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Çanak için ikinci taplantı yapıldı 

Bisnş'dan 10 Milyon
• BELEDİYEDE YAPILAN TOPLANTIYA BŞaş ADINA KATILAN MİMAR HAŞAN SÖZÜ- 

NER'I KURULUŞUN ÇANAK ANTEN YAPIM İÇİN 10 MİLYON LİRA VERECEĞİ Nİ SÖYLE 
Dİ. YARDIM İÇİN BALO DÜZENLEME KARARI ALINDI.

Gemlik i çç-nak antene ka
vuşturmak için ikinci toplan
tıya katılan BİSAŞ temsilcisi 
ku.uluşun 10 milyon Hra yar 
ilim ycpacağını açıkladı.

Belediye Başkanı Nezih 
Dimiîi’nin odasında yapılan 
.ikinci çanak toplantısına
Kaymakam Coşkun Ertürk, 
Ticaret Borsası Başkanı İnan 
Tamer, Gemlik Turizm ve Ta 
nıtma Başkanı Muarrem Ata 
soy ve BİSAŞ temsilcisi Mi
mar Haşan Sözüner katıldı.

BİSAŞ temsilcisi Sözüne- 
ri. kuruluşlarının Gem ik'Ie 
olan aîaooğlan nedeniyle ça 
nak antene 10 milyon lira 
vereceklerini söylemesi üze
rine Belediye Başkanı Dimili 
'Değerli kuruluşunuz yöneti
cilerinin Gemlik’imize h r za 
man gösterdiği alakayı hem

SUNGİPEK’İN 53. KURULUŞ
YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

Gemlik Sunğipek Fabrika
sının kuruluşunun 53. yıldönü 
ffiû törenlerle kuttandı.

'Atatürk tarafından 1 Şu- 
Hit 1938 tarihinde işletmeye 
açılen Sunğipek Fabrikcsı- 
nn 53; kuruluş yıldönümüne, 
frçe Kaymakamı Coşkun Er
türk, Garnizon Komutanı 
Krd Alb. Özkan îlik. Belediye 
Başkanı Nezih Dimili, ANAP 
İlçe Başkanı Esat Coşkun, 
SHP İlçe Başkanı Erken Mut 

72 Nolu Zeytin tanın satış kooperatifi

6 Milyon Kilo Zeytin Alındı
0 Kooperatif aldığı zeytinlere karşılık ortaklarına 33 mil 
yar lira ödi/ecek. Bu parenin 13 milyarı üretiriye 
dağıtıldı.
♦ Zeytin Kooperatifinden üretici ortaklara gübre dağıtıl
dığı açıklandı. Ortaklar ve d k eri ürüne karşıhk bir yıl va 
defi faizsiz gübre alabil, cek.

72 Nolu Gemlik Ma'mora Birlik Zeytin Satış Kooperati
fi, bugüne değin 6 milyon 034 bin 934 kilo zeytin aldı. 
Ortaklardan alman zeylinin bede.i 33 milyar lira tutuyor.

Kar yağışı nedeniyle atımlara ara verilen Marmara Bir
ik Kooperatifinde, kampanyanın önümüzdeki günlerde so 

na ereceğini açıklayan yetkili er, 31 Aralık 1990 tarihine 
dsğ’n ortaklardan alınan zeytinlerin %50'sinin bedelinin 
Ödenmekte olduğunu, bunun ise yaklaşık 13 milyar lira 
tuttuğunu söylediler.

Gemlik -.merkezinden bu güne değin 983 bin 683 kilo, 
Gençafi köyünden 510 b'n 183 kb, Küçük Kumla’dan 
488 bin 883 kTo, Umurbey’der 313 bin k lo. Kurtul köyün
den 273 bin 218 ki o, Kurşunlu köyünden 283 bin 080 ki
lo, Fıstıklı köyünden 252 bin 380 kilo, Mu atoba köyünden 
229 bin 220 Kilo, Engürücük köyünd n 221 bin 257 kilo, 
Citıotfı köyünden 203 bin 860 k lo, Adliye köyünden 207

Devamı Sayfa 2'de

şehrimiz adına teşekkür e- 
diyoruz” dedi.

Toplantıda ilçedeki diğer 
sanayi kuruluşlarından da

Belediye Başkanı hızlı çıktı.

K.KUMLA’YA ÇANAK
Küçük Kumla Belediye Baş 

kanı Eşref Güre öncülüğün
de başlatlançalışmalcr sonu 
cu, sahil ve kasaba bölümü
nün net izleyebileceği Star-1 
çanağı konuyor.

Küçük Kum'a Belediye 
Başkanı Eşref Güre'den aldı 
ğımız bilgilere göre, 15 mil- 

। yon liraya malolacak olan
Star-1 çanak anteni için ça. 
Iışmalara başlandı.

Mudanya Beled'yesine 
çanak ant.n yepan firma ta 

! rafından gerçekleştir.le-

-man, resmi ve özel dairele
rin yöneticileri,- çevre fabrika 
müdürleri ve işçiler katıldı.

Törende konuşan Sunği
pek Fabrikası Müdürü Bur
han Akça, 28 Kasım 1935 ta 
rir.inde -temeli atılan fabrika
nın, 2 Şubat 1938 yıl nda Ata 
türk tarafından işletmeye a- 
çıldığını belirterek, ' Fabrika
mız bugün, 5.120 ton selefon 
6.400 ton/yıl viskon ve 2.400 
yıl/ton kerbonsüfür üretebi

yard ın istnmesine ve 9 Şu
bat günü Atamer tesislerin
de dayanışma gecesi düzen
lenmesi kararı alındı.

çek olan "çanak için, iki yer 
seçidi. Kasaba çanağının 
Haydariye Yoluna, sahil ço
rağının ise Şahinyurdu Köyü 
yolu üzerindeki su deposu 
ycnına konacağ:nı söyleyen 
Başkan Güre, "Pazar günü 
sahil şeridinde deneme ya
yınlarını taşlattık. Bir keç 
gün sonrada kasaba için de
neme çal şmalan yapılacak. 
Yapımcı firma net görüntü 
sağlandığında parasını ala
cak" dedi.

lecek kapasiteye sahiptir.
Selefon Ve vlskon üretimi 

açış ndc-n tek kuruluşuz. Ül
kem izin İhtı,acının büyük bir 
bö ümünü karşılayarak dışa 
riya döviz kaybını önlüyo
ruz" eledi.

Burhan Akça, selöfönup 
ambalaj sanayinde kullanı
lan Cok fonksiyonlu bir mad 
de olduvjnü, atıldığında tâbi 
atta kendi.iğinden yok olma 
özelliğ'ne sahip olduğunu be 
lirterek, ilçemizde ilk doğal- 
gazı sanayide kullanan kuru 
İtiş olmaktan gurur duyuyo
ruz. Şimdi de arıtma tesisi
mizin ilk adımını atarak ka
ildi çalışmalarına başladık.

Devamı Sayfa 2'de

SHP Gemlik ilçe Başkanı 
Mutman ;

“Zeytin 
Kooperatifinde 
Partizanlık 
Yapılıyor”

Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti l.'çs Başkanı Erkan

-Devamı Sayfa 2.'de

Belediye 
Meclisi Olağan 
Üstü
Toplanıyor

.Devamı Sayfa 2'de

Fındıcak Köyünde afet olay

YAŞLI 
KADIN
YANARAK 
ÖLDÜ

Fmdıcak Köyünde meyda
na gelen ev yangınında Hav 
va Koç (65) adındaki kedin 
yanarak öldü.

İlçemizin en uzak köylerin 
der olan F.ndıcak’ta saat 
8.00 sırasında yalnız yaşa
yan Havva Koça ait ahşap 
e.-de yangın çıktı. Birden ya 
yı.an alevler arasında kalan 
yaşlı kadın feçi şekilde yana 
rak öldü.

Yangın n ey içinde bulu
nan şömineden sıçrayan bir 
kıv.lcımın ahşap zemini tutüş 
turmasının neden o duğu an 
taşıldı. İki katlı evir üst ka
tı ve çat sı tamamen yandı.

Köy hayeti kaymakamlığa başvurdu

KURŞUNLUDA BELEDİYE ATAĞI
Y.-z aylarında nüfusu 100 

‘••-bi. e yak’aşan Kurşunlu Kö 
yünde Beledi e kurulması i- 
ç’n Köü Muhtarı Salih Kayır 

;\e- iki. aza Ka/makam Coş
kun Ertürk’ü ziyaret ederek 

-başvuru dilekçelerini verdi.
Son nüfus sayımında köy 

niteliğinden çıkarak, kasaba 
nüfusuna erişen Kurşunlu 
Köyüne belediye kurulması 
için Köy Heyeti Gemlik Kay- 

■ makamlığına başvurdu.
■ Kurşunlu Köyü muhtarı Sa 

lih Kayır, ihtiyar heyeti üye
lerindin Hayati Güneş ve Ge 
mal '.Çağlayan1 Gemlik Kay
makamı Coşkun Ertürk’ü ma 
kam nda -ziyaret etti.

SivilSavunma 
Toplantısı
Yapıldı

Gemlik’te ani çıkacak bir 
savaş olası! ğına karşın Sivil 
Savunma toplantısı yapıldı.

-Halk 'Kütüphanesi Salonun 
da yapılar toplantıya İlçe 
Kaymakamı Coşkun Ertürk, 
Si.il-Savunma uzmanı Ayşen 
Dikmen, daire müdürleri, köy 
ve mahalle muhtarları katıl
dı.
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Milton 5
milyona kiraya 
verildi
0 Kordonda bulunan M lton 
Aile B.hçe h'n kira ihalesi 
kıran kırana gçtl, 8 kişinin

Yazısı Sayfa 2’de

Kıyma 17 bin Ekmek 700 lira olda

ETE VE EKMEĞE ZAM
Gemlik Belediye Encümeni aldığı kararla et ve ekmek 

fiyatlarına zem yaptı.
Belediye Başkanı Nezih Dimili başkanlığında top’anan 

Belediye Encümeni Kasaplar Demeği ile Fınncılar Koope 
ratifi Başkanlarınm zam istemlerini görüştü.

Daha önce 425 gramı 600 TL’den satılan ekmek bun
dan böyle Gemlik’te 700 TL’den satılacak.

KIYMA 17 BıN LİRA

Gemlik Belediye Encümeni et fiyatlanna da zam yap®- 
Buna göre :

CİNSİ ESKİ Fİ. YENİ Fİ.

Kıyma 14.500 TL 17.000 TL
Kuşbaşı 15.030 TL. 18.000 TL
Büftek 16.000 TL. 19.000 TL
Bonfile . 17 000 TL. 20.000 TL
Kuzu kemikli 15.000 TL 18.000 TL
koyun kemikli 12.000 TL 15.000 TL

Öte yandan Belediyeye ait iki Et Tanz'm Satış Mağa
zasında da et fiyatları yeniden ayarlandı.

CİNSİ ESKİ Fİ. YENİ Fİ.

Kıyma 14 000 TL. 16.000 TL
Kuşbaşı 15.000 TL . 17.000 TL

Büftek 16.000 TL. 18.000 TL

Bonfile 17.000 TL 19.000 TL.

Kurşunlu Köyü Muhtarı Sa 
lih K.-yır, Kaymakam Ertürk 
e Belediye olma istemini içe 
ren bir başvuru dilekçesi ver 
di. Dilekçede 21 Ekim 1990 
günü yapılan genel nüfus sa 
yımında Köy nüfusunun 3342 
olduğu. Belediye kurulması 
için gerekli barajın aşıldığı

Kulak-Burun-Boğaz hastalıkları uzmanı uyarıyor.

Soğuklardan kendinizi koruyun
Ku'ck, Burun, Boğaz hastalıkları uzmanı Oparâtör Dok 

tor Metin Yağcı kışın tüm şiddetiyle hissedildiği bu gün
lerde soğuk ve kuru havadc-n korunulmas'nı istedi.

Gemlik Devlet Hastanesi kulak burun boğaz hastalıkla 
rı uzmanı Dr. Metin Yağcı gazetemize yaptığı açıklamada 
son günlerde, boşlayan soğuk ve kuru havanın insan vü 
rudunda direndi düşürerek hastalık yapacağı mikroplann
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Körfez scvaşı önlem aldırıyor

Araçlara Maske Zorunluluğu
Irak ile birkşik güçlerin 

sürdürdüğü Körfez Savaşı 
nedeniyle son günlerde ilçe

TAŞI GEDİĞİNE

KİM DİNLER...
BAZI ANAP MİLLETVEKİLLERİ "BİZE ŞEYTANİN 

AVUKATLIĞI YAPTIRILMAK İSTENİYOR" DİYE ..
YAKINIYORLARMIŞ..

BUGÜNE KADAR KİMİ SAVUNUYORLARDI Kİ...
KALDIR PARMAK, VER OY..
HEP, GOY-GOY..
SONRA DA, OY ANAM, OY, OYYYI...
KAZIYAN, DİNLEYEN OLURSA...

ÎTfemer

belirtilerek, "Köyümüzün kı
yı şeridi 10 kilometreyi aş
maktadır. 2 bin abonelik te
lefon şebekesi, 50 ortaklıTa 
şıyıcılar kooperatifi ile Bursa 
Gemlik ve Gemlik Bursa ara 
sırda ulaşım" kolaylığı sağla
maktadır: Köyümüzde 18 cad

- Devamı- Sayfa 2’de

mizde de bir tekim sivil sa
vunma 'kuramlarınca önlem-

Devamı Sayfa-2'de
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I ^ATAMER
Gece Kulübünde 

Müzik Dolu Geceler 
> Türk Sanat Müziği

Rüya Eser ve İsmail Onurluel
!• Hafif Müzik’te
£ Manken Şantöz

; . . MİRAY CEREN- ALİ ALKAN i
;î . . Piyanist Şantör

ÖZCAN’I 
Dans Grubu —

* Komedi * Harem Şov 
İftiharla sunarız. 

;> Pazartesi hariç her gece 
i:’ Fiks Menü 40 bin (Konsimasyon 25 bin) 
i: Rezervasyon : Tel: 14593 - 14594 Gemlik ;

YUNUS EMRE 1
% BİR CAN BULASIN t
A . İ
G Dert ile gelmeyince â
V Dermana erişilmez 0
g Bir can yolda kor isen g
A Binbir can bulasın |

Soğuklardan kendinizi koruyun
burun, boğaz ve diğer solunum yollarına kolayca yerleş
mesine neden olacağını belirterek şöyle konuştu *.

"Ateş, boğaz ağrısı, yutkunma zorluğu, burunda t kanık 
lık ve akıntı İle kendini gösteren bu hastalıklar, nasıl ol
sa geçecek diye iîrmel edildiği taktirde gittikçe, ciddi ra
hatsızlıklara yol açabi mektedir. Özellikle çocuklarda bu 
hastalıkların sık tekrarlanması, gerekli istiratın yapılma
ması, iyi tedavi edilmemesi sonucu hastalık orta kulağa 
çıkmakta, bu da gereğince tedavi edilmediğinde kulakta 
kalıcı hasarlar oluşturup, işitme azlığı ortaya çıkmaktadır. 
Bu durum anne ve babaların gözünden kaçar, gerekli tıb 
bi veya küçük cerrahi müdahaleler zamanında-yapılmaz
sa, çocuğun kulak hastalığı kronik bir hal alıp ancak 
komplike kulak omeliyatları ile teöavi edilebilir safhaya 
gelir’’ dedi; •

Dr. Metin Yağcı, zaman zam'n gelen hafif külek ağrıla 
rı, ancak dikkatli anne ve babaların farked&bileccği işit-, 
me azlığı ile seyreden bazı kulak hastalıkları çocuğun o- 
kul hayatındaki başarısını da olumsuz yönde elkilebilece 
ğini söyledi.

6 Milyon Kilo Zeytin Alındı
bin 518 kilo, Armutlu’dan 128 bin 921 kilo zeytin alındığı* 
nı belirten 'kooperatif yetkilileri, ortaklara zamsız, faizsiz, 
bir yıl vadeli gübre dağıtımına da başladıklarını cçıklad.lcr

Kooperatife verilen zeytine göre gübre verdiklerini söy 
leyen yetkililer, bugüne kadar çeşitli türden 1128 kilo 
gübre dağıtıldığını belirttiler.

Zeytin Kooperatifi önümüzdeki günlerde ortaklarına zi
rai ilaç dağıtımınoda başlayacak.

Araçlara Maske Zorunluluğu
ler alınmaya başlandı.

Vatandaşların bir sıcak sa 
vaş durumunda karartma ve 
gizleme konulan üzerinde 
hassasiyetle durmaların iste 
yen Sivil Savunma Müdürlü
ğü böyle bir durumun söz ko 
nusu olması halinde evlerde 
tüm ışıkların söndürülmesi
ni, pencerelerin ışık sızmaya 

Kurşunlu’da Belediye Atağı
de, 92 sokak bulunmaktadır. 
Her geçen zaman içinde so
kak oluşumları artmaktadır. 
Yaz ayları nüfusumuz ise 50 
bini aşmaktadır. Bu nedenle 
bir muhtar ve 4 azadan olu
şan ekibimizle tüm sahil ve 
çevreyi kontrol edebilmemiz 
ve düzene koyabilmemiz 
mümkün değildir. Yetki, per
sonel ve ekonomik açıdan 
yıllardan beri birikmiş altya
pısı olmayan sorunları yapay 
önlemlerle çözebilmemiz 
mümkün değildir. Bu gerçek 
ferle Belediye olmaktan baş
ka çaremiz yoktur" denildi.

Kurşunlu Köyü-Muhtarı ve 
ezaların getirdiği dilekçeyi

Sunğipek’in 53. kuruluş
Bitmek üzere olan bu çalış
madan sonra havuzlar ve ma 
Una akşamı montajı için ça
ba karayacağız" şeklinde 

cak şekilde örtülmesinin, se
yir eden bütün araçların ön 
far ve a.ka lamba arına mas 
ke taktırmclarını güvenlik a. 
çısında zorunlu gördüklerini 
söylediler.

