90 öğretim yılında aldığım 9482 nolu kimliğimi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

IMAM 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 : 12394 GEMLİK

AMERİKAN AMETEK
ithal Su Filtresi

75.000 Peşin
3X75.000 Taksit ile 300.000

Görmeniz Menfaatinizedir.

G1MPA TCARET
Orhangazi Cad.-No. 1 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 Belediye karşısı Kat 2 Tel : 11866 Gemlik

MANASTIRCA
— Deniz Manzaralı
— Merkezi Sistem Isıtmalı
— Oto Parklı
— 3 Yatak Odası, I Salon
— Net 90 mz

— Satılık Lüxs Daireler
ER KULLAR İNŞAAT
Tel : 14488 - 14949 
Fax : 14488

15 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

YIL :3 SAYI : 133 FİYATI : 25 KURUŞ 10 OCAK 1976 

2 YILDIR YAPIMI DEVAM EDEN ve 9 MİLYON LİRA- 
: YA ÇIKAN LİMAN BARINAĞI ŞUBAT AYINDA BİTİYOR.

İki yıldır yapımı devam etmekte olan Gemlik Liman Ba 
rınağının Şubat ayında bitirileceği öğrenilmiştir.

Yapımı sırasında 9 milyon Hra harcanan Liman Banra 
ğının mendireğinin boyunun ilk projedeki gibi 320 metre 
olmasını isteyen balıkçılar şunları söylemekteler, "125 
metre uzunluğunda bitirilmekte olan mendirek ile yap lar 
liman ancak 25-30 tane küçük balıkçı teknesi alabilecek 
tir. Bu kadar para harcandı ama yapılan eser bir şeye 
benzemedi."

PETROL-İŞ SÜMERBANK ARASINDAKİ TOPLU SÖZ
LEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK.

Petrol-lş Sendikası ile Sunğipek ve Viskoz Mamulleri 
Fabrikası Genel Müdürlüğü arasında yapılacak yeni dö
nem Toplu İş sözleşmelerinin başlayacağı öğrenildi.

[ Bu konuda konuşan Petrol-lş Sendikası Gemlik Şubesi 
Başkanı Emin Bora şunları söylemiştir. "Görüşmelerin 
üzün sürmeyeceğini sanmaktayım, işverenden günümü
zün koşullarına göre sosyal ve parasal taleplerde bulura 
çağız: Karşılıklı barış bozulmadan iyi niyetle isteklerimizi 
alacağımızı sanmaktayım."

SAYIN GEMLİKLİLER
Fotoğraf çekimlerinde sîzlere en .güzelini vermek 

olan amacımızı şimdi kaliteli cihazlar ile VİDEO 
çekimlerinde de sürdürüyoruz.

ARZU ETTİĞİNlZ lYİBİR ÇEKİM İSE NOTUNUZU

ALDIRMAKTA GEÇ KALMAYIN

FOTO ŞEN
GÜVENİLİR İSİM "

TEL 118 24 KAYHAN MAH. 1 Nolu Cad. GEMLİK

ARZU ŞEN
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Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gûrçay Posalı 
No. 5 - Tlf : 14223 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve

DUYURU
Almanya İslâmî ilimler akademisi öğre

tim üyelerinden iktihsatçı ve ilahiyatçı 
ŞEVKİ YILMAZ 9.1.1991 Çarşamba günü 
saat 19.30 da Belediye Düğün Salonunda 
1991'e girerken Türkiyenin durumu ve Ge
ne! Sorunlarımız, konulu bir konferans ve
recektir. Konferansa Tüm halkımız davet
lidir. .

Tertip Heyeti

Mahkemelerde 
2566 Dava
ti. 1990 yılında Cumhuriyet 
Savnlığına 1714 başvuru ya 
pılırken bu başvuruların 1543 
tanesi sonuçlandı. 167 tane
si ise 1991 yılına kaldı.

Gemlik Mahkemelerinde 
1990 yılında açılan ve sonuç 
lanan davalar şöyle :

Açılan So. 1991e 
Sulh Hukuk 687 570 117
Asliye Hu. 978 625 353
İcra tetkik 77 62 15
İcra ceza 297 243 54
Sulh ceza 600 438 162
Asliye ceza 687 570 117
Tapulama 141 58 83

3167 2566 901

—1 1 '

İşçiye yüzde 85 zam
Doğum yardımı

Ölüm yardımı

Afet yardımı
Gıda yardımı 5’er kilo pirinç, şeker, yağ.

15 bin 30

1 milyon
1.500 bin

Gemlik işçisi büyük sınavı
3 Ocak günü saat 16.30 

sıralarında kimliği saptana
mayan bir ğ.up Yalova asfal 
tı Rıfat Minare Çiftliği yakın 
farında grevi destekleyen bir 
bez afiş astılar. Olayın du
yulması üzerine emniyet güç 
leri harekete geçti. Eylem

ciler bunun üzerine gazlı ta 
laş yakarak kaçtılar.

Petrol İş Sendikası Bursa 
Şıibe Başkanı ismet Yiğit, 3 
Ocak eyleminin işçi s nıfı ta
rihine altın harflerle yazıldı
ğını, olaysız geçtiği için de 
mutlu olduklarım söyledi.

Belediye 1990 da 17 milyon
derinin bulunmaması nede- 
niylp.şulan ke,sildiği belirtile 
ten;., açıkta satılan, .sağlıklı ;f 
olmayan veya noksan gra- ■ 
mdjlı gıda maddelerinin-top- ■ *

satı, 19 kişiye asker aylığı, 
11 kişiye yol harçlığı verildi
ği bildirilen^ raporda, aynı y.l 
içinde 159 sahipsiz köpeğin 
itlaf edildiği, 1915 işyerinin

latıldığina yer veriliyor. Ra-
porda, noksan gramailı 670 
ekmeğin toplanarak Kuran 
Kursu öğrencilerine verildiği, 
57 kangal sucuk, 36 simit 
ve 335 kilo portakalın da 
toplandığı bildiriliyor.

GIDA YARDIMI
1990 yılında 377 işyerine- 

yeni çalışma, 357 hafta-ruh-

memurlarca denetlendiği a- 
çıklandr.

Ramazan- ayında yoksul 
vatandaşlara 4 mllyan liralık 
gıda maddesi alınıp dağıtıldı 
ğı, eşevine 500 bin liralık et 
bağışı yapıldığı kaydedildi. 
Raporda ayrıca, 308 tartı ve
öiçü aletinin muayeneleri ya 
pıldığı bildirildi.

1991 Atılım yılı olacak
su şebekesi yenileme çalışmalarının tamamlanmak üzere 
olduğunu belirten belediye- Başkam Nezih Dimili, çalışma 
lar hakkında şu bilgiyi verdi t

"İlçemizde devam, eden su şebeke çalışmaları iller Ban 
kası kontrolündedir. Açılan çukurların geç kapatılmasının

İller Bankası tarafından ilçe içinde yapımı sürdürülen 
faturasın halkımız belediye'ye çıkarmaktadır. Buna kar
şın çalışmaların yüzde 95’i tamamlanmış, Manastır mıntı 
kasına geçme aşamasına gelmiştir.

. 1991 yılında yol yapım çalışmalarımız devam edecektir. 
Bitirilen dereboyu, Orhangazi ve Ilıca Caddelerinden son 
ra, Mezarlık yoluna başlanacaktır. Bu aylarda parke taşı 
stoklarımızı arttırıyoruz. Baharla birlikte yol atağımıza baş 
layacağız.

İlçenin su sıkıntısını giderecek olan 5 bin tonluk depo 
yapımı çalışmalarına başlandı. Müteahhit malzeme çekimi 
ni sürdürüyor. Bu yıl Hamidiye ve Osmaniye Mahalleleri 
nin arka sokaklarının yollarının tamamını elden geçirece 
ğiz. İkinci kordon için ayrılan 200 milyon lirayı harcayıp, 
Tibel Otel'e kadar modern bir kordon meydana getirece
ğiz. En büyük çalışmamızı Manastır mıntıkasındaki konut 
lara su vermekle gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki aylar 
içinde pazar yerini yeni düzenlemesiyle düzenlemesi bit 
mek üzere plan Çarşı Deresinin iki yakasına taşıyaca
ğız. Yaklaşık bin esnaf encümence saptanan tek tip por 
tetif tentelerin altında sağlıklı bir şekilde halkımıza hiz
met verecek."

HİZMETE DEVAM
Belediyelerin hizmet üreten kurumlar olduğuna değinen 

Dimili, su şebeke çalışmalarının ilçe içinden gitmesiyle 
ağırlığın yollara verileceğini ve ilçenin görüntüsünü mo
dernleştireceklerini söyledi. Temizlik sorununa çeki düzen 
vereceklerini de kaydedpn Dimili, 1990 yılında 26411 met
re kare beton yol, 1 milyon 924 beton taş, 15 bin 155 
metre kare granik parke ve 4365 metre yol tamiri yapıldı
ğını bildirdi.

ACELE SATILIK DÜKKAN

Pazar Cad. Çamlıca Sokak 
No. 9 25 metrekare

Tlf: 10150 Gemlik

MejI Ipyl|R AYBOTA LTD. Şii’den 
Yeni Yıl Müjdesi

28 Şubat 1991’e kadar 
Çatılarını İZOCAM ile kap

latacak GEMLÎK’li hemşeh
rilerimize işçilik BEDAVA
Tel : 9(251) 11412 - 22574
Kayhan Mah. 2 nolu Cad. 2/1 Gemlik

Güler Ticaret
•KARABÜK DEMİR

< ÇİMENTO

• TUĞLA

> BÎRİKET

SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER

Tlf : 14637 — istiklal Cd. No. 23 GEMLİK

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

PIT Karşısı Eski Hükümet Binası GEMLİK

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 

HALI, HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ 

ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR.
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GAYRİ MENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK SULH HUKİJK MAHKEMESİ SATIŞ

MEMURLUĞUNDAN

Dosyan No. 1991/1

Şuyun İzalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 
27.9.1990 tarih ve 990/38Ş sayılı karar gereğince satılma
sına karar verilen aşşağıda belirtilen gayri menkul açık 

artırma ile satışa çıkarılmıştır.
Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun Armutlu Yılcr.dar 

mevki Pafta 13, Parsel 245, Sahife 245’de kayıtlı 4650 

nn2 zeytinlik 750.000.000 TL. değer ile satışa Çıkarılmıştır.

5 katlı ayrık nizam imara açıktır, imara müsait olan 
'2450 m2

SATIŞ ŞARTLARI :
1—Satış 15.2.1991 Cuma günü saat 14.00'den 14.20 

e kadar Adliye Yazı İşleri Müd. Odasında açık artırma su 

retiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 
, %75'ni ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuunu 

ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böy

le bir bedelle alıcı Çıkmazsa en çok. artıranın taahüdü 
baki kalmak' şartı ile 25.2.1991 Pazartesi günü saat 14.00 

r.U ’»• X* . ;'<>-■ .’.’.Uİ1'* i i’r £ — .'i»--- 
den 14.20’de ikinci artırmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmada da rüçhanlı alacakların alacağını ve sa
tış! masraflarını geçmesi şartiyle %40 nisbetinde artırana 

ihale olunacaktır.
Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin %20 nisbetinde 

pay akçesi; veya-bu miktar kadar milli bir bankanın temi 

nat mektubünuDvermeleri lazımdır. Satış peşin para ile 

yapılır, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 

verilir, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin irtifa hak 
kı sahiplerinin bu gayri menkul üzerindeki haklarının hu 

susiyle faiz ve masraflara dair olan iddialarını belgeleri/ 

le birlikte onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazım
dır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça 

paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içersinde öden 
mezse İ-İ-K.nun 133'ncü maddesi gereğince ihale feshedl 

lir. İki ihale arasındaki farktan ve %30 faizden alıcı ve 

kefillerin mesul tutularak hiçbir hükme hacet kalmadan 
kendilerinden tahsil edilecektir.

Şartname ulan tarihinden itbaren herkesin görebileceği 

bir yere dairede asılı olup, masrafı verildiğinde isteyen 

alıcıya bir örneğinin gönderileceği, satışa İştirak edenler 

şartnameyi görmüş ve münc’erecatını kabul etmiş sayıla

cakları, başkaca bilgi almak isleyenlerin 1991/1 scyfı 

satış dosyamıza başvurmaları, Dçllallye, Damga Resmi, 

Tapu Harç ve masraflarının ile ihale bedeli, üzerinden 
j %12 K.D.V.. alıcıya aittir., ilan olunur.

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

SATILIK DAİRE 

manastir’da körfez yapi kooperatifinde 
BULUNAN DAİRE SATILIKTIR.

Tel s 14686 J GEMLİK
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YIL : 1 7

SAYI : 891

Ayan 500 Lira KDV dahil

Gazetemiz Basın Ahlak 
Yasasına Uyar.

mb gemlik

KÖRFEZ
| HAFTALIK SİYASİ GAZETE

MiiDaamııfli
Nişan, Mkâh Dftttta 

ve 
Sünnet Davetiyeleri

1 Saatte 
tealim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık
Tlf: 11797 Gemlik

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1975

ANAP Kongresinde politika konuşulmadı yalnız seçim yapıldı

Esat Coşkun ANAP
ilce Başkanı Seçildi

ANAP İLÇE BAŞKANLIĞI İÇ'N ESAT COŞKUN VS 

HAŞAN BAŞARAN ADAY OLDU. 385 DELEGEN N OY 

KULLANDIĞI SEÇİMLERDE COŞKUN 257, BAŞARAN 

128 OY ALDI. 5 OY GEÇERSİZ SAYILDI.

• ANAP YENİ İLÇE YÖNETİMİNDE ŞU KİŞİLER BULUNU 
YOR. NURETTİN AVCI, FARUK GÜZEL, EROL KÖKSAL, 
EMİN BORA, HAŞAN SEZER, KAYA KESEN, YUNUS 
SÖZÜNER', ALİ BAŞAK, KADİR AYDIN, HÜSEYİN KES 
KİN, HİLMİ TURAN, ENGİN KÖKÇAM, ŞÜKRÜ ÜNAL.

Anı vatan Partisi Gemlik 
İİÇ3 Kongresinde ilçe Başkan 
lıaır,a Esat Coşkun 257 oy.a 
seç-ldL R.kibi Haşan 6 şa
ton delegelerden 128 oy aldı.

Bateci/e düğün Salo. unda 
dün saat 11.00’de başlayan 
ko -gr.ye, ANAP Bursa millet 
vekilleri İlhan Aşkın, İsmet 
Tavla;, Ertuğrul Ünlü, Meh
met Ged k. yanında il Başka 
m Ziya Hısımcıl, il Başkan a 
dayı Fenıdun Pehlivan, eski 
Bursa Belediye Başkanı Ek 
rem Banşık, ilçe başkan ve 
yöneticileri ile partili delege- 
ter katı idi.

Konukla.- arasında DYP İl
çe Başkanı Aycın Erenoğlu. 
Ticaret ve - Senayı 0_O3i 
Başkanı Kemal Akıt. Oda 
MûcLs Bcşkcnı Tevfik Solak 
su-aşr. Ticaret B-orsası Baş
kam İnen Tamer, Gemlik Be 
leci/e Başkanı Nezih Dimili 
d3 bulunuyordu. SHP İlçe 
Başkanlığı çelenki bulunma
lına karşın İlce Başkanı Er
kan Mutman kongreye katıl
madı.

SESSİZ KONGRE
Esat Coşkun ve Haşan Ba 

şaran’ın kucâklaşarbk, A 
NAP selamı vermesiyle baş
la,an kongrede okunan tel- 
raflar sıras.nda eski Dış İşi» 
ri Bakanı Mesut Yılmaz bü
yük alkış topladı. Haşan Ce
lal Güzel ve Başbakan Yıldı
rım Akbulut’un alkışları cıl.z 
kaldı.

