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Devlet Hastanesine Dev Yatırım

1 Milyarlık Alel Alınacak
• DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ ALİ MUHSİN SÖZER YAPTIĞI AÇIKLAMADA 200 YATAKLI HASTÂNE PO 

TANSİYELİNE KAVUŞTURACAKLARINI BELİRTEREK, "DÖNER SERMAYEMİZLE EK ARSA VERİLDİĞİNDE 

KAPASİTEMİZİ BÜYÜTÜP DAHA İYİ H'ZMET VEREBİLİRİZ" DEDİ.

Gemlik Devlet Hastanesi 
Başhekimi Operatör Doktor 
Ali Muhsin Sözer, önümüz
deki günlerde hastaneye 1 
milyar lira tutannda yeni a- 
leön alınacağını açıkladı.

Devlet Hastanesinde bir 
basın toplantısı düzenleyen 
Sözer. uzman doktor sayısı
nın 10 a yükseldiğini, bir 
doktora 5 yatak düştüğünü 
belirterek şöyle konuştu :

"Hizmete girmesi daha i-, 
ki yılını doldurmayan Hasta 
nemizde 50 yatak kapasite
miz- olmasına karşın 18 dok 
torumuz ve öbür personeli
mizle 200 yctok kapasiteli 
bir hastaneye hizmet verebi 
liriz. Yerimizin yetersizliği 
doktor arkadaşlarımızın ye
terince hizmet vermesini en 
ğelliyor. Biz© hastane çevre 
sinden arsa verildiğinde ken 
di olanaklarımızla 200 yatak 
kapasitesine çıkabiliriz.”

1 MİLYAR YATIRIM

Kurtul Köyü 
Muhtarı
Değişti

Kurtul Köyünde yapılan 
seçimlerde Mümin Yılmazer 
muhtar oldu.

Eski muhtar Aziz Eryavuz 
un istifasıyla boşalan Kurtul 
Köyü muhtarlığı için pazar 
günü seçim yapıldı. Mümin 
Yılmazer ve? Ruhi Turffçn’ın 
çekiştiği seçimlerde. Mümin 
Yılmezer 351 oy, Ruhj Tur
nan 182 oy aldı.

BİR GEZİNİN ARDINDAN __ ■_

Türklerde iş Yaşamı ( 4 )
Kadri Güler

Binlerce aracın, 180-200 kilometre hızla gittikleri ota 
banda, biz, 20 kilometre hız yapıyoruz. Yanımızdan oto 
Idr vızır vızır gidiyor. Kamyonu kullanan Türk, yânımda 
kii yardımcısı Azûl (Almancası nasıl yazılır bilmiyorum.) 
sığınmacı,.

Yaklaşık 30 dakika eonrat bir başka otobana geçiyo 
ruz. Birçok cadde ve sokaktan sonra, bir binanın önün 
den geçerken, yanlındakiler, "Burası Cemalettin Kaplan 
Hoco'nın camii" dedi. Yola devam ediyoruz. Biraz sonra 
bir marketin önünde duruyoruz. Kamyondan İnip içeriyi 
geziyorum. Türkiye'deki mahalle bakkallarından daha bü 
yûğû. Hep bizim mallarımız. Beslen makarna, Ülker bls 
küv'ı, Türk lokumu, Tavşanlı leblebisi. Helvası konser 
/eleri...

Devamı Sayfa 2’de

Devlet Hastanesi Baş Ta
bibi Ali Muhsin Sözer, açık
lamalarında yatırım planla
dıklarını belirterek, ''Hasta
nemiz artık kendi yağıyla 
kavurulur duruma geldi. Bu 
yıl 130 milyon liralık ilaç , 
yiyecek için 40 milyon, büro 
giderleri için 70 milyon, ope 
rasyon mikroskobu için 28

1 ,
i Amonyak Fabrikasından gele t ses bıktırdı 

i BU GÜRÜLTÜYE BAY ANILMAZ

Rotary Kulübü Çocuk Parkı 
Y apımı Hızlandı

milyon, kulak boğaz burun 
kllinlğine 55 milyon lira har 
cadık. AyVıca personelimize 
138 milyon lira prim ödedik" 
dedi.'

Şözer açıkiainasında Dev 

let Planlama Teşkilatından 
dlırh fâıi çıkan 1 adet gezh 

ci röntgen, 1 âdet oto anilo 
törü ’ire 1 küVezin alınacağı

Kendilerine gürültü konu- 
sunâa telefonların geldiğini 
Söylemen Belediye Başkanı 
Nezih Dimili, "Durumu araş
tırdık. Amonyak Fabrikası
nın üretime geçmesi nedeniy 
le borular baSınçlı buhar ile 
terrilzfeniyormüş. Bunun baş 
ka bir yöntemi yokmuş" de
di.

TÜGSAŞ Fabrika Genel 
Müdürü Şahin Cengiz ise, 
"Fdfirikamızın montaj' çalış

açılacağım belirterek şunla
rı söyledi :

"'ilçemize 'kalıcı toplumsal 
hizmetler bırakmak isteyen* 1 
kulübümüzün iki yıldır üze
rinde dürdüğü "Çocuk Par 
ki" prö|esi gerçekleşti; Arsa 
sı'Belediye tarafından veri-

I Montaj çalıŞmalan tamam
i lanan Gemlik Gübre Sanayii 
| Fabrikasının amonyak bölü- 
’ münde buhar basıncıyla boru 

temizlenmesi sırasında çı
kan gürültü ilçe halkının tep 
kişine neden oluyor.

Son günlerde daha çok 
geceleri TÜGSAŞ Fabrikası 
yönünden gelen gürültü ile 
uyuyamadıklannı söyle 
yen ilçe halkı şikayet ede
cek merci bulamıyorlar.

Gemlik Rotary Kulübü ta
rafından yaptırılan Çocuk 
Parkı; çalışmaları hızlandı.

Hamidiye Mahallesinde Be 
lediyece çocuk parkı yapımı 
için ayrılan bir alanda yapı
mına başlanan Çocuk Parkı 
için yaklaşık 75 milyon lira 
harcadıklarım söyleyen Ku
lüp Başkanı Av. Teoman E- 
kim, bir aya kadar çalışma
ların tamamlanarak parkın

Devamı Sayfa14’te

Sergiler ve sınıf günleri 
sürüyor.

Okullar Yaz
Tatiline Giriyor

1990-91. öğretim yılı cuma 
âkşamı karnelerin dağıtılma 
sıyla sona eriyor.

Okulların 'kapanmasına 
az bir zaman kalması nede 
riiyle ilk ve orta dereceli 
okullarda sınıf günleri, sergi 
ler ve tiyatro oyunları birbi
rini izliyor.

Geçtiğimiz hafta Şükrü 
Şenol İlköğretim Okulu re- 
sim-lş öğretmen ve öğrenci 
(eri Belediye Sanat Galerisin 
de 250 parça resim oyma 
ağaç, kaplama, mukavva iş 
terini sergilediler. Beğeni ile 
izlenen sergi cumartesi gü 
nü kapandı.

Devamı' Sayfa 4'te 

nı söyledi. "Bu aletlerin ya 
kında ihalesini gerçekleştire 
ceğiz. Ayrıca, ameliyat ma
sası, bilgisayar, röntgen ban 
yolarını kendi imkanlarımız
la alacağız" şeklinde konu
şan Baştabip, binanın eski 
olmasından yakındı. "Ne ka 
dar onarsak yine düzelmi
yor" dedi.

maları bitmiş sayılır. Dene
me üretimi öncesinde sistem 
(erimizin ince atıklardan te
mizlenebilmesi için, buharlı 
yüksek basınç kullanmak zo 
runda kalıyoruz. Gemlikli va 
tandaşların bizi anlayışla 
karşılamasını bekliyoruz" de 
di.

İlçe halkı buharla boru te 
mizleme çalışmalarının gün
düz yapılmasını istiyor.

İki Trolcü 
Yakalandı

Gemlik Körfezinde yasa 
dişi trolla balık yakalayan 
iki kişi, jandarma tarafından 
yakalardı.

İlçehin Narlı Köyünde ba
lıkçılık yapan Hüseyin ve Er 
kon Özdemir adlı kardeşler, 
trölla balık avladıktan1 son
ra, yakaladıkları balıklarla 
karaya1 çıkarken, sahilde dev 

riye gezen Armutlu Jandar
ma ekipleri tarafından yaka 
(anarak göz altına alindifar.

Devamı Sayfa 4’te

Dev Sofun
Duvar Eylemi

Yaşadışı Dev-Sol örgütü 
Osmaniye Mahallesinde du 
varlara yazdıkları sloganlar
la1 "Kürtlere özgürlük” istedi 
ler.

Geçtiğimiz hafta Salı gü
nü gecesi Osmaniye Mahal
lesi 11 Eylül İlkokulu soka
ğında oturanlar uyandıkla
rında duvar yazılarıyla karşı 
taştılar. 11 Eylül İlkokulunun 
duvarına da yazı yazılması 
üzerine durum Emniyet yetki 
İllerine bildirildi. Yazılar, bo 
yanarak kapatıldı ve yazı ey 
lemine girişen militanların 
aranmasına başlandı.

j Kurşunlu Halkı Kararını Verdi

BELEDİYEYE EVET
|

Kurşunlu Köyü sakinleri Belediye olabilmek için gidi 
j len referandum da da "EVET" dedi,

Pazar günü yapılan referandumda ay kullanan seç 
j menlerden yüzce 89'j Belediye elmayı isterken yüzde 11 
j inin bu düşünceye katılmadıkları ortaya aktı. Bu arada 
| nüfus sayımında Kurşunlu'da bulunan yazlıkçılardan bir 
| bölümü nüfus sayımında sayıldıklarını belirterek Halk Oy 

î lamasında da oy kullanmak istedi. Ancak sandık listele 
j rinde adları bulunmadıkları için oy kullanamadılar.