Sürücükrin bu tür uygula 
malara hazıılıklı olmalaıı is
tendi.

kabul eden Gemlik Kaymaka 
m; Coşkun Ertürk, "Kurşun
lu'nun sorunları büyüdü, Be
lediye olmasında büyük ya
rar var. Gerekli prodesürü ta 
marnlayacağız. Hayırlı olma
sını diliyorum" dedi.

KARAKOL KURULACAK
Coşkun Ertürk, bu yaz 

Kurşunlu sahilinde jerdarma 
karakolu kurulacağını, bir 
ambulan, bir jip ile güvenlik 
ve sağl k konularınında tak
viye edileceğini belirterek, 
"Köylü jandarmanın kalabile 
ceğî yeri verirse çalışmalara 
şimdiden başlanacak" şek
linde konuştu.

030 çalışanı bulunan Gem 
lik Sunğipek Fabrikasında 
konuşmalardan sonra gele
neksel pilav yendi.

Milton | 
milyona kiraya 
verildi
katıldığı ihalede, Belediye 
Başkanı Nezih Dl|nil , i tekli 
(eri uyardı. Kira koşullarını 
İka eye katılcniara okuyan 
Dimili ktnuşmcLrı ba.'.da de 
lil olarak aldırdı.

Gemlik Belediyesinin mül
kü olan kordondaki Milton 
Aile Çay Bakçesi aylığı 5 
rrilyon 015 bin liraya ihale 
oldu.

Belediye Encümeni huzu
runda yapılan ihaleye 8 kişi 
■katıldı. Açık artırma yoluyla 
yapılan ihalede, Çay Bahçesi 
ne 3 milyon lira bedel kondu

İhaleye katı'anlar Çay Bah 
çesini kiralayabilmek için 
birbirleri ile kıran kirana ya
rışmaları üzerine, Belediye 
Başkanı Nezih Dimili, iştirak 
çilere kira koşu larını madde 
maJde okudu. Dimili, "ihale 
yi kazanan 3 âyl k kira bede 
llni peşin ödeyecektir. Heryıl 
kira artırımı enflasyon ora
nına göre yapılacaktır. İhale
yi a diktan sonra beni kurtar 
mıyor denmeyecek, çıplak 
yer teslim- edilecektir., Birbiri 
nizle yarışırken şartları göz 
önünde bulundurun" dedi.

ihale koşulları Başkanın 
konuşması sırasında banda 
delil olarak kaydedildl.'*fhale 

ye katJanlar koşulları kabul 
ettiler, ihale Gdlip Kaygısız 

adlı şahış üzerinde 5 milyon 
015 lirada kaldı.

KİRALIK DAİRE

SİGORTA HASTANESİ CİVARINDA 1. KAT 85 m2 
DAİRE KİRALIKTIR

“Zeytin 
Kooperatifinde 
Partizanlık 
Yapılıyor”
Mutman, 72 Nolu Zeytin Ta
rım Satış Kooperatif.nde yö
netici erin üreticilere para 
dağıtımında partizanlık yçp- 
tıkla.ını iddia etti.

Marmara Birlik'in üretici
den aldığı zeytinin bedelini 
ödeyememekle suçlayan 
SHP Gemlik İlçe Başkanı,' 15 
Aralık tarihine değin ortak
ların kooperatife verdikleri 
zeytinlerinin bedellerinin yarı 
sının ödendiğini, burun ise 
köylünün belini büktüğünü 
söyledi. Erkan Mutmain 
Gemlik Kooperati.'i yönet.ci- 
leıinin ANÂP'Iı ortaklara pa
ralarının tamamını ödedikle
rini belirterek şöyle konuştu;

"Partimize başvuran çok 
sayıda kooperaif ortağı A- 
NAP'lı ortakların paralarının 
tamamını aldığını, kend.feri
ne ise farklı davranıİdığını 
belirtiyor. Ben kooperatif yö 
neftçilerini uyarıyorum. A- 
NAP’ıi yöneticileri de buna 
alet olmamaya davet ediyo
rum. Yoksa kendilerini dava 
edeceğiz.’’

DELEGE SEÇİMLERİ
SHP İlçe Başkanı Erkân 

Mutman, ertelenmiş olan de 
lege seçimlerinin de Şubat 
ayında başlayacağını belirte 
rek, "ilçemizin köy ve mahal 
İş delege eri için 20 Şubat 
günü seçimler başlayacak. 
Partili üyelerimize önümüz
deki günlerde seçim porgra- 
mını sunacağız" dedi.

Sivil Savunma 
Toplantısı 
Yapıldı

Kaymakam Ertürk, top’an- 
tının açılışında yaptığı konuş 
mada sıcak bir savaşta si
vil savunmanın önemi ka
dar, savaş dışı zamanlarda 
da önemli olduğunu belirte
rek, sivil savunma korusun
da bilgili o unmasını istedi.

Daha, sonra söz alan Gem 
lik Siyil.Savunma görevlisi 
Ayşen Dikmen’de sivil savun 
ma ile: ilgili b'lgiler verdi.

Olası bir Körfez Savaşının 
Türkiye’ye de sıçraması du
rumunda, tehl k ye karşı ha 
zırlıklı olunmasının istendiği 
toplantıda, izleyen’ere sivil 
savurma bilgilerini içeren ya 
yınlar ve yönetmenlik dağı
lıldı.

İznik gölü kıyısında tabiatın 
kucağında huzur dolu yemek

Göl Şadırvan
Restaurant

İZNİK GÖLÜ'NÜN ENFES MANZARASIYLA BÜTÜNLE

ŞEN YEPYENİ ANLAYIŞ İÇİNDEKİ DEKORASYONU, 

DEĞİŞİK SPESİAL ÇEŞİTLERİ VE PlYANİS AYHAN

EŞLİĞİNDE YUDUM YUDUM ZEVK ALACAĞINIZ GÜZEL 

BİR GECE GEÇİREBİLECEĞİNİZ YER.
i

TEL : 13 21 GÖL YOLU ORHANGAZİ

Belediye 
Meclisi Olağan 
Üstü
Toplanıyor

BJediye Meclisi günde
mindeki maddeleri görüş
mek üzere 7 Şubat Perşem
be günü olağanüstü olarak 
toplanacak.

Belediye Başkçnı Nezih 
Dimili'nin çağrısı üzerine top 
Ic nacak olan Belediye medl 
siı in gündeminde su ve oto
büs işletmesinde görev ya
pan memurlar için Bakanlık
tan kadro istenmesi. Resmi 
Gazetede yayınlanan Oto 
park Yönetmeliğinin irdelen
mesi ve gerekli karar arın 
a'anması .yanında irnaıla ilgi 
li konu ar görüşülecek.

Tal : 13088
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' ÇOCUK EĞİTİMİ
i (Eğitim ana rahminde başlar)

Em. İlköğretim Müdürü 
idris YAVUZ

Hiddet, hırçınlık, şımarıkl k, yalancılık ve egoizm, bilinç 
siz ai.e eğlriminin (otoritesinin) te:s yönden tepkileridir. 
Bunların yaramaznk.a çok az ilgisi vardır. Zira yaramaz- 
l.k, çocuk.aki enerji birikiminin menli bir tezshüıüdür ve 
geçleid.r. Komşunun kapı zl.ini çal.p kaçan, etrafına za
rar veren çocuk, yaşı ilerledikçe bu yapt klarının iyi b r 
şey olmadığını görüp onayarak pişmanlık duy.r ve za
manla vazgeçer. Ancak yanlış eği.im yüzünden ortaya çı
kar hiddet, hırçınlık, kıska.ıçl.k, şımar.klık, yalancılık ve 
egoizm çocukta kötü bir huy haline gelir. Bunların teda
visi mümkün değidtr. denilebilir. Malum, can çıkmayınca 
huy çıkmaz denir.

Mutsuz, huzursuz, oleritesiz ve bölünmüş ailelerin ço
cuk an ve hele baba otoritesinden yoksun büyüyen çocuk 
Icrdo bu kötü huylar bar.z bir şekilde görünür. Otorite, 
çocuklara karşı şert davranma aniamırda değildir; Otori 
te. karşlıklı sevgi ve sağının bir neticesidir. Sert ve acı 
maşız da/raaan ailelerin çocukları hiddeti, hırçın ve ya 
lancı oldukları gibi, çocuklarına karşı çok yumuşak olan 
ve her istediğini yerine çetiıen ailelerin çocuklarıda şıma 
nk otur.

SAYIN ANNE ve BABALAR;
(Çocuklanrız hangi yaşta olursa ölsünler)
1— Ağlayıp sızlayan, tepinip btğıran çocuklarınızın ü- 

zerine düşmeyiniz. Bunu, ilginizi üzerine çekmek için bir 
silah oiar.-k kul onıyorlar. İlgi eımezseniz b raz daha ba- 
nnp çağırdıktan sonra vazgeçecektir. Aksi halde onları şı 
mank ve huysuz yapmış clu: sunuz.

2— Çocuklon.'.ızı devamlı azarlay p döğmeyiniz. Bu, es 
la bir eğitim yolu d.ğildir. Onları yalancı ve hırçın yap
mış olursunuz.

3— Şayet muhakkak cezalandırmak gerekiyorsa onlara

S. S. GEMLİK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOP. 
KONGRE İLANI

Kooperatifimizin 1993 yılı Olağan Genel Kurul toplant sı 
21 Şubat 1991 Pazar gürü saat 13.20’da Gemlik Belediye 
Düğün Salonunda yapılacaktır.

Tüm ortaklarım zın top cnlı/a gelmeleri rica olunur.
YÖNETİM KURULU

■ ■GÜNDEM:

1— Yoklama ve aç.lış
2— ut«cn o.uşumu ve Saygı duruşu
3— Yontum v- Denerim taparlarının okunması, bilanço 

ve Kar/Zorar Utriosunun müzakeresi, bütçenin fas.lıa.ı 
masörda aktarma yetkisin n yönetim kuru,una veri.mesi

4— Yonetm ve uene-tm ku.ullorının ibıası
5— 19j1 yı i masra.lcnn n karşılan_t> Imesi için aylık 

mdukRin miktarının tesbiti
6— Sî^nin çalşmalannı sürdürürken çalışmaların de 

vemuif soğLmok içir menkul, gayri menkul, satın alma 
ve/a ipo.ek almaya veya vermeye, alınan arsa
ve inşaat üzerinde t-vnid, ifraz ve yola terk, ış.esini yap
maya ahzukobza ve her türlü tasarrufta bu.unmaya Yö
netim Kurutunun yetkili kılınması

7— Ödemelerini ödeme planına göre geciktirenlerden 
alıcacck vade fa. kının görüşülüp karara bağlanması

8— Şerefiye o.a/inrn görüşülmesi, geçici maliyetlerin 
hesaplanması ve kura çekim işlemlerinin hazırlanması 
için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

9— 1991 yılı çalışma programının uygulanabilmesi için 
aylık arsa ve inşaat ödemelerinin görüşülmesi ve gerekti 
ğfnde ek ödeme isteme yetkisinin Yönetim Kuruluna ve 
rilmesi

10— inşaat giderlerinn ilgili bütün çalışmaları ile elek
trik, su, kanalizasyon, yo’, P.T.T. ve doğal gaz gibi alt 
yapı hizmetleri için her türlü kredi ve harcama yapma 
yetkisnn Yöre.i m Kn. uluna ver lmed

11— 1091 y.lı tohrnini bütçesinin gö.üşülmesi ve karara 
boğ anması
12— Diiekler ve temenniler
13— Kapanış.

KAYIP

Tunceli Pülümür ilçesinden almış olduğum nüfus cüzda 
nrr.ı kaybettim. Hükümsüzdür.

Yüksel KÖSE

K AY İP ............

Erzurum'dan atmış olduğum nüfus cüzdanımı vs sigorta 
korum* kaybettim. Hükümsüzdür,

Sacit İSPİR

dayak yerine tabii cezalar veriniz. (Harçlığından kesmek, 
bir isteğini yerine getirmemek... gibi)

4— Çocukların zı kardeşleri ve arkadaşları ile asla mu 
kayese etmeyin z, onları aşağılık kompleksine itmiş olur
sun^’. Kendisine güveni sars.lır ve başarısız ve hırçın 
oiur.

ü— Samimi takdirlerinizi ve gerektginde taltiflerinizi 
esirgemeyiniz. Ana ve baba tarafından takdir edilen ço
cuğun mutluluğu ölçüsüzdür.

6— Kiminle o.'kodaşLk yaptığına, nereye gidip geldiğine 
dikkat ediniz. Kişi, refikinden azar derler.

7— Çocuklarınıza gelişigüzel harçlık vermeyiniz. Gün
lük veya haf.a ık harçlıklarını belirleyiniz ki, gelir ve gi
der d.nges'ni tasarrufu öğrensin.

8— Yemek saatlerinde biıl.kt? sofraya oturunuz. (Hiç 
olmazsa akşam yemek e.inde) ve asla kırıcı, üzücü şeyler 
konuşmayınız. Nedense bizde bütün dertlerin ortaya atıl
dığı yer akşam sofraları olur. Halbuki aile fertleri günün 
yorgunluğunu sevgi dolu bu ortamda gidermelidir. Aile 
sevgisinin', bağlılığının, bi.iik ve beraberliliğinir en güzel 
you budur. Baba, homurtular içinde yemeğini yer, anne
nin suratından düşen b'nparça olursa, çocukta ağzındaki 
lokma ile sofradan kalkıp kendini sokağa etarsa... vay bu 
ailenin haline. .

9— Her her. ketinizle yavrularınıza örnek olunuz, onla
rın yanında kesln ikle tartışmayınız. Zi.a ne ekerseniz o. 
nu biçersiniz.
10— Çalışıyorum, yorgunum deyip onları ihmal etmeyi

niz. Bütün çabalarımız yavrularımız için değil mİ?
İşinizi, eşinizi, yuvan zı sev’niz, sevgi mutluluğu, mutlu

lukta sağlık ve başarıyı doğurur.

■

İLAN |
Küçük Kumla Belediyesi Su İşlerine ait derin kuyu su 

pompası RH-A 21 kademeli pompa asamblesi ile 1”x5" 
süzgeci Alınacaktır.

Alınacak malzemeler 2886 Sayılı kanunun 45. maddesi
ne göre yanılacaktır.

İşin muhammen Bedeli K.D.V. hariç 28.500.000 TL: olup 
geçici temindi E55.CC0 TL.dır.

İHALEYE KATILACAK FİRMALARDA
ARANACAK ŞARTLAR ŞUNLARDIR :

! 1—Ticaret ve Sand/I Odası sicil belgesi.

2— T.S.E. Belge ve Marka Tescil Belgesi
|— 1993 y.lına ait noter tostlkli imza sirküleri

4— Bu işe ait teminatlardı saat 14.30 kadar B Icdiye 
veznesine yatırmala: ı ve  mektubu vermeleritem.net

5— İhale 18.2.1931 tarihinde Belediye Başkanlığı Oda- 1 
sında saat 15.30'da yapılacaktır

6— Posta ile ihaleye katılacak firmalar 2886 sayılı ka
nunun 37. maddesine göre hazırlanan teki tlerini scat 
13.30 kadar Belediye Başkanlığına ulaştıracaklcrd.r

7— ihale ile ilgili K.D.V. ödemesi hariç, diğer vergi, ra 
sim, harç, ilen ve benzeri masraflar yüklenici tarafından 
karşılanaraktır

8— Posta ile yapılacak başvurulardaki gecikmeler dik 

kate alınmayacaktır
9— Bu ihale ile ilgili şartnameler Belediye Muhasipli

ğinde ücretsiz görülebilir
10— İdare ihaleyi-yapıp Sapmamakta serbesttir

11— Keji/ete.ı ilan durur.

Eşref GÜRE 

(Basın 5) Belediye Başkası

_NUR TEKNİK
TELEVİZYON VİDEO MÜZİK SETİ SERVİSİMİZ 

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

GÜNÜNDE TESLİMLE 
HİZMETİNİZDEDİR.

NURETTİN SEMİZ
Eski Belediye karşısı Kat 2 Tel : 11866 Gemlik

15 YIL ÖNCE
I GEMLİK KÖRFEZ

YIL : 3 SAYI : 137 FİYATI : 25 KURUŞ 7 ŞUBAT 1976

ET FİYATLAR! YENİDEN SAFTANDI

Ezefediye Encümeni hafta içinde yaptığı topkırtıda et fi 
yatlarını yeniden sap gmıştır.

Belediye Başkanı İbrahim Akıt, yeni flya'Jar hakkında 
şunla, i sa/lsdi. "îlçemizd» Belediye kararına uymoyen 
kerdi kendilerine^fiyat a/a.lamcsı yapan 3 kesap 3 gün 
süre ile işden men edilerek ticarethane eri kapatılmıştır. 
Belediyenin tesblt etmiş olduğu iiyatları uygulamcmcya 
devam ecerie.se ikinci tel e raice ticarethaneler 15 er 
gün kapatılacaktır. Kasaplar kuzu etlerinin fiyat arm ken 
di kendilerine yükseltcekle.ine belediye ile ilişki kurup 
zam istiyebilirieıdi.

45 liraya et satıldığı halkımızdan gelen şikayetlerle an 
laşılmaktcdır buna izin vermiyeceğiz. Son aldığımız ka a 
ra göre et fiyctlcrı şöyledir : Süt kuzu 40 lira, koyun eti 
34 lira, dana kemikli 32 lira! sığır kemikli 29 liradır.

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTILARINA BAŞU.DI

Gem ik Belediye Meclisi Şu-bct ayı olağan toplantıları
na başladı. Beledi, e Başkanlık odacında toplanan Beledi 
ye Meclisi gündemindeki kor.ulcn görüşerek ka.ara bağ 
lâdı.

Beleoye Boşkonı İbrahim Akıt’ın Başkanlığında topla
nan meclis, önce 19 kasım tarihli toplantı tutanağını oku 
yarak üzerinde görüşmeler yapılmış daha sonra tarife ko 
misyonu üye.eıi seçimleri yapılmıştır. Komisyona Emin 
Bora, Kamil Sertkcya, Ahmet Çeteres, Ziya Sarışen, Ne
zih Dimili, Burhan Aydın, Bilal Kara, Hdyri Köse seçilmiş 
tir.