Divan Başkanlığını İsmet 
favlaç, sekreterliğini Şerif 
.İver, yazmanlıkları İse Kü 
ük Kumla Beledive Başkanı 

Eşref Gü.e ile Armüıiu‘’Be!e • 
diye Başkam Celal Göç'ün

yaptığı kongrede okunan ça 
lışma raporunda uygulanan 
sosyal ve ekonomik polikalar 
nedeniyle yerel yönetimde 
Belediye seçimlerinin kaybe
dildiği, 1990 yaznda yapılan 
Küçük Kumla Belediye Baş- 
k.-nl.ğı seçiminde-ise açık 
farkla seçimin kazanılması- 
nın-moral düzelttiği vurgulan 
dı.

Yönetim Kurulu raporund ı 
Cumhurbaşkanı Turgut' Ozal 
ın i.çe/e törenler nedeniyle 
iki kez gelmesinin teşkilatta 
moral verdiğir-i; bu nedenle

Devamı Sayfa 4’te

t »at Coşkun Haşan Bajaran'a 
fark attı.

PARASINI ÇALDIRAN BELEDİYE İŞÇİSİ İNTİHAR ETTİ

1 MİLYON İÇİN 
KENDİNİ ASTI

Emin Kalyoncu (50) adındaki İzmit Belediyesinde çalı
şan bakım işçisi, aldığı maaşını çaldırınca girdiği bunalım 
sonucu kendini çam ağacına asarak intihar etti.

Aslen Muratoba Köyünden olan Belediye işçisi Emin 
Kalyoncu, yılbaşından beri evine gitmeyince, ailesi tarafın 
dan aranmağa başlandı. Tüm aramalara karşın bulunma
yan işçinin çam ağacına asılm ş durumdaki cesedi dün, 
Muratoba köyünden Bara) mevkiinde zeytin toplamağa 
giden köylüler tarafindan görüldü.

Jandarmaya yapılan bildirim üzerine Gemlik Savcısı 
Kaya Kabacaoğlu olay yerine giderek soruşturca başlattı. 
Ölen Emin Kalyoncu’nun üzerinde yapılan araştırmada yıl 
başında aldığı ikramiye bodrosunun arkasına yazılmış bir 
mektup bulundu.

KİMSENİN GÜNAĞ1 YOK

"'Hiç kimsenin günağı yok. Ben yaşamaktan bıktım. 1 
milyon liradan fazla para aldım ve parayı çaldırdım. Söy 
lesem kimse inanmaz o yüzden, kendime kıymağa karar 
verdim." diye geride kalanlara mektup bırakan İzmit Bele 
diye işçisinin cebirden 9 bin 200 lira para çıktı. Ceset 
üzerinde yapılan otooside intiharın 36 İle 48 saat önce 
meydana geldiği öğrenildi.

Ekonomik bunalım sonucu yaşamına son veren-İki ço
cuk babası belediye işçisinin cesedi yakınlarına teslim 
edildi.

Sosyal Yardımlaşma Vakfından Anlamlı Yardım

ÖZÜRLÜNÜN ^ ARABA SEVİNCİ
Gemlik Sosya Yardımlaş

ma Vakfı llyas Muhtaç (46) 
adındaki İki ayağı tutmayan 
şahısa sakat arabası-arma
ğan etti.

Hamidiye Mahallesi, Rıfat 
Minare Caddesinde oturan 
ve ilçemize bir süre önce yer

1eşen llyas Muhtaç, -3: yaşın
da geçirdiği çoruk felçi ile 
iki ayağı kötürüm kalarak e 
ve bağlanmıştı.

Sosyal, Yardımlaşma Vak- 
fı’na başvuran Muhtaç, ken
dine bir araba verilmesini is
temişti. Vakıf Yönetim Kuru-

u, isteği yerinde bularak 1 
milyon 100 bin liraya satın 
aldığı sakat arabasını geçti- 

t ğimlzı Öpfta llyas Muhtaç’a
verdi.l /

Araba teslimi için llyas 
Muhtaç'ın evine giden. Vakıf

Gemlik’te çaya ve kahveye zam
Belediye Ercümeni aldığı kararla gazino, kahvehane ve 

çay ocaklarında satılan çay ve kahve fiyatlarını yeniden 
ayarladı.

Gazino, kahvehane ve çay ocaklari işleticilerinin bele- 
diye’ye başvurarak yaptıkları zam istemi üzerine önceki 
gün toplanan Belediye Encümeni yeni fiyatları şöyle be
lirledi.

Gazinolarda Kahvehanelerde Çay Ocak 
Eski/ Yeri Eski Yeni Yeni 

Çay 400 tİ. 500 tİ.: ' 300 tl. 400 tl. 350 tl.

Kahve 900 tl. 600 tl.. 400 tl. 500 tl. 450 tl.

HAFTAYA BAKIŞ

f ANAP Kongresi
JCa&ri Qüler

Anavatan Partisi ilçe kongreleri devam ediyor. Dün de 
Gemlik İlçe Kongresi yapıldı.

ANAP'lı Belediye tarafından yaptırılan biranın Düğün 
Salonunda toplanan Genel Kurul sakin ve ANAP müteva- 
zîliğî içinde geçti.

Çeienklerie süslenmiş salonda Mustafa Kemalpaşa’lı 
milletvekili Mehmet Gedik'in celengi nedense öbürlerinden 
-Başbakanından-biler farklı,, daha - görkemliydi.

Kongreye gelen delegeleri ve konukları salonun otopar 
kında adaylardan Esat Coşkun,, b'raz Dersinde Haşan Ba 
şaran'ın grubundan mühendis Ranmi Şengül bazı bazıda 
Başaran'ın kendisi karşıladı.

Her ge.'ere sarılan ve yanaklarından öpen adaylar, bel 
fi bir sohbetten sonra sırada olanlara koşuyorlardı.

İlçe Başkanlığına soyunan Esat Coşkun ve Hacan Ba
şaran, Genel Başkanlık yarış nda liberal kanat n adayı 
Mesut Yflrnaz'a yökınl.ğı ile bilinmesine karşın, il Başkan 
lığı seçimlerinde ös kaftekilir İle alt kattakilerln adayları 
orasındaki yarışta yolları ayrılıyor.

Haşan Başoran'ın İl Yönetim Kurulu üyesi olması nede
niydi Zi/o Hısımcıl'a yakınlığı le tanınırken, İl Başkanlığı
na aday olduğunu acık'ayan ve tabandan büyük des ek 
gören Feridun Pshliyan'a yakınl.ğı De bilinen ise Eeat 
Coşkun. •" ' ' / !'* *; H'l I

Gerr.Bk'teki Başkanlık yarışının temelinde ildeki bu ya
Devamı Sayfa 4’te

Gemlik Lions Halk Eğitime 
Bilgisayar Armağan Etti

Gemlik, Lions Kulübü Halk 
Eğitim Merkezi Müdürlüğüne 
bir bilgisayar armağan etti.

Bilgisayarın teslim törenin 
de konuşan Kaymakam Coş
kun Ertürk, "Devlet 'katkısı 
olmadan alınan bilgisayarlar

T. Ticaret Bankası 
Müdürü Serik’e
Atandı

T. Ticaret Bankcsı Gemlik 
Şube Müdürü Mehmet Satıcı 
Antalya Serik ilçesine atan
dı.

Mehmet Satıcı, 10 yıl ön
ce T. Ticaret Bankasına Ya
lova’dan Geml.'k'e Şsf o a- 
rak> geldi. Daha sonra Müdür 
yardımcıl.ğı yaptı ve. 1984 
den beri de müdüriük yapı
yordu.

Satıcı yaptığı veda konuş
masında, "Gururla görev .yap 
tığım Gemlik’ten tayinim ne
deniyle ayıı’mok durumunda

Devamı Sayfa 4’te

la 110 öğrenciye bilgisayar 
öğretiyoruz. Gerek Rotary 
gerekse Lions Kulüplerin ar 
majan ettiği bilgisayarla eli
mizdeki alet sayısı 7’y uela- 
tı. Amacımız bunu 11 yap
mak. Kursun açılışında Halk 
Eğitim Müdürlüğünün büyük 
desteği oldu. Klasik kurslar 
yerine çağın gereği olan bil
gisayarı tanıtan ve öğreten

Devamı Sayfa 4’te

Kenevir Ekmek
Yasaklandı

Tarım Orman ve Köy İşleri 
Bakanlığınca yayınlanan 
yeni yönetmenliğe göre Bur
sa ili sınırları içinde Kenevir 
ekimi yasaklandı.

Resmi gazetede yayınlara 
râk yürürlüğe giren yönet
mekliğe gö.e, hangi illerde' 
lif, tohum, sap ve benzeri 
amaçlarla Ksrevlr ekimi yapı 
lacağı belirtilmiş, Bursa İD 
vp ilçelerinde Kenevir ekimi

Devamı Sayfa 4'tâ.

Marmara Birlik 31 milyar liralık zeytin aldı

Üretici Para Kuyruğunda
Marmara1 Birlik-Zeytin Ta 

rım Satış Kooperatifi bugüne? 
değin oı taklarından 5 milyon 
700 bin kilo zeytin aldı.

Zeytin toplanmasının de
vam ettiği şu günlerde koo

peratife ürün veren ortakla
rın kooperatiften toplam ala
cağı 12 milyar lira.

Kooperatif yöneticileri 15 
Aralık tarihine kadar satın a

Devamı Sayfa 4’te

TAŞI GEDİĞİNE

ÖPÜLESİ EL...
OTURMAK, SUÇ
YÜRÜMEK, SUÇ
EMEKÇİ YA, O
HEP ŞÜPHE; OLMASIN AŞIRI UÇ?
HİÇBİR İŞ, HİÇBİR HİZMET OLMAZ, ONSUZ
YILLAR YILI HEP ODUR AMA :
YOLSUZ...
ÇULSUZ... \İ r 'î
DONSUZ...
YURT AŞKI, İNSAN SEVGİSİ
OLMASA ONDA EĞER; - '
BOĞAZ TOKLUĞUNA YARATILIRMI ONCA DEĞER, 
ANLAYALIM ARTIK ONUN DİLİNDEN, 
TUTALIM SEVGİ İLE ÖPÜLEsFeLİNDEN.»

^nan (Jamtr
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Gemlik Devlet Hastanesi 'Satmalına 
Komisyonu Başkanlığından

i Gemlik Devlet Hastanesinin 1991 mali yılı yıllık ihtiyacı 
olan aşağıda cinsi, miktarı, geçici bedel tutarı ve geçici 
teminatı yazılı yiyecek maddelerinin alım işi 2886 sayılı 
kanunun 36. ve müteakip maddelerine istinadz-n KAPALI

ı TEKLİF USULÜ İle eksiltmeye konulmuştur.
«-»i İhale 28.1.1991 PAZARTESİ gürü Gemlik Devlet Hasta- 

nesinderyapılacaktır. Şartnameler ve liste Gemlik Devlet 
Hastanesi Müdürlüğünde mesai saatlerinde görülebilir, is 
teklilerinr idâri şartnamede istenilen belgelerle birlikte ha 
zırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatine kadar ko
misyonumuza vermeleri, postadaki gecikmelerin kabul 
edilmeyeceği İlan olunur. *

clrsi miktar ge.be. tutarı geçici te. ihale saati 

Dana ?eti ' 3İ0DÖ kğ. 45.000.000 tl. 1.350.000 14 Genel büt 
Tavut eti 2.400 kğ. 19.200.000 tl. . 576.000 tl. 14.30 " 
Ekmek, 20.000 adet 12.000.000 tl. 360.000 tl. 15.

(Basın D

Gemlik Belediye Başkanlığından
, İ— Belediyemiz-âçık pazar yerine 500 adet pazarcı .yen 
tesi yaptıracaktır. ,

: . 2— Bu işe ait şartname mesai saatleri dahilinde Tah
sil Şefliğinde görülebilir.

3— İhale Belediye Encümeni odasında 30.1.1991 tarihin 
de saat- 14*de açık eksHtme suretiyle yapılacaktır.
' 4— İşin müemmen bedeli 279.245.000 TL.dır. Geçici te 
minatı. ise' 8.377.350 TL. olup, kati teminatı 16.754.700 li- 
rgdır^ .

5— İsteklilerde aranan şartlar
a- Ticaret Gdası veya esnaf sanatkar belgesi 

b? İmzd. sirküsü
• - o-Teminat alındı belgesi.

Av. Nezih DİMİLİ
" (Basın 2) Belediye Başkanı

KÖRFEZ BİRLİK EMLAK
DAİRE, ARSA, ARAZİ’ ZEYTİNLİK, VİLLA ÂLIM SATIMI

HALİT BİRLİK
DAİRE KARŞILIĞI ARAZİ VE ARSALAR

Minibüs Garajı Bayraktar Nasajı No. 2 Kat. 1 
tel : 12769 GEMLİK

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

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

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

YUNUS EMRE
• UNESCO 1991 yılını bütün dünyada "Yunus Emre Sşv- * 
1 gi Yılı" olarak ilan etti,
• 1240 yılında Eskişehir İli Sarıköy’de doğan Garp Yu- .
{ nus, yedi asır önce yazdığı şiirleriyle evrenselliğe kavuş- ( 

r muştur.
Yunus'un evrenselliğine kavuşmasında hocası Tabduk j

İEmre’nin payı büyüktür. Tabduk Emre'nln yanında yıllarca 
kalen Yunus, o’nun dergahından ayrıldıktan sonra yazdığı I
şiirleriyle insanlığa yol göstermiş, kardeşlik, sevgi, hoşgö 
rü, birlik temalarını işleyerek Tanrı'ya olan inancını şiirle 
rinde bütünleşmiştir.

"Ne varlığınla sevinirim
Ne yokluğunla yerinirim.
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni." diyen Yunus, insanın Tanrı’nın 

bir parçası ve görüntüsü olduğunu düşünür.
Bu haftadan başlayarak Yunus'un şiirlerinden birer de 

meti gazetemiz e bu sayfasında yıl boyunca sevgili okur 
larımıza sunacağız. K.G.

BU NİCE OKUMAKTIR
İlim ilim ilmektir
İlim kendin bilmektir. 
Sen kendin bilmezsen 
Ya bu nice okumaktır.

'j£-esx 7e- *'î Tftsm sr BEssû; zetsa:

I Sayın Gemlikliler <1 
I Dost basa düşman ayağa I 

baka,, I
î L’. 1
§ Düşman çatlatacak! şıklık! a 
0 zariflik ! kaliteli ve garan-■ b 

b tili ayakkabtnızrJEIVIRE a 
“ KUNDURA'dan temin j 
k edebilirsiniz. I
| Emre Kunduranın tüm kışlık ve § 
g Kösele çeşitlerini görmeniz menfaati-1 
| niz icabıdır. |
f EM RE KUNDURA J
| Pazar Caddesinde Tel : 14114 Gemlik |
; .«saz rassitt ısss/z ussaz serm

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve 

Her Türlün
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.
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sağlık köşesi

HAZIRLAYAN

Dr. ALİ ÖZGÜR

MİGREN

Başağnsı, hastayı doktora başvurmaya sevk eden bel
ki de en yaygın belirtidir. Her yıl yüz yetişkinden seksen 
beşin'r en az bir başağnsı nöbeti geçirdiği araştırmalar
la tesbit edilmiştir. Çoğunlukla başağnsı migren ile eşa.ı 
lamlı kabul edilir ve bu iki ifede, yanlış olmakla beraber 
birbirinin yerine kullanılmaktadır. Gerçek migren şö/le ta 
mallanmaktadır : "Cok değişken şiddet, sıklık ve sürede 
tekrarlayan başuğrısı ataklan ile karakterize ailevi bir has 
talı-ktır. Krizler çoğunlukla tek taraflıdır ve genel.ikle iştah 
s*zlık, bulantı ve kusma He birliktedir. Bazı hastalarda si 
nirsel ve ruhsal'bozuklukları takip eder ve bunlarla birlik 
te oluşur.. Yukarıdaki özelliklerinin hepsinin her krizde ve 
her hastada bulunması şart değildir." Gerçekte başağnsı 
nin kesin bir tanımlaması yoktur. Günlük klinik deneyim 
gerilim başağrısmın da eşit oranda yc-ygın olduğunu gös
termektedir., Gerilim başağrısının tanımı araştırmacıların 
her-birine farklı şeyler ifade edildiğinden dolayı tam ola
rak yapılmamıştır.
. Bazı kadınlarda adet zamanında meydana gelen başağ 

rışı, adeti öncesi durumu içinde gelişen adet başağnsı ola 
rak snıflandırılır. Ama bazı bireylerde adet öncesi duru
mun bir parçasıdır, bazılarında, ise migrenin alevlenme 
krizidir. Bulantı ve görme bozukluklarının bulunduğu veya 
bulanmadığı .tek taraflı başagnşına bakıld ğında ve kus- . 
mânın kaza nedeniyle meydana geldiği belli ise bu başağ 
rısinın kazaı sonrası 'başağnsı veya kaza sonrası migren
den faiklılıklarının tam olarak ortaya konulması da çoğu- 
kez yanıltıcıdır. • •

Sor zamanlarda.'ilgi, bir viral.enfeksiyon sonrasında 
başağnsı o'uşan hastalar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Tabi 
baş ağrısı, miyaljik ensefalopatinln. belirti grubunun bir 
parçası, olarak ve kalın barsak .hastalığı gibi yeteri izah 
edilmememiş bozukluklar olan psikosomatik hastalıklarda 
da, görülmektedir.