Devamı Sayfa 4’te
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ŞARTLI TAHLİYEDEN SERBEST KALDILAR HIRSIZLIK 
YAPARKEN YAKALANDILAR.

Özgürlük işlerine Yaramadı
Bir süre önce çıkarılan şartlı tahliye yasası ile özgür 

lüklerine kavuşan iki eski tutuklu, hırsızlık suçundan ye 
niden tutuklandılar.

Bir süredir ilçemizde işyerlerinin sırayla soyulmasına 
geçtiğimiz hafta bir yenisi daha eklendi. Gazhane Cadde 
sinde beyaz eşya ticaretiyle uğraşan Faruk Uzunlar'a 
ait işyerine, saat 06.00 sıralarında camı kırarak giren Hü 
Peyin Öğür, radyo, teyp, televizyon gibi eşyaları çaldık 
tan sonra yandaki apartmanın girişine sakladı.

Devamı Sayfa 4’te

Belediye benlisi
Toplanıyor

Belediye Meclisi Haziran 
ayı toplantılarını yapmak 
üzere toplanıyor.

Perşembe,günü. saat 14.00 
de toplanacak^ plan Gemlik 
Belediy© meclisi,' gündemin
de bulunan maddeleri görü* 
şetek. ;

Gündemi yüklü âlân Hazi
ran ayı toplantılarında 1990 
yılı çalışma raporu okunarak 
karara bağlanacak. Otopark 
yönetmeliği ile ilgili konular 
yeniden görüşülecek. Beledi 
ye Başkan vekili, Meclis ka
tipliği, encümen 'üyeliği ve 
komisyonlar İçin seçimler ya 
pılacak.

İLÇE TARIM MÜDÜRÜ ÖZBAY AÇIKLADI 

“Yağışların Tozlaşmaya Zararı Yok,, 
Son yağmurların ağaçlardaki çiçek tozlanmalarına za 

ran olmadığı açıklandı.

Vatandaşlar arasında yağmurların, Zeytin ağaçların 
daki çiçeklenmeye zararı olup olmadığı endişeleri üzerine

Devamı Sayfa 4'te

TAŞI GEDİĞİNE

KÖSTEK
ÖNCE KÖSTEK..
SONRA DESTEK..
ÖNCE DESTEK..
SONRA KÖSTEK..
BİRLİK NEREDE?
HEPSİ TEK, TEK..
HERKES BİR HAVA ÇALIYOR.
DÜMTEKE TEK.
DÜMTEKE TEK...

3nan ^Janıer

inşaat Halindeki
Bina Kaydı

Manastır’da yapımı devam 
etmekte olan bina yağan 
yağmurlardan dolayı yan 
yattı.

Devamı Sayfa 4’te

Marmara Birlik
ilaç Dağıtıyor

Marmara Birlik ortalian- 
nâ ilaç dağıtımına başladı.

72 Nolu Gemlik Marmara 
Birlik Zeytin Tanm Satış Ko 
aperatifi, ortaklarına mantar 
hastalığınla mücadelede kul 
lanılmak üzere bakırlı ve 
haşerelerle mücadele içinde

Devamı Sayfa 4’te
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TürklerJe iş Yaşamı (4)
Kadri Güler

Gözüm yine zeytinlerde, Marmara Zeytinleri burada da 
var. Soruyorum bir ilgiliye, "Gemlik zeytini satılıyor mu" 
diye. Aldığım yanıt, "Marmaranın zeytini tutuluyor" olu 
yor.

İki örnekte de, Gemlik tipi zeytin kavramının Almanya 
da yerleşmediğini anlıyorum. Oysa, dünyanın en lezzetli 
sofra zeytini Gemlik tipi zeytin, yedikleri ve o Marmara 
zeytini' dedikleri de başkası değil.

Raflarda Kaya Zeytinlerinin birer kiloluk tenekelerini 
görüyorum. İçinde Çanakkale tipi siyah zeytin var.

Girdiğimiz marketin Milli Görüş Teşkilatına ait oldu 
ğunu, yan tarafta da Milli Görüş Camii olduğunu ,öğreni 
yorum. İlgim daha da artıyor..

Milli Görüş, Türkiye'deki Refah Partisinin Almanya'da 
ki örgütlenmiş şekli. Kölh'de çok büyük bir merkezi, ba 
şında da Bursa’h Osman Yumakoğullan var. Gemlik Li 
şeşi eski Ahlak Dersleri öğretmenlerinden Yüksel Haşal 
ın da Merkezde çalıştığını duyuyorum.

Milli Görüşçüler, kendi siyasetlerini korumak ve yay 
mak için camiler kurmuşlar. Bunların altlarından veya 
yakınlarında marketler açarak ticaretten paylarına düşe 
ni alıyorlar.

Mal satımı bitiyor, bir başka caddede ilerliyoruz. Bir 
süre sonra yine- bir market önündeyiz. Marketin yanında 
yine bîr cami. Benim cami deyişlerimde sîzler minareli, 
kubbeli bildiğimiz İslam mimarili camiler sanmayın. Bü 
yük bir bina, dükkan her zaman bir cami olabiliyor. As 
lında mescit

Burası da bîr başka islamj fraksiyona ait. Biraz son 
ra cami imâmı genç biri geliyor. Mısır'da islami eğitim 
gördüğünü, Milli Görüşçülerden farklı düşündüklerini cep 
ferindeki "Zaman Gazetesinden" anlıyorum. Radikal İs 
lamalar.. *,

Sıkı pazarlıktan sonra İran Fıstığı, konserve, kalamata 
zeytin indiriyorlar. Hayırlı işler dileyerek başka bir mar 
ketin yolunu tutuyoruz.

66 NOLU GEMLİK MOTORLU TAŞIYICILAR 
KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimiz 1990 yılına ait olağan genel kurulunu 
22.6.1991 Cumartesi günü saat 10.00’de Hamidiye Mahal 
tesi Esnaflar Kıraathanesinde aşağıdaki gündem gereği 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmassa aynı yer ve saatte 30.6.1991 
Pazar günü çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Ortaklarımıza duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1) Açılış ve yoklama
2) Dîvan heyeti oluşumu ve Ataya saygı duruşu
3) 1990 yılına ait yönetim ve denetim kurulları 
tarafından verilen raporların okunması
4) 1990 yılı bilanço ve gelir gider farkı hesaplarının 
okunup görüşülmesi
5) Yönetim kurulu ve denetim kurulunun İbrası
6) 1991 yılı bütçesinin görüşülüp onaylanması
7) Dilek, temenniler ve kapanış.

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 

HALI, HER TÜR MOBİLYA v« BÜRO MALZEMELERİ 
ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR.

HA8AN YAMAN

Tel ; 16187-14479 GEMLİK

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

SAĞLIK 

KÖSESİ
HAZIRLAYAN 

Dr. AH Özgür

Safra Kesesi
Safra kesesi, karaciğer alt yüzündeki özel çukurda 

aşağı, öne .ve sola doğru yatar. Zayıf kişilerde dolu iken 
karın ön duvarına dokunur. 50 mİ civarında safra alabl 
lir. Safra kesesinin karaciğer dışında kalın barsak ve 
oniki parmak ile komşuluğu vardır.

Karaciğerden salgılanan safranın depo yeri olan -saf 
ra kesesi, safra basıncının düzenlenmesinde önemli bir 
rol oynar. Yağlı yemekleri takiben birdenbire bol-safra 
ya gerek olduğundan, düzgün hazım için mümkün olduğu 
kadar konsantre şeklinde safranın depo edilmiş olması 
gereklidir. Safrada bu değişiklikleri yapmak kesenjngö 
revidir. Keseden su, tuz ve bikarbonat emilir. Emilemi 
yen safra tuzları, bilirubin ve kolesterol daha fazlarkon 
santre olur.

Günde karaciğerden ortalama 800-1000 mİ safra salgı 
lanır. Safra kesesi ve karaciğer dışı safra yolları .hasta 
lıklarında en sık- karşılaşılan belirtiler şunlardır : ^ğrı, 
tıkanma sarılığı, büyük abdest değişikliği.