Bütçe Komisyonu seçimlerinde ise Tevfi Soldksubaşı, 
Ayd n Erenoğ’u, Sinan Akmçn, Emin Bora, Kamil Sertka- 

' ya, Ösmelettin Ergen, Galip Arı ve İbrahim Aydın görev 
a mıştır.

BORUSAN İLE TÜRK METAL İŞ TOPLU SÖZLEŞME
İMZALADI. ti I .

Gemlik’te kurulu BoruSan tesislerinde çalışan isçiler 
adına Türk Metal Sendikası ile işveren arasında uç ay
dan beri sürdürülen toplu sözleşme görüşmeleri sonuç
landı.

Gemlik Boruscn Yön. Kur. Bşk. Asım Kocabıyık’İn d a 
haz r bulunduğu bir törenle imzalanan sözleşmeye’! göre 
işçi erin saat ücretlerine birinci yıl 450 ve ikinci yıl 475 
kuruş zam yapıldı. 1 Ekim 1975 tarihinden geçerli olmak 
üzere imzalanan sözleşme ile işçi ücretlerine 2 bin 59G 
lira tutarında bir zammın gerçekleştirildiği açıklandı.

Kongre İlam
S.S. Azot Mensupları Tüketim Kooperatifinin cnüçüncü 

olağan gerisi kurul toplantısı 23 Şubat 1991 Cumartesi gü 
rü saat 14.00’de Belediye Düğün Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde yedi gün sonra aynı 
yer ve saatte yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1— Açıhş ve saygı duruşu . -
2— Divan teşkili
3— Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının 

okunması
4-r- Yönetim ve denetleme kurullarının aklanması

5— 1991 yılı bütçesir in görüşülmesi karara bağlanması
6— Yeni yönetim ve de'netim kurullarının seçimi
7— Dilek ve temenniler »
8— Kapanış.

tem.net
ecerie.se


SAHİBİ VE SORUMLU MÛDÛR 

KADRİ GÜLER

.. gemUik
KÖRFEZ

No. 5 - Tlf : 14223 — GEMLİK 

D zgl »s Baskı

Körfez Mctbocc.l.k ve Ambalaj Sanayi

5 ŞUBAT 1991 ŞALI

ÇETİNKAYA TİCARETKEN
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.

1
t $ M 
1 
f 
! 
i 1

BUZDOLABI

Peşinat Ta. ad Tcksît Top.Fi

340.000 10 340.000 3.740.000

ÇAMAŞIR MAKİNASI 330.000 10 330.000 3.630.000

BULAŞIK MAKİNASI 385.000 10 385.000 4 235.000

MICRO FIRIN 220.000 10 220.000 2.420.000

ASPİRATÖR 84.000 10 84.000 924.000

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

I 
I 
I 
i 
i 
I 
1

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.

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

Gemlik

BACA TEMİZLEME

ÖZBAGİ ;
TEKNİK TEMİZLEME KOLU ŞTi.

Baca, Gider ve Teknik
Temizleme Sorunlarınızı

çözmek üzere yakında
hizmetinizdeyiz

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

SAYI s 895

Fiyatı 500 Ura KDV dahil

Gazetemiz Basın AhloX 

Yasasına Uyar.

gemUik
körfez

________ HAFTALIK SİYASİ GAZETE

„__________________KURULUŞ ; 16 HAZİRA N 19 73

Matbaamızda
Nişan, Nikâh D&t*> 

ve
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık
TIf 11797 Gemlik

FAx : 14223

Genel Sekreter Yardımcısının Önünde "Baykalcı,, ”inönücü„ Kavgası

SHP’de Büyük Çatlak
Tek antenle bir hafta sonra televizyonlar 
net izlenebilecek

Çanak Anten İhale Edildi
• ATA MAHALLESİNE KONACAK OLAN ÇANÂK 

ANTENLE STAR 1, TV; 2-3. KANAL İLE BBCNİN EĞ
LENCE KANALI NET OLARAK İZLE NE BİLE NECEK.İl SHP'NİN KÖRFEZ POLİTİKASI VE TRT BASKINININ 

İÇYÜZÜNÜ ANLATMAYA GELEN GENEL MERKEZ 
YÖNETİCİLERİN ÖNÜNDE BELEDİYE MECL'Sİ 
ÜYELERİ KÜÇÜKSİPAHİ VE YILDIRIM BİR3 ELERİNİ 
SERT ŞEKİLDE SUÇLADILAR. YILDIRIM. KÜÇÜKSİP- 
HAYİ'YE "BURADA EN AZ KONUŞMASI GEREKLİ 
SENSİN DEDİ.

> BAYKALCI OLARAK BİLİNEN BİR GRUBUN TOFL'N- 
TIDA GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİNİ SORU YAĞ
MURUNA TUTMASI ÜZERİNE, MECLİS ÜYESİ KÜÇÜK 
SİPHAYİ, "GENEL MERKEZDEN HESAP SORMAYA 
KALKANLAR BAYKAL'IN FOTOĞRAFLARINI ASA
RAK SUÇ İŞLİYORLAR" SÖZÜ ÜZERİNE KARŞILIKLI 
SUÇLAMALAR HESAPLAŞMAYA DÖNÜŞTÜ.

Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti üçe lokalinde yapılan 
toplantıda^ Belediye ila örgüt 
orasındaki kopukluk su yü- 
zâne. çıkarak, hesaplaşmaya 
dönüştü. Genel Sekreter yar 
dmas? Cevdet Selvi’yi bazı 
örgüleri görevden almalarla 
suçlayan Baykaicı ekip ile 
İnönü cû bir üyenin hesaplaş 
ması, gözleri. Gemlik SHP ör 
götüne çevirdi.

Geçtiğimiz hafta Cuma gü 
nü GemTık'e gelen SHP Mer
kez Yürütme Kurulu üyesi ve 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Cevaet Şehri. MYK üyesi Ha. 
sen Zengin, Türkan Akyol ile 
Parti Meclisi üyesi Niigün 
Sûer >n de bulunduğu toplan 
•jca. Genel Merkezin Körfez
Savaşı politikası ve TV. bas. 
fanı konular r n dinlenmesin 
de& sonra, bir grup partili
nin Cevdet Selvi'ye soru yö
netmesi sırasında olaylar 
çüdr.

Sei/i, konuşmasında, "İn- 
san or açlıktan yoksulluktan 
inim inim!Tinlerken, savaşır 
kçpvrazo dayandığı, bir or-- 
tamda parti: jçj mücadeleyi 
öne çıkararak fırsatçılık yap 
mayı Eke edinenlerle, kendi
mizi harcamak pahasına da 
else mücadele edeceğiz" de 
et Bu konuşmadan sonra 
yine aynı kişilerin genel mer 
tezin üç örgütü görevden al 
masının grupçuluk olarak 
suçlaması üzerine söz alan 
Belediye Meclis üyesi Muşta 
îo Küçâksiphayi'nin konuş
mam parti içindeki çatağı or 
laya çıkardı.

Limmecilerde Dönem Bitti
Lige Mezunlan™ Mes ek Edindirme adı altında başlatı

lan projenin 1- dönemi sona erdi.

Ticaret Lisesinde açılan ve 30 kursi/erlr katıldığı LİM 
ME Kurslarının birinci devresinin sona ermesi nedeniyle 
okulda bfr tören düzenlendi. Törende konuşan' Ticaret LI 
sesi Müdürü Mehmet Ali Baraş dönem birincisinin Aksel 

Asal, Hincisinin Nesrin Beşe, üçöncûsünün ise Serpil 
Seyhan olduğunu açıkladı.

BoşanhÖğrencilere ödüllerinin verilmesinden sonra, 
ikinci dönemde Ekonomi, Daktilo, Muhasebe d rsl.rl kurs 
lar.no Şablonlar işyerlerinde uygulama yapacaklar.

G«aı-z, Kumla; Umurfcey, Orhangazi ve, çevresindeki 

İşyerlerinde yap* ocak uygulamalar 9 Haziran 1991 günü 

«ona erecek.

Küçükslphayl konuşma
sında, Cevdet Selvi'ye yöne
lerek, "Sanki TRT’yl protesto 
olayınızla bir suçluluk içine 
itilmiş gibi izlenim veriyorsu 
ruz, oysa biz aynı kanıca 
değiriz. Ancak, partimiz İçin 
de Sayın. Turgut Özel gibi 
düşünenler yar. Size soru so 
ranlardan bazıları Kurultayın 
sonuçlarını içne sindireme- 
yerek, hala Sayın Ea/kal’ı 
Genel Başkan sanıyorlar. 
Birkaç, gün önce katıldıkları 
bir köy toplantısında pu ar
kadaşlarımız, Baykal'ın pos
terini asmışlardır. Parti. suçu 
işlemişlerdi.'. Şimdi hangi 
hakla burada genel merkezi 
sorguluyorlar. Bu toplantıda

Belediye Metlisi Şubat Toplantıları Başladı

OTO PARK SORUNUNA NEŞTER
£ BELEDİYE MECLİSİNİN TOPLANTISINDA OTOPARK YÖNETMENLİĞİ ELE ALINDI; İL 

ÇENİN OTOPARK SORUNUNA. ÇÖZÜM İÇİN YER BELİRLENMESİ YAPILDI. İMAR KO 
NULAR1NIN DA GÖRÜŞÜLDÜĞÜ-TOPLANTIDA EMİN TÜRE'KİN DİVAN KATİPLİĞİNDEN 
/İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ,

Belediye Meclisi, Şubat 
ayı olağan toplantılarını baş
lattı. İlk toplantıda otopark 
yönetmenliği ele alınarak il
çede açık ve kapalı otopark 
yerleri belirlendi.

Belediye Başkanı Nezih 
Dlmlli'nin Başkanlığını yaptı? 
ğı Belediye Meclisine DYP’Iİ 
üye Bekir Çakır İle ANAP’lı 
Zeki Gemiçioğlu mazeretleri 
nedeniyle DYP'li üye Seyhan. 
Aydın İşleri nedeniyle katıl-- 
mcdı.

konuşulacak konular bunlar 
değil" dedi.

'Küçükslpahl’nln sözle
ri üzerine. Belediye Meclis 
üyesi A.i Yıldırım; "Burada 
en az konuşması ge eken 
bir kişi varsa o da Mustafa 
Küçüksiphayi'dir. Bu kişi, ör 
güt İtilerek kontenjanla mec 
lis üyeliğine gelmiştir. Bun
lar yüzünden 39 yıl sonra al. 
dığımız belediyeyi birdaha 
ebediyen alamayacağız" şek 
linde konuşması toplantının 
sertleşmesine neden oldu.

Toplantıyı yöneten Hasar. 
Zenginin uyarılarına karşın, 
tart çınalar korşıl klı suçlc ma 
lard dönüştü. Yeniden söz a 
lan Küçükslphayl, "Gemlik

İmar Bakanlığınca- çıkarı
lan otopark yönetmeliğinin 
ele ..alındığı toplantıda, İlçe 
re.lzyon planını hazırlayan. 
İstanbul Yıldız Üniversitesi 
öğretim üyelerinin sunduğu 
rapor benimsendi. Raporda, 
ilçenin' ticari alanlarında bu
lunan konutların altında oto
park yapılmaması, bunun ye
rine minibüs ve otobüs ga- 
railanının' katli otoparka dö
nüştürülmesi, Atatürk ve. 
Prpf. Muammer Aksoy ıKon- 

92 Kursiyer Belge Aldı.

Bilgisayar Kursu.
Sona Erdi

Halk Eğitim Merkezi Mü
dürlüğünce- açılan Bilgisayar 
kursu sona erdi. Başarılı kur 
siyerlere belgeleri verildi.

Atamer Tesislerinde düzen 
lenen Kurs sonu eğlencesin 
de bir araya gelen bilgisa
yar kursiyerleri. Kaymakam 
Coşkun Ertürk ve Halk Eği
tim Merkezi Müdürü Kemal 
Çeilnoğluldan belgelerini ah 
dılar.

136 kursiyerin ka'ıldığı bi
rinci dönem-, bilgisayar kur
sunda, 92 kişi başarılı görül: 
dü. İkinci dönem kursları 83 
kişi 1le dün başladı. 

parti örgütümüzde |ki yıdır 
fitne kazanları kaynatılıyor. 
Bu bir kangrendir, aspiri le 
tedavi edilemez. Merkez Yö
netim Kurulu üyeleri aramız- 
dayken bu hasta ameliyat ol 
malı. İki yıldır neden, beledi
ye otobüslerinden Açık Öğre 
tim öğrenci erine ücretsiz gi
diş geliş yasaklandı. Neden 
Belediye mec: is üyesi arkada 
şımız Emin Türe’nin cturdu- 
ğu sokağa 5 kat imar izni ve 
rilmedi diye söylenmedik kal 
madı. Emin Türe a kadaşı- 
mız, evi 5 kat olmadı d:ye 
MeJis katipliğinden ve Tari
fe Komisycnundcn stifa e’.tl. 
Ama, ayda 500 bin lira aldı-

Devamı Sayfa 4'te 

donlarında otopark yerleri bı 
rakılması kararlaştırıldı.

İlçe, Trafik- komisyonundan 
alınacak karar doğrultusun
da, meclisin yapacağı ikinci' 
toplantıdan sonra vatandaş? 
ların bekleyen inşaat ruhsat; 
(arının verilmesinin de kabul 
edildiği toplantıda, kadro tı
kanıklığı ile terfi edemeyen: 
14 memur İçin Bakanlıktan 
kadro istenmesi de kararlaş 
trridı.

Belediye Meclis toplantı
sında, Manastır mıntıkasında 
yapılan Orkert Yapı Koope
ratifinin durumu da ele alın
dı. Bu kooperatifin kıyı ke-

Devamı Sayfa 3’te

Okullarda 
İkinci Yarıyıl 
Başladı

İlk ve orta dereceli okul
larda 1990:1991 öğretim yılı 
İkinci dön mi dün, bütün 
yurtta öğrenime başladı.

25 Ocak 1991 günü başla? 
yan yarı yıl tatili, 10 Şubat 
1991 günü, sona ererek, dün 
sabahtan İt ba en okullarda, 
ikinci ya lyıl başladı. Köyler? 
der.lklr.cl yarıyıl 25 Nisan, şe 
türlerde ise 7 Haziranı günü 
sona erecek.

.. YAPIMCI^FİRMA EN GEÇ 
İLÇEYE KURACAĞINI VE 
NI SÖYLEDİ.

Gemllk’e çanak anten kon 
ması için başlatılan çalışma
lar. olumlu sonuçlandı, ilçe 
halkı önümüzdeki günlerde 
star 1 ve bir Avrupa yayını 
net bir şekilde izliyebilecek.

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili öncülüğünde, Kayma
kam Coşkun Ertürk, Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Ke 
mal Akıt, Ticaret Borsası 
Başkam İnan, Tamer, Turizm 
Tanıtma Derneği Başkanı 
Muharrem Atasoy’dan olu? 
şan müteşebbis heyetin. Be 
tediyede y.ptığı toplantıda 
çanak anten için verilen tek 
lifleri değe lendirdi.

İznik vş Yenişehir’e çanak 
anten kuran Kâmil Akın adlı 
elektronikçinin yer tespitin
den sonra, en geç on. gün , 
içinde ilçeye çanakları kura
rak ikiı ve üçpncü kanal yan 
sıtıcıla.ı da aynı çatıda,,top- 
lıyarak tele.lzyonlann net iz 
lenmesi sağlanacak,,,

Belediye Başkanı Nezih Di

Sanayi Sitesi 
Kooperatifi 
Genel Kurul 
Yapıyor

Sınırlı Sorumlu Gemlik Kü 
çük Sanayi Sitesi Yapı Koo- 
perati 24 Şubat günü genel 
kurul toplantısı yapacak.

Belediye Düğün; Salonun
da yapılacak; toplantıda, yö
nelim ve denetim kurulu ra
porları ile bilanço, kar zarar 
tablosu, görüşülecek. Daha 
sonra yönetim ye denetim 
kurulları aklanacak. İnşaat
ların ait ycpı çalışmaları için 
yönetim- kuruluna yetki veril
mesi ve 1991 yılının tahmini 
bütçesinin görüşülüp karara 
bağlanacak.

Rotaryen Eşlerinden Kumlu 
Ortaokuluna Bilgisayar

Gemlik Rotary Kulübü üye düzenledikleri defileden elde
(erinin eşleri bir süre önce Devamı Sayfa 3’te

TAŞI GEDİĞİNE

HAYRO LA...
SHP’DE BAYKAL’CILARIN B'Tİ KANLANDI.
HABİRE GÜRÜLTÜ, PATIRDI, ŞAMATA, KARŞI OLMA.

SÖZDE GÜÇ GÖSTERİSİ.
BÖYLE GİDERSE SANMAM DESİNLER BAY.'. KAL..!

AHİR VE AKIBETLERİ HAYROLA..

^nan Jumtr

ON GÜN İÇİNDE ÇANAĞI 
NET YAYIN SAĞLAYACAĞI

mili, "Halktan gelen istek û- 
zerine başlattığımız çanak 
anten kampanyası olumlu so 
nuçlandı. öncelikle kampan
yamıza 10 milyon lira katkı
da bulunan BİSAŞ, 5 milyon 
lira katkıda bulunan Borusan 
müesseselerine teşekkürü 
borç biliriz. Çanak anten 
için yeterli parayı sağlamak 
amacı ile bir gece düzenliye 
ceğiz. Paramız, yetmediği 
takdirde ilçe tüccar ve esna 
fından gerekirse halktan yar 
dım isteyeceğiz" dedi.
., BALODAN 5 MİLYON

Kurulacak çanak anten'e 
katkı amacıyla geçtiğimiz 
hafta Cuma günü Atamer Te 
sislerinde bir balo düzenlen- 
di. Baloda konuşan Kayma
kam Coşkun Ertürk, iletişim 
çağında televizyonların, çok 
büyük görevler üstlendiğini, 
bunun en güzel örneğinin 
Körfez Savaşı sırasında gö 
rüldüğünü söyledi,

Revamı Sayfa 3’te

Marmara Birlik 
Sezonu kapattı

72 nolu Marmara Tanm 
Satış Kooperatifinin 1990-91 
dönemi zeytin alım kampan
yasını kapattı.