Migren hastal ğının .sebebi halen anlaşılmış d-ğildir. 
Ancak açıkça bilinen, hastanın ağrı hissettiği ve bu ağn- 
nın tamamiyle kafaiçi oluşumundan ve ayrıca beyin.zarı 
toplar damar böşlûklari gibi'ağrıya hassas kafadışı yapı
lardan köken aldığıdır. Ağrı bu yapılardan merkez sinir 
sistemine, beşinci sinir yolu ile ve ayrıca, üst boyun sinir 
ler aracılığı ile getirilir.

Migren hastalığı krizleri için en yaygın olarak kullanı
lan ilaç, yüksek koruyucu etkinliği gösterilen aspirindir. 
Bunun dışında dipiridamol, prostaglandin sentez inhibi ör 
leri ve nonsterold antienflamatuar ilâçlar 'kullanılmakta
dır. Ancak şu hiç bir zaman unutulmamalıdır, ilaç denilen 
bir madde kesinlikle bir doktor tavsiyesi üzer© alınmalı-- 
dır. Bu gün bizim bakkallardan bile kolaylıkla aldığımız 
asetil' salisilik asit aspirini gelişmiş .ülkelerde eczaneler
den bile reçetesiz alınamamaktadır.

İlâçsız' ve hastalıksız günler dileğiyle.;

KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

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

Zayi İlanları 10.000 TL.
Dernek Kongre ilanları 50.000 TL.

Kooperatif Kongre İlanları 75.0C0 TL.

tüzük İlanları (sayfa sayısı dikkate alınır) 250.000 TL.

ABONE

Altı Aylık 25.000 TL.

' Yıllık 50.000 TL.

Gazeteye gönderilen yazılar .yayınlansın veya yo* 
yınlanmasın geri yerilmez;

A Gazetemiz basın ahlak yasasına uymaya, tachhilt 

ıjp. eder.
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Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON. VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 

HALI, HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ 

ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR.

HAŞAN YAMAN

Tel : 16137-14479 GEMLİK

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

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 -..

Güler Thcaret
•KARABÜK DEMİR 

e ÇİMENTO

• TUĞLA •

> BÎRİKET

SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE 

spor spor spor spor spor spor
Gemlikspor: 0 Kavaklıgücü : 2

SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Recep Kayın (4), Mehmet Eren (3), Meh 
met Yılara (3). •

GEMLİKSPOR : Savaş (2), Kemal (3), Celal (2), Metin 
. (1), Adnan (2), Canip (2), Hakcn (1), Okan (2), 
‘(1), Özkan.(1),-Turgut (2).

KAVAKLIGÜÖÜ : Münür (3), B&Rnt (D/NIKfct 
tafa (2), Bursun (1), Ersin (3), Vahit (2),-Erdinç 

'.ri? (3). İrfan (3)/Mehmet (4), Kurtul-(3).;

Durmuş

(1), MU3
(3), Bah

' • •’GOLLER : 'Dk.-'31 Erdinç, 44 İrfan.

Umurspor: 2 - i. Çiçekli: 2
' ŞAHA :-GEMLİK

HAKEMLER': Kenan Yavuzoğlu (3),‘Şerafettîn Kırço 
'Î3),-'Sefer Coşkdri (3).

UMUR&POR-: Cem (2); Kadir (1),-Süteymâr (2), (Gen 
. cqy 2)„ Mehmet (2), Osman (1). Fatih (3),(İsmail (1), Ali 
.(£), Adnan (3), Namık (2).

nu .l.'CİÇEKLİej MuŞfcfa (1), Yılmaz (2), Recep (3), Çetin 
Muaıirimer (2)2İhsan (3), Özk&n (2),:|(Fehmi 1), Sadet 

tin (2), Seredn (3), Osman (3), *Fdvzi (3).

GOLLER : Dk. 25 Ncmık, 32 Fatih, 4 Osman. 41 Fevzi.

GENÇLER LİGÎ
Asilçelık : 3 - Gemlikspor: 0

SAHA : ORHANGAZİ

HAKEM L%R: Tümay Ahnea-{3), Veddt Batmaz (3). Ö- 
Aıer Civan (3).'

ÂS.lLCE.LİK : B. Mehmet (3), 'Mdiin (2), Mehmet (2), R; 
cep (2), Turgay (2), Oğuz ‘(T), Halli' f1),'(^min T), Ökyar

5 (2), NiS'af (3), Cemil (1), (Murat 2), Yakup (3).

GEMLİKSPOR : Murat (2), Cengiz (2),' Haşan (1), (Ha 
kan J), Ö.mer-(2LErsin (2), Erol (1), Sedat (1), Mehmet 
(1), Kenar (2), Se;kan (2), Ş:.ban (1)’~

GOLLER : Dk. 30 Okyar, 44-85 Nihat.

Buruşan Güven : 0 - Döktaş : 1

15 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

YIL ; 3 SAYI : 134 FİYATI : 25 KURUŞ 17 OCAK

Osmaniye Mahallesi Coi n Irrrck Sokak Hala

İMAR PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN BAKANLIĞA

BAŞVURDU

Yeni imar planında evlerinin Belediye ve HLv jme» Ko-‘ 
nağı istimlak sahasına girdiğini öğrenen Ösmcnrye 
leşi Göl ve Irmok Sokak halkı. Bakanlığa pftnderdBden 
d lekçede durumun düzeltilmesi için değişiklik yapdvn» 
nı istediler.

Arclannda imza toplayan mahalleli önce KsymakamLğ- 
başvurarak, işlemin durdurulmasını istemişlerdir. Deha 
sonra Belediye Başkanlığına İmar ve İskan Bakar.l>ğı*a 
dilekçelerle başvuran Göl ve Irmak sokak halkı, "imarpla 
nının bir an önce değiştirilmesini istiyoruz. Hükümet ve 
Belediye eski planda gösterilen yere alınmalıdır" dkfiîer

Bu konuda belediyenin görüşlerini açıklayan belediye 
Başkanı Akıt, "yeni planda Hükümet ve Be1ediye b'ndlon 
nır Osmaniye mahallesine alınması düşüncesi plancıya 
aittir. Biz meclis olarak bu karara uymuyoruz ve eski 
planda gösterilen yerde olmasını istiyoruz ve bu İsteğimi 
ze ‘Valilikte uydu” dedi.

İlçe Ziraat Mühendisliğince üreticiye

10 BİN ZEYTİN FİDANI DAĞITILACAK.

Zeytin üreticisine 10 bin zeytin fidanı dağıtılacağı ör- 
renilmiştir.

Daha önce bedelleri üreticiden toplanan zeytin fidanla
rının hava bozukluğu nedeniyle dağıtılmadığını bildiren il 
çe Ziraat Teknisyeni Hakkı Çakır, "üreticinin istediği fidan 
lan önümüzdeki günlerde dağıtacağız", dedi.

ESRAR YAKALANDI.

Bekçilerin tesadüfen aradıkları şahısta esrar bulundu.
Ramazan Erçetin adlı bir şahısın sokaktaki davranışla 

rından şüphelenen gece bekçileri üzerinde yaptıkları ara
ma sonucunda 985 mifgram esrar bulunmuştur. Rama
zan Erçetin tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

ABDULIJkH GÜLER SAHA : GEMLİK

Tif : 14037 — İstiklal Cd. No. 23 GEMLİK

AYBOTA LTD. Şii’den 
Yeni Yıl Müjdesi

28 Şubat 1991’e kadar 
Çatılarım İZOCAM ile kap
latacak GEMLİK’li hemşeh
rilerimize işçilik BEDAVA

Tel s 9(251) 11412 - 22574
Kayhan Mah. 2 nolu Cad. 2/1 Gemlik

Gemlikliler Müjde
Seçkin firmaların ürünle

riyle hizmetinizdeyiz

ÇATAK GİYİM
Sizin Mağazanız

Ali Çatak ve Oğullan
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sok.

HAKEMLER : Şerbettin Kırço (3), Sefa Coşkun (3).
Kenan Yavuzoğlu (3).

BORUSAN GÜVEN : Resul (1), Seyhan (2), Ali (2), Yu
suf :(2), (Ferdi 1), Celal (1). Ali Rıza (2), Kenan (1), Sefa
hattin (1), Kemal (2), Süleyman (1).

O. DÖKTAŞ : Ümit (2), Ferruh (2), Coşkun (2), Tacet- 
tin (3), A.Osmcn (2), Murat (2), (Ümit 1), Tolga (1), Ok
tay 2), (Barış (1), Yavuz (3), Erdal (2), Serkan (1).

GOL : Dk. 65 Yavuz.

İMAM ASLAN SHELL UMURBEY

DİNLENME TESİSLERİ

BUGÜNE KADAR SAYIN GEMLİK'LÎLERİN 
GÖSTERDİĞİ İLGİYE TEŞEKKÜR EDER.

TESİSLERİMİZDE ÖZEL GÜNLER İÇİN YEMEK 

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

Yalova Asfaltı 6. Km. TEL : 12394 GEMLİK

- Cadde ve Sokaklarımızı
Temiz Tutalım

— Yaşadığımız çevreyi koruya-

FUTBOLSEVERLER
K. KUMLA DENİZ KENARINDAKİ HALI SAHAMIZ 

YENİ DÜZENLEMESİ İLE HİZMETİNİZE BAŞLAMIŞTIR. 
SAHAMIZIN ZEMİNİ KAUÇUK ÜZERİNE HALI KAPLIDIR.

GÜNEŞ ENERJİSİ VE ELEKTRİKLİ ISITMA İLE 
SÜREKLİ SICAK SU MEVCUTTUR.

ÇAY BAHÇESİ VE BÜFE DEVAMLI AÇIKTIR.

SAATİ SADECE 60.000 TL.D1R.

REZERVASYON :

Gemlik, Yeni Belediye Pasajı No. 16 Tel : 13086
Kumla, Halı Saha Tel : (9-251) 85424

SAYIN GEMLİKLİLER
Fotoğraf çekimlerinde sîzlere en güzelini vermek 

olan amacımızı şimdi kaliteli cihazlar De VİDEO 
çekimlerinde de sürdürüyoruz.

ARZU ETTİĞİNİZ İYİBİR ÇEKİM İSE NOTUNUZU i

ALDIRMAKTA GEÇ KALMAYIN 

FOTO ŞEN j 
" GÜVENİLİR İŞİM *

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

ACELE SATILIK DÜKKAN

Pazar Cad. Çamlıda Sokak' 
No. 9 25 metrekare

Tlf: 15011 Gemi»



SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜR

KADRİ GÜLER

_ - gemLik
KÖRFEZ

ar st z? m m az bbbM ı&sı zesi assar sbaz 
Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. GGrçay Pasajı 

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

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

SAYFA : <15 OCAK 1991 SALI

ANAP Kongresi Esat Coşkun ANAP İlçe Başkanl
nşın esintilerini gördük Kogrede..

Dünkü politik Kongrede, Yönetim Kurulu çalışma ra
poru dışında hiçbir politik tartışma yapılmadı. Yönetime 
İstekli olan Başaran grubu yerel seçimlerde Belediye'yl 
elinden kaçırmış, büyük oy yitimine neden olmuş eski yö
netimini hiç eleştirmedi. Programını açıklayan b!r aday 

ortaya çtkmadı.
Bu durumu, Olay Gazetesinden Yasemin Taydaş’a sor

duğumda t ” ANAP'taeleştlri olmaz. Seçimler yapılır, is 

biter" deyince bana söyleyecek bir şey kalmadı.
Kongreye gelen telgrafların okunması sırasında eski 

Dış işleri Bakanı Mecsut Yılmaz'in uzun uzun alkışlanma
sı Gemlik'ln terciğlni gösteriyordu.

Bol bol ANAP selamının verildiği, adaylar arasında kır 
girdiğin olmadığının belirtisi olarak sarılmalar sonucu gi
dilen sandıktan Esat Coşkun çıktı.

Coşkun'un kazanacağı kongrenin havasından baştan 
belliydi. Aradaki fark da bunu gösterdi.

Genelde her gün geçtikçe eriyen ANAP’in yerel başkan 
lığına yeni seçilen Esat Coşkun, yönetimi neler katacak. 
Birlikte göreceğiz.

Gemlik lions kulübü halk

üye sayısında sürekli artış 
kaydedildiği belirtildi.

Raporlar üzerinde hiçbir 
şeyin söylenmediği, genel ku 
po.itika konusunda da bir 
lek kelimenin konuşulmadığı 
ANAP İlçe Kongresinde da
ha sonra seçimlere geçildi.

İlçe Başkanı İbrahim Tun
ca ve arkadaşları Esat Coş- 
kun'u aday gösterirken, bir 
grup ta Haşan Başaran'ı a 
ilçe başkanlığına aday gös
terdi. Adayların tanıtımından 
sonra seçimlere geçildi.

Esat Coşkun'un aday oldo 
ğu listede yönetim kurulu ü- 
yellklerinde şu isimler yer al 
dı.

Başkan Esat Coşkun, yö
neticiler Nurett'n Avcı, Fa
ruk Güzel, Erol-Koksal, Emin 

. ■' :' ■ ,ı ■

T. Ticaret
kurslar açtıkları için yönetici 
leıt-kütlar, öğrencilerin ikinci 
dönem kurslara katılmasını 
beklerim" dedi.

Halk Eğitimi’Merkezi-Mü
dürü ' Kemal Çetinoğlu - ise ko

nuşmasında sosyal amaçlı 
derneklerin katkılarıyla kurs
ta öğrenci başına düşen bil
gisayar sayısının arttığın, 
söyledi.

Yerlere Tükürmeyiniz

Bankası 
Müdürü 
yım. Tüm dostlarıma saygı 
ve sevgilerimi sunarım" dedi. 
J T. Ticaret Bankasında'bo 
şalan yere şimdilik atama ya 

pılmadı Vekaleten 2. Müdür 
Ahmet Tatlıcı yürütecek, 
i::)?;(. ) r -

Bora, Haşan Sezer, Kaya Ke 
sen. Yunus Sözener, Ali Ba
şak, Kadir Aydın, Hüseyin 
Keskin, Hilmi Turan, Engin 
Kökçam, Şükrü Önal, Tu; han 
Tunçkal.