Ağrı (biliyer kolik, hepatik kolik) dış safra yolları ve 
safra kesesinin duvarlarındaki düz kasların kasılması 
sonucu gelişen çok defa kıvrandıncı 'şekilde devamlrka 
rakterdedir. Başta safra kesesi ve safra yolu taşı olmak 
üzere safra kesesi iltihabı, safra binikmesi ve safra ke 
yollarının köordineli hareket bozukluğunda rastlanır. Ge 
nellikle ağır, yağlı bir yemeği takiben., çok defa gece 
başlar. Kısa sürelidir veya saatlerce sürer ve geçmesi 
için kuvvetli ağrı kesiciler gereklidir. Karın sağ-üst. kacf 
ranında veya mide bölgesindedir. Sağ kürek ucuna; iki 
kürek kemiği arasına, sağ omuza veya önde göğüseya 
yılabilir. Safra kesesi taşı ağrılarında safra yolu gerilme 
si nedeniyle hemen daima kusma da vardır. İnfeksiyon, 
varsa ateş de bulunur. Safra akımında gelip geçici: tıkan 
ma ve buna bağlı sarılık, renksiz dışkı ve koyu renkli id 
rar görülebilir.S

Tıkanma sarılığı dış safra yollarının taşlarla, tümörler. I 
le veya prazitl.erle tıkanmadan sonra meydana gelmek | 
tedir. Burada safra barsağa akamadığı için kana karı 
şır ve deri sarı renk alır. Dışkı ise tahin veya camcı ma

1 cunu gibidir. İdrar ise çay gibidir. Bu tür tıkanma sarı 
lıklarında safra tuzlarının birikmesine bağlı çok defa I 
inatçı kaşıntılar olmaktadır. Safra barsağı akamadığı 
için yağ hazmına ait bozukluk ve kanama eğilimi bulun 
maktadır.. '■ t .

Safra kesesi ve dış safra yolları hastalığı bulunan has:, 
tatarda yağlı gıdalara tahamülsüzlük ve çeşitli hazımsız 
lık şikayetleri görülmektedir-.

Safra kesesi ve dış safra yolları hastalıklarının tanımı 
hekim muayene ve tetkikleri. sonrasında konulabileceği 
uhutulmainalıdır. Çünkü normal şpfra kesesi:ve yolları 
fizik muayen yöntemleri ile İncelenmeye elverişli değil 
dir. Ancak şiş ve gergin olduğu zaman çeşitli fizik mu 
ayene yöntemleri - ile incelenebilir.

Hayırlı günler. ■ ■

Sayın Gemlikliler
Fotoğraf çekimlerinde sîzlere en güzelini vermek 

oıan amacımızı şimdi kaliteli; cihazlar- İle 'VİDEO 
çekimlerinde de sürdürüyoruz.

ARZU ETTİĞİNİZ İYİBİR ÇEKİM İSE NOTUNUZU

ALDIRMAKTA GEĞ KALMAYIN

FOTO ŞEN
" GÜVENİLİR İSİM ”

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

GEMLİK'U GÜNLÜK İŞÇİLER

“İtilip Kakılmaktan Bıktık”
Gemlik Belediyesinin kendilerine gösterdiği yere git 

mek istemeyen ;”Ç'ter. "Buradan hiç bîr yere aynimayz* 
diyorlar.

Gemlik'te yıllardan beri vatandaşların işçi arackğı zj 
l man tek gittiği yer öten rninûbüs garajı girişinden ayni 

mak istemeyen işçiler, belediye görevlileri ve polisterdes 
kendilerini rahat bırokmolannı isteyerek, "Artık ikinci 
sınıf insan yerine konulmaktan bıktık" dediler.

Bir ay önce Gemlik belediyesinin işçilere Orhangazi 
Caddesindeki bir kahvehaneyi yer olarak göster .c * * 
belirten işçiler, Kıraathane sahibinin her dakika kend> 
rini bir şeyler içmeyemecbur ettiğini belirterek, "Cebimiz 
de paramız olmayınca bir şey içemiyoruz. Bu yüzden 

I bizim oturmamıza izin verilmiyor" diyorlar. Garaj girişine 

ahsan halkın, işçi gerektiği zaman kendilerini rahat bu 
! labildiğine dikkat çeken Abdullah Abdulkadîr, 6 yıldır 
I Gemlik’te bulunduğunu söyliyerek, "Bir yıl evvel başım 

I za olaylar gelmeye başladı. Bir yandan emniyet bir yon 
I dan belediye Zabıtası gelerek bizi buradan çıkarmak 
| için uğraşmaya başladı. Bunu yaparkende bizi tartakh 
I yorlar. Çalışmaya hakkımız yok mu?" şeklinde konuştu.

İlan
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

Dosya No. 1990/493

Gemlik ilçesi. Kapaklı Köyü, kemer mevkiinde kain, ku 
zeyi Yahya Kuzgun, güneyi 'Gemlik Armutlu yolu, doğusu 
Saniye Yavuz, batısı Kamil İlgen taşınmazlan ile çevrili 
56347 m2.lik taşınmazın davacı Mehmet İlgen tarafından 
senetsizden tesçili talep edildiğinden iş bu taşınmaz 
hakkında hak iddiasında bulunanların iten tarihînden 
itibaren. 3 ay içersinde mahkememizin 1990/493 sayılı 
dosyasına müracat etmelerj ilan olunur.

ilan
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

Dosya No. 1990/269

Gemlik ilçesi, Kapaklı Köyü ova mevkiinde kain kuze 
yi, köy yolu, güneyi Hakkı Nalbaatoğlu, batısı bahçe yo 
lû, doğusu Ali İIYsan Apaydın taşınmazlan ile çevrili 531 
m2.lile taşınmazın davacı Tülay İlgen. tarafından -senetsiz 
den tesçili talep edildiğinden iş bu taşınmaz hakkında 
hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 oy 
içersinde mahkememizin 1990/269 esas sayılı dosyasına 
müracatları ilan olunur.

KAYH?

Rize ilinin Fındıklı Kazasından almış olduğumuz Nüfus 
cüzdanlarımızı kaybettik. Hükümsüzdür.

■ . Meryem — Burak — Berna — Begüm 
TURNA

Tibel Restaurant

25 Yıldır Gemliklilere hizmet 
etmekten mutluluk duyar

Günlük taze balık . sıcak soğuk 
mezeler itinalı servisimizle sîzlerin 
emrindeyiz.

Teli 12146 — GEMLİK

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum Nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Murat YURTTAŞ
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» gemuk
KÖRFEZ ŞAYF A : >

İznik gölü kıyısında tabiatın 
kucağında huzur dolu yemek

Göl Şadırvan 
Restaurant

İZNİK GÖLÜ'NÛN ENFES MANZARASIYLA SÜTÜNLE 

ŞEN YEPYENİ ANLAYIŞ İÇİNDEKİ DEKORASYONU.

DEĞİŞİK SPESİAL ÇEŞİTLERİ VE PİYANİS AYHAN 

EŞLİĞİNDE YUDUM YUDUM ZEVK ALACAĞINIZ GÛZĞL 

BİR GECE GEÇİREBİLECEĞİNİZ YER.

TEL : 13 ti GÖL YOLU ORHAN»Ati

Gemlikliler Müjde

Seçkin firmaların ürünle
riyle hizmetinizdeyiz

ÇATAK GİYİM 
Sizin Mağazanız

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

Satılık Arsa
Armutlu Ahmet Köycügü mevkiinde 

denize 100 metre, mesafeli Yeni yol cep
heli 4 kat imarlı 345 m2 arsa acele satı
lıktır.

Müracaat: 9-343 12638
(Cumartesi 13.oo ten sonra ve pazar gün
leri 9-343-15161) KARAMAN

Defterdarlıkla Anlaşmalı

I KÖRFEZ
g Matbaacılık

i I
U .FATURA
» * PERAKENDE SATIŞFIŞI
S ♦ADİSYON
■ * SEVK İRSALİYESİ 
J * TAŞIM A İRSALYESI 
■ * MÜSTAHSİL MAKBUZU

E *GIDER MAKBUZU

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

Manastır Restaurant
Düğün - Nişan Sünnet 

Cemiyetlerinizde 
Hizmetinizdedir.

Tlf : 10039 - 11342 Gemlik

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve 

Her Türlü 
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

VEFAT VE TEŞEKKÜR

Ailemizin büyüğü eşsiz iyi insan Gemlik’in eski esnaflarından babamız

OSMAN OBÜZ'U
kaybettik

Cenazemize katılan, telefon ve telgrafla üzüntülerimizi paylaşan, eş dost 
akraba ve tanıdıklara teşekkürü borç biliriz.

O&LU
ALİ OBUZ



* SAHİBİ VE SORUMLU MÛDÛR 
KADRİ GÜLER

__ gemUk
KÖRFEZ

/önetm

Ho

Körfez

Yen ; İstiklâl Cd. Gûrçay Pasajı

5 Tjf ; 14223 — GEMLİK

Dizgi ve Eosvj

Mathaacdık ve Amto&of Sanalı

TOTgEşgag- t xssar.3isaCBB«CW«S
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Belediyeye Evet
Son genel sayımında nüfusu 3 bin 342 olan Kurşunlu 

Köyünde Köy Muhtarlığının Kaymakamlığa Belediye ol 
mak için başvurması üzerine pazar günü Halk Oylaması 
yapıldı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 

; 17.00’de tamamamlandı.
668 seçmenin bulunduğu Kurşunlu'da açılan sandıklar 

dan 447 kişinin oy kullandığı belirlendi. Kurşunlu Köyü
. İlkokulunda kurulan iki sandıkta oy kullanan seçmenler 

den 398’İ Belediye kurulmasına evet derken 49 kişi Ha
’ yir oyu kullandı.

SENEYE SEÇİM
Kurşunlu Köyü Muhtarı Salih Kayır, sonucun alınmasın 

dan sonra yaptığı açıklamada, sonucu^ köyleri İçin ha 
yırlı olacağını belirterek şunları söyledi :

"Kurşunlu'nun sorunlarını köy olarak çözmemiz 
•m w

mümkün değildi. Genel Nüfus sayımında belediye olmak 
için yeterli çoğunluğu bulunca Halk Oylamasına başvur 
duk. Seçmenlerin belediyeye büyük bir çoğunlukla iste 
mesi sevindiricidir. Gelecek yıl yapılacak belediye seçim 
teriyle 22 kilometre kıyı bandı olan turistik beldemizin 
sorunları sırasıyla çözüme kavuşacaktır.’’