Kooperatif yetkililerin
den aldığımız bilgiye göre 
Kasım ayında zeytin alım 
kampanyasını başlatan.; Mar-

Devamı Sayfa.3’te

Kayınpederini 
Yaralayarak 
Kaçtı

İlçemizjn. tanınmış sanat
karlarından Ahmet Kantarcı 
ka/ırpederinl yaralayarak

Devamı Sayfa 3’te
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KONGRE İLANI

S.S. Ilkop Tüketim Kooperatifinin olağan genel kurul 
toplantısı 16 M^rt 1991 Cumartesi günü saat 11.00’de Ata 
türk ilkokulunda yapılacaktır.

Bütün üyelerimizin belirtilen gün ve saatte toplantıda 
bulunmasını önemle rica ederiz.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1— Önsöz
2— Saygı duruşu
3— Divan heyetinin seçilmesi
4— Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
5— Denetim kurulu raoorunun okunması
6— Yönetim ve denetim kurulurun raporlarının 

görüşülüp aklanması
7— Sermaye artırımının görüşülmesi
8— Üye sayısının dondurulma kararının kaldırılması 

teklifinin görüşülmesi
9— Tahmini bütçenin görüşülüp onaylanması

10— Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
11— Dilek ve temenniler
12—Kapanış.

NOT : Toplantıda ekseriyet sağlanmadığı takdirde ikin 
ci toplantı 24 Mart 1991 Pazar günü aynı yerde ve saat 
te yapılacaktır.

KONGRE İLANI

ISLAHATÇI DEMOKRASİ PARTİSİ İLÇE BŞK.lığından

Partimizin 3. Olağan genel kurul toplantısı 2 Mart 1991 
günü saat 15.00'de Minibüs Grajı Bayraktar Pasajı Kat 2 
deki binamızda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı IDP tü-
züğü gereğince bir saat sonra 

. çoğunluk aranmaz. Toplantıya 
. pil tr.

Üyelerimize duyurulur.

yapılacak olan toplantıda 
katılan üyelerce seçim ya

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1— Açılış
2—■' Kongre başkanlık divanı
3— Saygı dujuşu

secimi

4— İlçe yönetim kurulu çalışma raporunun okunması
5— Rapor üzerinde görüşmeler
6— Yönetim kurulunun ibrası
7— Seçimler için tasnif komisyonu seçimi
8— Seçimler

a. İlçe başkanlığı seçimi
b. İlçe yönetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi
c. İl kongresine gönderilecek delege seçimi
9— Dilek ve temenniler 

’ 10— Kapanış.'

DOSYA NO. 1990/533 T.
MENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI

Bîr borçtan dolayı mahçuz olup, satılmasına karar veri 
len aşağıda cins ve miktarı yazılı menkul malların satışı 
Gemlik Orhangazi caddesi eski ceza evi yanı; no. 157’de 
13.3.1991 günü saat 14.00-14.20’de %75 ile satışı yapıla
caktır.

O gün kıymetin %75'ine istekli’ bulunmadığı surette 
ikinci satışın 14.3.1991 günü aynı yer ve saatte %40 ile 

satışı yapılacaktır.
Mahcuz bedel üzerinden %12 KDV, Damga Resmi ve 

Dellaliyenin alıcıya ait olunacağı.
İlan olunur. İCRA MÜDÜRÜ

Ura Adet Cinsi

20.000.000 2 arabalı bıçkı teknikerler ve seher marka
5.000.000 1 80'iik markur seher marka faal
6.000.000 1 1001lük markur üstüntar marka

7.000.000 2 Örnek marka 80'lik bıçkı makinası

5.000.000 2 K. kalınlık |
15.000.000 2 40'lık planya
4.000.000 70'lık bıçkı makinası
5.000.000 1 40'lık planya makinası

10.000.000 1 Kaplama kesme makinası
15.000.000 2 Zımpara makinası

20.000.000 5 Kaplama dikme makinası

4000.000 1 Kompresör

20.000.000 2 Yan alma makinası
20000.000 2 Freze

156.000.000 25 TOPLAM

YUNUS EMRE

DOSTU DÜŞMAN TUTAN û 
t;

sağlık köşesi
Ey dostu düşman tutan 
Gıybet, yalan söz söyleyen 
Burda gammazlık eyleyen 
Orda yeri dar olur

Gayri Menkulün Açık Arttırma ilanı 
Gemlik Sulh Hukuk mahkemesi Satış

Memurluğundan
Dosya No. 1991/4

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 
27.3.1991 tarih ve 936/118 sayılı karar gereğince satılması 
nakarar verilen aşağıda belirtilen gayri menkul açık artır

ma ile satışa çıkarılmıştır.
Gemlik Tapu Sicilinde kayıtlı Tapunun Tersane Bayın 

Pafta 49, Ada 195, Parsel 159’da kayıtlı 12 722 m2 Zeytin
-lik 3 kata imara müsait olup 240.OCO.COO TL. bedelle 

tışa çıkarılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI :
1— Satış 25. 3.1991 günü saat 14.oo den 14.20 ’ye 

dar Adliye Yczı İşleri Müdürü Odasında açık arttırma

sa-

ka-
su-

retiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 
% 75’ni ve rüçhanlı alacakl.lar varsa , c-lccakları mccmu- 
unu.ve satış masraflarını;.' geçmek'şartıyla ihale ölünür. 
Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmakşartı'le 4.4.1991 günü saat 14.00 ile 14.20 ara- 
sınde ikinci artırmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmada da rüçhanlı alacakların alacağını ve satış 
masraflarını geçmesi şartıyla % 40 nisbetind-e artırana i- 
hale olunacaktır.

Arttırmaya iştirak edeceklerin kıymetin %> 20 nisbetide 
pay akçesi veya bu miktar kcdar Milli bir bankanın temi
nat mektubunu vermeleri lazımdır.

Satış peşin para ile yapılır. Alıcı istediğinde 20 günü 
geçmemek üzere mehil verilir, ipotek sahibi alacaklılar

la-diğer ilgililerin irtifa hakkı sahiplerinin bu gayri menkul 

üzerindeki hcrklarınn hususiyle faiz ve masraflara dairo- 
lan iddialarını belgeleriyle birlikte 15 gün içinde Dairemize 
bidirmeleri lazımdir. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile 
sabit olmadıkça paylaşmada hariç bırakılacaktır.

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

dilir. iki ihale arasındaki farktan ve %30 faizden alıcı ve 

kefillerinin mesul tutularak hiçbir hükme hacet kalmadan 
kendilerinden tahsil edilecektir.

Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilece 
bir yere dairede as:lı olup, masrafı verildiğinde isteyen 
alıcıya bir örneğinin gönderileceği, satışa iştirak edenler 
şartnameyi görmüş ve mündzrecatını kabul elmiş sayıla
cakları, başkaca bi'gi almak isteyenlerin 1991/4 sayılı sa

yılı satış dosyamıza başvurmaları, Dellaliye, Damga Res
mi, Tapu Harç ve masraflannrn ile ihale bedeli üzerinden 

% 12 KDV. alıcıya aittir. İlan olunur.

Ic. If. K. 126
(İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri dahildir.)

Mehmet Sadık ŞAFAK
Yazı İşleri Md.

91 Kış Turnuvası 
kayıtlarında son gün

K. KUMLA DENİZ KENARINDAKİ HALI SAHADA 
OLAY GAZETESİ ve ORTAKLAR SPOR TESİSLERİNİN 
ORGANİZASYONU KUMLA 91 KIŞ TURNUVASI KAYIT
LARININ BUGÜN SON GÜNÜ.

TURNUVA CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR. MÜRACAATLAR 
YENİ BELEDİYE PASAJI NO : 16 KARTAL EMLAK TEL : 
13 086 ORTAKLAR SPOR TESİSLERİ K. KUMLA TE :

13086 ORTAKLAR SPOR TESİSLERİ K. KUMLA TEL :

HAZIRLAYAN

Dr. ALİ ÖZGÜR

Gastritis (Mide İtihabı)
Mide mukozasının iç yüzeyinin iltihabına gastrit denir, 

i Bu iltihap parar-kiatoz organların îltihabi şeklinde seyret 
inektedir. Daha Önceleri gastrit sadece beslenme ile ilgi
li olduğu kabul görmeykeydi. Ancak araştırmalar gastri
tin meydana gelmesinde karmaşık mekanizmaların rolü 
var olduğu teşdit edilmiştir. Bir araştırmaya göre gzstri- 
tin temelinde; ‘bozulmuş slnlr-hormon düzeni vucut genel 
durumu ve besili durumu, protein-vilamin eksikliği doku
ların. mikrobik ve zehirli dolaşım bozukluğu. Fonksiyonel 
ve yerel-' doku değişiklikleri gastritte çok değişik ve dina 
ittiktir, bu nedenle başlangıç devresinde midede sinirsel 
ve fonksiyonel bczuk.uklar birinci yerdedir. Gastritler a 
kut ve kronik (müzmin) şeklindedirler.

Akut castrit (gactritis akuta)’ nedenlerini şöyle sırala
nmaktadır. Çok acılı ve ka:a biberle yemekler, kalitesi dû 
şük gıdalarla beslenme iyi hazırlanmamış, pişirilmsmiş vs 
'bekletilmiş yemekler, konsantre alkollü içkiler ve ilaç ve 
kimyasal madde aımı (kalp ilaçlan,-salisilik-asit);

Endo.en kökenli zehirlenme.-Vicudun belir metabolizma 
'bozukluğu nedeniyle meydana-gelen artıklar neticesi yük 
sek üre, karaciğer hastalıkları vs. Belirtileri ise şöyledir. 
Eğer gastrit beslenme- ile İlgili İse ■ bsli.tiler yemekten bir 
'kaç saat sonra meydana gelmekti dir. Birden bir huzur
suzluk ve halsizlik meydana gelmektedir. ’ Epigastriumdc 
(mide bölgesinde) fenalık hissi çok sık olarak kusma ve 
kusmakta şümükümsü patçalar görülmektedir. Kusmadan 
sonra geçici bir rahatlama olmaktadır. 'Bu arada hasta 
ağızda acılık ve ileri derecede susuzluk hissetmektedir^ 
Eğer' iltihap bdğırsaklarâdâ yayılma gösterirse ishal mey 
dtına gelmektedir. Bu belirtilerin-Yanında haçta derisi so 
lüktür. Dil paslı görünümündedir-. • • ■ -

Ağızdan fena koku gelmektedir. Kimi defa aşın Salgı 
salgı anmaktadır. Mide bölgesinde -elisnme ile ağrı hisse 
dilmektedir; . |>

Bakterilerden meydana gelen ağır‘ckut gastrit şeki te
rinde ise bütün beli.tliğim belirliler yanında yüksek ateş, 
ileri derecede halsizlik ve bayılma görülmektedir.

Mide ve genel belirtiler yanında idrar miktarı azalmak
tadır ve idrar içinde fazla miktarda urat kristalleri vardın 

Akut gastrit genellikle 4-6 gün'sürmekledir Ve tedavi 
edilmezse kronik (müzmin) hale dönüşmektedir. ’ ’ '■ 

Sabırlı yarınlar dileğiyle.

İznik gölü kıyısında tabiatın 
kucağında huzur dolu yemek

Göl Şadırvan
Restaurant

İZNİK GÖLÜ'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

Gemlik bizimdir temiz tutalım
Yerlere tükürmeyiniz
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ATAMER
GECE KULÜBÜNDE MÜZİK DOLU GECELER

Türk Sanat Müziğinde

- Rüya ESER
t İsmail ONURLUER

Hafif Müzik’te
|[ Manken Şantöz

, MİRAY CEREN
Ali Alkan Dans Grubu

Komedi * Harem Şov
i Fasıl da MARTILAR

Saim ve Arkadaşları
Piyanist Şantör

ÖZCAN’I
İftiharla sunarız.

PAZARTESİ HARİÇ HER GECE 
I FİKS MENÜ 40 BİN LİRA

REZERVASYON : TEL : 14593 -14594 GEMLİK • ]

Otapark Sorununa Neşter
ToCûlfkİîl* nar ÇİZ9İSİ îdinde kalan blok. meclisin aldığı karar yasal
IC^UIVIKUI . larnın yıkılmasına, plana uy olarak değiştirilemez" dedi.

1 günlük sağlandıktan sonra, SHP’li üye Ali Yıldırım ö.
21 EYLÜL TARİHİNDE BURSA'D A MEYDANA GELEN 

BELEDİYEMİZE AİT OTOBÜSÜN TRAFİK KAZASI SIRA
SINDA MEYDANA GELEN MADDİ ve MANEVİ HASARLA
RIN GİDERİLMESİ İÇİN YOĞUN ÇABA SARFEDEN, 
GEMLİK ŞARK S’GORTA ACENTESİ NECDET vş FATİH

BULUK Ee EKSPER MEHMET EMİN DURAK'a 
GEMLİK BELEDİYESİ ADINA TEŞEKKÜR EDERİM.

Av. Nezih DİMİLİ
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANI

Çanak Anten İhale Edildi
Belediye Başkam Nezih Dimili ise, halktan çanak an

ten kanması için büyük isıek geldiğini, ekonomik gücü ol 
mayan vatandaşların da bundan ya.a la.ıması için çalış
maya koyulduklarını be*,İnerek, "Önümüzdeki günlerde 
çanaklar. Ata Mahallesinde kahvehene yakınlarına monte 
edilecek. Star-1 ne muhtemelen BBC'nin eğlence prog
ramlarını ayarlayacağız. Bu arada TV 2 ve 3. kanal yan 
«menini da a/nı çanak yanına alacağız. Vatandaşlarımız 
bâyfece bir antenle tüm yayınları net İzleyebilecekler. Ka 
nal yayınlarını arttırmak bizim elimizde. Gerekli mali kay 
nak bulunduğunda istediğimiz ilaveyi yapabiliriz" şeklin
de konuştu.

Gecede satılan kazı kazanlar ve bilet gelirleriyle 5 
milyon lira gelir elde edildi.

Marmara Birlik

Sezonu kapattı

mora Bülik sezon boyunca 

Çıtaklardan alınan zeytin

terinin tamamının yüzde 

5O'8ln*n ödendiğini söyleyen 

keoçe-acf yetkilileri, bir yıl 

vodeö fa zsiz ve zamsrz gûb 

re SG'jşformın devam ettiği

ni eöyMMr.

Kayınpederini 
Yaralayarak 
Kaçtı

Ailevi nedenlerle eşiyle* 
kavga ed:n Ahmet Kantarcı, 
olaya müdahale eden kayın
pederini silahla kasıkların
dan yaraladıktan sonra kaç

tı;
Burca Devlet Hastanesine 

kald n'.an yaralının hayati teh 
llkeefnlr bulunmadığı öğrenil 
dİ.

Ahmet Kantarcı, polis ta; a 
tından heryerde aranıyor.

—„ yet huik.
KÖRFEZ

ayrık düzen ile İlgili Yapı 
Kullanma iz/i verilmeslde ka 
torlaştırıldı.

HASTANEYE YER YOK
Gemlik Kaymakamlığın 

dan gelen bir yazıda, İlçe 
Devlet Hastanesinin 50 ya
tağa çıkarılabilmesi, yapıla
cak ek polikliniklere yer bu 
lunması için 7 dönümlük ala 
n:n plan değişikliği ile Huşta 
ne kapsamına alınması iste
mi tartışmalara neden oldu.

Dilekçenin okunmasın
dan sonra söz alan DYP’li 
ü,e Mahmut Solaksubaşı, 
"Bu alan 1 ay önceki toplan 
t da kısmen konuta açıldı. 
Bir bölümü ise termak alan
da kaldı. Aynı dönem içinde

perinin lehine konuştu! Yıl
dırım, "Gemlik hergün biraz 
daha büyüyor. İlçemize ata
nan uzman doktorlar yer yek 
luğundan görev yapamıyor. 
Ka/makamlktan gelen yazı 
doğrultusunda karar verme
liyiz" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Dimili 
ise, önergeyi yasal dayanağı 
olmadığı iç’n oylatmadı. Da
ha sonra istifa eden meclis 
üyesi Emin Türe’rin istifası
nı ger aldığını bildirir öner
gesi görüşüldü ve kabul edil 
di.

(Gemlik Belediye Meclisi, 
19 Şubai'ta yeniden toplana 
cak.

Rotaryen Eşlerinden Kumla 
Ortaokuluna Bilgisayar
ettikleri gelir ile K. Kumla A 
li Kütahya Ortaokulun! bilgi
sayar aldılar.

Rotaryen eşleri tarafından 
satın alınan bilgisayar 15 Şu 
bat gürü düzenlenecek tö
renle okul yöneticilerine tes
lim edilecek.

Öte yandan ayni gün 242. 
bölgenin 89 ve 90 yılı guva-

nörü Akın Gökyay’da kulüp 
yemeğine katılarak "Rotary 
Bi gileri" konulu bir konuş
ma yapacak.

Gemlik Rotary Kulübü eş
le, i bir süre örce Gemlik ve 
Orhangazi Sağlık Ocağına 
toplam 3 bin adet enjektör 
armağan etmişlerdi.

_ _ NUR TEKNİK_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
TELEVİZYON VİDEO MÜZİK SETİ SERVİSİMİZ 

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

GÜNÜNDE TESLİMLE
HİZMETİNİZDEDİR.

NURETTİN SEMİZ

Eski Belediye karşısı Kat 2 Tel ; 11868 Gemlik

SAYFA: 3

15 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

YIL : 3 SAYI: 138 FİYATI : 25 Kuruş 14 ŞUBAT 1978

ET SIKINTISI BAŞLADI

Gemlik Belediyesince geçen hafta et fiyatlarına nark 
konunca, ilçedeki bütün kasaplar satışlan durdurmuş ve 
Gemlik'te et sıkıntısı başlamıştır.