Haşan Başaran’ın listesin 
de İse şu isimlere yer veril- 
fdi : Zeki Saral, Osman San- 
şen, Şemşettln Peker, Refik 
Becerikli, Cavlt Türkmen, Si 
nan Sertkaya, Süleyman Yi
ğit, Haluk Okay, izzettin Ho- 
caoğlu, Zeki Başaran, Rah 
mi Şergül, Sümer Ertunç, A 
II Öztürk, Bedri Akbal.

Seçimlerde 390 delege oy 
kullandı. 5 oyun iptal edildi
ği seçimlerde Esat Coşkun 
257 oy alırken, Haşan Başa
ran. 128 oy aldı.

Özürlünün Araba
Yönetim Kurulu Başkanı Kay 
makam Coşkun Ertürk, ha
yırlı olmasını diledi. Ilyas 

Muhtaç’ta yaptığı konuşma

da, "bundan böyle ben de e 
ve bağlı kalmayacağım. Çev 

remde gezebileceğim. Vakıf 

yöneticilerine teşekkür eder 

rim" dedL

AÇIK TEŞEKKÜR
1990-1991 ÖĞRETİM YILINDA AÇTIĞIMIZ BİLGİSAYAR
KURSUNDA, EĞİTİM-ÖĞRETİMİN DAHA İYİ YAPILA i 

BİLMESİ İÇİN HALK EĞİTİMİ
BİRER ADET BİLGİSAYAR ARMAĞAN EDEN

GEMLİK
ROTARY KULÜBÜ DÖNEM BAŞKANI 

SAYIN TEOMAN EKİM ve
ROTARY KULÜBÜNÜN SAYGIDEĞER ÜYELERİNE, I

GEMLİK
LİONS KULÜBÜ DÖNEM BAŞKANI

SAYIN SEDAT AYDIN ve
LİONS KULÜBÜNÜN SAYGIDEĞER ÜYELERİNE J 

Şahsım, Halk Eğitimi Merkezi Personeli ve Kursiyerle- I 

rim adına teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.
KEMAL ÇETİNOĞLU J 

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü 

...............................

Üretici para kuyruğunda
tak ara ödenmeye başlandığı 
m, daha önce 9 milyar lira
lık ödemede bulunulduğunu 
dikkat çektiler;

72 Nolu Barmara Birlik 
Zeytin Tarım Satış Koopera
tifine. ürün veren ortaklar 
dün de kooperatifin kapısını 
aşındırmaya devam, ettiler. 
Verdikleri ürünün bedeinin

tamamını almak için bekle
şen ortaklara 15 Aral tan 
hine değin alınan ürünlerin 
bedelin ödeneceği belirtildi

Kenevir Ekmek
yasaklandı.

Yasaklara üreticilerin <n 
ması istendi.

s

BACATEMİZLEME

OZBAGI
TEKNİK TEMİZLEME KOLL. ŞTi

Baca, Gider ve Teknik 
Temizleme Sorunlarınızı 

çözmek üzere yakında 
hizmetinizdeyiz

Merkez: 9 (24) 202747 Bursa
Şube : 9 (251) 13951 Gemlik 

SS Gürle İşhaiıı Kat 4 No. 153-154 Gemlik

... 
W» 
w®

MODERN BACA 
TEM.ZLEME

GİDER AÇMA ALETİMİZ



22 OCAK 1991 SALI

SAY! : 892

Fiyatı 500 Lira KDV dahil

Gazetemiz Basın Ahlak 
Yasasına Uyar.

gemUk

KÖRFEZ
I HAFTALIK SİYASİ GAZETE

 KURULUS:16HAZİRAN1975

Matbaamızda
Nişan, Mkâh Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri

1 Saatte 
teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık
Tlf: 11797 Gemlik

Otobüs kazasında yaralananlara maddi yardım yapılıyor

«nzazedelere
Sigorta Desteği

ANAP İlçe örgütü iş bölümü yaptı

COŞKUN “ Marmara Birlik’in
Finansman Sorununu Çözmeğe

' Gemlik Bel .diye Otobüsü
nün Bursa girişinde bir TIR- 
la çarpışması sonucu ölen 
ve yj-lanıara Şark Sigo.ta 
tcraınoan maddi yardım ya 
pıli/cr.

Eûn Gemlik Belediye Baş 
kanlık odasında d.zenlensn 
törende, kazaca yaralanan 
ye tedavi giderlerini belgele
yen Fa.oş Erşti i.e Gülcan 
Ğztürk'e Şark S gorta Gem
lik Temsilcisi Fatih Buluk ta 
r-nıncan çekleri verildi.
| Terende konuşan Belediye 
Başkanı Nezih Dimili, "Bele
diye otobüslerimiz \'e yolcu- 
Ifcnrnz kaska ile siga. tali d r. 

’Gâre/e Lk başladığımda bu 
els.lt iği gö erek giderdim. 
Karise kaza olmasını istemiz 
ve temenni etmez. Ancak 
fcoLctr hep otur. Kaza ite il
gi i mıhken-e sonuçlanmadı 
gı tade Şxk sgonan n ya- 
rad-F.n madei yaral.rını 
sa masına memnun olduk. 
Diersn bu ya: d. m bir parça

Gemlik’tiler
Mehmet Akif’in 
Yaşamı izledi

Gemlik B.tediyesinin çe> 
tjim z yıl boşlattığı kültür 
caışmatan kapsamında Bur 
sa Arnet Vefik Paşa Tiyat
rocunda toplu izlerr.el.re ye
niden başlandı.

AVP'de geçtiğimiz hafta 
toştoyen Semih Sergen’: n 
oyununu izlemek üzere 
Eexd.ye personeli ve vatan 
doş.'ar tiyatroya götürüldü. 
Belediye Başkanı Dimili, A- 
VD'de bundan sonra sahnele 
resek oyunlara da isteyenle 
û! götürüleceğini söyledi. 

Yunns Emre şiir ve kompozisyon yarışması 

Rotary’den Yunus Emre Yarışması
Geml.k Rotory Kulübü 1991 Dünya Yunus Emre Sevgi 

Yû nedeniyle Lise dengi okullar arasında kompozisyon 
yonjmosı açtı.

GemJ.k Rotor/ Kulübü Başkanı Teoman Ekim, gazetemi 
ze yaptığı açıklamada bir sevgi insanı olan Yunus Emre’ 
«n "Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz" özdeğişi 
fe ilgili bir düzyazı yarışması açtıklarını, İlçe Milli Eğilim 
Müdürlüğünce Lise ve dengi okullar öğreclle. Ir.e duyuru! 
(foğur.u söyledi,

13 Şubat gününe değin lise ve dengi öğrencilerince 
hrrarta-acck yazılar Okul Müdürlüklerince İlçe Milli Eğl- 
!irn Müdürlüğüne iletilecek..

Öte yandan Eskişehir Valiliği de cynı kapsamda "Yu- 
' w Emre Yıîı şiir yarışması” düzenlediğini duyurdu. Şi
ir yonşmosı Vakıfbank desteğiyle gerçekleştiriliyor.

olsun manevi acıyı da gide
rir.”

Eylül ayında meydana ge 
len otobüs TIR kazasında 3 
.kişi ölmüş, 33 kişide çeşitli

ÜNLÜ ZEYTİNCİ KOSTAK ÖLDÜ
Gemi.k'in tanınmış zeytin 

tüccarlarından (71) Osman 
Kostak geçird ği trafik kaza
sından sonra kaldırıldığı evin 
de iç kanaması g.çirerekya 
çamım yitirdi.

Gemlik eski Belediye Baş
kan Vekil ve Encümen Üyeli 
ğ: görevlndede bulunan Os 
man Kostak, salı sabahı iş 
takibi için İstanbul’a gitmek 
i,in büyük oğlu Bilgin Kos- 
tok’.n kullandığı özel araba 
ite Cr..angazi Yolavâ il sım
anda önündeki cracı sollar
ken ahi olarak karşı yönden 
başka bir aracın önlerine çık 
ması öze ine, sağa kaçmak 
istemiş, craç yolun kaygan 
om sı nedeniyle 10 metrelik 
şarampı le Vuyarlanırişti.

Kazadan sonra Eu.sa Dev

Esnaf Kefalet
Kooperatifi Kongre 
Yapıyor

Gemlik’in en eski koopera 
lif kuruluşlarından oan S.S. 
Esnaf ve Sanatkar-Koopera
tifinin yıllık olağan genel ku 
rul ’.oplartı.ı yapılacak.

Koope.atif binasında 23 0 
cak günü yapılacak genel 
kurulda çalışma raporları o- 
kına.ak, doha sonra 1991 
yıj talimini bütçe görüşüle
rek oylanacak.

yerlerinden yaralanmıştı. Si
gorta IlgJlleıl, yaralılardan 
yaptıkları masrafları belgele 
yn Fa’.oş Ersü, Gülccn Öz- 
türk, Vesile Çelik, Fatma Bi

let Hastanesine kaldırılan Os 
man \e Eliğin Kostık'ın gö
ğüs kemiklerinin bazıları kı- 
rı'mıştı.

Taburcu edilin Osman 
ol'stak, Bursa'da oğlunun

Doktorlarımız Tehlikeli Bölgede
Körfez Savaşının şiddetini arttırdığı b r ortamda sağlık 

persone i arasında tehlikeli bölge olarak bilinin illere ala 
malar yapılıyor.

Gemlik Devlet Hastanesi Diş Doktorlarından Ayşen Â- 
kıt i.e Metin Emer, Malatya’ya, eczacı Şenol Eken ise 
Mardin'e geçici gö;ev!e atandı.

Milton Gazinosu 
ihaleye çıkarılıyor

Be edi ye ile mahkemelik 
olan Milton Aile Çay Bahçe
si işleticisi Nuri Ofluoğlu- 
na tahliye, kgrarı -çıkarmasın 
dan sen; a, Çay bahçesi iha
leye çıkırıldı.

Belediye Başkanı Nez h Di 
mili, 30 Ocak günü Çay bah 
cani .in encümen huzurunda 
ki.a/a verileceğini söyledi.

Okullar Cuma 
güiıü Tatile
Giriyor

1930 91 öğretim yılı ilk ve 
orta de.eceli okullarda sona 
eriyor.

CLma günü baş'ayacak o- 
lan ya.ı yıl ta ili 10 Şubat 
1931 günü. e değin sürecek. 
10 Şubat günü başlayacak 
olan ikinci ya ı yıl, 7 Hazi-, 
ran günü bitecek.

Jandarma 
Komutanı
Şırnak’a 
Çağrıldı

İlçe JandarmaBölük Komu 
tanı Kıdemli Ü.ıtleğrr.en Ta- 
cettir? Soygök, Körfez sava
şının başlaması nedeniyle, ö 
zel bir emirle Şırnak ili, ikiz 
ca ilçesindeki Jandarma Ko 
mando Tabu: una görevlendi 
ılldl.

Devamı Sayfa 4’te 

len, Hakan Öğütçü, Gülsüm 
Dalfidan, Yusuf Örünver’e 
yaklaşık 6 milyon 300 bin li
ra kaza tazminatı ödendiğini 
söylediler.

evinde gece geçirdiği iç ka
nama ned.niyle vefat etti.

İlçede babacanlığı ile tanı 
nan ünlü zeytinci doğduğu 
yer olan Gemiç köyünde tep 
rağa verildi.

72 Nolu Zeytin Kooperatifi 
| mi yen 700 bin kilo zeytin 

yaldı.

Üretici Para
Derdinde

Gemlik 2 No u Ma mara 
Ei ik Tarım Sat.ş Koop rati. 
fi üretici o: taklarından 5 mil 
yon 803 kilo zey.in aldı. Ko- 
ope.atifin aldğı zeytinlere 
kirşi ık üreticiye 32 milyar .1 
ra ödenecek.

72 Nolu Marmara Birlik Yö 
netim Kurulu B şkdnı Mehdi 

Devamı Sayfa 4’te

Gemlik Devlet 
Hastanesine Burun 
Kulak, Boğaz 
Doktoru Atandı

Gemlik Devlet Hastanesi
ne Burun Kulak Boğaz Hasta 
Irkları Doktoru Metin Yağcı 
atandı.

Bir yıl önce halkın hizme
tine giren Gemlik Devlet Has 
tanesinde, Burun, Kulak ve 

Devamı Sayfa 4’te

Çalışmalara 17 kursiyer katıld;

İlk özel 
kaptanlık 
kursu sona erdi

Ekol Denizci ik Eğitim Mer 
kezi tarafından ilçemizde a- 
çılan Kaplan yetiştirme kur
suna 17 kursiyer katıldı.

Devamı Sayfa 4’te

Çalışacağız,,
Geçtiğimiz hafta yapılan 

ANAP İlçe Kongresinde seçi
len yöneticiler görev bölümü 
yaptı. İlçe Başkanı Esat Coş 
kun, parasal sıkıntıda olan 
Marmara Birlik için hafta 
içinde Ankara’ya giderek yet 
kii.e.l» temaslar başlatacağı 
nı açıkladı.

Esat Coşkun başkanlığın
da geçtiğimiz hatfasonunda 
toplanan ANAP İlçe örgütü 
ikinci başkanlığa Nuret 
Avcı’yı, sekreterliğe Erol Kök 
sal ı, saymanlığa Faruk Gü- 
zel i getirdi. Emin Bora’nın 
basın sözcüsü olarak seçildi 
ği toplantıdan sonra bir açık 
lama yapan.İlçe Başkanı E- 
sat Coşkun şunları söyledi:

Belediye
Meclisi 
Olağanüstü 
Toplandı

Belediye Meclisi geçtiği
miz hafta Başkanın çağrısı 
ü_e.e olağanüstü toplardı.

1'5 Ocak Salı günü saat 
15.00’de Belediye Başkanı 
Nezih Dimili başkanlığında 
toplanan m clîste 3 Ara ık 
günlü .olağanüstü meclis tu 
t.ır.ağınin okunarak kabul e- 
di.'mes nden sonra, 3 Aralık 
günü onaylı revizyon imar 
paftalarına ait itiraz dilekçe
leriyle plancının görüşüne su 
nulan konular görüşülerek 
ka.cra bağlandı. Daha sonra 
Hamidiye Mahallesinde ka
mulaştırtacak okul arsası 
içinde kacr 54 metre kare
lik yerin 45 metresinin satı
şına karar verildi.

Bir süre önce meclis Katip 
ligi görevliğinden istifa eden 
Emin Türe’nin istifası ele a- 
lındı. Emin Türe’nin istifası 
SHP'li meclis üyelerince ka- 
bûî edilmedi. Emin Türe ise 
\enid_n istifa edeceğini söy
ledi.

TAŞI GEDİĞİNE

KUVEYT...
HEYYYTI... HEYYYTI...
—KUVEYT!
—KUVEYT!
ESKİ; "ÇÖL KASIRGASI"
DÜŞECEK ŞAHİNİN GAGASI...
ORTADOĞU ULUSLAR ARASI HARİTA 
KORUNACAK MI, DEĞİŞECEK Mİ HARİTA?.. 
GÖRECEĞİZ...

Snan Jamer

"Kongremizde bana ve ar 
kodoşlarıma oy veren ver
meyen tüm partililerimize te 
şekkür ediyorum. İlçe yönet! 
mi olarak Gemlik’e layık ol 
mak için elimizden gelen ber 
şeyi yapmağa çaiışacağ z. 
Birikmiş deneyimlerimiz ve 
tecrübelerimiz başarımızda 
bize yardımcı olacaktır.

ilçemiz için önemli ola? so 
rıınlann üzerine el birliği ite 
gidip, çözüme kavuşturmağa 
çalışacağız. Marmara Birlik 
Zeytin Kooperatifi üreticileri 
ne ödenecek paranın akışını 
sağlamak için önümüzdeki 
günlerde arkadaşlarımla An
kara’ya’gidip, gerekli girişim 
terde bulunacağız.