özgürlük İşlerine Yaramadı
Çalıntı eşyalar bir çuvala dolduran hırsızı gören Ga 

zeteler başbayii çalışanları, çuvaldaki eşyaları hırsızın 
araç getirmek için olay yerinden ayrılması üzerine ala 
rak sakladılar.

Durumun emniyete bildirilmesinden bir süre sonra çal 
dıklan eşyaları almağa yeniden gelen sabıkalı Hüseyin 
Oğur polis tarafından yakalandı.

Polisin yaptığı soruşturmada, işyerini soyanın bir süre 
önce şartlı tahliye ile cezaevinden çıkan Hüseyin Öğür 
(29). olayı planlıyanin ise Adnan Deniz (34) olduğu sap 
tandı.

Adliye’yesevkedilen hırsızlar tutuklandılar.

OKULLAR YAZ TATİLİNE
■Endüstri Meslek .Lisesi öğrencilerinin düzenlediği üst 

üste iki adam adlı oyun da okul salonunda sahnelen

di. Oyunda öğrenciler profesyonelleri aratmayacak kadar 
başarılı oldular.

Borusan İlköğretim Okulu Koruma Derneği ise okul 
yararına Atamer Tesislerinde Cuma gecesi velilerle bira 
raya geldi,. ' •

Gazi İlköğretim Okulu 1-E sınıfı öğrencileri ise buge 
ce okul Salonunda bir yıllık çatışmalarını- anne ve baba 
larına sunacaklar. .. vy?**- . r .,

Yoğun bir çalışma temposunda.geçen.1990^91 öğretim 
yılı cuma günü karnelerle son bulacak. Ardından kurslar 
ve bütünleme sınavları başlayacak.

“Yağışların Tozlaşmaya Zararı Yok,,
Gemlik İ|çe Tarım Müdürü Dursun Özbay şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın yağan yağmurlardan endişe etme 

•sini gerektirecek her frang bir durum yok. Önümüzdeki 

günlerde zeytin güvesinin ilaçlama çalışmalarına başlıya 
cağız. Bu ilaçlama sırasında gerekirse böcek öldürücü 
olarak kullanacağımız İNSEKTİRİS ilacının yanısıra Fun 
gisit denilen Mantar'.hastalığını önleyici ilacıda ekliyece " 

ğiz, zaten bu durumu anons ederek halkımıza duyuraca 
ğlZ. ■ . ■ ■ ■. C V- v 'i. : it

Özbey, .“ilaçlamada vatandaşlarımızın özellikle, zirai

ilaçlamada kullanılan maddelerin kutularını, imha etmeye . 
özen göstermeleri gerekiyor" şeklinde’ könuşuı.<y | /

Konunun çok öneml.i plduğupu. ^y^yM^ç^^ar^Mü-^v/y 

dürü Dursun Özbey, itaç-ambalajlafıntn çevreyegelişi gü . ' 

zel atılmaları ..hglinde/bllpîeyepler tarafınd'arı;küllanırarak ^.rî. 
veyahut teması halinde zehirlenmelere hatta ölümlere ' 

yol açabileceğine dikkat çekti.
Mü*

Bina Kaydı
Bir kaç yıldır yoğun yapı

laşmaya sahne olan Manas 
tır’da yeni yapılan ve daha 
ince işleri bitmeyen bina 
Kumla tarafına doğru yan 
yattı, binada kimsenin otur
maması belkide büyük bir 
facianın yaşanmasına engel 
oldu.

Aydın inşaat tarafından 
yaptırılan binanın çaltşmala 
rının kesilerek en kışa za
manda yıktınlacağı bildiril
di.-

Rotary Kulübü
len alanda yapımına devam 
ettiğimiz park, önümüzdeki 
günlerde tamamlanacak. 
Çevresi kapatılan, yeşil a- 
lanlarla topraklanan parkın 
oyun bölümleri tamamen ku 
lübümüz tarafından yaptırıl- - 
dı. Belediyenin de katkılarıy 
’a kısa bir sürç sonra ço
cuklarımızın hizmetine aça
cağız.’’.

İki Trolcü
Avladıkları bol «dar ve 

öanlıklan/ia /arakrıar, 

lıkçdor, sorgularından 

ra adliyeye sevk etMdter 
Mahkemeye çıkardan balıfc. 
çılar tutuklandılar

^Marmara 
Birlik İlaç 
Dağıtıyor
zehirli ilaç dağıtımı yapıyor 
Konu hakkında bilgi veren 

Marmara Birlik yetkilileri, 
şimdiye kadar 500 milyon fi 
ra tutarında 10 ton zehirfi 
ve 800 milyon tutannda 18 
ton bakırlı ilaç dağıttıklarım 
söylediler.

İlaç dağıtım ekiplerinin 
—■köylere kadar gittiğini belir

ten ilgililer, "Tüm ortoklan- 
mızın mücadeleyi tam yapa
bilmesi için elimizden gelen 

yardımı yapıyoruz" dediler.

İsim .Düzeltmesi
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 1991/147 Esas 

1991/238 Karar sayılı ilamı ile. İmam olan ismim Levent 
olarak tashih" ÖİÜhrffûşfür ilan olunur.

Levent BAŞIBÛYÜK

. nişte JosbU 
işçiler, Memurlar, Esneflar Emekli ve

■■ . ; Boı l@Mle| 3 > 1 ■
Kara Kış OiıMıü Korkulmasın 

TÜRKOK (İthal Paketlenmiş kok kömürü) 
ŞİMDİ 1-4 PEŞİM BİSI 8YSM TAKSİTLERIE

Artık ton ton değil, paket paket kül süz» 
dumansız, tozsuz kömürünüzü

YAZDAN ALIN KARLI ÇIKIN
ISITAN «Güvenilir İsim»

GEMLİK : İlıca Cd. Çiğdem Sk. 1/A TEL : 14911
BURSA : Çarşamba Cd. İçli Sk. 3/A TEL ; 125552
NOT : Kampanyadan yararlanmak isteyenler 15 Hazirana kadar ISITAN satış yerlerine müracaat ediniz.
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SAYI I 911

Fiyatı 500 Lira KDV dahil

Gazetemiz Basın Ahlak 
Yasasına Uyar.

gemlik
KÖRFEZ
I_______ _ ________ H A F T A LIK SİYASİ GAZETE

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

1 """I
Matbaamızda

Nişan, Nikah Düğün
ve 

Sünnet Davetiyeleri
1 Saatte 

Teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık
Tlf : 11797 Gemlik
FAX 14223

Belediye Meclisi Toplantıları Başladı

Hatları Belirlendi
• BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINDA ANAP'LI ZEKİ GEMİCİOĞLU'NUN İSTİFASI KABUL EDİLDİ. BAŞKA 

NIN ÇALIŞMA RAPORUNUN DA OKUNARAK KABUL EDİLDİĞİ} TOPLANTIDA OTOPARK YÖNETMELİĞİ 
İLE İLGİLİ KONULAR GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞ LANDI.

• ZEYTİN HALİNE YAPILACAK KATLI OTOPARKIN 
OTOPARKININ METRE KARESİ.673 BİN, 982 TL. OLA 
ONAYINI BEKLEMEDEN NOTERDEN ALINARAK RUH

METRE KARESİ 672 BİN, OTOBÜS TERMİNALİ KATLI 
RAK KABUL EDEN MECLİS, YÖNETMELİĞİN VALİLİK 
SAT VERİLMESİNİ DE KABUL EDİLDİ.

Gemlik Belediye Meclisi 
Haziran ayının toplanblon- 
un birincisinde. Otopark yö 
letmeliğini ele alarak yapıla 
ak katlı otoparkın metre 
ere birim Hatlarını belirledi. 
■ Geçtiğimiz hafta Perşem- 
€ günü Belediye Başkanı 
lezih Dimili’nin Başkanlığın 
a toplanan Belediye Mecli- 
nde daha önceki Meclis 
jptı okunarak kabul edildi. 
ANAP'h üye Zeki GemicL 

Jlu'nun istifasını görüşen 
elediye Meclisi, istifayı ka

1 il etti. Başkan Dimili, Ge- 
| Icioğlu’na bu güne kadar 
I ıptığı çalışmalarından do 
| yı teşekkür etti. Daha son

1990 çalışma raporunu 
J udu.

(Başkanın raporunda Ge-
1 Nüfus sayımında ilçe nü 

| sunun 5D bini aşması ne- 
I ni/le İnegöl’den sonra ikin 
ı büyük ilçe durumuna gır- 
' ji belirterek, "Bundan son 
jd yapılacak ilk yerel se- 

. ide Belediye Meclisimiz, 
I la gereği 25 Belediye Mec 
I1 üyesine kavuşacaktır. Bu

*um büyük ferahlık getire 
dir. Ayrıca, güzel Gemlik 

' zfn il olması gûndemde- 
| * dedi.

[ -----—--------- '

’ BİR GEZİNİN ARDINDAN

! jemlik’in Zeytin ve Turşuları 
Kadri Güler

' Köln’de çok sayıda Türk işçisinin bulunması, Türkler 
| rosmda iş yaşamını da canlandırmış.