Belediyenin nark koymasını kınayan 16 kasaptan 13*û 
dükkânını açmamış, şöyle konuşmuşlardır :

"Beledt/enin bu tutumuna akıl erdiremiyoruz. 40 liraya 
kuzu satmak demek tamamen zarar etmek demektir. Be-

I >
tediye kesep esnafını düşünmemektedir. Bizim ekmeğimiz 
ie o/nanmamakdır." Kasaplar koyun etinin 40, süt kuzu
nun 45, kemikli dana etinin 35 liradan satılmasını istiyor
lar. mmmb

Öte yandan Belediye Başkanı İbrahim Akıt, kasaplann 
isteğinin haksız o.duğunu belirterek, "Belediye kasaplara 
gerekli zammı vermiştir. Artık, kasaplann bir kuruş bile 
zam istemeye hakkı yoktur. Et sıkıntısı bir bakıma havalar 
nedeniyle doğmuştur. " dedi.

KUMLA'DA HALK OYLAMASI YAPILIYOR

1975 Genel Nüfus Sayımında nüfusu 2 bin 013 olarak 
saptanan Küçük Kumla 'da, bir süredir devam eden Bele
diye kurma çalışmaları sonunda halk oylaması yapılacak 
Küçük Kumla Belediye Kurma Derneğinin, Bursa Valiliğine 
başvurmasıyla başlayan kuruluş çalışmalan, İlçe Seçim 
Kurulunun yeniden teşkil edilerek, konunun ele elınması- 
m sağlamış. Küçük K"mla’da halkın olurunun alınması I- 
çin Referandum yapılmasına karar verilmiştir.

EV SOYGUNCULARINDAN DRİ YAKALANDI

Umurbey'de 18 evi soyan soygunculardan biri yakalana 
rak tutuklanmıştır.

Bir yıl içinde 18 evi soyan hırsızlarla amansız bir mü
cadele açan Gemlik Jandarma ve Emniyet ekipleri bir gör 
gü tanığının ifadelerini değeienc irerek aslen UmurbeyTl 
olan Ömer Yc-vuz adlı şahıs bazı arkadaşları ile birlikte ev 

ı leri soyuğu ortaya çıkmıştır.

İLAN
MEMUR ve MEMUR EMEKLİLERİ DERNEĞİNDEN

DERNEĞİMİZ ESKİ HÜKÜMET KONAĞI BİNASINDAN 
İSTİKLAL CAD. GÜRÇAY PASAJI KAT :1 'e TAŞINMIŞTIR. 
DUYURULUR.

YÖNETİM KURULU

EROL 
KURU TEMİZLEME 

ve Yıkama Sanayii

MODERN BUHARLI KURU SİSTEM MAKİNALARIYLA 

TEMİZLEME HİZMETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

TÜL —KADİFE — PERDE — GELİNLİK — EL? İSE 

İPEK DERİ BOYAMA — KUMAŞ BOYAMA

GEMLİK'LİLERE HİZMET VERMEKTEN GURUR DUYAR

Mrk : İstiklal Cd. Gürçay Pasajı No. 7 Tel : 15800

Şube : Balıkpazan 2 Nolu Cd. No. 22 GEMLİK

Şube ; Pazar Cd. Taksim Sk. Küçük İnşaat 10 Gemlik



SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜR

KADRİ GÜLER

-- gemUk
KÖRFEZ

Yönetim Yeri ; İstiklâl Cad. Gûrçay Pasajı 
No. 5 - Tİf : 14223 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

12 ŞUBAT 1991 SALI ' • witiib

ÇETİNKAYA TİCARET’DEN
GÖRÜLMEMİŞ KAMPANYA

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

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

Not: Gemlik’te servisimiz hizmete girmiştir.

Peşinat Ta. ad Taksit Top.Fi

BUZDOLABI 340.000 10 340.000

ÇAMAŞIR MAKİNASI 330.000 10 330.000

BULAŞIK MAKİNASI 385.000 10 385.000

MİCRO FIRIN 220.000 10 220.000

ASPİRATÖR 84.000 10 84.000

Çetinkaya Ticaret: Demirsubaşı Mah 
Şk. 2 Nolu Cad. No. 4 Tel: 14963

t

BACA TEMİZLEME

1

«i

SHP’de büyük çatlak 
ğı iskele Depolama A.Ş. 
den. İmar komisyonu üyeli
ğinden ayrılmadı, istifasını 
almasaydı. Meclis görevini 
yapamadığı için fesh edile
cekti. Bu arkadaşımız Çağrı 
gazetesine meclis tutanakla
rının değiştirildiğini yazdırdı. 
Bu parti suçu değilmi" şek
linde konuşması hesaplaş
maları büyüttü.

Tartışmalar, Ticaret Borsa 
sı Başkanı İnan Tamer’in ya 
tıştırma konuşmasına karşın 
durmadı. Bunun üzerine il 
Başkanı Şemsettin Şen, par
ti içi sorunların görüşülece
ği bir toplantı önerdi. Bu ka
bul edildi. Bu arada İlçe Baş 
kanı Erkan JTlutman, Küçük- 
siphayi'ye bağırarak "Emin 
Türe Arkadaşımız suçlandı. 
Bunların cevabı ilçe kongre
sinde verilecek” dedi. Küçük 
siphayi, "Evet herşey orada 
ortaya dökülecek" şeklinde 
karşılık verdi.

Kongrelerin yckiaşması ü- 
zerine, SHP’de kozların pay
laşılmasına başlandı. Sinir
ler gergin ve Gemlik’te ok 
yaydan çrktı. Belediyeye yö
nelik parti içi eleştiriler ' gi
derek hesaplaşmaya dönüş
tü. Kongre sonrası SHP’de 
beklenmedik gelişmeler ola
bilin

temin edebilirsiniz.ve

3.740.000

3.630.000

4 235.000

Güler Ticaret2.420.000

924.000

GEMLİK
ABDULLAH GÜLER

Tİf : 14637 — İstiklal Cd. No. 23

•KARABÜK DEMİR
< ÇİMENTO
• TUĞLA

♦ BİRÎKET
SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

SAYFA t4

OZBAGI

hizmetinizdeyiz

9 (251) 13951 Gemlik

Sayın Gemlikliler 
Dost başa düşman ayağa 

bakar
Düşman çatlatacak i şıklık! 
zariflik ! kaliteli ve garan

tili ayakkabınızı 
EMREKUNDURA'dan

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

EMRE KUNDURA
Pazar Caddesinde Tel: 11414 Gemlik

Şehit Cemal
Gemlik

TEKNİK TEMİZLEME KOLL.

Baca, Gider ve Teknik
Temizleme Sorunlarınızı

çözmek üzere yakında

Merkez: 9 (24) 202747 Bursa

MODERN BACA 
TEMİZLEME

GİDER AÇMA ALETİMİZ

Şube
Gürle İşhanı Kat 4 No. 153-154 Gemlik
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YIL ı 17

SAYI : 896

Ry®iı 500 Lira KDV dahil

Gazetemiz Basın 
Yasasına Uyar.

gemUik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

KURULUŞ :16 HAZİRAN 1973

Kaçak işyeri, Encümence yıktırılan Mecdi Nalcı elini kana buladı

Matbaa roızda
Nişan, Mkâh Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
teslim Edilir,

KÖRFEZ
Matbaacılık
Tlf 11797 Gemlik

FAx : 14223

STAR-1 ve Süper Kanal Devrede

Belediye Boşknnı DENEME YAYINLARI

Dimili Vuruldu
$ DÛN SAAT 13.00'DE BELEDİYE’DE MEYDANA GELEN 

OLAY, GEMLİKTE ÜZÜNTÜ YARATTI. HAN ARKASI 
SOKAKTA BULUNAN RUHSATSIZ İŞYERİ GEÇEN 

YIL ENCÜMEN KARARI İLE YIKTIRILAN MECDf NALCI 
BAŞKANDAN KENDİNE RUHSAT VERMESİNİ İSTEDİ.

® “OLMAZ" YANITINI ALAN NALCI. YAZI İŞLERİ MÜDÜ 
RÜNÜN ODASINA GİDEN BAŞKAN DİMİLİ YE TABAN
CAYLA ÜÇ EL KURŞUN SIKTI. AYAĞINDAN İKİ KUR
ŞUN YARASI ALAN DİMİLİ HASTANEYE KALDIRILDI. 
MECDİ NALCI OLAYDAN SONRA KAÇTI.

Belediye Bcşkam Nezih 
Dimili, Marmara Birik Zey
tin Kooperatifi Yönetim Kuru 
iu üyesi Mecdi Nalcı tarafın 
dan Belediyede ayakların
dan tabanca kurşunuyla ya 
Talandı.

Dûn meydana gelen olay 
ilçede büyük üzüntü yarattı.

Saat 15.00 sıralarında Be
lediye Başkanı Dimili'nin ma 
kam odasına gelen Mecdi 
Nala, Sekreterden Başkan 
Be görüşeceğini söyledi. Be 

« tediye Başkanmın Fen İşleri
Müdürlüğünde bulunabile 
ceğini öğrenen Nala üst ka
ta aktığında koridorda Bele
diye Başkanı ile karşılaştı.

ANAP ilçe Başkanı Coşkun müjdeledi 

“KURŞUNLU KÖYÜNE 
İSKELE YAPILACAK”
• İLÇE BAŞKANI SEÇİLDİKTEN SONRA İKİ KEZ ANKA

RA'YA GİDEN ANAP İLÇE BAŞKANI ESAT COŞKUN 
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞME SONUCU 
KURŞUNLU KÖYÜNE İSKELE İÇİN YER TESB’Tİ YA
PILDIĞINI SÖYLEDİ.

• COŞKUN. ANKARA TEMASLARINDA ZEYTİN ÜRETİCİ 
LERİN N BİRLİKTEN ALACAKLARIN YARISININDA 
ÖDENMESİ İÇİN ÇABA HARCADIKLARINI, EN BÜYÜK 
ÖDEMENİN MARMARA BİRLİK'ÇE GERÇEKLEŞTİRİL
DİĞİNİ SÖYLEDİ.

ANAP ilçe Başkanı Esat 
Coşkun, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığınca Kurşunlu Köyü 
ne İskele yapılacağını açıkla 
<k.

HAFTAYA BAKIŞ

OLAY ÜZÜCÜ
JCaiti Qüler

Beledrye'de dûn yaşanan olay çok üzücü. Görevi nede 
nlyfe bir kamu görelisinin İlkel yöntemlerle yaralanması, 
sorunları çözmeyeceği gibi toplumsal barışı da bozar.

Belediye Başkanı Nezih Dimili'nin bir ruhsat olayı ne
deniyle, yaratonmtJsı Gemlik'teki siyasi havayı bozmama
lı. Ruhsat olayı, uzun zamandır siyasi yöne çekilmek İs
tenmekteydi. Han Arkası sokakta izinsiz yapılıp, Encümen 
ce yıktırılan yere "Geçici” de olsa Belediyece ruhsat ve 
riimemesi, kimseyi ilkelliğe İtme hakkını tanımaz,

Mecdi Naicı'nın yakasındaki siyasi rozetine bakıp, ruh 
sat veriimediğine inanmıyoruz. İnanmak da istemiyoruz,

Oto/, nereden bakılırsa bakılsın, üzücüdür, kınanmalı-
Osvamı Sayfa 4'ta

Sekiz ay. önce Belediye 
Encümeni tarafından yıktırı
lan ruhsatsız işyerine yeni
den ruhsat verilmesini Bele
diye Başkanından isteyen 
Nalcı, olumsuz yanıtı alınca 
bu sırada Yazı İşleri Müdü
rü Osman Aybek’in odasına 
girmiş bulunan Nezih Dimili 
nin arkasından giderek, ya
nında taşıdığı silahını üç el 
ateşledi.

KURŞUN DELDİ GEÇTİ
Kurşunlardan ikisini sağ 

ayağına isabet alan Gemlik 
Belediye Başkanı memurlar 
tarafından Devlet Hastanesi
ne kaldırıldı.

İlk tedavisi Devlet Hastane

İlçe Başkanı seçildikten 
sonra Gemlik'in sorunlarını 
Bakanlık düzeyinde çözüme 
kavuşturmak için İki kez An-

Devamı Sayfa 4'te 

sinde yapılan Nezih Dimili 
nin ayağında kırık olmadığı, 
kurşunların delip geçtiği öğ
renildi.

İşyerine ruhset veril mey Işl 
nedeniyle Belediye Başkanı- 
nı ayağından yaralıyarak ka
çan Mecdi Nalcı, polis tara
fından her yerde aranmağa 
başlandı. Emniyet ekipleri II 
çenin giriş ve çıkışlarını dün 
geç saatlere kadar kontrol 
altında tuttu. Necdi Nalcı'nın

Rotaryen Eşlerinden eğitime destek

Kumla Ortaokulu
Gemlik Rotary Kulübü üye 

(erinin eşleri K. Kumla AH 
'Kütahya Ortaokuluna bilgisa 
yar armağan ettiler.

Rotaryen eşleri bir sûre ön 
ce Bursa Kırcı Otelde düzen 
lediklerl “Kürk ve Deri Defi-, 
lesf'nden elde ettikleri gelir 
ler ve kendi katkıları ile sa
tın aldıktan bilgisayarı, dü
zenlenen törenle İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Bekir Güneş 
e teslim ettiler.

Romanya'ya Çimento Kağıdı 
ihraç ediliyor

Bekletilen
Kamyoncular önce 
direndi sonra 
anlaştılar

Limanımızdan Roman
ya'ya boş çimento torbası İh 
raç ediliyor. Yükü atacak ge 
minin gelmemesi üzerine, 
bekletilen kamyoncular, ön
ce malı boşaltmadılar. Daha 
sonra firma İle anlaşarak 
yükler boşaltıldı.

Işıklar Holdinge alt Çumra
Devamı Sayfa 4'te 

gizlenebileceği yerlerde ara
malar ycpıldı.

Gemlik Devlet Hastanesin 
de ilk tedavisi yapılan Nezih 
Dimili olayı şöyle cnlattı :

“Yazı İşleri Odasına gidi
yordum. Mecdi seslendi. Ko
ridorda bana işyerine ruhsat 
verilmesini istedi. «Olmaz ev 
tadım oraya ruhsat verilmez» 
dedim. Israr etti. Fen İşleriy
le görüşmesini söyleyip Yazı

Devamı Sayfa 4’te

Bilgisayara Kavuşu
Törende konuşan ilçe Mil

li Eğitim Müdürü Güneş, 
'Rotary Kulübünün ve değer 
li eşlerinin Milli Eğitim cami
asına uzun zamandır göster 
dikleri İlgiyi takdirle karşılıya 
ruz. Armağan edilen bilgisa
yardan okul yönetici ve öğ
rencilerin en İyi şekilde ya
rarlanacağına inanıyorum'’ 
dedi.

KUMLADA TÖREN
Devamı Sayfa 4‘te

Elektrikler kesildi', direkler ve 
antenler yıkıldı

Lodos
Korkuttu

Cuma gecesi başlayan 
şiddetli lodos. Gemliklilere 
korkulu dakikalar yaşattı*

Lodosla birlikte başlayan 
yağışlar sırasında1 duyulan 
büyük bir patlama ile korku
lu dakikalar geçiren ilçe 
halkı, sık sık elektrik kesinti 
lerl ile de şaşkına döndü.

İlçemizin Cumhuriyet Ma
hallesi ve Manastır bölgesi, 
cuma gecesi kesilen elektrik

Devam; Sayfa 4'te

BAŞLADI
• ATA MAHALLESİNE KONAN ÇANAKLAR LODOS FIR 

TINASIYLA YIKILDI. YERİNE YEN LERİNİN KONMA
SIYLA STAR-1 VE SÜPER KANAL PAZAR GÜNÜNDEN 
BERİ DENEME YAYINLARINA BAŞLADI.

@ ÇANAK ANTENİ KURAN YETKİLİLER, TV. 2-3 VE 
STAR-1 İLE SÜPER KANALIN UHF,* BİRİNCİ KANALIN 
ESKİDEN OLDUĞU GİBİ VHF ANTENİYLE İZLENEBİ
LECEĞİNİ HATIRLATTILAR.

Belediyenin öncülüğün
de ilçeye kurulmasına karar 
verilen uydu yayınlar için de 
neme çal.şmalarına başladı.

Belediye Başkanı, Kayma
kam, Ticaret Borsa ve Tica
ret Odası Başkanlığında oluş 
turulan komite tarafından 
toplanan paralarla ilçeye 
star-1 ile bir kanal Avrupa 
yayını net izleyebilecek ça
nak anten geçtiğimiz hafta 
İhale edildi. Elektronikçi fir
ma, Ata Mahallesindeki kah
vehane çatısına yerleştirdiği 
çanaklarla, deneme yayınla
rını başlattı.

Denemi yayınlarını cumar

39 Yıllık Hizmet Sona Erdi

Zabıta Müdürü
Osman Acar
Emekli Oldu

Bu bir rekor, 39 yıl önce 
Gemlik' Belediyesinde göreve 
başlayan Zabıta Müdürü Os
man Acar, kendi İsteğiyle e- 
mekli oldu.

Emeklilik dilekçesini dün 
Belediye Başkanı Nezih Dimi 
li’ye sunan Osman Acar, 
"39 yıllık görevimde mesle
ğimle her zaman gurur duy 
dum bu dönem içersinde 
çok değişik başkanlarla ça 
lıştım. Kısmet sizin zamanı
nızda emekli olmakmış. Gö 
revde bulunduğum şırada 
Gemliklilere elimden g.lrii- 
ğince yardımcı olmaya çalış 
tun. Benden sonrdk’ arkada-

Devamı Sayfa 4’te

TAŞI GEDİĞİNE 

RUH... I
KUVA-İ MİLLİYE RUHU... < ;
46 RUHU... - ’ ■<[
63 RUHU... H
VEE..' DEVLETİN TEMEL NİTELİKLERİNİ, 
ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNİN TÜMÜNÜN

KÖKÜNE.. ■ ; C

TUZ RUHU... î
Jnan Samer 

i i

tesi gecesi iki saat det İzle- 
İlçe halkı, çıkan lodos fırtına 
sı sonucu görüntü alamadı. 
Yeni monte edilen iki çana
ğında fırtına ile parçalanma 
sı sonucu, müteahhit firma 
yeni çanak getirerek monta
jını yaptı.