İlçemizin okul sorununu 
çözmek için kamulaştırılan 
ve kamulaştırılacak alanlar
da okul.yapımı hızlandıraca
ğız! Belediyenin ilçemiz için 
yapacağı her türlü olumlu gî 
rişimi destek iyeceğiz. Gerek 
fiğinde belediye Başkanının 
yan:nda olacağız."

Oto Hırsızları
Benzinleri Bitince
Yakalandı

Sabıkalı oto hırsızı Hakan 
İnce, Bursa'dcn çaldığı özel 
bir oto ile Kurşunlu'da ge
zerken aracın benzinin bit
mesi sonucu yakalandı.

16 KR 009 plakalı Ford o- 
toyu Bursa’dan çatan sab ka 
lı hırsız Hakan İnce (23) bir 
gün gezdikten sonra hafta 
sonunda Kurşunlu’ya gezme 
ye geldi. Ancak, benzini bi
tince aracı terk ederek Engü 
rücük Köyüne gitti-

Bursa’ya gitmek için yeni 
bîr araba çalarken, devriye 
gezen jandarmalar tarafın
dan yakalanan Hakan İnce, 
gözaltına alındı. Hakan İnce 
nin yanındaki Şenol Soğuk- 
çay ise kaçmayı başardı.

Az lı oto hırsızı bugün ad- 
liy.ye şevk edildi.
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Dinlenme Tatili Başlarken
Em. ilköğretim Müdürü

İDRİS YAVUZ

Dinlenme tatilinin tek gayesi, zihnî ve bedeni dinlendi 
rerek yeniden güç ve kuvvet kazandırmaktır. Bu itibarla 
tatil münasebetiyle öğretmenlerin a9ır ve çok ödev ver
memeleri gerekir.

Milli Eğitim Bakanlığının ısrarla üzerinde durmasına rağ 
men yine de çok ödevler veriliyor. Hatta yaz tatilinde bi 
le gelecek yıl için ödev veren öğretmenler var. Severek 
ve istiyerek yapılmayan ödevler çocukta stres yaratıyor. 
Etrafın yardımı ile yapılan ödevler bittiği zaman, çocuk 
hiçbir şey öğrenmemesine rağmen-oh-de/ip rahatlıyor.

Umumiyetle öğretmenlerin bir bir incel.meşine imkan 
3 olmayan ödevler, güzel yazıdan ve imlâ kurullarından yok 
6 sun oluyçr. Hele öğrenci, ödevinin öğretmeni tarafından 

incelenmediğini hissedince perişan oluyor. Ödev, öğrenci 
8 yi meşgul etmek için değil, birşeyler öğretmek için veril- 
■ .' melidir.

SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIM :

1— Ödev vermeyiniz, herşeyi sınıfta halletmeğe gayret 
3 ediniz.

2— Şayet ödev verecekseniz kısa, özlü ve dersin tekra 
I nnı gerektiren mini ödevler veriniz.

3— Ödevleri muhakkak inceleyiniz.
4— Ödevleri/ sınıfın normal öğrencisinin seviyesini göz 

önüne alarak veriniz ki; çocuk devamlı etrafın yardımına 
başvuranısın, kendi gücünün eseri olsun.

5— Geçen konuların unutulmaması için sık sık aralık
larla tekrarlar yapınız.

Bir ağabey nasihatlerinin sizi üzmiyeceğini düşündüm.
' ’ Sağlıklı, başarılı, mutlu nice yıllar bu kutsal mesleğe hiz

met ederek huzurlu bir emekliliğe kavuşmanızı diler, sev r . *
. gilerimi sunarım.

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

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

ZTŞÇüi' ZHtZSt' 

fi YUNUS EMRE

OKUMANIN ANLAMI 
Okumanın anlamı ö

a Kişi hakkı bilmektir x
0 Niçin okuduğunu bilmezsen 0

O kuru bir emektir h

Güler Ticaret
©KARABÜK DEMİR 

©i ÇİMENTO

® TUĞLA

4 BÎRİKET 

SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER 

Tlf : 14637 — İstiklal Cd. No. 23 GEMLİK

K Yamanlar Ticaret $
TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ % 

V HALI, HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ V

ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR,

X HAŞAN YAMAN

V Tel : 16137-14479 GEMLİK V
t i fi
VŞ İstiklal Cd. Fırın Sk. (Ziraat Bankası karşı aralığı)

KAYIP

341201’den 341250 nalu 1 cilt Perak'nde Sat’ş Fişimi 
ve 117551'den 117600 nolu 1 cilt faturamı kaybettim.

Hükümsüzdür.
ÖZGÜLER TİCARET 

' İbrahim GÜLER

sağlık köşesi

HAZIRLAYAN

Dr. ALİ ÖZGÜR

Akne Vulgaris
AKNE VULGARİS, k.l yağ tezi foliküllerir buluğ çoğj 

da sık görülen enflamatuvar bir hasla! ğı ola.ak kaxj I 
edilmektedir. Ancak hastalık bu döneme özgü ölmeyip a] 
33 yaşa kadar devam etmekte ve genç er ve işkirLerln I 
de büyük bir problemi haline gelmektedir.

Şıklıkla 13-19 yaşları arasında görülen Akns Vjlgaij 1 
k z çocuklarında daha erken başlamakta ancak erkek çp] 
cuklarında daha ağır seyretmektedir. Dünyanın her belge] 
sinde ve her ırkta görü en akne vulgarisin yapılan ereş-1 
firmalarda beyaz ırkta siyahlara nazaren 15 k.z daha faz! 
la görüldüğü beliıtilmektedir.

Akne Vurgaris, esas nedeni kesin olarak bilİnmemeklel 
birlikle oluşumunda değişik {aktörlerin rol oyr.aıığı cûşffl 
nülen çok faktöriyei bir hastalıktır. Bu faktörler arasırda] 
hormonlar, ilaçlar, emos/onel stresler, metebelit alaylar, i 
mikroorganizmalar ve gene.ik faktörler sayılmaktadır.

Akne Vulgar.sii olcuların pekçoğunda aile öyküsünün ] 
olması ve aile bireyleri arasında görülme sıklığının diğer 
terinden fazla elmacı irsiyetin hastalıkta az da olsa biri 
rolü olduğunu düşündürmektedir; Faktörlerden bir diğeri] 
olarak kabul edilen bellenme ise eski, önemini yitirmişti]

Araştırmalar neticesinde Akne oluşumunda en çok s.ç] 
laran faktöJer erkek hormonlaıdır. Yağ bezlerin aktivaa 
yonunun, dolayısıyla yoğ üretiminin erkek hormcnlcr.nj 
kontrolünde olduğu bulunmuştur! Dolaşımda a:tan erken 
hormonu (testesteron), yağ tezleri benzerlerinde büyüme 
ye ve tağ yapımında artışa neden olmaktadır

Akne Vulgarisir sebepleri ölerek rol oynayan diğer öl 
■nemli faktörler de Akne lez/cnlarında mevcut elan P.opn 
on bacterum Acnes ve Pityroeporon Üvale olarak bllnen 
mikroorganizmalardı®

Ane Vulgariste kemedon, papül, nodüi ve kist gibi de
ğişik lezyoniarın bir klinik tablo İl» seyretmektedir. Za- i 
man zamer bir tip lezyon ön plana çıkabilirse de genel] 
likle tüm lezyonlar bira.ada görülmektedir.

•Akne Vulgaris lezyoniarı öncelikle derinin yağlı, sebo-j 
reik bölgeleri olarak bilinen yüz, göğüs, sırt ve omuzlara! 
yerleşmektedir. Aknede karakteristik lezyon olarak kabın 
edilen açık ve kapalı komedenler hastalığın erkzn dönem 
ferinde daha çok alın ve çenede görülmektedir! Daha] 
sor ra kulak içlerinde, konka.a. da büyük komedonlar izlen 
mektedir. Zamc.n içersinde, konkalarda büyük komedon
lar papül, püstül, nodüi ve kis’.ik oiuşumunlara dönüş-1 
inektedirler. Akne Vulgariste tekrar ve alevlenme dönem 
leri vardır! K ş mevsimi, stresler, kadın hastalarda cdet 

öncesi dönemlerde lezyonlarda a evlenme, yaz a/lanrda 
ise tekrarlama göstermektedir. Yüzeyel akne lezypnlen 
genellikle yerlerirde geçici bir siyah leke bırakarak iyileş 
mektedir; Püstül ve küçük nodüller bazen ufak erimiş a-, 
lanlar bırakırken; büyük nodul ve boşluk oluşumlar deri 
sertleşmesi, bırakarak iyileşirler.

Mutlu yarınlar.

* FATURA
* PERAKENDE SATIŞFIŞI 
»ADİSYON
* sevk İrsaliyesi
* taşima İrsaliyesi 
»MÜSTAHSİL MAKBUZU 
»GİDER makbuzu

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

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve 

Her îürlü
Basım İsleriniz İçin * a

Hizmetinizdedir.

BAŞSAĞLIĞI
M»

DEĞERLİ ARKADAŞIMIZ BİLGİN KOSTAK’IN E

Osman Kostak’ın
ÜZÜCÜ TRAFİK KAZASI SONUCU ANİ ÖLÜMÜ NEDENİ! 

LE ÜZÜNTÜMÜZ SONSUZDUR.

KEDERLİ KOSTAK AİLESİNE ELİM KAYIPLARI NEDİ 

NİYLE BAŞSAĞLIĞI DİLER, BİLGİN KARDEŞİMİZİN D 

BİRAN ÖNCE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI DİLERİZ.

MEHMET — SÜLEYMAN AKYILDIZ

Gemlik bizimdir temiz
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GEMLİK’TE SPOR ( 1)
Ahmet Qüllû

__________ ______ ,   ■ BBMIMM ■ • ■ <■  

• Gemlik Rotary Kulübünün hcftclık Perşembe günü toplar,tısında bir konuşma yap:n İlçemi: Ij tcnmmş el
mamdan Ahmet Güllü'nün Gemlik Supor’u i e lig 11 ko luşmasmı İlginç bularak okurlarımıza sunuyoruz.

Bilindiği gibi; Cumhuriyet sonrası hükümetleri srğlıklı, 
bir Türk Gznçllğl yetiş İlebilmek için sportif faaliye lere 
önem ve öncelik ve: diler. 1927 yılırda Idrr.an Itlakları 
Cemiyeti kuruldu. Bu şekilde yurdun birçok yerinde spor 
kuiüpkıi kuruldu. Eu uygulamaya göre kurul.n kulüplerin 
müşte.ek renkleri Yeşii-Kırm zı, sl/ch, teyaz, mavi ve ra- 
rı ölerek tesbit edildi. Bugün. Yeşil-Kırnvzı renklere s a 
hip olarak Karşıyaka Kulübümüz l.cl Futbol Lijnde o 
günden bu güne sportif faaliyetlerini sürdüıüyor.

Gemlik'te ilk kulüp, Spor Kulübü Ic'mcn Yurdu adı la 
kuruldu. 1927 yılında kurulan kulübün ilk lokali, bugün yı 
kılmış ve üzerine kenut ycpı’an rahmetti Osmcn Fevzi 
Bey'in evi idi. Kulübün temsil kolu, spor kaiu büyük i’gi 
görüyor, o günün gençleri sevinçle kulüpte spor yapıyor, 
temsiller veriyordu. Rahmetli Parlak Ali Eey, Ata Bey (Te 
zer). Kerim Bey (Kumla), Danış Eey (Ekim), Bıkkal Ah 
mrt Elendi (Beken) kulübün kurucuları, yöncticı’eri ve ya 
şatoları oiarok yıllarca hizmet verdiler Gemlik Spor’una.

Bugün hamızdan ayrılan tu spor ecver atabeylerimi
Bugün cramızr’an ayrıanlm bu spor sev r ağabeylerimi 

de uzun ömürlar dilerim. Kulübün uzunyıllar genci Kaptan 
li Abdurrahman Semiz, Se ahattin Akçeebl ve Kasap la 
lığını yapmış. Sn. Nafiz Aidoğan’ı, eski Bzşkanları Rahmet 
A.<ıda iyi duygularla yeri ederim.

O günlerde futbol bu günkü gibi rağbet görüyordu. İre 
göl, Mudnnya ilçsteri eres nc’a, Bursa'mn namlı kulüpleri 
Acar İdman, Akın Spor, Merinos Spor, Güven Spor, Çelik 
Spor v.s. gibi kulüplerle her pazar günü şimdi S.S.K. D.'s 
panserinin bulunduğu sahaca iddiclı maçlar yaplyorc'u. 
Zaman zaman İstanbul’un Kac’ırgcsı, İstanbul Spor’u Bey 

Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A. Ş.
B? Doğalgaz dağıtım hattı için BOTAŞ yönetim kurulun 16.8.1989 Gür, 416-1939/20-63 sayılı karan gereğin

ce kamulaştırılan taşınmaz mallara, İlçe Takdir K.ymet Komisyonunca takdir edilen bedelleri gösterir liste aşağı- 
dzd.r. i . ।

Bu bedeller T.C. Ziraat Bchkası Geml k Şubesine, haksahipieri adına bloke edilmişt’r.
itiraz halinde husumetin (BOTAŞ-Boru hatları ile Petıcl Taşıma AİŞ. Genel Müdürlüğü Gür.eş Sokak No. 12 Gü-

oğlu Sporu, Feriköyü, Feneri, Gaiatasarı’da gördü Gemlik 
sahası, o günlerde 4-5 bin olcn Gemlik nüfusunun büyük 
çoğunluğu, çoluğu, çocuğu, genci, ihtiyarı takımlarını dzs 
teklemek ve mrçlzrı seyre geliyordu. Çoğunda Güven 
Spor kulübümüz faiklı sko.laria gai p geliyordu. Kalede 
Kemal Paralı, Rauf, rchmetil Tekbaş Mehmet, Bek Hcsan, 
Nazo (Niyazi Çamlıca), Doğan Kaçiğ, Şebek Mehmet (Ger 
çek), Talar Cemal (Özaydın), Açılrız Lekerte Mehmet, 
Pir Mehmet, Acar Mehmet, Sivri Mehmet (Düzenseve ), 
Bek Aptullc.h (Özçelik) çok top koşturdular ter döktürdü
ler kulüplerinin tasarısı için En ızun süıe futbol takımın 
da B.k Apdılich Özçeiik yer almıştı. 52 yaşına kadar oğ 
lu torunu yaşındaki gençlerle birlikte sper yaptı futbol oy 
nadı 90 dakikalık her maçı rahatça bitirebildi. Bek Apdul 
lah’ın bir kale vuruşundan diğer kaleye tek şuta attığı 
gol, Gemlik futbolunun ıputulmaz golüdür. Duran toplara 
en iyi vuran, önüne ku:ulcn barajsan topu ustalıkla gole 
çeviren Sivri Mehmet’te ilçenin unutulmaz sporcuları ara 
İsındadır. En çok kullandığı sol ayağı ile kornerden bile 
kimc-eye deymeden Coşkur’un attığı gollerde unutulmaz, 
kardeşi Nehir’de Gemlikspora İzmir’e, Ga atcsaray’a sa
vunma oyuncusu olarak unutulmaz hizmetler verdi. Bilgin 
EatırC'/’da Bolu Spor ve Galatasaray'da oynadı. Hep bu 
aklıma geiipte sa/dıkiarım Güvenspor’un yetiştirdiği hem 
şehriierimizdir. Semi Beceren’! de anmamaziık edemem. 
Booo.'en’de yillar ence takımın sdnbafcru elarak, Muhtar 
Beyler, Kerim Beyler, Kahveci Necati'ler h p top koşturdu. 
Gemlik'in mazideki diğer kulübü Dçnirspor’dur. Mavi Be 
yaz renkli bu kulübümüzür.de hizmetlerini unutmamak la 
zımdır. .