I Kâin Gros markında (Hal), Türk toptancılara rastlyor 
Imuz. İş bununla bitmiyor. Kentin değişik semtlerinde 

da, et, tavuk, 0»bi maddeleri satan toptancılar ve İma 
| tçdar var. Örneğin, Köln’de bulunan Ege Türk Et ürün 
İri Fabrikası, Türk İş adam arının büyük başarısı. Ege 

irk sucuk ve salamları Almanya'da büyük rahbet görü 
j<, işyerlerinin tabanca mallarından biri. Şimdi İzmir'de 
| firma tarafından bir fabrika kurulduğunu duyuyorum.. 
| Market eri dolaşarak kamyon üzerinde mal satmağa 

vam ediyoruz. Bir sokaktan bir başkasına giderek sa
| terimizi sürdürüyoruz, Her gittiğim markette raflarda 

•mlik ite ilgili malları arıyorum. İşte birinde Barutçuoğ
| turşuları, Kaya zeytinlerini görüyorum. Genellikle bl

Devamı Sayfa 2*de

Daha sonra yaptığı hiz
metleri bölüm bölüm hazırla 
dığı raporunda okuyan Baş
kan Dimili, yıl içinde vatan
daşların Belediyeye 6 bin 
366 dilekçe verdiğini, 2 me
mur ile 8 işçinin emekli ol
duğunu belirtti.

1990 yılında 339 çiftin ni- 
kağının kıyıldığını da açıkla 
yan Başkan, Düğün Salonun 
dan 55 milyon 350 bin lira

Çevreci Çocuklar İş Başında
Milli Eğitim Bakanlığı emir 

leri ile her yıl ilçede oluştu- 
ru.an Çevre Çocuk Kulübü, 
Gemlik’te de çalışmalara baş 
fadı. Çevreci çocuklar, ilçe 
içjne dağılarak Belediye’nln 
yapamadığını yapmaya baş
ladılar.

Gemlik’teki okullardan bi
rer öğrenci ite oluşturulan 
"Çevre Çocuk Kulübü" yöne

Armutlu Kordon Boyu Bitmek Üzere Gemlik’te Hırsızlar
Armutlu Kordon boyu ya

pımı çalışmaları Haziran ayı 
sonuna yetiştirileceği açık
landı

Kordon boyunun çalışma
ları hakkında bilgi veren Ar 

gelir elde ettiklerini söyledi. 
1990 gelir bütçesinin 4 mil
yar 338 bin 500 lira olduğu
nu belirten başkan Dimili, 
bütçenin 5 milyar 073 bin 
815 lira olduğunu belirterek 
bina, arsa ve arazi belgele
rinden 784 milyon lira tahsi 
(at yapıldığını v© 1991 yılının 
4 aylık döneminde 130 mil
yon 425 bin lira emlak ver
gisi tahsilatı yapıldığını bil- 

tim kurulu gözcü öğretmen
leri Ali Çavdar Başkanlığın
da hazırladıkları programı uy 
gülüyorlar.

Her okuldan on beş öğren 
ci Gazi İlköğretim okulunda 
toplandı. İlçe girişinden baş 
lıyarak çevreye dağılan ka
ğıt; kutu, yaprak gibi atıkları 
topladılar.

İçinde yaşadığımız çevre

mutlu Belediye Başkanı Ce 
lal Göç, 5 dönüm arazi üze 
rlne yaptırılan yeni kordonun 
750 milyon liraya mal olaca 
ğını, "yapımına geçtiğimiz 
yıl başlanılan Armutlu Kor
don düzenlemesini bu ay so 
riuha bitirmeyi amaçladık. 
Bize maliyeti 750 milyon lira 
civannde oldu; Bu paranın

Devamı Sayfa 4’te

“Göç” Sahnelendi
Gemlik Lisesi "Müsamere 

ve Oyun" kolu ünlü oyuncu 
Cevat Fehmi Başkurt’tın 
"Göç" adlı yapıtını sergiledi.

Edebiyat Öğretmeni! Ke
nan Özmen’in hazırlayıp sah 
neye koyduğu 3 perdelik ün 
:ü oyunun dekorlarını Resim 
öğretmeni Nurten Durdağ 
hazırladı. Oyundaki rolleri 
ise öğrenciler paylaştılar.

Geçtiğimiz hafta cuma ge 
cesl saat 21.00'dç Okul Salo 
nunda oynanan "Göç” bü
yük beğeni kazandı.

dirdi.
12 personelle çalışan Zabı 

ta Müdürlüğünün yaptığı 
denetlemelerde yıl içinde 24 
milyon 724 bin Hra para ceza 
sı kestiğini, eksik gramajlı 
ekmek çıkaran 3 fırının kapa 
tıldığını, 359 adet hafta tati
li, 314 adet de iş yeri açma 
ruhsatı verildiğini söyledi.

Devamı Sayfa 3’te 

ci‘korumayı ve daha yaşa
dır hale getirmeyi amaçla
yan Çevreci Çocuklar "Tü- 
kûrüklü çevrede büyümek 
istemiyoruz” "Gemlik’i temiz 
tutalım", "Bırakin’da çevre' 
size hizmet etsin" pankartla 
rı ile İlçe içinde dolaştılar 
yarın ise Çevresel faaliyetle 
rine devam edecekleri

Cirit Atıyor
İlçede sari günlerde hırsız 

lık olaylarının artması vatan 
daşların tepkisine neden 
oluyor.

Gazhane Caddesi üzerin
deki- beyaz eşya- ticarethane 
sinin ve istiklal caddesi üze 
îtindeki 4 işyerinin soyulma
sından sonra, İstiklal cadde 
sinde park etmiş .bulunan 
bir otomobilin içinden teyp 
çalındı.

Devamı Sayfa 4’te

Şüpheli Ölümü Adli 
Tıp Aydınlatacak

Çalıştığı işyerinin yakınla
rında ölü bulunan Beşli; 
Emrah’ı^ ölüm nedenini Adil 
Tıp aydınlatacak.

Gemlik TÜGSAŞ yolu üze 
rinde bulunan TEK 2. Trafo 
Merkezinde çalışan Beşir 
Emrah (34), geçtiğimiz hafta 
çarşamba akşamı saat 10:00 
da çalışmaya başladı.

Devamı Sayfa 4’te

SANAYİCİLER TOPLANTIYA GELMEDİ.

Yeşillerden Çevre Etkinlikleri
a Yeşiller Partisi Gemlik İlçe Merkezi, Sanat ve Konut 

evi hizmete açıldı. Dünya günü nedeniyle başfatdan 
etkinlikler hafta boyunca devam etti. "Körfez" konuta 
sohbete çağrılan sanayiciler, çağaya uymadılar.

9 Yeşiller Partisi İlçe Başkanı Selma Yüksel, Gendik 
Körfezi nin kurtarılması için etlerinden gelen herşeyî 
yapacaklarını söyledi. Yeşil Sanat ve Konuk Evinin 
açılışına Osmangazi Belediye Başkanı Erhan Keleşoğ 
lu’da katıldı.

Yeşiller Partisi Gemlik İlçe Merkezi, Sanat ve Konuk 
Evi törenle hizmete açlıdı. Yeşillerin "Dünya Çevre Günü” 
nedeniyle başlattığı etkenlikler hafta boyunca devam etti

Kayhan mahallesi bir nolu caddede, 2.5 metre geniş 
liginde iskeleye karşı ahşap bir bina kiralayan Yeşiller 
İlçe Merkez, Sanat ve Konuk evi’nin açılışına Gemlik'ten 
hiçbir siyasi parti yöneticisi katılmazken, Bursa Osman 
gazi Belediye Başkanı Erhan Keleşoğlu’nun açılışa gelme 
si Yeşilleri sevindirdi.

Devamı Sayfa 3’te

Umurbey Belediye Meclisi Toplanıyor
Umurbey Belediye Meclisi Haziran ayı toplantıları de 

vam ediyor.
Geçtiğimiz hafta pazartesi ve cuma günleri toplanan 

Belediye Meclisinde Başkanın 1990 yılı çalışmaları oku 
narak oylandı. Daha sonra 1991 yılı çalışma programı 
okundu.- İki raporda muhalefetin red oyuna karşı kabul 
edildi.

Devamı Sayfa 4’te

Çocukların hasretine 
dayanamadı 

Kendini
Balkona Astı

Eşinden ayrıldıktan sonra 
üç. çocuğunun hasretine da
yanamayan Perihan Tasçı, 
'(29) adlı kadın kendini bal
kon demirlerine asarak inti
har etti.

Devamı Sayfa 4’te

DYP Genel Başkanı Gemlik’te Konuşacak 

Süleyman Demire! Geliyor 
Doğru Yöl Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirci, 13 

Haziran günü Gemlik'te konuşacak.
13 Haziran, günü Eomora Meydanında - BursalIlara hi 

tap edecek olan Süleyman Demirci, helikopter ile Armut
Devamı Sayfa 3'te

TAŞI GEDİĞİNE

OH OLSUN...
KENDİN ETTİN, KENDİN BULDUN. 
GÜL GİBİ SARARIP SOLDUN
EYVAH, EYVAH!..,
DURUN BAKALIM. BU DAHA BAŞLANGIÇ 
DAHA ÇÖK DİZ DÖVECEKSİNİZ 
AH, AH, AH, VAH, VAH, VAH...
SENİ SEVENLERİ, SANA ENİYİ MAKAMLARI LAYIK 

GÖRENLERİ BİR TARAFA İTERMİSİN,
AKLINCA KULLANACAĞINI UMDUKLARINA DESTEK 

VERİP, BAŞTACI EDERMİSİN..
BAK, ADAMA NASIL MADİK ATARLARMIŞ GÖR.., ' 
OH, OLSUN...