Gemlik’e çanak anten ku
ran elektronikçi Kamil Akın, 
daha önce Askerlik Şubesi 
üzerinde otan TRT 2 ve 3. 
kanal yansıtıcılarının çanak
ların yanına taşıdığını, ilçe 
halkının Star-1 ve TRT 2,3 
ile birinci kanalı net izleyebil 
mesl içil birleştirilmiş anten-

Devamı Sayfa 4’te

İkili Ekmeğe 
İzin Çıktı

Belediye Encümeni aldığı 
karârla fırınlarda ikili ekmek 
çıkarılmasına izin verdi.

S.S. Gemlik Fınncılar Koo
peratifi, diğer ilçelerde oldu
ğu gibi ilçemizde de ikili ek
mek üretimi yapmak istedik 
terini belirterek Belediye Baş 
kanlığına başvurdu. Çarşam 
bcı günü toplanan Belediye 
Encümeni, Fınncılar Koope
ratifinin isteğini görüştü va 
ikili ekmeğin çıkarılmasına 
karar verdi.

Belediye Encümeni, herza 
man fırınlarda tekli ekmek 
bulundurmak ve iyi pişiril
mesine dikkat edilmesi koşu 
luyla, İkili ekmeğin çıkarılma 
sına izin verdi.’Zabıtaca ya
pılacak kontrollerde f<nrila-

Devamı Sayfa 4'te

Et Fiyatları Artınca Zam İstediler

Lokantalara zam yapıldı
Belediye Encümeni a İd ğı kararla, lokanta fiyatlarına 

zam yaptı. Daha önce 400 lira olan köfte, sote et ve ke 
baplar 9500 liraya yükseldi.

Belediye Başkanı Nezih Dimili Başkanlığında toplanan 
Gemlik Belediye Encümeni, et fiyatlarına yapılan zamdan 
sonra, lokantıcıların zam istemini görüştü. Lokantacılar 
dan alınan bilgilerden sonra fiyatlara yüzde 40 oranında 
zam yaptı.
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Gayrimenkulun açıkatırma ilanı 
Gemlik icra Müdürlüğünden

Ddsya No. 1990/487 T.

Satılmasına karar verilen gayrlmenkulün cinSI, kıyme

ti, adedi, evsafı :
Gemljjk Tapu sicilinin 25.6.1990 tarih ve pafta 89, par

sel 6717’de kayıtlı Umurbey Köyü Kozalan mevkiinde kain 

7810 m2 miktarındaki taşınmaz üzerinde blrbuçuik sene

lik zeytin fidanlarının bulunduğu ve bu taşınmazın bllirkl 

şi tarafından tamamının 25.000.000 TL. kıymet takdir 

edilmiştir.
Taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
SATIŞ*ŞARTLARI :

Satış 25.3.1991 Pazartesi günü saat 14.00'den 14.20'e 
kadar Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle ya 

pılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75’ni 
ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve sa 

tış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir 

bedelle alıcı çıkmazsa en cok artıranın taahhüdü baki 
kalmak şarttyle 4.4.1991 Perşembe günü aynı yer ve aynı 
saatlerde İkinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da 

rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geç 

mesi şartıyle muhammen kıymetin %40 nlsbetinde artıra 
na ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıyme
tin %20 nlsbetinde pay akçesi veya bu miktar kadar Mil 

li bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Sa 

tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek 
üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu 
hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 

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

gayrimenkul üzerindeki haklan hususiyle faiz ve masrafa 

dair olan Iddialannı dayanağı belgeler ile onbeş gün için 

de dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan 
tapu sicili 4le sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakı

lacaklardır.

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

ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %30 fa

izden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme 

hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.
5— Şartname, İlan tarihinden itibaren herkesin görebil 

mesi için dairede acık olup masrafı verildiği takdirde iste 

yen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6— Satışaiştirok edenlerin şartnameyi görmüş ve mün 

derecotını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak 

istiyenlerin 990/4X1 T. sayılı dosya numarasiyle memurlu 
ğumuza başvurmaları ilan olunur.

(I.. İf. K. 126)
(+) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri İcra Müdürü 

de dahildir. Abdurrahman ÇELİK

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKEMLİĞİNDEN 

Dosya No. 1990/269

Gemlik ilçesi. Kapaklı Köyü, ova mevkiinde kain, kuze 

yi bahçe, güneyi Hakkı Nalbantoğlu, batısı bahçe yolu, 

doğusu AH İhsan Apaydın taşınmazları ile çevrili 531 m2. 
miktarındaki taşınmazın davacı Tülay llgen tarafından 

senetsizden tescili talep edildiğinden iş bu taşınmaz hak 

kında hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden İtibaren 

3 ay içersinde mahkememizin 1990/269 esas sayılı dos

yasına müracaatları ilan ölünür.

.NUR TEKNİK________
TELEVİZYON VİDEO MÖZİK SETİ SERVİSİMİZ 

YETENEKLİ KADRO VE TAMİR CİHAZLARIMIZLA 
HANGİ MARKA VE ARIZA DURUMU NE OLURSA 
OLSUN ANINDA ARIZA TE8BİTİ UYGUN FİAT VE

GÜNÜNDE TESLİMLE 
HİZMETİNİZDEDİR. 

NURETTİN SEMİZ

E«M Palı diye karşı* Kat 2 T«4 : 11866 Gemlik

0 Gg YUNUS EMRE g
G * Gg ZAMAN GELİR g

Birgün senin defterini G
a D ürerler, bir zaman gelir %g Bütün aklın başına g
S Derler, zaman gelir Qg g

KONGRE İLANI

Fıstüklı Köyü Sağlık Evi Yaptırma Derneğinin olağan 
genel kurul kongresi 2.3.1991 günü saat 19.00’da Köy kah 
vehanesinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı bir haf 
ta sonra aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1— Açılış, yoklama

2— Divan teşekkülü
|— Saygı duruşu

4— Yönetim ve dtenetim kurulu raporlarının okunması.
5— Raporlar üzerinde konuşmalar
6— Yönetim ve denetim kurullarının aklanması
7— Seçimler
8— Dilek ve temenniler.

EROL 

KURU TEMİZLEME 
ve Yıkama Sanayii

MODERN BUHARLI KURU SİSTEM MAKİNALARIYLA 
TEMİZLEME HİZMETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

TÜL— KADİFE — PERDE — GELİNLİKt-ELBİSE 

İPEK DERİ BOYAMA — KUMAŞ BOYAMA

GEMLİK LİLERE HİZMET VERMEKTEN GURUR DUYAR

Mrk : İstiklal Cd. Gürçay Pasajı No. 7 Tel: 15800 

Şube : Balıkpazarı 2 Nolu Cd. No. 22 GEMLİK 

Şube : Pazar Cd. Taksim Sk. Küçük İnşaat 10 Gemlik

İznik gölü kıyısında tabiatın 
kucağında huzur dolu yemek

Göl Şadırvan 
Restaurant

İZNİK GÖLÜ’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

15 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

YIL : 3 SAYI : 139 FİYATI : 25 KURUŞ 21 ŞUBAT 19N

BELEDİYE BÜTÇESİ 8.661.200 LİRA

Belediye Meclisi Şubat ayı topiantılannrn üçüncûeOnfc 
yaptı ve 1976 yılı bütçesini görüşerek 8 milyon 661 bin 
lira olarak kabul etti.

Bütçe görüşmelerinin en önemli bölümünü iller Banko 
i sından Nacaklı suyu için alınacak, 20 yıl vadeli kredi leş 
I kil etmiş bu konunun incelenmesi için İbrahim Akıt baş 
I kanlığında, bir heyetin Ankara’ya gitmesi kararioştmkk

Belediyenin 1976 yılı bütçesi, yatırımlar bölümünde ge 
çen yıl başlayan rıhtım ve kanalizasyon leşkitaıının bürt 
mesi, başıa Kapalı Spor Salonu olmak üzere bazı arazife 
rin isi imla k edilmesi ve halkın sağlık hizmetlerinin daha 
iyi sağlanabilmesi için yeni sağlık tesislerinin yapılmasına 
Fazıl Alemdar tarafından yaptırılacak hastane için uygun 
bîr arsa alınması karara bağlanarak ödenekleri bütçe 
de ayrılmıştır.

BİR YILDA 110 BİN KİLOGRAM SİGARA İÇİLDİ.

Gazetemizin yaptığı bir araştırma sonucunda Gemlik'te 
1975 yılı içinde 110 bin kg. sigara ve tütün kullanıldığı 
saptanmıştır.

Çevre illerdeki sigara tüketiminden bir kat daha fazla 
.olan bu tüketim bilhassa yaz aylarında büyük yükselme 
İer göstermiştir.

Tüketilen tekel maddeleri rakkamları şunlardır :
Mamül tütün sigara 110 bin kilo, içkiler:ve bira 340 bin 

fitre; ispirtolar .6 bin litre, çay.; 70 bin kilo, kahve 18 .bin 
■kilo, kibrit 12 bin kilo, tuz 35Ö bin kilodur.

SAĞLIK KÖŞESİ

Mide ve oniki parmak ülseri
Dr, ALİ ÖZGÜR

Ülser hastalığı organizmanın genel bir hastalığıdır. 
Mevzilendiği yer mide ve onikiparmak barsağıdır. Hasta 
lık her yaşta görülmesine rağmen en çok 20.-40 yaş ara 
sındakilerde görülmektedir. Erkekler kadınlara göre daha 
çok hastalanmaktadırlar.

Ülser hastalığının meydana gelmesini araştıran bilim 
adamları bir kaç görüş ileri sürmektedirler. Bunlardan 
birçoğunun artık sadece tarihi değeri vardır. Eh eski bir 
teoriye göre midenin en çok tahriş gören ve enaz hare
ketli olan yerinde ülser meydana gelmesidir. Başka bir 
teoriye göre ise; sinirsel uyarılar (aşırı) nedeniyle midenin 
ıpir bölgesindeki adalelerin kasılması nedeniyle o bölge
nin dolaşımı bozulması ve meydana gelen açlık nedeniy
le midenin o bölge iç yüzeyinde yara meydana gelmesi 
dir. Daha birçok görüşlerden şu. ortaya çıkmaktadır. Ol 
ser hastalığının sebepleri tek bir nedene bağlanmasıdır.

Ülser hastalığının en önemli- belirtileri şunlardır : Ağn, 
.kusma ve kanama.

Ağrı genellikle mide 'bölgesindedir. Mide girişinde yer
leşmiş bir ülserden gelen ağrı kalp bölgesinde hissedil
mektedir. Midenin arka duvarında bulunan ülser ağası sır 
ta omurgaya doğru yayılmaktadır. Ağn küt ve yakıcı ka 
rakterdedir. Ülser hastalığında ağn genellikle alınan gıda 
ya göre değişmektedir. Ağrının yemekle ilgisi olması ül
serin yerleşim yerini belirlemektedir. Ağn mevsimlerle de 
ğişmektedir.

Kusma hastaların %50’inde görülmektedir. Genellikle 
şiddetli ağrı olduğu vakit meydana gelmektedir. Kusma 
silk olarak sabah ve kahvaltıdan sonrada görülmektedir. 
Kusma ile hasta rahatlamaktadır. Kusmukta alınan gıda
lar ve mide asidi bulunmaktadır.

Kan kusma ise ülser hastalığının önemli belirtisidir. 
Hemen kanamadan sonra meydana gelmiş kusmadaki 
kan rengi hiç değişmez, ancak daha geç kusmalarda ka 
değişime uğradığı için kusma ile gelen kanın rengiÇe 
değişmektedir. Bu arada gaitanın rengi siyah katran gl 
bi olmaktadır. Eğer sadece gaitada değişme varsa bu o 
niki parmaktaki bir ülser kanamasının belirtisidir.

Ülser hastalığının diğer belirtileri : Mide bölgesinde 
yanma, ağızda tat değişikliği, bulantı, hıçkırık vs. nşeç 
iştah azalması yoktur. Bir çok hasta aşırı kil<\ alır.

Ülser hastalığının gidişi hastanın yaşma, ülserin yede 
şTm yerine, komplikasyon meydana gelmesine bağlıdır.

Ülser hastalığında şu sorunlar- çıkabilir.
Kanama, delinme, perigastrit ve perlduodenlt,- mide a 

kışı darlığı (pylor darlığı) ve kansere dönüşme.
Çevremizi temiz tutalım.



MİLTON 
Aile Cay Bahçesi

1991 Sezonunu Yeni işletmecisi ve 
Düzenlemesiyle Hizmete Açıyor

Ailenizle birlikte müzikli huzur içinde 
dinlenebileceğiniz ve unutamayacağınız 

anlar dolu bir ortam...

Yoz Sezonundu Yapacağınız Nişan - Düğün 
Sünnet ve özel Günleriniz için

Rezervasyonlar Başladı

üzülmemek için Arzuladığınız Günü 
Şimdiden Ayırmada Acele Edin

Müracaat
GALİP KAYGISIZ
Tele 11071-22222
Hükümet Konağı Karşısı GEMLİK



sahibi ve sorumlu mûdOr
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Dizgi ve Baskı
Körfez Matbcacflfk ve Ambalaj Sanayi
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Kurşunlu Köyüne İskele Çanak Anten Deneme Yayınları
kara’ya gittiğini söyleyenE- 
sat Coşkun, "Bayındırlık ve 
Iskan Bakanlığında yaptığı 
temaslar sonucu ilçemizin 
en uygun kıyı şeridine sahip 
olan Kurşunlu Köyünü önce
likle iskeleye kavuşturmak 
için söz aldı.

Geçtiğimiz hafta Bandır
ma Limanlar Müdürlüğünden 
gelen bir heyet çalışmalara 
başladı, yaklaşık 400 milyon 
liraya mal olacak iskelenin 
muhtarlık ilgililere üç yer 
gösterdi. En kısa zamanda 
Kurşunlu iskeleye kavuşa
cak" dedi.
' Kurtul Köyüne bu yıl için
de otomatik santralinin ko
nacağımda söyleyen ANAP 
ilçe Başkanı Esat Coşkun, 
"Kurtul'a 250 abonelik sant
ral konması için başlattığı
mız girişimler olumlu sonuç 
verdi. Bu yaz Kurtul Köyü
nün otomatik santrale girme 
sini bekliyoruz" şeklinde ko 
nuştu.

ZEYTİNCİYE PARA
Esat Coşkun yaptığı açık

lamada, bu yıl zeytin üretici
sine hızlı bir şekilde ödeme 
yapıldığını ve Marmara Bir- 
lik'çe ortaklardan alınan zey 
tin bedellerinin yarısının ö- 
dendiğini söyledi. Coşkun 
şöyle konuştu :

"Maliye Bakanlığı savun
ma harcamaları dışında üre
tici kooperatiflerine çok sınır

ödemelerde bulunuyor. Biz 
yaptığımız temaslar sonucu 
Bakanlıktan 15 milyar lirapa 
ra sağladık ve alınan ürünün 
yüzde 50 bedelinin ödemesi
ni gerçekleştirdik. Bundan 
sonra, para akışını devam et 
mesi için gayret gösterece

ğiz."
Marmara Birlikteki öde

meler sırasında 'partizanlık 
yapıldığı şeklindeki söylenti- 
leride yanıtlayan Esat Coş
kun, "birlik ortaklarına hiç „ 
bir fark gözetmeden ödeme 
yapmıştır zorunlu gerçekleri 
olan küçük bazı limitler yö
netim kurulları kararları ile 
ödenmiştir. Bunlar her parti
den ortağa verilmiştir” dedi.

LODOS
KORKUTTU 
ler cumartesi günü öğle sa
atlerine değin karanlıkta kal 
dı.

Şiddetli lodos nedeniyle, 
denizdeki sandallar balıkçı 
barınağına sığındılar. Bu ara 
da kordona bağlı bulunan kü 
çük birkaç teknenin parçalan 
dığı öğrenildi. Şiddetli lodos
la başlayan dalgalar sahilde 
yaklaşık 10 metre yüksekli
ğinde dalgaların meydana 

gelmesine neden oldu.
Ata Mahallesine monte e- 

dilen Star-1 ve Avrupa uydu 
çanağı ise parçalandı. Bursa 
yolunda bulunan ilan panola 
rı devrildi. Fırtına ve yıldırım 
düşmesi sonucu K. Kumla 

ile Armutlu hattında elektrik 

ler uzun süre kesildi. TEK 
yetkilileri yoğun çabası sonu 
cu arızalar giderildi.

Öğle saatlerinde kabaran 

deniz Gazhane Caddesinde 
işyerlerini bastı, araçlar su

lar altında kaldı.
Lodos fırtınasında can kay 

binin olmadığı öğrenildi. 

terini Ata Mahallesindeki 
kahvehane yönüne çevirmele 
rini istedi. Kamil Akın, "Net 
görüntü elde etmek için de 
neme çalışmalarını başlat
tık. VHF anteni alanlar birin 
ci kanalı aynı yönden, UHV 
anteni olanlar ise Star-1 
TRT 2 ve 3 ile Avrupa kana
lı aynı yönden alabilirler ve 
ya birleşik anten kullanabi
lirler" dedi.

YAYINLAR NET DEĞİL
Ata Mahallesine kurulan 

antenden yapılan yayınların 
görüntüleri ilçenin sahil bo 
yunda net görüntü alırken, iç 
kesimlerde Star-1 ve Süper 
kanal ile TV 2 ve’3 yayınla
rı net izlenemiyor.

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili, çanak anten Star-1 
ve Süper kanaldan deneme
m ıı.ı»iıiııaıı«ııı« j~_i.ii.hjiw ı—■»umıııın ■nrınıııı«»ıurı rwn r ? i*

KUMLA ORTAOKULU
Öte yandan, geçtiğimiz 

hafta Cuma günü K. Kumla 
Ali Kütahya Ortaokulunda 
düzenlenen törende Okul

BEKLETİLEN KAMYONCULAR
Kağıt Fabrikasında üretilen 
ve Debant Dış Ticaret A.Ş. 
tarafından Romanya’ya ihraç 
edilen 850 ton boş çimento 
torbasını alacak geminin gel 
memesi üzerine, yükü Konya 
dan getiren 20 TIR ile 26 
kamyon şoförü, beklemeden 
doğan gecikme nedeniyle ih 
raçatçı firma ile anlaşama
yınca yükü boşaltmadılar.