Devamı Haftaya

15 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

YIL ; 3 SAYI ; 135 FİYATI : 25 KURUŞ 24 OCAK 5973

HAŞAN AĞA ve KARACAALl
KAMPLARI YAZIN ÇALIŞIYOR KIŞIN YATIYOR.
Gençlik ve Spor B -kon ığrr«a botl. Geriz Haşan:ve 

Kcraccali d.n.e.rmz tas s erinin 270 günü coş gec ror.
Milyonlarca lira harcanarak me/ccna ge'Jnkn 

rin yalnız yaz aylarında faaliyet göstermesi, bura korşm 
sonbahar, kış ve i.kbchar rre/sir.lernde küften-ıra-ne s. 
Bakanl ğı milyonlcrca Hra zerora uğrattığı tep otti;

Bakcnl.k tesislerncen değişik cıra.lı yararlanma bel
lenirken, Türkiye'nin br çok yerinde t ulur on tam teşek
küllü dinlenme kamplarının bulun ras na karşın, milli ta 
kımla.ın büyük otellerde kamp yapması Bakanl ğı göz 
göre göre milyonlarca lira zarara sokmaktadır. Bu duru
mun önlenmesi isteniyor.

■ 8O’Lı'X İHTİYAR İÇKİ KOMASINDAN ÖLDÜ.

Engürücük Köyünde 80 yaşındaki Ahmet Çakal adında 
ki ihtiyar, fazla İçki alınca alkol komas ndan tıkamaya
rak ölmüştür.

Ahmet Çakal adlı İçki tutkunu, bu kez alkolü fazla ka 
çrrınca evine bi’e gidemcd'n kapıda ölü bulundu. Otopsi
de, ölümün alkol komasından meydana geldiği saptanmış 
t:r.

YILDIZ ŞİRETOĞLU İSTANBUL’A ATANDI.

Kız Meslek Ljsssi Müdürü. Yıldız Şiretoğlu, İstanbul’a 
atandı.

12 yıllık K z Meslek Lisesinin Müdürlüğünü yürütmekte 
olan Şiretoğlu, İstanbul'a öğrencilerinin göz yaşlan ara
sında uğurlanmıştır.

HAMİDİYE KÖYÜNDE KURS.

Hamidiye Köyünde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 
açılan Kadir Okuma Yazma Kursu sona erdi.

Kurs öğretmenliğini yapan Köy ilkskul öğretmeni Fat
ma Yurdasever, 15 kursi,erin başarı belgesi aldığ m. Ha 
midiye Köyünde ilk kez bayanla: a bir kurs açıldığını söy 
ledi. . .

vznsvler/ANKARA adresinde tevcihi gerektiği 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 13. madde'si gereğince ilan
olunur.

payı
İrtf.
hk. m2

İ.tifak 
hak. bed. tl.

Ağcç 
bedsll tl.

i

Toplam 
bedel tl.

İD 
ilçesi” 
MAHALLESİ

Sıra Ada
No. parsel M&. ki

: BURSA
: GEMLİK

: HİSAR

Yüzclcü Sahibinin 
mü m2 adı soyadı

Eaba 
adı

1. 457/31 Küçük 53487 Danış Ekim Şükrü 1/2 347 C24.C03 — 624.600
Ciltlik Raife Kumla Şükrü 1/2 624.600 — 624.600

2. 523/9 Küçük 44323 Danış Ekim Şükrü 1/2 2294 4.129.200 —. 4.129.200
çiftlik Rsife Kumla Şükrü 1/2 4.129.203 F ■■ ■ 4.129.200

3. 616/19 Küçük 8763 Danış Ekim Şükrü 1/2 348 626.400 — 626.403
Çiftlik Rti.'e Kumla Şükrü 1/2 626.400 — 626.403

(Bacın 3)

Gemlikliler Müjde
Seçkin firmaların ürünle- 

riyle hizmetinizdeyiz

ÇATAK GİYİM U
Sizin Mağazanız 

' 1
Ali Çatak ve Oğulları 
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sok. d 
Otel Umurbey Altı Tel: 12075 Gemlik d

BAŞSAĞLIĞI
İLÇEMİZİN TANINMIŞ SİMALARINDAN, ARKADAŞIMIZ 

BİLGİN KOSTAK'IN BABASI

Osman Kostak
ANİ ÖLÜMÜ NEDENİYLE KEDERLİ AİLESİNE BAŞSAĞ

LIĞI DİLER, BİLGİN KARDEŞİMİZ DE GEÇİRDİĞİ KAZA 

NEDENİYLE SAĞLIKLAR DİLERİZ.

MUTSAFA TOSUN — A. SAVAŞ ŞENOL

I

Sayın Gemlikliler
Dost başa düşman ayağa 

bakar

Düşman çatlatacak! sıklık!* • •

zariflik ! kaliteli ve garan
tili ayakkabınızı EMRE 
KUNDURA'dan temin 

edebilirsiniz.
Emre Kunduranın tüm kışlık ve 

Kösele çeşitlerini görmeniz menfaati
niz icabıdır.
EMRE KUNDURA
Pazar Caddesinde Tel: 14114 Gemlik

SAYIN GEMLİKLİLER
Fotoğraf çekimlerinde sîzlere en güzelini vermek 

oıan 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 M AH. 1 Nolu Cad. GEMLİK

KAYIP

Bursa Trafik Müdûriûğünd n almış olduğum (C) grubı 
eğliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Mehmet OKAY

kul%25c3%25bcb%25c3%25bcm%25c3%25bcz%25c3%25bcr.de


SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜR

KADRİ GÜLER
9
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Dzgl ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Amta'.a

22 OCAK 1991 SALI SAYFA

Üretici Para Derdinde
Nalcı'dan aldığımız*bilgilere 
göre, kampanyanın açıldığı 
günden bugüne değin alımla 
nn devanf ettiği, 27 merkez
den 11'inde ise kampanya- 
sona erdi.- Mehdi Nalcı şun
ları söyledi I:

"Kooperatifimize bağlı Ka- 
rabalçık, Ovaakça, Çatalte- 
pe, Dürdare, Fıstıklı, Armut
lu, Hamidiye, Selçukgazi, Me 
cidlye, Demirtaş ve Katırlı 
'köyleri alım merkezlerimizde 
ürün gelmediği için kampan 
ya kapatılmıştır.

Bugüne değin aldığımız 
zeytinlere karşılık ortakları
mıza 11 milyar lira para da
ğıttık. 10 Aralık tarihine ka
dar alınan ürünün yüzde el
li bedelini ortaklarımıza ödü 
ycruz. Ziraat Bankasıyla ya
pılan anlaşma üzerine bize 
verecek kredinin almmama- 
s* ödemelerde gecikmeye ne 
den oluyor. Temaslarımız de 
vamlı sürüyor. Her para akı
şında ortaklarımıza ödemede 

SATILIK DAİRE

PAZAR CADDESİ ÖMÜR SOKAK NO. 4/5

35.000.000 TL. TEL : 21797

bulunacağız."
öte yandan kooperatif or

takları, verdikleri ürünlerin 
karşılığını almak için koope
ratif önünde bekleşiyorlar.

Jandarma
Ge;tiğimiz hafta pazartesi 

günü saat 23.30 sıralarında 
telsiz emri ile Şırnak ili, ikiz 
ce ilçesi 2. Jandarma Ko
mando Taburuna en kısa za 
manda katılması istenen ilçe 
Jandarma Bölük Komutanı 
Tacettin Soygök, salı sabahı 
Şırnak'a hareket etti. 
' Orhangazi İlçe Jandarma 
Komutanınında aynı görevle 
Şırnak'a çağrıldığı öğrenildi.

Geçici görevle Şırnak’a 
gönderilen Tacettin Soygök 
ün yerine Bursa Jandarma 
Alay Komutanl ğından Bcşça 
vuş Mehmet Özgen ilçe Jan
darma Komutanlığına getiril
di.

özel kaptanlık
Önceki gün tekne eğilimi 

ile tamamlanan kurs sonun
da başarılı olanlara belgele
ri verildi. Kursta öğreticiliği 
Kaptan Mustafa Toplu ve Er 
can’ Güneş yaptı.

Üç hafta süren Kaptanlık 
kursu sonucu, kursiyerler İs 
tanbul’da açılacak sınavlara 
katılarak ehliyet alabilecek
ler. ikinci kursun 9 Şubat’ta 
başlayacağını söylediler.

Bir deniz kenti olan ilçe
mizde ilk kez Denizcilikle il
gili bir kursun açılması mem 
nuniyet uyandırdı.

Gemlik Devlet
Boğaz Doktoru Yağcı'nın a- 
tanmasıyla göz ve ortepedis 
yen eksiklikleri kaldı.

Hastane yetkililerinden al 
dığımız bilgilere göre, şu an 
da Gemlik’ Devlet Hastane
sinde 2 dahiliye, 2 hariciye
ci, 1 gast roontrero leg*,. 1 
nöloğ, | çocuk hastalıkları, 

Tde kcd n doğum uzmanı bu 
lunuyor. Hastanede ayr;ca 5 
pratisyen doktorgörev yapı
yor.

TAVUK ETİNDE DAMPİNG»

Kısa süre için EMEK PİLİÇ ve EMEK Çiftliğinde 
yumurtatavuğu temizlenmiş olarak kilosu 5 
bin liradan satışa sunulmuştur.
Ayrıca Piliç satışlarımız da 8000 Ti. dan 
devam etmektedir.

Sayın Gemliklilere Duyrulur.

EMEK PİLİÇ
Belediye Derya Kcop. Karşısı Tel 20992 
Emek Çiftliği kumla Yolu Dr. Seyfi karşısı

Gemlik

BACA TEMİZLEME

i

GİDER AÇMA ALETİMİZ

Temizleme Sorunlarınızı 
çözmek üzere yakında 

hizmetinizdeyiz
Merkez : 9 (24) 202747 Bursa 
Şube : 9 (251) 13951 Gemlik
Gürle İşhanı Kat 4 No. 153-154 Gemlik

MODERN BACA 
TEMZLEME
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YIL s 1 7

SAYI : 893

Fiyatı 500 Lira KDV dahil

Gazetemiz Basın Ahlak 
Yasasına Uyar.

gemLik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Matbaamızda 
Nişan, Mkîh Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık
Tlf: 11797 Gemlik

FAx : 14223

Çanak Ânlen için SOSYAL YARDIMLAŞMA 
VE DAYANIŞMA VAKFI 
212 MİLYON DAĞITTI

ilk toplanı yapıldı
jgBELEDİYE’DE YAPILAN TOPLANTIYA KAYMAKAM, 

TİCARET ODASI VE TİCARET BORSASI BAŞKANLAR! 

İLE TURİZM DERNEĞİ BAŞKANI KATILD'. İLÇEYE 

KURULACAK ÇANAĞIN SANAYİİ KURULUŞLARI il E 

HALKTAN TOPLANACAK YARDIMLARA GÖRE EELİR 

LENMESİ KARARLAŞTIRILDI.

@ ÇANAK 'CİN BEŞ FİRMA BELEDİYEYE TEKLİF VER 

Dİ. STAR-1 VE BİR KANAL AVRUPA YAYININI İZLİYE 

BİLEMEK İÇİN YAKLAŞIK OTUZEEŞ MİLYON L'RA 

TOPLANMASI GEREKLİ. TOPLANTIDA, YARDIMLA

RIN TURİZM VE TANITMA DERNEĞİ TARAFINDAN 

ALINMASINA KARAR VERİLDİ.

İlçe halkının yoğon istemi 
ûze.ine Gemllk’i çanak önle
re kavuşturmak için öncülü
ğü Kabul eden Bel.diye Baş
kanı Nezih Dimili. İlce Kayma 

■kamı Coşkun Ertürk, Ticaret 
Bersası Başka .1 İnen Tamer, 
Ticaret ve Sanayi Odası Beş 
koni Kemal Afal ile Turizm 
ve 'Tanıtma Demeği Başkanı 
•Mucrrem Atasoy ile toplantı 
yaptı.

Geçtiğimiz hafta Cuma gü 
ini Belediye Başkanı Ma
kam odasında gerçekleşti, i- 
len topfcntda Dimili, halktan 
içeye çorak anten konmcsı 
için -yoğun teklif geld ğini. 
çerre iiçeieride bu işi ger çek 
teştrflnresirdsn sonra Gem- 
El’e de çanak anten konun- 
masının zorunlu hale geldiği 
m-söy'edl.

Beş elektronik firmes rı- 
der çanak kurmak için ken
dilerine teklif verildiğini söy- 
tejen Gemlik Belediye Baş
kanı. "İşin pdrisal.kaynağı 
sdğlcndığı takdirde ilçemize 
çorağı en kısa zamanda ko 
yâbiiliz. Gelen tekliflerden 
anlaşıldığına göre yanlız 

İKV Genel Sekreteri Gemlik Rotary yemeğinde konuştu.

Türkiye ve AT İlişkileri
Gemlik’te Ele Alındı

Gemlik Rotary Kulübünün haltalık toplantrs na katilar 
Türkiye iktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Rtn. Ha
luk Ceyhan, 'AT ve Türkiye ilişkileri"ni ele alırken, 'Batı 
yaşam tarzı rumhu.iyetlmlzin kurulmasından teri izlenen 
bir politikadır' dedi.

Tibel Otei'de yapılan yemekli toplantıya Gemlik Kayma 
kamı Coşkun Ertürk, Garnizon Komutanı, Belediye Başka 
m, da re müdürleri, sanayi kuruluşla ın n müdürleri, T Ta
ret Bordası, Ticaret Odası yöneticileri ile Gemlik Rotary 
Kulübü üye'erl katıldı,

İKV Genel Sekreteri Haluk Ceylan Türkiye'nin AT'ye 
girmesnn toplumun yararına olduğunu.belirterek şöyle 
konuştu ;

"Avrupa'lı olmak bir yaşam tarzıdır. Bu yaşam tarzını 
'büyük Atotürk Cumhuriyetimizi kır'uğu zamer çizmiştir, 
insanınızın AvrupalI gibi düşünebilmesi, ekonomisini on 
ların düzeyine çıkarabilmesi, ürünlerini Avrupada pazarla 
yobilmesi, kendine Avrupa ülkeleri arasında yer edinebil- 
meei ancak AT katılmakla gerçekleşir."

Avrupada yavaş,yavaş sınırların kalktığına da değinen
Devamı Sayfa 2’de

Star-1 yaklaşık 17-20 milyon, 
biı kaal Avrupa karalı ile 
b.rllkte 30 40 milyon liraya 
mal olacağa benzer.

Gemlik halk r.ın ve a- 
dcmlanmız n katkıları iFe tep 
(anacak paraya göre çana- 
ğ n şeklini belirliyebiliriz" de 
di.

ÖNCE PARA

DYP İlçe Başkanı Erenoğlu

“MİLLETİMİZ BÜTÜNDÜR”
Doğru Yol Partisi ilçe Baş 

[ kem avukat Aydın Erzroğ u, 
Körlez savaşı nedeniyle yap 
tığı aç klamada, '"Türk Mille 
ti bütündür, Bölünmesi müm 
kin değ.Idiı" dsdi.

Aydın Erenoğlu gazetemi- 
■ze yaptığı açıklamada, son 
günle de Cumhurb şkanı Ö- 
za.'m ve iktidar partisi A-

Çağdaş Gazeteciler Derneğinden

İhsan Bölük
Bursa Hakimiyet Gazetesi 

muhabiri eski gazetemiz ça-

Ticaret Odcsı Başkanı Ke. 
mel Akıt, kurulacak çanağın 
biren önle halkın hizmetine 
gitmesi içir yard m toplan
maya başlanması gerektiğini 
bei.t.i. Kaymakam Coşkun 
Ertürk ise yardımların Tu
rizm Tcnıtma Derneği tara
fından toplanmasını istedi.