Jnan Panter

Bisikletiyle Avrupa 
ve Afrikayı
Dolaşacak

Murat UÇTU

Gemlikli Amötör bisikletçi 
genç, çıkacağı Avrupa ve Af 
rika turunda kendisine des
tek olunmasını istiyor.

Yaklaşık 10 yıldır bisiklet- 
Devamı Sayfa 3'te
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BİR GEZtNÎN ARDINDAN

Gemlik’in Zeytin ve Turşuları
Kadri Güler

zim turşu ve zeytinlerimiz Türk marketlerinde raîiarı süs 

,u.y.°r- ... ...
uuseldof Halinde bir sabaij, erkenden mal indiriyoruz, 

bir paıet şenoz" çerezlerini bırakıyoruz. lndirm@ ışıemie 
n surenten, seoze, rneyva ve kuru gıaa maddelerin satıı 
aıyı uasmın bınon yi geziyorum. Satış elemanı Kel Mus 
raıa ııe bizimkiler o feniğin pazarlığını yapıyor.

rtanaruu, ı.ez utmasının kavanoz turşu ve konserveıe 
ri var. ıez nrınası ıason mai yapımıyla tanınmış. Bir sü 
reonce Gemlikten turşu aldığını hatırlıyorum.

iviaı mara Birlik zeytinleri teneke teneke, yanlarında şa 
rı oıset ambalajlı Yunan kaiamata ve yeşil zeyümeri sa 
tılıyor. Yunan ve Işpanyoi'ıar cızım zeytınae önemıj ra-, 
kioımiz.

Kel Mustpta elinde bir kavanozla yanımıza yaklaşıp 
İspanyol malı aolma yeşil zeytini gösteriyor. "Fiyatı uy 
gun. istersen bir palet vereyim" diyor. Birer feniğin pa 
zariığı yapııaıktan sonra, çerezlere karşı dolma yeşil zey 
tin aunıyor. Yanaaki Al man'a ait işyerlerini geziyorum. 
Hiç görmediğim birçok Afrika meyvasını tanıyorum. Bir 
ikisini yemeğe çalışıyorum, Tat vermiyor. Her ulusun ken 
ai ağız tadının olmasının anlamı bu. olmalı. Yoksa yaban 
ellerde Türkler, lürkiyeden gelen mallara rahbet eder 
ler mi?

AMBALAJIN ÖNEMİ
Almanya’da gıda maddeleri satan büyük kuruluşlar 

var. ALDI'lar, PÜLS’lar her büyük yerleşimde örgütlen 
miş, örümcek gibi her tarafı sarmışlar.

Bu mağazalarda ve Türk marketleride dikkatle amba- 
n laj çeşitleri izliyorum. Ambalaj malın satımında en bü 

yük etken. Güzel ve gösterişli bir eteket malın ve firma 
nın tanıtımını daha güzel yapıyor. Kötü ambalaj satıcının , 
da başına dert oluyor. Bunun için kaliteli ambalaja ö- | 

nem vermek gerektiğini bütün iş sahipleri bilmeli.
26 Nisan Cuma. Hava yine kapalı. Evden çıkıp aracı 

I mızla Rektunhausen’den Oberhausen’e doğru yol alıyoruz 
Birden sağnak bindiriyor. Otobanda 140 kilometre hızla i 
gidiyoruz. Yanımızdan araçlar vızır vızır geçiyor. Depoya 
geldiğimizde kamyonu yüklü bizi bekliyor buluyoruz. Gü, , 
nün telaşı yine başlıyor. Bugün yine Köih’e yolculuk.

Yağmur durmadan yağıyor.. Bir marketten öbürüne do 
(aşıp duruyoruz. Almanya’da Gemlik’ti satıcıların (toptan 
cı) bulunması bizim ilçenin mallarının tanıtımında büyük 
rol oynuyor. Bir firmanın malı birkaç kez markete girdi
ğinde tüketici tarafından tanınıyor. Beğenilen mal yeni | 
den aranıyor. Bu nedenle dış pazara mal satmak Gemlik 
fi imalatçıların özenine, kaliteli mal yapımına ve alıcısı 
na bağlı.. Dışa açılan firma sayısı gün geçtikçe artıyor. 
Bu sevindirici..

Haftaya : DÖNÜŞ

AFS YAYINCILIK VE ULUSLARARASI 
TEMSİLCİLİK LMT ŞİRKETİNDEN DUYURU

Geçtiğimiz günlerde Gemlik'te GEN-YAY A.Ş. Güzel 
Dil Lisan Eğitim- Rehberlik Organizasyonları Merkezi adı 
ile île Orhangazi’de Güzel Dil Rehberlik Halkla ilişkiler 
Organizasyon Uygulamalı İngilizce kurs açıldığını anket 
yolu İle duyuran şirketle veya kişilerle herhangi bir İliş 
kimiz yoktur.

AFS YAYINCILIK ve ULUSLARARASI 
TEMSİLCİLİK LTD. ŞTİ.

S GÜNÜN İNCÎSt

| DÜN VB BUGÜN ğ 

S Dünün yıldızıydı bir tek Yahya (î 
i) Bugün o kadar çok ki Kâhya ü
Ğ Yan yana getirip dizerseniz (f
t.î Vallahi olur mevsimsiz MAHYA !İ â

() BAŞKAYA $

I MÜJDE
Çamlık Çay Bahçesi ve 

Taverna Açılmıştır.

Piyanist : Murat
Şantör : Cihan

Eşliğinde her akşam sîzlerle

Not: Düğün ve Nişan Sünnet 
Cemiyeti Verilir.

Tel : 83421 -81840 K. Kumla

Elektrik Akımına Tutulan
Göçmen Öldü

ilçeye bağlı Armutlu kasabasında mozaik işçiliği yapan 
İsmail Can (18), çalıştığı iş yerinde elektrik akımına ka 
pılarak öldü.

Zorunlu göç ile Türkiye'ye gelerek. Armutlu kasabası 
na yerleşen İsmail Can, geçtiğimiz hafta, cumartesi günü 
saat 16.00 sıralarında çalıştığı inşaatın mozaiklerini elek 
trikli zımpara ile temizlerken zeminin ıslak olması nede 
niyle elektrik kaçağı meydana geldi. Elektrik akımına ka 
pılan genç işçi olay yerinde öldü. Olaya Gemlik Cumhur! 
yet Savcılığı el koydu.

CENGİZ DİLBAZ

SANAYİDE SAÇ KAPLAMALI TEKNİK İZOLASYON
HAVALANDIRMA ve KLİMA KANALLARI KALORİFER 

KAZAN ve BORU İZOLARGONLARI İNŞAAT, TAAHHÜT

Tel : 12830
Gürle İş Merkezi Kat 3 No. 138 GEMLİK

SAĞLIK 

KÖŞESİ 
HAZIRLAYAN 

Dr. Ali Özgür

Tiroid bezi ve Hormonlar
! Larenksin hemen altınca, ırakeanın önünde her r.
’ yanaa yeneşmış ouıunan üroıd (guatr) bezi r.er.c r.e az 

gu normonıar salgılar. Bu hormonların başucaton urof 
| sın, tnıoaouronın ve kaısiıonınckr. Tiroksin ve tnıooou 

ranın vucud metabolizmasına derin etkiler gostenner.
Kaısıtonın ise Kaısıyum mciaoonzması için onemuarr. Tı 

| roıa hormon saigısı yoKiugunaa, vucud temeı roahyeberi 
nih hızı azaımaKtu, qksi aurumıaraa ise faaliyetler nız 

| (anmaktadır.
Tiroid oezinin içi kolloid adı verilen bir salgı madde 

si ile ooıu, çok sayiua kapan toııiKuııer aen teşekkül 
I etmiştir. f-oiiiKuııerın ciaarı, loılıkui boşluğuna saıgısını 
| boşanan hucıeıene aoşeııdir. Koiioidin ana maodesi, 

içinae tiroid hormonlarını ihtiva eaen, tirogiobulınair. Da 
kiKaaa tiroid 'bezin ağırlığının beş katı kadar kan geç 
mektedir.

T ıroıd hormonlarının dokulardaki fonksiyonları şöyle 
I dir. Vücut faaliyetleri hızındaki genel artış, özel besi 
I maddelerinin faaliyetleri üzerine etkileri ve faklı vücut 
| mekanizmaları üzerine fizyolojik etkileri.

Tiroid hormonlarının başlıca etkisi vücudun pek çok 
’ dokusunun aktivitelerini artırmaktır, (beyin, retina, dalak, 
j testis ve akciğer hariç). Temel metabolizma büyük mik 
| torlarda hormon salınacak olursa normalin %60-100’ü 

gibi yüksek değerlere çıkabilir. Enerji sağlanması için 
besinlerin kullannma hızı büyük ölçüde artmaktadır. Pro 
tein sentez oranı zaman zaman artmakta, halbuki aynı 
zamanda protein yıkılma oranı da fazlalaşmaktadır, 
çesler uyarılmakta ve diğer birçok salgıbezin aktivitesi 
Genç kişilerin büyüme hızı çok artmaktadır. Zihni pro 
çoklukla fazlalaşmaktadır. Bir hayvana tiroid hormonu 
verildiğinde heme hemen bütün dokularda protein sente 
zi artmaktadır. Ancak aynı zamanda protein yıkımıda 
artmaktadır. Tiroid hormonu hücrelerin yapısal ve baş 
ka görevdeki proteinlerin gelişmesi dolayısı ile büyüme 
için elzemdir.