Kamyoncular gazetemi
ze yaptığı açıklamada, "Bize 
cumartesi günü malın boşal-, 
tılacağını söylediler. Oysa or 
tada gemi yoktu. Bu neden
le beş gün TIR garajında 

yayınlarının sürdüğünü belir
terek, "Çanağı kuran elektro 
nikçi firma deneme çalışma
larını yürütüyor. Net görüntü 
atamayan Gemlik’lilerin tela
şa kapışmaması gerekir. Bu 
arada deneme yayınları sona 
ermesiye kadar hiç bir mas
raf yapmamalarını istiyoruz" 
dedi.

Süper kanal yayınlarının 
da deneme için kullanıldığı 
nı söyleyen Belediye Başka
nı Dimili, şöyle konuştu r

"Çanak kurucu komitesi, 
ilçeden izlenecek Avrupa Ka 
nalın seçimini daha yapma 
dı. Süper Kanal elektronikçi 
firma tarafından deneme a- 
macıyla kullanıyor. Halkımı
zın tercihi doğrultusunda Av 
ruipa yayın kanalı frekansları 
çanakta ayarlanacak."

Müdürü, Rotaryen eşleri ta
rafın armağan edilen bilgisa
yarı öğrencilere tanıttı ve te 
şekkür etti.

bekletikdik. Malı ihraç eden 
firma bize gülünç denecek 
bir bekleme ücreti verdi. Ka
bul etmedik. Mahkemeden 
tesbit yaptırdık. Bilirkişi TİR 
lara günde 450 bin, kamyon 
tara ise 300 bin lira bekleme, 
ücreti verdi. Btnun üzerine 
işveren daha önce 50 bin ve 
100 bin lira şeklindeki teklifi 
ni 100 bin 200 bin lira ola
rak yükseltti. Arkadaşlarımız 
bunu önce kabul etmediler. 
Daha sonra kabul ederek, an 
taşma sağlandı. Yükleri bo
şaltmaya başladık" şeklinde 
konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI VURULDU 
İşleri Müdürünün odasına girdim. Konuşurken arkamdgg 
gelmiş, kapı eşiğinde elindeki silahı ateşledi. B^rindtı.rct 
ayağımdan isabet aldım. Ah diye bağırıp kendimi kenara 
attım. İki el daha silah patladı. Yaralanmış ve fenafaşn» 
şım gözümü hastanede açtım."

BELEDİYE'DE ŞOK
Silah seslerinin duyulması üzerine üzerine odalanndgd 

fırlayan memurta.- he olduğunu anlıyamıyarak sesin getfl 
ği yöne koştuklarında Belediye Başkanınin vurulmuş ol
duğunu gördüler.

Kurşunların sıkıldığı anı Belediye Başkanı Nezih Dindi 
ile yaşayan Yazı İşleri Müdürü Osman Aypek, olaydan id 
saat sonra görüşmemizde üzücü anın etkisinden dctıe 
çıkmamıştı.
' Aypek gördüklerini şöyle anlattı :
"Başkan odaya girerek, (geidinmi evladım) dedi. Benim 

masamın-yanına kadar gelmişti. Bu sırada bir el silah se 
si duyduk. Kapıda Mecdi Nalcı elinde silahını Başkana 
doğrutmuştu. Başkan kendini köşeye doğru attı. Mecdi 
silahı bu kez bana doğruttu. Ben de korkudan duvara 
yaslanıp'kaldım. İki el silah daha patladı. Başkan (vurul 
dum) dedi. Bu sırada arkadaşlar gelip Başkanı tuttular 
ve ambulans çağırdılar. Olay çok üzücü."

Belediye Başkanının görevi sırasında yaralanması Gen; 
lik'te günün olayı oldu. SHP İlçe Başkanı Erkan Mutman 
Kaymakam Coşkun Ertürk, Yargıç Nihat Öztürk, DYP ilçe 
Başkanı Aydın Erenoğiu olaydan hemen sonra hastanede 
Belediye Başkanı’ Dimiliyi ziyaret ederek, geçmiş olsun 
dileklerinde bulundular.

OLAY ÜZÜCÜ
.dır. Bu otayın 'ilçemizdeki, siyasi barışı bozmayacağını ili 
anda. gördük. DYP İlçe Başkanı Sayın Aydın Erenoğiu, 
olayın sıcağı sıcağına hastaneye' koştu. ANAP İlçe Baş 
kanı Esat Coşkun ve arkadaşları da aynı davranışı gös
terdi. .

Sayın- Dimili’ye geçmiş olsun diyor, biran önce sağlığı 
na kavuşmasını dileriz. K.G.

İkili Ekmeğe 
rın tezgahında tekli ekmeğin 
bulunmadığını saptama- 
yapma izninin kaldırılacağı 
sında fırınların.: ikili ekmek 
belirtildi.

İkili ekmek uygulamasına! 
başlandı.* 1400 - liradan satı
lan ekmekler 850 gram.

Zabıta Müdürü
şıma başarılar dilerim" dedi

Zabıta Müdürü Osman A 
car’ın ayrılması nedeniyle bı 
göreve Zabıta Amiri Öme 
Kahraman atandı. Ömer 
Kahraman bir aydır Zabıta 
Müdürünü vekaleten yürütû 
yordu.

TEKNİK TEMİZLEME KOLL. ||| 
Baca, Gider ve Teknik

Temizleme Sorunlarınızı
İ.Z 35 l ı *. . / . • &. r -•«>.

çözmek üzere yakında, 
hizmetinizdeyiz

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

Gemlik

fi
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YIL «17

SAYI : 897

Fiyatı 500 Lira KDV dabU

Gazetemiz Basın Ahlak 
Yasasına Uyar.

gemUk

KÖRFEZ
Matbaamızda 

Nişan* Nikâh Düğün 
ve

Sünnet Davetiyeleri 
1 Saatte 

teslim Edilir,

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

KÖRFEZ
Matbaacılık
Tlf 11797 Gemlik

FAx : 14223

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Mejdi Nalcı polise teslim oldu ve tutuklandı 

Başkan Taburcu Oldu 
Belediye Başkanı Nezih Dimili’yi geçtiğimiz hafta tabancayla yaralayan 
Nejdi Nalcı poliste pişman olduğunu söyledi.
f SİLAHLA YARALANDIKTAN SONRA KALDIRILDIĞI • BELEDİYE BAŞKANIN! İŞYERİNE RUHSAT ALAMADI-

TIP FAKÜLTESİNDE BEŞ GÜN YATAN BELEDİYE BAŞ Öl İÇİN S'LAHLA YARALAYAN MEJDİ NALCI AYNI
KANI DİMİLİ’Yİ BİNLERCE KİŞİ ZİYARET EDİP (GEÇ- GÜN SAAT 20*30’*)A İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

. ~ ... • TESLİM OLDU. NALCI, POLİSE VERDİĞİ İFADESİNDE
MIŞ OLSUN) oeol. HASTANEDE AN4İO YAPILAN BAŞ BAŞKANIN KENDİSİNİ 'DİNLEMEK İSTEMEDİĞİ İÇİN

KAN CUMA GÜNÜ TABURCU EDİLDİ. D'MİLİ’NİN SAĞ YARALADIĞINI ANCAK YAPTIĞINDAN PİŞMANLIK

UK DURUMU İYİ. DUYDUĞUNU SÖYLEDİ.

Ödemeier birim başına 250 bin oldu

SANAYİ SİTESİ 
KOOPERATİFİ 
KONGRESİ YAPILDI

Belediye Başkanı Nezih 
Dimiliyi işyerine geçici ruh
sat atamadığı için silahla ya
ralayıp kaçan Gemlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi Yö
netim Kurulu Başkanı Mejdi 
Nalcı. aynı gün Emniyet Mü
dürlüğüne giderek teslim ol 
du ve çıkarıldığı mahkeme
ce tutuklandı. Tıp Fakültesi
ne kaldırılan Belediye Başka 
m Nezih Dimili ise taburcu 
oldu.

Minibüs Garajının bitişiğin 
deki Han Arkası sokakta kira 
tocığı arsaya Belediyece "Ge 
cici işletme ruhsatı” verilme 
■nesi üzerine, geçtiğimiz haf
ta Pazartesi günü Belediye 
ye giderek. Belediye Başka
le Nezih Dimili ile görüştük 
ten sonra, yanında taşıdığı 
ruhsatsız silahla Başkanı a- 
ycğından yaralayıp kaçan 
Me'di Nala, aynı gün saat 
2230 sıralarında Gemlik Em 
niyet Müdürlüğünü arayarak 
teslim olmak istediğini bildir- 
<f.

Doha sonra emniyet© ge
len Nala silahı He birlikte 
teslim oldu. Olaydan üzüntü 
duyduğunu söyleyen Mejdi 
Halci, olayı gazetemize şöy
le anlattı :

"Geçtiğimiz yıl Nisan ayın 
da bîr yıllık bedelini peşin 

Belediye Meclisinde şubat 
toplantıları bitti

Belediye Meclisi Şubat ayı son toplantısı Çarşamba 
günü yapıldı. Toplantıda imar planları görüşüldü.

Belediye Başkan vekili Atilla Köse başkanlığında topla 
non mecliste, bir önceki meclis tutanağının okunarak ka 
bul edilmesinden sonra gündem maddelerine geçildi.

Başkan Vekili Köse, daha önceki toplantıda otopark 
yönetmeliği konularının efe alındığı. Bakanlıkça yönetme
likte yapılan değişiklikle uygulamada 50 bin nüfus nlsbe 
tinin 100 bine çrkanlması nedeniyle de sorunun kendiliğin 

den çözüldüğünü söyledi. Köse, "7 Şubat'tan başlayarak 

isteyenlere inşaat ruhsatı ve yapı kullanma İzin belgesi 

verilmeye başladık. Planda değişiklik yapılan katlı oto

parktan koruyoruz" dedi.
Mecliste, imar planı görüşmelerine devam edildi. Revlz 

yon İmar planlarını 1/5000'lik değişiklik planlan, SHP’llle 

rin oy çokluğuyla kabul edildi.

vererek kiraladığım boş ar
sada, inşaat malzemesi satı
şı yapmak istedim. Zemin ça 
hşmalannı tamamladıktan 
sonra, basit bir korunak yap 
tim. Bir de geçici yazıhane 
kurdum. Çalışma ruhsatı al
mak için Belediye’ye başvur
dum. Fen işleri Müdürü önce 
(olur) dedi. Daha sonra en
cümence yaptığım işyeri yık 
tınldh Aynı dönemde encü* । 
men 6 işyerine daha yıkım 
karan aldı, ancak, benim 
ANAP eski yöneticisi olmam 
nedeniyle işyerim yıktırıldı.

Gemlik Rotary’den bir Kültür hizmeti daha. '

Öğretmen Alkoç’tan karikatür 
ve fotoğraf sergisi

Gemlik Lisesi Edebiyat öğ 
retmeni Kemal Alkoç, İlçemiz 
de ilk kez karikatür ve fotog 

raf sergisi açıyor.

Gemlik Rotary Kulübü ön
cülüğünde 2-8 Mart günleri 
arasında Belediye Sanat Ga 
lensinde açılacak olan sergi 
fer nedeniyle Kulüp Başkanı 
Teoman Ekim şunları söyle* 
dİ :

"Değerli eğitimci ve sanat 
çı arkadaşımızın çalışmaları
nı ilçe halkına da tanıtmak 
amacıyla girişimde bulun

Belediye’ye defalarca baş
vurarak, geçici ruhsat veril
mesini istedim. Fen İşleri Mü 
dürü, (Başkandan izin al - 
bence sakıncası yok) dedi. 
Nezih Bey ise (Oranın 5 kat 
İmar izni var. Projesini yap
tır gel izin verelim) dedi. 
Dün, yine bu iş için Belediye 
ye gittim. Başkan odasında 
yoktu. Kendisiyle koridorda 
karşılaştım. Başkandan işye 
rime ruhsat verilmesini rica 
ettim. (Ekmeğimle oynuyorsu 
nuz) dedim. (Oğlum oraya 
izin veremem) dedi. Başkala 

duk. Bu olumlu karşılandı.
Kemal Alkoç’un 5. karikatür 
birinci fotoğraf sergisini 
Gemlik’lller mutlaka izleme
li."

Dok or, Eczacı ve Diş 
Hekimleri moral topladı.

Sağlıkçıların 
tanışma 
gecesi

İlçemizde bulunan doktor, 
diş hekimi ve eczacılar, Ata- 
mer Tesislerinde bir araya 
gelerek tanıştılar.

Devlet Hastanesi Baş Ta
bibi Doktor AH Muhsin Sö- 
zer’in organize ettiği geceye, 
Kaymakam Coşkun Ertürk, 
Garnizon Komutanı Kıd. Alb. 
Özkan ilik, Belediye Başkan 

Vekili Atilla Köse ve eşleri 

de katıldı.

Gecede konuşan Dr. Sö- 

zer, "Gün geçtikçe büyüyen 

ilçemizdeki meslektaşları

mızın sayısında artmaktadır. 

Bu geceyi birbirimizle tanış

mak ve stres atmak İçin dü 

zenledlk" şeklinde konuştu.

Tanışma gecesinde dok

tor, eczacı ve diş hekimleri 

geç saatlere, değin eğlendi- 

»♦ .. r 

rina izin verdiğini, örnekleri
ni olduğunu söyledim. Beni 
dinlemedi. Fen İşleriyle soru 
nu halletmemi söyledi. Bir 
oraya bir buraya sürükleni
yordum. Konuşmamı bile bi
tirmeden Yazı İşleri Müdürü
nün odasına girdi. Bir anda 
kendimi kaybettim ve üzücü 
olay meydana geldi. Pişma
nım, böyle olmamalıydı."

Polisçe Adliyeye sevk adi
len Mejdi Nalcı, mahkemece 
tutuklandı ve cezaevine gön 
derildi.

Devamı Sayfa 4’te

ANAP’lılar Eğlendi
Anavatan Partisi ilçe teş

kilatı, Atamer Turistik Tesis
lerinde düzenlenen gecede 
"moral" topladı.

ANAP İlçe Başkanı Esat 
Coşkun tarafından düzenle-; 
nen "Moral Gecesl’-ne parti
nin merkez ve köy delegele
ri katıldı. 234 kişinin katıldı
ğı gecede, ANAP’lılar kong- 
restresini attılar.

Geç saatlere değin süren 
gecede konuşan Esat Coş
kun, "ilçe kongreleri önce 
sinde başlayan demokratik 
mücadele sona erdi. Bundan 
böyle hedefimiz partimizi 
1983 ruhuna kavuşturmak o- 
lacaktır" dedi.

intihar eden balıkçı 
kurtarılamadı

Karacaali köyüne geçim 
sıkıntısında;) bunalıma giren 
ve kendini kayalıklardan ata 
rak intihar girişiminde bulu
nan Kazım Uzun (25) tüm ça 
balara karşı kurtarılamadı.

Yaklaşık 13 gün önce, ba 
İlkçilik yaptığı Karacaali kö
yünde parasızlık "canına tak 
eden" Kâzım Uzun, intihar 
etmeye karar vererek 25 met 
re yükseklikten kendini kaya 
ların üzerine attı. Köylüler ta 
rafından bulunan genç balık 
çı kaldırıldığı Bursa Devlet 
Hastanesinde yapılan tüm 
çabalara karşı kurtarılaya- 
marak öldü!

Olayla İlgili olarak Cumhu 
rlyet Baş Savcılığı soruştur-, 
ma başlattı.

Sınırlı Sorumlu Gemlik Kü 
çük Sanayi Sitesi Yapı Koo
peratifinin mali kongresi ya
pıldı. Kongrede yönetimin ay 
lık taksitlerin birim başına 
□00 bin liraya çıkartılması 
öne. isi, genel kurulca 250 
bin lira olarak kabul edildi.

Belediye Düğün Salonunda 
Pazar günü yapılan Genel 
Kurul'a 98 ortak katıldı. Di
van oluşumundan sonra, yö 
netim kurulu çalışma raporu 
kooperatif Başkanı Süreyya 
Bayrak tarafından okundu. 
Bayrak, "'İnşaatların bitim ta 
ii.il Bakanlıkça 31 Aralık 92 
dir. Amacımız, bu tarihin ö 
nüne geçmektir. Bugün iste
diğimiz yetkileri gerdiğiniz 
takdirde; yıl sonuna doğru 
sizlere anahtar teslim edece 
ğiz. Kuralarımızı çekeceğiz" 
dedi. Bayrak, bazı ortakların 

■çalışmaları kösteklediği için 
mahkeme kapılarından kur
tulmadıklarını söyledi.

MUHALEFET VURDU
Yönetim Kurulu çalışma 

raporuna, kooperatiften ih
raç edilen Semih Aşkın eleş

Zeytin üreticisinin borçlarını 
kooperatif üsleniyor

Ziraat Bankasına ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine 
borcu bulunan zeytin üretici
lerinin, Marmara Birlik’ten 
alacaklarına karşılık, borçla
rı ödenecek.

Yeni argıtlar İzmir’den geliyor. ' I

Deneme yayınlarına devam
Uydu yayınlarını ilçemize yansıtan çanak deneme yayın 

ları sürerken yeterli verimin alınmaması üzerine bazı ay 
gıtlar değiştiriliyor.

Bir süreden beri Star-1 ve Süper Kanal uydu yayın an

Devamı Sayfa 4’te

TAŞI GEDİĞİNE 

YETİM’E •k

ALEYHE BOZULACAK DİYE DENGE . *
YEDİ YETİMİ DAYI .İLE YENGE • . I 
KİM KARŞI ÇIKAR DİNLEMEZSE SÖZÜNÜ 
DOST DEMEZ, YEĞEN DEMEZ ALIR ÖZÜNÜ. 
YETİM İÇİN BENCE BİTTİ EZİKLİK, DÜN 
BUGÜN ADINA UYGUN DOĞAN İYİ GÜN 
ETMİŞLER SENİ HÜKÜMETTEN AZİL 
DEYEMEZLER SANA YA, REZİL...