Gemlik’i çanak antene ka

NA? sözcülerinin halkın ker 
kak oduğuyu içeren sözler 
sor.ettiğini ânımsata.ak şöy 
1» konuştu :

"iü k Milletinin korkak ol
duğunu kimse ifade edemez. 
Bunu söyliyen erin kendileri 
korkakıır. Milllstten korktuk
la.! için her türlü gerçeği 
giJiyorlc r."

ve Zeki Bulut’a Öd ül
Lşanı İhsan Bölük'e Çağdaş 
Gazeteciler Derneğinin açtı
ğı 1390 y lın:n başarılı gaze
tecileri yarışmasında iki ö- 
dül -kazandığı açıklandı.

Çağdaş Gazeteciler Deme 
ği Genel Başkanı Mustafa 
Ekmekçi, Ankara'da basına 
yaptığı yazılı açıklamada, 
derneğin geleneksel özel ö- 
dülür.ün bu yıl "Savaşa Ha
yır" dediği için gözaltına alı 
nan N.A.'ya Ve direnişçi kö
mür ijçierl adına Genel Ma- 
d n İş Send kasına verilmesi 
nln kararlaştırJdığı belirdi. .

ÇGD'nin açtığı yarışmada

1990 Yılında
Borsa’da 57
Milyar liralık işlem 
Gerçekleşti

Gemlik Ticcret Bprsasın n 
1993 yılnda 57 miyar 767 
milyon 403 bin liralık işlem 
geçek eştirdiği açıklandı.

Ticaret Borsacı Başkam 
İnan Tamer, gazetemize yap 
tğı açıklamada, 1990 yılnda 

vuşturmak için oluşturulan 
komite önümüzdeki gürlerde 
ilçedeki sanayi kuruluşlarını 
gezerek yardım toplama ka
rarı ald'. Komiteden yapılan 
açıklamada Star-1 ve Avru
pa yayınları izlemek için a- 
pa.tmrın ve sitel rds gi işim 
lerde bulunulmaması c'a is
tendi.

Kendi iç sorunlarımızın 
her zaman olacağını, bunla
rın zaman, içinde çğzüm? ka- 
yuşacağ na da söyleyen Eren 
oğlu, "Türk Milisti bütündür. 
Bö.ünme.i mümkün değildir 
olaylar üzerinden zaman geç 
Jk;e, bugüne katar yapılan 
yanlı, ların hesabı mutlaka 
sorulur” şeklinde konuştu.

yerel ödül kazanan gazeteci 
fer şunlardır : Haber Dalı : 
Kendin Pişir Kendin Ye, İh

san Bölük (Bursa Hakimiyet 
Gazetesi), Yarım
Yüzyılın Pırıltısı, İhsan Bölük 
(B. Hakimiyet Gazetesi) Gün 
çel Yazı : Savaş Gagaları 
Nuri Kayış' (Ankara Ulus), 
Röportaj : Çocukluk ne yena 
düşer Usta, Ahmet Trak (O- 
lay), inceleme Araştırma : 
İpek Yolu Ağlıyor, Muzaffer 
Hürrem Okt y (Yeni Asır), 
Karikatür : Zeki Bulut (Yeni- 
gün), Sayfa Düzeni : Rama
zan Gelmez (Olay).

Tuvahte Zam
Belediye Encümeni ilçede

ki genel tuvalet fiyatlarına 
zam yaptı.

Çarşamba günü Nezih Di
mili Başkanlığında toplanan 
belediye Ercümsni daha ön 

ce 2 yüz lira olan küçük su 
ücretini 3 yüz liraya, 3 yüz 
olan büyük tuvalet 4 yüz li

raya çıkardı.
İlçede 8 adet genel tuvalet

Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vokfı 1393 
yılı içinde bütçesinde 212 milyon, 347 bin 464 liralık sos
yal yardım yaptı.

Vakıf Başkanı Kaymakam Coşkun Ertürk'ten ald ğımız 
bilgilere göre, mütevelli heyet yıl içinde 53 toplcntı yepa- 
rak muhtaç durumda bulunan kişilere yiyecek, giyecek no 
içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanşma teşvik fonun- 
kit para, ilaç, işyeri açma gibi değişik yardımda bulundu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfın n 1990 yılı 
dan 192 milyon 507 bin, mahalli idarelerden 35 milyon 
685 bin banka faizlerinden 46 milyon 095 bin, fitre, zekat 
gelirlerinden 3 milyon 427 bin Hra olmak üzere toplam 
279 milyon 715 bin 174 lira gelir sağladığ rı söyleyen 
Kaymakam Ertürk, 'kurban derisi gelirlerinden 18 milyon 
643 lira kendilerine pay düşeceğini söyledi.

Sosyal Yardımlaşma ve Da/anışma Vakfı 1990 yılında 
250 fakir vatandaşa 250 ton kömür yard.mında bulunmuş. 
2 kişiye 100 bin nakti, 333 kişiye 17 milyon lira ayni ol
mak üzere 17 milyor lira yiyecek yardımı yapmıştır, 300 
fakir öğrenciye ilkokul öğrenci önlüğü yardımı, 193 fakir 
hastan n Haç bedeli, 141 fakir hastanın hastane ücreti 
ödenmiştir, 4 kişiye iş kurma amacıyla 1 milyon 944 tl de 
ğer.nde iki at, bir seyyar el arabası ile bir iş yeri açıldı. 
78 göçmen ailesine 102 milyon 140 bin lira ev kirası -ö- 
de-ndi, evi yanan bir kişiye 1 milyon tl. yardım yapıldı.

15 yoksul öğrenciyle 20 bilgisayar kurs öğrencisine 3 ' 
milyon 624 bin liralık eğitim malzemeleri sağlandı.

1.0 öğrenciye burs verilirken 2 öğrenciyede yurd üçrell 
ödendi, Ayrıca,.. 51 göçmen öğrenciye 5 milyon liral.k eğl 
t m yardımı, 7 k.şiye aylık para yardımı ile 19 kişiye bir I 
•keziik 2 milyon 450 bin lira para yardımı yapıldı.

Hakkı Çakır 
Kanama Geçirdi

Eski Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır, mide kanama
sı geçirdi.

Geçtiğimiz hafta pazartesi 
günü kanama geçiren Hakkı 
Çakır, Gemlik Devlet Hasta
nesine kaldırıldı.

Hakkı Çakır’in mide kana 
ması gsçird.ğinih Belediyede 
yapılan çanak enten toplan
tısında ; öğrenilmesi üzerine. 
Kaymakam Coşkun Ertürk, 
.Belediye Başkanı .Nezih Dim 
İÜ, Ticaret Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Ticaret Borsası 
Başkanı İnan Tamer Turizm

Devamı Sayfa 2'de

TAŞIGEDİĞİNE

SAVAŞ ?... i
'-SAVAŞ KORKULACAK ŞEY J9EĞİL"MİŞ...

DOĞRU, SEVİNÇTEN GÖBEK ATILACAK BİR DURUM.. I 
UÇAKLAR, TANKLAR, TOPLAR, PATRİOTLAR BEDAVA. I 
CCNİLER, HANSLAR ARKAMIZDA...
HAVAMIZ, KARAMIZ, SUYUMUZ KORUNUYOR. ;
BARIŞTA İSE...! 3
AMBARGO, ERMENİ TASARASI, KIBRIS SORUNU, 

TEKSTİL KOTASI, ÇOBANLIK-MANAVLIK ÖĞÜDÜ. AT j 
DEN DIŞLAMA, İŞÇİMİZİ HORALMA, TÜRK’Ü DİDK
DİDİK ARAMA...
VELHASILI ONURUMUZA OKUNUYOR..
VER LECEK TEKCAN DEĞ L Mİ. ‘ i
HA EVVEL OLMUŞ, HA SONRA». \ P!]J !

NE FARK EDER Kİ.»

^Inan ^famer

Okullarda Karne 
Tatili Başladı

1930-91 öğretim yılı yan 
yıl tatili tüm yurtta başladı

Geçtiğimiz hafta cuma gü. 
nü ilk ve orta der.celi oku 
larda öğrenciler yan yıl tati

Devamı Sayfa-2'de

Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı 
Bir Özürlüğü Dalış 
Sevindirdi

Gemlik Sosyal Yardımlaş 
ma Vâkfı çocukluğunda ge- 

' Devamı Sayfa 2’de
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ATAMER
Gece Kulübünde

Müzik Dolu Geceler
29 Ocak Çarşamba gecesinden itibaren her gece j 

özel programımıza başlayacağımızı değerli Gemlik- i 
: lilere duyurur

Türk Sanat Müziği

|| İsmail Onurluel ve Rüya Eser
Hafif Müzik’te

B Manken Şantöz
MİRAY CEREN
Piyanist Şantör 

ÖZCAN’I 
İftiharla sunarız.

;i Rezervasyon : Tel: 14593 -14594 emlik i

sağlık köşesi

HAZIRLAYAN

Ör. ALİ ÖZGÜR

Türkiye ve AT ilişkileri
Ceyhan, "Türkiye mallannı doğu tlokuna satamaz. Çü.-.kü 
bu blokta bize ödeyecek para yok. Yapılan ticari anlaş
malar mal mukabilidir. Sanayi ürünü satt ğmızda yerine 
kendi ürünlerini veriyorlar. Avrupanın önemi buradan da 
görüldüğü gibi kendiliğinden ortaya çıkıyor. AT üyeliğinin 
bir önemi de karşılıksız yardımların verilişidir. Yunanistan 
16 milyon dolar yardım almıştır. Bu yardımın yarısı Türk! 
ye'ye yapılsaydı en azından enflasyonun aŞağı çekilmesi 
ne büyük katkıları olurdu. Türkiye döviz açığını kapamak 
zorundadır. Bunun tek yolu Avrupa ile sağlıklı ekonomik 
ve sosyal ilişkiyi geliştirmektir" dedi.

YUNUS EMRE

$ GÜLEN DÜNYA 
ö Ateş bıraktı özüme 

Dumanı girdi gözüme
0 Bu gözle bugün yüzüme 
(İ Gülen dünya değil misin?

A

Bir özür lüğü 
daha

1990 Yılında
Borsa’da 57

sevindirdi
çirdiği felç sonucu iki ayağı
nı da yitiren Muhittin Han- 
çerie motorlu sakat arabası 
armağan etti.

Gemlik Sosyal Yardımlaş
ma Vakfı Başkanı Kayma
kam Coşkun Ertürk, dü
zenlenen bir törenle sakat a 
robasını Ata Mahallesinde o 
turan Muhittin Hançer'e (25) 
verdi.

Vakfın yöneticilerinin ka
tıldığı törende, arabaya kavu 
şan özürlü genç mutluluk
tan uçtu. Muhittin Hançer, 
motorlu bisikletine binerken 
'"Artık İstediğim yere gidebi
leceğim. Vakıf yöneticilerine 
sorsuz teşekkür ederim" de
di.

Milyar liralık 
işlem gördü 
ilçenin en önemli ürünü olan 

çeşitli tür zeytin alım ve sa
tımlarının 41 milyar, 532 mil 
yon, 106 bin lira tutarında iş 
lem gerçekleştiğini söyledi.

İnan Tamer, aynı dönem 

içinde 3 milyar 534 milyon 
llral.k bitkise] sıvı yağ, 6 mil 
yar 246 milyon liralık çeşitli 
el, 2 milyar 204 milyon lira

lık turşu, 263 milyon liralık 
konserve, 928 milyon 409 
bin liralıkda hububat madde 
(erinir alımı ve satımı borsa 
kotalarından geçtiğini belirt

ti.

İLAN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Otobüs işletmesine ait 7 nolu şehir içi 
otobüs kasa onarım işi için 2886 sayılı yasanın 35’nci mad 
deslnin c bendi hükümleri dahilinde açık teklif usulü ile 
ihaleye çıkarılmıştır.

İhale 6.2.1991 çarşamba günü saat 15.00'de Gemlik Be 
lediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhale bedeli 33.000.000 TL. olup bu İşe ait geçici temi
nat bşdeli 990.000 TL. ve kesin teminat 1.980.000 TL.dir. 
Bu işe ait şartname İşletmede görülebilir.

Posta ile müracaatlar nazarı dikkate alınmayacaktır.
İlgililere duyurulur.

Av. Nezih DİMİLİ 
(Basın 4) Belediye Başkanı

Akut Bronşit
Bu hastal k akut üst solunum yollannın orta bölümü | 

(trahea ile bronşların) iltihabıdır ve özellikle solunum vi- i 
ruslarının çok yaygın bir şekil enfeksiyonudur Akut bren] 
şit sebepleri ve komplikasyonları diğer birçok faktörler- 1 
den de msydar-a gelebilmrr.ektzdir. Ülkemizin ılıman ikli- ] 
mi soğuk algınlığı hastalıklarının meydana gelmesinde ve 
yayılmasında etkili olmaktadır.

Bronşit : solunum virusları, gram pozitif ile gram nega 
tif bakteriler mantarlar, zehirli ajanlar içten (üre), dış et
menler (klor, sülfat ve azot gazları, aseton, amonyak, toz 
lar, kimyasal savaş gazları), ailerjiler-çlçek tozlan ile mey 
dana gelebilmektedir. Sekonder (başka bir hastalık sıra
sında) akut bronşit boğmaca, kızımık, ç'çek, kabaktılar 
tifo ve benzeri hastalıklar sırasında meydana gelebilmek 
tedir.

Bronşitin belirtileri şunlardan ibarettir. O: ta ağır şekil-1 
de şöyle başlamaktadır. Halsizlik, başağrısı, burun akıntı 
sı ve hkanıkîîğı, boğaz bölgesi ihilhabı, aieşsiz veya 38-38 
5 civarında aieş. Bronşii iki devre hai nde gelişmektedir. 
Birinci devrede kuru ve inleyici öksürük ve göğüste ağrı 
ve baskı vardır. İkinci devrede öksürük ile önce te/az 
daha sonra sarı-yeşil renkte balgam çıkmaya boş amakta 
din Eğer birinci devrede akciğer grafisi alınırsa hiçbir 
hastalık bulgusu görülmemektedir. 1-2 hafta içinde tama 
men şifa meydana gelmektedir. Akut bronşitin komplikas 
yonlar ise broşiolit (küçük çaplı bronşların iltihabı) ve 
bronhopnîumonidir. Bu tür komplikasyonlar genellikle ço 
cukiarda ve yaşlılarda daha fazla meydana gelmektedir.

Böyle durumlarda nefes darlığı ve siyaroz meydana 
gelmektedir. Tüberküloz ve broşşiektazl olcn hastalarda 
bronşit meydana geldiğinde önceki hastalıkları alevlene- 
bilmektedir. Eğer kalp kapak hastalığı olanbirinde bron
şit hastalığı meydana gelirse akciğerinsu su bulunmakta;

Soğuk algınlığının tedavisi sırasında hasta normal sı
cak ve havalandırması iyi olan bir odada kalmalıdır. 
Beslenmesi ise hafif ve kalorili olmalıdır. Genellikle az 
sıcak çay şekilleri, meyva suları ve mevsim meyveleri 
şeklinde olmalıdır. İlaç tedavisini hekim tarafından tayin 
edilmelidir.

Hastalığın prognozu gereken yapıldığında iyidir. Ancak 
vucut dirençleri düşük olanlarda iyi' değildir. Ancak bizim 
toplumuzda bronşit hastalığı önemli bîr hastalık kabul 
görmemektedir. Bu nedenledir ki, bir çok araştırmada bel 
li bir yaştan sonra m'üznfn bronşit vakalarının çok fazla 
görüldüğü tesbit edilmiştir.

Öksürük bakterilerin bir çeşit yaşam mücadelesidir 
Öksürürken mendilimizi ağzımıza ve öksürük ile çıkarılan 
balgamı sokaklara bırakmadan, çevre sağlığını bozmadan 
bir yaşam dileği ile.

Sayın Gemlikliler
Dost başa düşman ayağa 

bakar

KAYIP

Gemlik Askeri Haradan almış olduğum sivil memur kim 
lik kartım? kaybettim. Hükümsüzdür.