Diğer yandan tiroid hormonu şeker ve yağların hızlı 
yıkımına-- neden olmaktadır.

Tiroid hormonu kemik büyümesini vücudun diğer do 
kularının büyümesini etkilediği aynı yolla artırmaktadır. 
Bu tiroid hormonunun protein yapımını artırması sonucu 
olabilir.: Diğeri yândan-tiroid hormonu epifizlerin hızla 
kapanmasını da sağlamaktadır. Bu surette tiroid hormo 
nu etkisi altında genç bir kişi önce hızla büyümekte fa 
kat normal yaşıtlarına oranla daha genç yaşta büyüme 
si durmaktadır.

kemiklerdeki yıkımı artırmaktadır. Bu nedenle kemik 
•ler gözenekli bir: hale dönüşmektedir. Dolayısı ile ise id 
rarla ve sindirim kanalı yolu ile fazla miktarda kalsiyum 
atılmaktadır.

, Tiroid hormonu şeker metabolizmasının hemen bütün 
reaksiyonlarını uyarmaktadır. Beraberinde insulin salgı 
lanmasıda artmaktadır.

Yağ metabolizması bütün yönleri ile tiroid hormonu et 
kişi altında şiddetlendirilmektedir. Bu nedenle vücudun 
yağ depoları diğer doku elemanlarının çoğundan daha 
büyük ölçüde azalmaktadır.

Hayırlı günler.

Rıhtım Od. Recaizade Sk. No. 4 Kat 1 tel 3469076-77
KADIKÖY/İST

SATILIK

İTALYAN MARKA ÇALIŞIR VAZİYETTE AVP.
SEPERATÖRLÛ ZEYTİNYAĞI FABRİKASI 

TAKIMI SATILIKTIR.

MUSTAFA ÜNER
“Kumlu Yalı Cad. No, 46 Tel (1989) 1140 ERDEK

ELEMAN ARANIYOR

ZİRBO-KABİN JAPON GAZ SOBALARINI TANITACAK

BAY ya da BAYAN ELEMAN ARANIYOR

ÇETİNKAYA TİCARET
Tel : 14965 Gemlik Ecz. altı GEMLİK

DEVREN VEYA PARÇA

TAKIM OLARAK SATILIK
HİDROLİK SİSTEM YAĞHANE TAKIMLARI

TEL s 11145 GEMLİK

Sayın Gemlikliler
Fotoğraf çekimlerinde sîzlere en güzelini vermek 

olan amacımızı şimdi kaliteli cihazlar ile VİDEO 
çekimlerinde de sürdürüyoruz.

ARZU ETTİĞİNİZ İYİBİR ÇEKİM İSE NOTUNUZU

ALDIRMAKTA GEÇ KALMAYIN

FOTO ŞEN
” GÜVENİLİR İSİM *

TEL : 118 24 KAYHAN M AH. 1 Nolu Cad. GEMLİK



11 HAZİRAN 1991 SALI

m- mfirfUK

KÖRFEZ SAYFA : i

Kapalı Otopark Birim Fiatları 
1990 yılında toplanan evsel atıkların 16 bin 425 ton, 

pazar atıklarının ise 4tK) ton, kalorifer culufunun ise 432 
tan olduğunu söyleyen Başkan Dimili aynı yıl içinde 445 

■ inşaata runsat verildiğini, 831,biten yapıya kullanma izni, 
391 iş yerinede açma raporu verdiklerini belirtti.

Kuroukiarı beton parke imalathanesinin örnek olduğu 
nuda söyleyen Dimili, "BELEDİYEMİZ İMALATA YÖNEL 
MEKLE, KENDİ Başına iş yapmakla istihdam yaratmıştır. 
Faorikalar Türkiye genelinde işçi çıkarırken Gemlik Be 
tediyesi işçi almıştır. Bu günlerde Türkiye’nin buna ço.k 
ihtiyacı vardır" dedi.

Fen işleri Müdürlüğünün yaptığı hizmetleri raporunda 
okuyan Başkan, beton parke tesislerinde Mart 1990 ile 
Aralık 1990 tarihleri arasında 757 bin 398 adet taş üretil 
diğini ayrıca biriket ve tüm bordün ihtiyaçlarımda bu 
tesislerden sağladığını açıkladı. 1990 yılında 26 milyon 
412 metre kare beton parke yol, 15 bin 156 metrede gra 
nik parke yapıldığı açıklandı.

OTOBÜS İŞLETMESİ
Belediye otobüsleri hakkında da bilgi veren Başkan 

1990 yılında Gemlik-Bursa arasında 1. milyon 494 bin 997 
bin, şehir ipinde 557 bin sivil yolcu. Bursa hattında 279 
bin, şehir içinde 26 bin öğrenci, Gemsaz hattında ise 31 
bin yolcu taşındığını söyledi.

Çalışma raporunun oya sunularak kabulden sonra 1992 
Yılı Çalışma Raporu okunarak kabul edildi. Daha sonra 
Otopark Yönetmeliği ile ilgili gündem maddesi görüşül 
meye başladı. x .

Otopark yönetmeliği kapsamında Beiediye'ye başvuru 
larak ruhsat almak isteyen vatandaşlar, binaların altına 
yapacakları otoparkla ilgili yönetmelik ele alındı.

Belediye Meclis toplantısında Zeytin Haline yapılacak 
Kadı Otoparkın metre kare birim bedeli 672 bin. Otobüs 
Terminaline yapılacak Katlı Otoparkın metre kare birim 
fiyatı 673 bin, Minübüs Terminaline yapılacak Katlı Oto 
parkın metre kare birim fiyatı ise 739 bin lira olarak be 
lirlendi.

Mustafa Kemal Açık Otoparkın, birim metre kare değe 
ri de 307 bin 075 lira olarak kabul edildi.

Belediye Meclis toplantısında açık ve kapalı otopark 
kırdan yararlanacak mahalle ve sokaklarda belirlendi.

Belediye Meclîsi Haziran ayı toplantısının İkincisi, Per 
şembe günü yapılacak.

KAYIP

Bursa Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum Nüfus 
cüzdanımı. Bursa Emekli Sandığından maaş cüzdanımı. 
Bursa Muradiye Askerlik Şubesinden almış olduğum sağ 
lık karnesi ve seheyat kartımı kaybettim. Hükümsüzdür

Edibe ATILGAN

Kumla’da Silahla Yaralama
Küçük Kumla iskelesinde meydana gelen olayda, Şe 

hol Bayraktar adlı kişi Mehmet Yıldınm’ı tabancayla ya 
raladı.

Pazar günü saat 02.00 sıralarında Küçük Kumla Yalı 
Mahallesinde meydana gelen olayda, Nurhan Çileli adli 
bayanla telefon etmeye giden Mehmet Yıldırım, karşılaş 
ları Cumali Ateş'in sataşması sonucu tartışma çıktı. Tar 
tışmanın kavgaya dönüşmesi ile Cumali Ataş'ın taşıdığı 
silahı alan arkadaşı Şenol Bayraktar, Mehmet Yıldınm'a 
üç el ateş etti.

İkisi kalçasından, biri sol bacağından yaralanan Meh 
met Yıldırım, Tıp Fakültesine kaldırılırken, saldırganlar 
olay yerinden kaçtılar. Jandarma suçluları arıyor.

Yeşillerden Çevre Etkinlikleri
Ünlü karikatüris Ramız, Gemlik Ceza Hakimi Yüksel 

Fazıloğlu, Ankara ve İstanbullu Yeşiller ile çevre Kulübü 
üyesi çocukların da katıldığı açılışta konuşan ilçe Baş 
nam Selma Yüksel, Gemlik’! pilot bölge seçtiklerini, bü 
yüyen sanayisi ve kirletilen doğasıyla İlçenin öneminin 
arttığını belirterek şöyle konuştu :

"Kısa bir süre önce yok ettiğimiz İzmit körfezj gözler 
önündedir. Gemlik Körfezi’de hızla kirletilmektedir. Ya 
şam fonksiyonlarını yitirmemiş Körfezi kurtarmak için 
vargücümüzle çalışacağız. Gelecek kuşaklara sağlıklı 
bir çevre bırakmak için herkesin bize yardımcı olmasını 
bekliyoruz."

ETKİNLİKLER
Gemlik'ti Yeşiller 5 Haziran Dünya Çevre Günü nede 

niyle geçtiğimiz hafta bir dizi etkinlik başlattı. Salı günü 
ilçede Yeşil Bülten dağıtan Yeşiller 5 Haziran günü ilçe 
Merkezinde Gemlik Körfezine çevresindeki fabrika yöne 
ficilerini davet ederek, bu kuruluşların ülkemize neler' 
verdiğini, çevreden nler götürdüğünü, alınması gerekli 
önlemler, sorunlar-çözümleri aşıyor mu? konulu açık 
toplantı düzenledi. Ancak, toplantıya sanayiciler katılma 
dı. İlçe Başkanı Yüksel bu tutumu kınıyarak, "Bu Gem 
lik’e ve Doğaya saygısızlıktır" dedi. Yeşiller, 8 Haziran 
günü Partinin 3. kuruluş yılını kutladılar. İlçe Merkezi, 
Sanatevi ve Konukevini açtılar. 9 Haziran günü yapıla 
cak "Körfezde Yeşil Yolculuk" gezisi hava muhalefeti 
nedeniyle yapılamadı.