Jnan Cfatntr

tiri getirdi. Aşkın, konuşma
sında ortaklardan alınan ai
datlarda fazlalık olduğunu, 
bu nedenle görev ihmal edil 
diği için suç duyurusunda 
bulunduğunu, kongreden 15 
gün önce evrakların koope
ratifte ortakları^ görmesine 
açık tutulması gerektiğini, 
eksik evrak hazırlandığını, 
bu durumu mahkemece tes 
bit ettirdiklerini belirterek e- 
leştiı ilerini şöyle sürdürdü :

"1930 yılında 262 milyon il 
ra genel giderler ve perso
nel gideri görülmektedir. Or
taklardan toplanan paralar 
yani kooperatifinin gelirleri 
6C0 milyon liradır. Bu para 
toplananın yansıdır. Öden
meyen taksitler var. Bunlar 
toplanmalı daha sonra ek ö- 
deme istenmelidir. Bu neden 
le çalışma raporunu.yetersiz 
buluyoruz "hayır” diyoruz."

Kongrede, aylık taksitleri
ni ödeyemeyen ortaklara ay
lık yüzde 6 gecikme faizi uy 
gulanmasına devam edilme
si kararı alındı. Ayrıca, kura

Devamı Sayfa 4’te

Marmara Birlik Genel Mü
dürlüğü ile Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğü arasında 
varılan anlaşma üzerine. Zi
raat Bankasına ve Tarım

Devamı Sayfa 4’te
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EROL 
KURU TEMİZLEME 

ve Yıkama Sanayii

MODERN BUHARLI KURU SİSTEM MAKİNALARIYLA 

TEMİZLEME HİZMETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

TÜL — KADİFE — PERDE — GELİNLİK — ELBİSE 

İPEK DERİ BOYAMA — KUMAŞ BOYAMA 

GEMLİK'LİLERE HİZMET VERMEKTEN GURUR DUYAR

Mrk : İstiklal Cd. Gürçay Pasolı No. 7 Tel: 15800 

Şube : Balıkpazarı 2 Notu Cd. 'Nö. 22 GEMLİK 
«M».

Şube s Pazar Çd. Taksim Sk. Küçük İnşaat 10 Gemlik,

__ NUR TEKNİK _________
TELEVİZYON VİDEO MÜZİK SETİ SERVİSİMİZ

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

GÜNÜNDE TESLİMLE 
HİZMETİNİZDEDİR.

NURETTİN SEMİZ

Eski Belediye karşısı Kat 2 Tel : 11886 Gemlik

Güler Ticaret
i

•KARABÜK DEMİR ।
> ÇİMENTO
• TUĞLA 

♦ BtRİKET

SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE” . {

ABDULLAH GÜLER

Tlf : 14637 — İstiklal Cd. No. 23 GEMLİK

G YUNUS EMRE â

(* BU DİL ORDA OLMAZ İMİŞ Â

V Ben gidip mezarlara vardım %§ t ti£ Ben onlara hesap sordum
(I Yanıt vermez, ben onu g
() gördüm ()

Bu dil orda olmaz imiş S
V V

Yamanlar Ticaret
I J TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 

HALI, HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ

ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR.

HAŞAN YAMAN

Tel t 16137-14479 GEMLİK

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

SAYIN GEMLİKLİLER
Fotoğraf çekimlerinde sîzlere en güzelini vermek । 

olan amacımızı şimdi kaliteli cihazlar ile VİDEO 
çekimlerinde de sürdürüyoruz.

ARZU ETTİĞİNİZ İYİBİR ÇEKİM İSE NOTUNUZU

ALDIRMAKTA GEÇ KALMAYIN

n FOTO ŞEN
" GÜVENİLİR İSİM *

TEL • 118 24 KAYHAN MAH. 1 Nolu Cad' GEMLİK

Sahibinden Satılık Dükkan
Tlf: 1D15O
Pazar Cad. Çamlıca Sk. No. 9 ; Gemlik

15 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

YIL : 3 SAYI : 140 FİYATI : 25 KURUŞ 28 ŞUBAT 1876

Bir Parti Başkanı ve Kaymakamın hazırladığı
HAYALİ raporla
GEMLİK'TE ÖĞRETMEN KIYIMI BAŞLADI.

Bir süredir gazetemiz üzerinde döndürülen sinsi tezgatı 
lamalar nihayet sonuçlanmış ve gazetemizin çıkmasında 

> büyük emekleri geçen Adliye Köyü ilkokulu Müdür ve 
TÖB-DER Saymanı Kadri Güler başta bilinen partinin il 
çe Başkanı ve Kaymakamının gerçek dışı düzenledikten 
hayali raporla kıyıma uğratılarak Orhane'linin Armutçuk 
Köyüne sürdürülmüştür.

Öğretmen Kadri Güler’in meslek yaşantısında hiçbir fe 
ke bulamayan komplocular düşün yönünü ele alarak 
"'solcudur, ilçemiz sınırlarında çalışması zararladır" gibi 
sözlerle amaçlarına erişmek için Kadri Güler'i uzaklaştı 
rıp Gemlik Körfez'i yıkmaya çalışmışlardır.

Öğretmenin savunması alınmadan görev yeri değiştiril 
rniştir. Yani kıyılmış. Oysa Anayasamızın 118. maddesi 

■ ''hiçbir devlet memuruna savunması alınmadan ceza ve 
rilmez” der.

Öte yandan Gemlik Lisesi Matematik Öğretmeni Cengiz 
| Bayar içinde aynı komploların hazırlandığı ve ön raporun 
| Bakanlığa gönderildiği bugünlerde Cengiz Boyarda sür 

! gün kararnamesinin geleceği öğrenilmiştir.

ET-FİYATLARI YENİDEN AYARLANDI?

I Bfursa Belediyesinin et Hatlarına zam yapmasından son 
ra toplanan Belediye Encümeni et fiyatlarını yeniden

I ayarlamıştır. .
Yeni fiyatlara göre kuzu 40 lira; koyun 34 liradan,. 36 

liraya-, kemikli sığır 29 liradan 31 liraya. sığır kıyma 34 
I liradan 35 liraya, dana kemikli 32 liradan 35 liraya çıka 
I nlmış tavuk yine 30 Ura olarak kalmıştır.

SEÇMEN TÜZÜKLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ.

Daimi Seçmen Kütüklerinin denetimi için ilçe Seçim 
f Kurulunca bütün işlemlerin tamamlandığı açıklanmış şalı 
|| günü-gerekli evraklar görevlilere verilmiştir.

[Seçme Kütükleri yeniden yazıldıktan sonra İlçe ..Seçim 
Kurulu Başkanı Ahmet Şeritçi tarafından denetlenecek 

ve itirazlar için askıya'çıkarılacaktır.! ;tiraz süresi içinde 
ilçe Seçim Kuruluna başvurmayan, seçmenler haklarını 
yitirmiş olacaklardır.

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum Nüfus
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Mehmet GÜLER

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık1

Karton ve Kuşe Ramazan İmsakiyesi
Siparişleri alıyoruz.

* FATURA
* PERAKENDE SATIŞFIŞI
♦ ADİSYON
* SEVK İRSALİYESİ
♦ TAŞIMA İRSALYESI
♦ MÜSTAHSİL MAKBUZU
*SffîHR MAKBUZU
.Ûİ4ÜSÖ r

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve

Her Türlü
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

İznik gölü kıyısında tabiatın 
kucağında huzur dolu yemek

Göl Şadırvan
Restaüraht

İZNİK GÖLÜ'NÜN ENFES MANZARASIYLA BÜTÜNLE 

ŞEN YEPYENİ ANLAYIŞ İÇİNDEKİ DEKORASYONU.

DEĞİŞİK SPESİAL ÇEŞİTLERİ VE PİYANİS AYHAN 

EŞLİĞİNDE YUDUM YUDUM ZEVK ALACAĞINIZ GÜZEL 

BİR GECE GEÇİREBİLECEĞİNİZ ver.

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

TELİ: 13 21 GÖL YOLU ORHANGAZİ



HÎLTON 
Aile ÇayBohçesl

1901 Sezonunu Yeni işletmecisi ve 
Düzenlemesiyle Hizmete Açıyor

Ailenizle birlikte müzikli huzur içinde 
dinlenebileceğiniz ve unutamayacağınız 

anlar dolu bir ortam....

Yaz Sezonunda Yapacağınız Nişan - Düğün 
Sünnet ve özel Günleriniz için 

Rezervasyonlar Başladı

üzülmemek için Arzuladığınız Günü 
Şimdiden Ayırmada Acele Edin

Müracaat
GALİP KAYGISIZ
Tel: 11071 - 22222
Hükümet Konağı Karşısı GEMLİK



SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜR

KADRİ GÜLER

26 ŞUBAT 1991 SALI

.. gemlik
ICO OF"EZ

ei
Yönetim Veri : letlklâj Cad. Gürçay Pqm4 

No. 5 - Tlf : 14223 — GEMLİK

D zgl ve Baskı
Körfez Mctbcacılık ve Amöakjj Sone/

SAYFA : 4

HOTEL ATAMER
TURİSTİK TESİSLERİ 

MÜZİK DOLU GECELER SUNAR
Türk Sanat Müziğinde

Rüya ESER 
GÜLMELİS

Dans ve Oryantal Grubu

TEŞEKKÜR
KOOPERATİFİMİZİN 24 ŞUBAT 1991 GÜNÜ YAPILAN 

8. OLAĞAN GENEL KURULUMUZA KATILAN TÜM

ORTAKLARIMIZA VE MİSAFİRLERİMİZE GÖSTERMİŞ 

OLDUKLARI İLGİ VE GÜVENE YÖNETİM VE DENETİM 

KURULU ARKADAŞLARIMIZ ADINA TEŞEKKÜR EDERİM.

SÜRREYYA BAYRAK

S.S. Gemlik Küçük

Sanayi Sitesi Yapı
Koop. Başkanı

Piyanist Şantör 
ÖZCAN

Klasik Sazlarda SAİM ve
Arkadaşları

Programa ilaveten 
Cumartesi Pazar günleri

İsmail ONURLUER
REZERVASYON : TEL : 14593 - 14594 GEMLİK

Belediye Başkanı taburcu oldu
BAŞKAN İYİLEŞİYOR

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü meydana gelen silahlı 
saklında ayağından yaratana^ Belediye Başkanı Nezih 
Dimili, kaldırıldığı Bursa Tıp Fakültesinde balkıma alındı.

Kalp, Göğüs, Damar Hastalıkları Bölümünde Prof. Dr. 
Ayhan Özdemir gözetiminde ayağı anjioya alınan Dimilinin 
kurşun deliklerinin bulunduğu yer dikil mey erek pansuman 
la iyi edilmek için Cuma gününe kadar bekletildi.

Belediye Başkanı Dimili’yi hastanede kaldığı süre için 
de Gemlik ve çevre ilçelerden binlerce kişi tarafından 
ziyaret edilerek "Geçmiş Olsun" dileklerinde bulunuldu. 
Dimili, Cuma günü hastaneden taburcu olarak evine geldi.

KINAMALAR 1
Belediye Başkanı Nezih Dimili’nin silahla yaralanması 

üzerine Çarşamba gönü SHP ilçe Başkanı Erkan Mutman 
Belediye Meclis Grup Odasında bir basın toplantısı dü
zenledi.

SHP İlçe Başkanı basın toplantısında olayı kınadı. Mut 
man, açıklamasında seçimle işbaşına gelmiş kişilerin an 
ti demokratik yöntemlerle susturulmaya zorlanması müm 
kün olmayacağını belirterek, "Sayın Dimili, İnançları doğ 
ruitusunda parti farkı gözetmeksizin doğup büyüdüğü 
Gemlik'e hizmet vermek, üstün gayreti içindedir. Fiilin es 
ki bir parti yöneticisi ve halen 72 nolu Zeytin Tarım Sa 
tış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı olması üzüntümü 
zö bir kat daha arttırmıştır. Demokrasimizin tüm kurum 
ve kurallarıyla işletilmesinde SHP en büyük gayretin İçin

Zeytin üreticisinin borçlarını
Kredi Kooperatiflerine borcu 
bulunan zeytin üreticilerinin 
borçlan ödenecek.

Kooperatif İlgilileri, Ziraat 
Bankasına ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine borçlan

bvıluıjgn üreticilerin, şahsen 
başvurmaları durumunda a- 
lacaklarına karşılık borçların 
mahsup edileceği, faizlerin 
ise işletilmeyeceği belirtildi.

Yerlere tükürmeyelim
İlçemizi teiniz tutalım 

dedir. Bu inancımızı hiçbir ‘kaba kuvvet değiştirmeyecek 
tir. ve engelleyemeyecektir” dedi.

ANAP İlçe Başkanı Esat Coşkun’da, Belediye Başkanı 
nın silahla yaralanmasını şiddetle kınadı. Coşkun yaptığı 
açıklamada şunları söyledi :

"Olay nereden bakılırsa bakılsın çok üzücüdür. Gemlik 
te SHP ile ANAP arasında hiçbir sorun yoktur ilçe Baş 
kanı seçildiğimde ilk beni kutlayanların başında Nezih 
Bey gelmiştir. Partisel diyaloglarımız öylesine medeni öl 
çüler içindeki, seçilmem nedeniyle verdiğim yemeğe Ne
zih. Bey eşiyle katıldı. Bu olayın siyasi hiçbir yönü yoktur. 
Gemlik’te siyasi barışı hiçbir olay bozmaz."

DYP İlçe Başkanı Aydın Erenoğlu'da olayı kınadı. Eren 
oğlu, "Olayı duyunca hemen hastaneye koştum. Üzüntüm 
sonsuzdur. Gemlik demokrasinin ülkemizde doğum yeri
dir. Hiçbir dönemde kaba kuvvet siyasi olaylara karışma 
mıştır. Bu olayın da kişisel nedenlerle» kaynaklandığına 
inanıyorum ve kınıyorum. Sayın Dimili’nin biran önce sağı 
lığına kavuşmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

MECLİS TOPLANDI
Gemlik Belediye Meclisi dün Başkan Vekili Atillâ 'Köse 

Başkanlığında Şubat ayı toplantılarının İkincisini ya'ptı.
Meclisin açılışında konuşan Başkanvekilj Köse, Beledi 

ye Başkanı Dimili’nin silahlı saldırı sonucu yaralanması 
nından büyük üzüntü duyduklarını, olayı nefretle kınadık 
tarım söyledi.

Sanayi sitesi
çekimi yapıldıktan sonra, iş
yerleri için şerefiye bedeli 
konması ortaklarca kabul e- 
dildl.

Kooperatif Yönetim Kuru
lunun aidatların arttırılması 
istemi Genel Kurulca birim 

başına 20 bin liradan 40 bin 
liraya çıkarılırken, aylık tak

sitler birim başına 500 bin

kongresi
lira önerisi de Genel Kurulca 

25Ö bin lira olarak kabul e- 

dildi. Yönetim Kuruluna ek 

ödeme yetkisi verildi.

Sanayi Sitesi 1991 tahmi

ni bütçesi İse, 342 milyon 

200 bin lira olarak kabul e- 

dildi. Başkanlık maaşı-ne' 2 

milyon liraya çıkarıldı.

Deneme yayınlarına devam 
nın ilçemizde' de net izlenebilmesi için başlatılan çalışma 
lar olumlu sonuç vermeyince yapımcı firma geçtiğimiz 
hafta Süper Kanal yayınlarını devreden çıkardı. Yeni mon 
te ettiği Star-1 cihazlarınında görüntüyü ilçenin her tara 
fından aynı almaması üzerine yeniden değişiklik yopaca 
ğı açıklandı.

İlçemize çanak anteni kuran elektronikçi firma Kamil 
Akın, "Ata Mahallesine kurduğumuz çanak ile deneme 
yayınlarını sürdürüyoruz. Verim olasıya kadar bu çalışma 
lar devam edecek. İzmir’e sipariş ettiğim parçaların gel 
meşini bekliyorum. Büyük bir olasılıkla önümüzdeki Pazar 
tesi gününe kadar yayınlar İlçeden net olarak izlensbile 
cek" dedi.

Gemlikliler Müjde
Seçkin firmaların ürünle

riyle hizmetinizdeyiz

ÇATAK GİYİM 
Sizin Mağazanız

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

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

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

Zayi İlanları 10.000 TL-
Dernek Kongre İlanları 50.000 TL-

Kooperatif Kongre İlanlan 75.000 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 ya
yınlanmasın geri verilmez.

Gazetemiz basın ahlak yasasına uymaya taahhüt 
eder.


	E:\1991\2. Şubat 1991\5 Şubat 1991\5 Şubat 1991 Sayfa 1.JPG
	E:\1991\2. Şubat 1991\5 Şubat 1991\5 Şubat 1991 Sayfa 2.JPG
	E:\1991\2. Şubat 1991\5 Şubat 1991\5 Şubat 1991 Sayfa 3.JPG
	E:\1991\2. Şubat 1991\5 Şubat 1991\5 Şubat 1991 Sayfa 4.JPG
	E:\1991\2. Şubat 1991\12 Şubat 1991\12 Şubat 1991 Sayfa (1).JPG
	E:\1991\2. Şubat 1991\12 Şubat 1991\12 Şubat 1991 Sayfa (2).JPG
	E:\1991\2. Şubat 1991\12 Şubat 1991\12 Şubat 1991 Sayfa (3).JPG
	E:\1991\2. Şubat 1991\12 Şubat 1991\12 Şubat 1991 Sayfa (4).JPG
	E:\1991\2. Şubat 1991\19 Şubat 1991\19 Şubat 1991 Sayfa  (1).JPG
	E:\1991\2. Şubat 1991\19 Şubat 1991\19 Şubat 1991 Sayfa  (2).JPG
	E:\1991\2. Şubat 1991\19 Şubat 1991\19 Şubat 1991 Sayfa  (3).JPG
	E:\1991\2. Şubat 1991\19 Şubat 1991\19 Şubat 1991 Sayfa  (4).JPG
	E:\1991\2. Şubat 1991\26 Şubat 1991\26 Şubat 1991 Sayfa  (1).JPG
	E:\1991\2. Şubat 1991\26 Şubat 1991\26 Şubat 1991 Sayfa  (2).JPG
	E:\1991\2. Şubat 1991\26 Şubat 1991\26 Şubat 1991 Sayfa  (3).JPG
	E:\1991\2. Şubat 1991\26 Şubat 1991\26 Şubat 1991 Sayfa 4.JPG