Abdullah DEMİRKIRAN

Okullarda 
karne tatili
line girerken, başarı durum
ların gösteren karnelerini de 
aldılar.

Yarı yıl tatili 10 Şubat 1991 
günü sonra erecek.

İlçemizde ilk ve orta dere 
celi okullarda 16 bin öğrenci 
öğrenim görmekte.

Hakkı Çakır 
Kanama
Geçirdi
Derneği Başkanı Muammer 
Atasoy Devlet Hastanesine 
giderek eski Belediye Başka 
nına geçmiş olsur dileklerin 
de bulundular.

KAYIP

Adana Osmaniye İlçesinden almış olduğum Nüfus cüz 
danımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Düşman çatlatacak işıkLk! 
zariflik ! kaliteli ve garan

tili ayakkabınızı EMHE 
KUNDURA'dan temin 

edebilirsiniz.

Sezai ÖZT0RK

SAHİBİNDEN SATILIK
ACELE TELEFON

Müracaat Tel : 14676 GEMLİK

Emre Kunduranın tüm kışlık ve 
Kösele çeşitlerini görmeniz menfaati
niz icabıdır.

EMRE KUNDURA
Pazar Caddesnde Tel: 14114 Gemlik
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_ _ gembîk.
KÖRFEZ SAYFA : 3

GEMLİK’TE SPOR (2) Ahmet Güllü
15 YIL ÖNCE 

GEMLİK KÖRFEZ
Rahmetli Liman Başkanı Yaşar Bey Başkanlğında ku 

lûp halen Pak Otelin bulunduğu o günkü İş hanında faa 
liyet göst jiyordu. Güven Spor daha ziyade futbola ağır
ın verdiğinden, Derizspor güreş alanında çalışmala.a 
yer ve. ।/ordu. üenlzspor say es ı.ae Celal Atik, Yaşar Doğ. 
ğu gibi ünlü gü.eşçiıeıi gördü, temdi Gemlik. Şükret Sol
maz, Memduh Atay hatırladığım öğünlerin ünlü ve iyi gü 
reşç lerldir.

Denizspor kulübü yetenekli gençleri müzik dallarında 
yetiştirmiştir. Rahmetli Kanuni Yarbay (ismini hatırlayama 
dığım) yönetiminde her pazar fasıl ve koro, şarkılar bele 
diye yayın vasıtalarından halka duyuruluyordu. Bu çalış
malar sonucudur ki o günlerin gençleri içki kumar gibi 
kötü aiışkanl.klardan uzak tutulmuştur.

Gemlik'tiler 1 Temmuz’u dört gözle beklerlerdi. Her yıl 
1 Temmuz da kutlanan Kabotaj Bayramı törenleri görkem
li ve heyecanlı olurdu.

Tek çifte , iki çifte sandal yarışları, b r tarafta Ahmet - 
Mehmet Şengül kardeşler. Öbür tarafta Motorcu Kani, A- 
rap Musa. Motor gibi işleyen kollar, büyük çekişme...

Bir yıl bilisi, diğzr yıl birisi brlncl durdu. 
Birinci gelenin bitiş çizgisinden cup der.ize balık'ama at
laması ve alkışlanması, yüzme yarışmalarının ünlüleri Ice, 
Mola İhsan, Fahrettin Üzmezler...

Tarihini hatırlayamadığım tir yılın 1 Temmuz Kalzo.aj 
Bayramında, Fahrettn'in dalıp uzun süre suyun yüzüne

I çıkmaması, üniü bir yüzücü olduğu dikkatini çekmiş, bu 
hin üzerine bir çok yüzücünün çalması sonucu yosunla
ra saplanıp kaid ğı görülerek ölüm halinde denizden çıka 
alışı unutulmaz bir an dır. Eski b'lediye önünde kendisi
ne yapılcn suni teneffüsle hayata döndürülen yüzücü, bu 
ğün Amerika'da yaşamaktadır.

FUTBOL SEVERLER
K. KUMLA DENİZ KENARINDAKİ HALI S/H M1Z 

YENİ DÜZENLEMESİ İLE HİZMETİNİZE BAŞLAMIŞTIR. 
SAHAMIZIN ZEMİNİ KAUÇUK ÜZERİNE HAL) KfPLID.R.

GÜNEŞ ENERJİSİ VE ELEKTRİKLİ ISITMA İLE 
SÜREKLİ SICAK SU MEVCUTTUR.

ÇAY BAHÇESİ VE BÜFE DEVAMLI AÇIKTIR.

SAATİ SADECE 60.000 TL.DIR.

REZERVASYON :

Gemlik, Yeni Belediye Pasajı No. 16 Tel : 13086
Kumla, Halı Saha Tel : (9-251) 85424

i 
i
I 
i 
i

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

»FATURA
* PERAKENDE SATIŞFIŞI
»ADİSYON
* sevk İrsaliyesi
♦TAŞIMA İRSALİYESİ
♦ MÜSTAHSİL MAKBUZU
♦GİDER MAKBUZU

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

■ Kabotaj Bayramının en heyecanlı en hareketli mücade 
leşi b Idlğinlz gibi yağlı di: ek yarışlar dır. 7 yaşından tu
tun 15-16 yaş nda gencin yağlı direğin ucundaki asılı bay 
rağı direğin üzerinden yürüyerek vzanıp alma ga,rcii, de 
nlze düşmeler, gülüşmeler hepsi iailı bir anı.- Yarışanda, 
so/redenede zevk ve heyeccn veren yarış direğinin hazır
lanması işi rahme li Çakal Izzei (Toplu) göreviydi

Yıllar öncesinin küçük Gemlik'ln de sporun çeşitli dal
larında duyulabilen ilgiyi. Şimdi hatırlayabildiklerimi anlat 
maya çalışarak bir yere varmak amacım.

Bu gün çoğu ilimizden büyük ve nüfus bakımından ilk 
yüz yerleş’m biirminden yerleşim yeri elan Gemlik'te spo 
rumuz sahipsiz çocuklarımız, gençlerimiz imkansız!.klar 
içinde birşeyler yapmaya çalışıyor; kimler olduklar.nı ye
teneklerini bilen var mı.

Gemlik’imz eskiden yani z zeytine bakan, onunla geçi
nen bir ilçeydi, nüfus azdı, buna rağmen spor vardı. Bu 
günkü gelişmiş ticari ve sanayi imkcn arına rağmen spor 
yok. İnancım o ki, sporu ve kulüpçülüğü hafife alıyoruz 
onun ic’n gençlere sahip çıkamıyor destek, olamıyoruz. 
İznik, Mudanya, M.K.Paşa, Karacabey resmi liğ maçların 
da oynuyarak tüm spor dünyasına adını duyuruyor ama 
Gemiik’in adı bar; yok.

Her iyi ve ya a lı işe öncülük edeı yardım eli uzatan 
Rotary kulübü olarak bizler bu üzücü noksanlığımızın ü- 
zerine gide ek gençlerimizin spor yapmalarını seğ ayılım. 
Spor kulüplerimizi destekliyelim. Kapalı tiıübünü olan bir 
stadın Gemlik’e kazand ıılması için gerekli mercilere baş 
vuralım. Büyük Atf’mızın dediği gibi sağlam ktfa sağ cm 
vücutta bulunur. Sağlıklı bir gençlik yaratılması gayretle
rimizle hepinize başarılar diler, Gemlik Sporuna yönetici 
ve sporcu o arak hizmeti geçmiş tüm hemşehrilerimi şük 
ranla anarım.

SAYIN GEMLİKLİLER
Fotoğraf çekimlerinde sîzlere en güzelini vermek 

oıan 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

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve

Her Türlü
Basım İsleriniz İçin> •

Hizmetinizdedir.

i 
i 
i 
i s 
I

YIL : 3 SAYI : 136 FİYATI ; 25 KURUŞ 31 OCAK 1976

ZEYTİN AĞAÇLARINDA GENÇLEŞTİRME
ÇALIŞMALAR] BAŞLADI.

Bursa Ziraat Müdürlüğüne bağlı bölgelerde yaşlı zeytin 
ağaçlarına gençlik aş sı yapılmaya başlandığı açıklandı.

İlçemizde yapılan bölge Ziraat toplantısında alınan ka
rar üzerine Bursa iline bağlı zeytinci bölgelerde bulunan 
ve yaşları 200 ile 500 arasında 45 milyon yaşlı zeytin 
ağacı kabaklama yöntemi ile aşılanarak gençleşti:ilmeye 
boşandı.

Yapılan araştırmalara göre gençleşfrilmiş cğaçlar.n 
verdiği ürün orcnında öbür ağaçlara göre iki kat ve tane 
ler daha iridir.

ÖĞRETMENLER TÜKETİM KOOPERATİFİ KURDU.

Gemlik öğretmenlerinin Eylül ayında kuruluş çalışmala 
rina başlad.kları Tüketim Kooperatifi Ticaret Bakanlığ n- 
ca ona/lcnarak resmen kuruldu.

Ticaret Odasına kayıt ve tescilini yaptıran Gemlik Öğ
retmenleri Sınırlı Sorumlu Tüketim Kooperatifi Kurucu Yö 
netim Kurulu aralarında yaptıkları iş bölümünde Başkan
lığa Hüceyin Berber, Başkan Yardımcılığıma İbrahim Özde 
mir, Saymanlığa Salih Bl:ol, Yazmanlığa Kcd i Güler, 0ye 
İlklere Nadir Alpay, Ali İhsan Elitunç ve Mevlüt Aksoy ge 
tirildi.

SUNĞİPEK FABRİKASININ 38. KURULUŞ

YILDÖNÜMÜ KUTLANIYOR.

Türkiye'nin en eski sanayi tesisi olan Gemlik Sunğipek 
ve Vizkos Mamülleri Sanayi Müesşesesinin 38. kuruluş 
yıldönümü düzenlenecek müşterek yemekte kutla'.acakt r.

Fabrika Müdür vö Personel ila işçileri katılacağı yemek 
te Petrol-İş Sendikası ile müessese arasında imzalanan 
toplu iş sözleşme sonuçlarının açıklanacağı sanılmakta.

İznik gölü kıyısında tabiatın kucağında, 
huzur dolu bir yemek.

İznik gölü kıyısında tabiatın 
kucağında huzur dolu yemek

Göl Şadırvan 
Restaurant

İZNİK GÖLO’NÜN ENFES MANZARASIYLA BÜTÜNLE

ŞEN YEPYENİ ANLAYIŞ İÇİNDEKİ DEKORASYONU, 

DEĞİŞİK SPESİAL ÇEŞİTLERİ'VE PİYANİS AYHAN

EŞLİĞİNDE YUDUM YUDUM ZEVK ALACAĞINIZ GÜZEL 

BİR GECE GEÇİREBİLECEĞİNİZ YER.

TEL : 13 21 GÖL YOLU ORHANGAZİ

|............~ ......... . ... ....... » .
Gemlikliler Müjde

Seçkin firmaların ürünle- ; 
riyle hizmetinizdeyiz

ÇATAK GİYİM 
Sizin Mağazanız

>Alî Çatak ve Oğulları
• Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sok.
i Otel Umurbey Altı Tel: 12075 Gemlik



SAHİBİ ve sorumlu mudur 
KADRİ GÜLER

29 OCAK 1991 SALI

KÖRFEZ

ÇETİNKAYA TİCARETDEN
GÖRÜLMEMİŞ KAMPANYA

Önce BOSCH Gerisi BOŞ
BOSCH’da RAMPAYA üstelik Mart’ı 

Nisan’ı beklemeden hemen teslim evet 
hemde inanılmaz taksitlerle 91 modelle
riyle 1 yıl italatçı firma garantisiyle ve 
Gemlik servisiyle hizmetinizdeyiz.

Not: Gemlik’te servisimiz hizmete girmiştir.

Peşinat Ta. ad Taksit Top.Fl

TAVUK ETİNDE DAMPİNG;

Kısa süre için EMEK PİLİÇ ve EMEK Çiftliğinde 
yumurta tavuğu temizlenmiş olarak kilosu 5 
bin liradan satışa sunulmuştur.
Ayrıca Piliç satışlarımız da 8000 Tl. dan 
devam etmektedir.

Sayın Gemliklilere Duyrulur.
BUZDOLABI 340.000 10 340.000 3.740.000

ÇAMAŞIR MAKİNASl 330.000 1.0 330.000 3.630.000

BULAŞIK MAKİNASl 

MİCRO FIRIN 

ASPİRATÖR

385.000 10 385.000 4 235.000

220.000 10 220.000 2.420.000

84.000 10 84.000 924.000

Çetinkaya Ticaret: Demirsubaşı Mah. Şehit Cemal
Sk. 2 Nolu Cad. No. 4 Tel: 14963 Gemlik

EMEK PİLİÇ
Belediye Derya Kcop. Karşısı Tel 20992 
Emek Çiftliği kumla Yolu Dr. Seyfi karşısı

Gemlik

MODERN BACA 
TEMZLEME

t
S

BACA TEMİZLEME

DİMAĞI
TEKNİK TEMİZLEME KOLL. ŞTi

t

Baca, Gider ve Teknik 
Temizleme Sorunlarınızı 

çözmek üzere yakında 
hizmetinizdeyiz

Merkez : 9 (24) 202747 Bursa
Şube : 9 (251) 13951 Gemlik
Gürle Işhanı Kat 4 No. 153-154 Gemlik

GİDER AÇMA ALETİMİZ


	E:\1991\1. Ocak 1991\1 Ocak 1991\1 Ocak 1991 sAYFA (1).JPG
	E:\1991\1. Ocak 1991\1 Ocak 1991\1 Ocak 1991 sAYFA (2).JPG
	E:\1991\1. Ocak 1991\1 Ocak 1991\1 Ocak 1991 sAYFA (3).JPG
	E:\1991\1. Ocak 1991\1 Ocak 1991\1 Ocak 1991 sAYFA (4).JPG
	E:\1991\1. Ocak 1991\8 Ocak 1991\8 Ocak 1991 Sayfa  (1).JPG
	E:\1991\1. Ocak 1991\8 Ocak 1991\8 Ocak 1991 Sayfa  (2).JPG
	E:\1991\1. Ocak 1991\8 Ocak 1991\8 Ocak 1991 Sayfa  (3).JPG
	E:\1991\1. Ocak 1991\8 Ocak 1991\8 Ocak 1991 Sayfa  (4).JPG
	E:\1991\1. Ocak 1991\15 Ocak 1991\15 Ocak 1991 Sayfa (1).JPG
	E:\1991\1. Ocak 1991\15 Ocak 1991\15 Ocak 1991 Sayfa (2).JPG
	E:\1991\1. Ocak 1991\15 Ocak 1991\15 Ocak 1991 Sayfa (3).JPG
	E:\1991\1. Ocak 1991\15 Ocak 1991\15 Ocak 1991 Sayfa (4).JPG
	E:\1991\1. Ocak 1991\22 Ocak 1991\22 Ocak 1991 Sayfa 1.JPG
	E:\1991\1. Ocak 1991\22 Ocak 1991\22 Ocak 1991 Sayfa 2.JPG
	E:\1991\1. Ocak 1991\22 Ocak 1991\22 Ocak 1991 Sayfa 3.JPG
	E:\1991\1. Ocak 1991\22 Ocak 1991\22 Ocak 1991 Sayfa 4.JPG
	E:\1991\1. Ocak 1991\23 Ocak 1991\23 Ocak 1991 Sayfa (1).JPG
	E:\1991\1. Ocak 1991\23 Ocak 1991\23 Ocak 1991 Sayfa (2).JPG
	E:\1991\1. Ocak 1991\23 Ocak 1991\23 Ocak 1991 Sayfa (3).JPG
	E:\1991\1. Ocak 1991\23 Ocak 1991\23 Ocak 1991 Sayfa (4).JPG