KAYIP

Orhangazi Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum Nü 
fus cüzdanımı ve Orhangazi Trafik Müdürlüğünden al 
mış olduğum (E) sınıfı 142167 nolu eğliyetimi kaybettim.

Hükümsüzdür.

Bekir DURMUŞ

Bisikletiyle Avrupa ve
Yaklaşık 10 yıldır bt&sjete Türidye'oîn heaıea heaıea 

tamamını dolaştığını soyır/en, geçtiğimiz r-.oa or ay 
reyle itnfya'ya gıaıp ge;en amatör bisikletçi Hüseyin Örk 
mez (30), başlıyacağı Avrupa ve Afrika turunda yakiaşık 
40 ülkeye uğrayacağım belirterek gezisi hakkında şu M 
gileri verdi :

"Geçtiğimiz yıl İtalya'ya giderek çıkacağım turun tür 
antremanını yaptım. Bu yılkı turumda, yaklaşık 40 bin 
km. yol gideceğim. Gittiğim ülkelerde Turta/eyL Türk 
halkını, oradaki insanlara tanıtmayı amaçladım. Doğayı, 
insanları seven biri olarak, insanlar arasındaki dostluğu, 
kardeşliği pekiştirmek için çaba harcıyorum. Ayaca, her 
gittiğim ülkelerdeki Türk konsolosluklarına uğrayarak, 
kendileriyle görüşeceğim ve gazetecileri davet ederek, 
basına tanıtmalarım sağlayacağım. Böylece biraz otsun 
amacıma ulaşmış olacağım.”

Yaklaşık 1 yıl sürecek turda 200 milyon liralık bir har 
cama yapacağını söyliyen Hüseyin Ürkmez, masruflan 
tek başına karşılayabilmesinin mümkün olmadığını belir 
terek, "tüm kişi ve kuruluşlardan maddi destek bekfiyo 
rum” dedi.

Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü 1. sınıf öğren 
cisi olan Hüseyin Ürkmez, şu an Karacaali Köyü yakın 
iarında kumsalda kurduğu çadırında kalıyor.

Belediye yaz programı başlattı

Çöpler Akşam Toplanıyor
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü, aldığı kararla her 

gün sabahlan alınan çöpleri saat 18.00’de toplanacak.
Yaz sıcaklarının başlaması ile çöp toplamaya yeni dü 

zeh getiren Belediye ilgilileri, birçok ilçede ve ildeki gi 
bi çöpleri gün batımına doğru toplama karan aldı.

Belediye Başkanı Nezih Dimili, saat değiştirmenin bir 
çok yönden yararları olacağını, yeni uygulamaya özen 
gösterilmesini istedi.

Kaymakamın Makam Arabası
Yenilendi

Gemlik Kaymakamı Coşkun Ertürk’e makam aracı ola 
rak 91 Model Doğan | verildi.

Uzun süreden beri 16 AA 101 plakalı Renault oto ile 
görev yapan Kaymakam Ertürk'e, kullanılan aracın eski 
mesi nedeniyle yenisi verildi.

Yeni ot® 16 AA 101 plaka ile makam hizmetine başla 
dı. Eski aracın Valiliğe verileceği öğrenildi.

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık I

Piliç Eti Zamlandı
Belediye Encümeni aldığı kararla piliç fiyatlarını yeni 

den belirledi. 9200’ lira olan pilicin kilogramı 11 bin liraya 
yükseldi.

Belediye Başkanı Nezih Dimili Başkanlığında toplanan 
Belediye encümeni piliççilerin zam istemini görüştü. Be 
lediye Encümeni, çevre ilçelerde yaptığı inceleme sonu 
cunda piliç fiyatlarını yeniden şöyle belirledi.
Cinsi Eski Yeri
Piliç 9200 11.000
Kanat, boyun 7000 9000
Göğüs, but 10.000 12.000
Ciğer, taşlık 9200 11.000

* FATURA
* PERAKENDE SATIŞFIŞI
* ADİSYON
* SEVK İRSALİYESİ
* TAŞIMA IRSALYESI
* MÜSTAHSİL MAKBUZU
* GİDER makbuzu

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve 

Her Türlü
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

w
Armutlu’da Ekmeğe Zam

Armutlu Belediye Encümeni aldığı kararla ekmek fiya 
tındı zam yaptı.

Belediye Başkanı Celal Göç Başkanlığında toplanan 
Armutlu Belediye Encümeni fırıncı esnafının zam istemi 
ni görüştü. Belediye Encümeni çevre ilçelerde yaptiğıj 
incelemeler sonucu 450 gramı 750’den satılmakta olan 
ekmeğin fiyatını 1000 liraya yükseltti.

Süleyman Demire! Geliyor
1 günde davetiye basılır.

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik

lu’ya gidecek. Saat 10.00’da Armutlu’da yapılacak açık 
hava toplantısından sonra, Gemlik’e gelecek olan Demir 
rel, saat 17.00’de iskele Meydanında Gemlik’Iilere sesle 
necek.

DYP İlçe Başkanı Aydın Erenoğlu, miting için hazırlık 
lara başladıklarını, Demirel’i Gemlik’te görmekten büyük 
mutluluk duyacaklarını söyledi.



SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜR 
KADRİ GÜLER

__ gemLik
KÖRFEZ

.. .......................... ■ —
Yönetim Yeri : letitdöt Cd. Oûraoy Paeol 1 
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Dizgi ve Boekı 
f| Körfez Matboacdık ve Ambalaj Sanayi jş 
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Armutlu Kordon
200. milyon < İfrağını Turizm 
Bakanı ‘Ilhan Akûzöm'ûn kat 
kıianyla, geri kalan 550 mll> 
yon Jlrasınr da kendi kay' 
paklarımızdan sağladık” de* 
dİ. Celal Göç; amaçlarının 
gelişmekle olan Armutlu'yu 
Marmara Bölgesinin en mo
dem turistik merkezlerinden a»—-
biri haline getirmek olduğu
nu söyledi.

Şüpheli Ölümü Adil
İşe başlamasından 1 saat 

sonra, işyerinin yakınlarında 
oğlu tarafından cesedi bulu 
nan Beşlr Emrah’ın yüksek 
tanslyonü bulunduğu öğre
nildi.

Gemlik Savcısı Kaya Kaba 
cıoğlu, olayı soruşturmaya 
başladı ve ölüm nedeninin 
saptanması için cesedi Bur
sa Adli Tıp’ına gönderdi.

Umurbey belediye meclisi
Yapılan seçimlerde, Belediye Başkan Vekilliğine İbra 

hlmıAksoy, Encümen üyeliklerine Hüseyln Çam ve Coş 
kun Dağdelen, katipliklere ise Emin Tuna İle Ömer Kü 
çük seçildiler. Meclis Başkan Vekilliğine İse yine Ömer 
Küçült getirildi.

Umurbey Belediye Başkanı Pars Dönmezin Başkanlı 
ğında toplanan Mecliste, İmar komisyonuna Ömer Kü
çük, İbrahim Aksoy, Hüseyin Çam, Coşkun Dağdelen vö 
Mehmet Duran seçildiler.

Tibel Restaurant 
25 Yıldır Gemliklilere hizmet 
etmekten mutluluk duyar

Günlük taze balık . sıcak soğuk 
mezeler itinalı servisimizle sizlerin 
emrindeyiz.
Teli 12146 — GEMLİK

Gemlik’te Hırsızlar
Gemlik’teki. hırsızlık olay*' 

farının arttığına dikkat çe
ken Erkan özkardeşler (21) 
adlı vatandaş. cumartesi ge
cesi arabasını istiklal cadde 
si üzerindeki evinin önüne 
park ettiğini, sabah İse ara 
basına binmek üzere aracın 
yanına geldiğinde Kelebek 
camının kırıldığım ve 4 mil
yon lira değerindeki teybi- 
pln çalındığını gördü.

'Hırsızlık olaylarının artma 
sı üzerine. vatandaşlar mal 
güvenliklerinin.] korunması 
için- gerekli; önlemlerin {.alın
masını İstediler.

Gemlik'te
İntihar

Demirsubaşı < Mahallesi 
Şehit Mehmetçik Sokağında 
annesiyle birlikte yaşayan 
Perihan Tasçı, bir süre ön
ce eşi ile geçimsizlik nede

niyle ayrıldı'. Eşinin üç çocu 

ğunu yanına'alması üzerine 

bunalıma giren genç kadın, 

pazar günü saat. 12.00 sırala 

rında oturduğu Esen Apart

manının 4. katındaki .dairenin 

balkonuna; kendini .aştı; .

■Olaya, Gemlik . Başsavcısı 
Hayrettin Uysal el koydu. .

Gemlikliler Müjde

Seçkin firmaların ürünle
riyle hizmetinizdeyiz

ÇATAK GİYİM
Sizin Mağazanız

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

İznik gölü kıyısında tabiatın j 
kucağında huzur dolu yemek 

Göl Şadırvan I

Restaurant
İZNİK GÖLO'NÛN ENFES MANZARASIYLA BÜTÜNLE

ŞEN YEPYENİ ANLAYIŞ İÇİNDEKİ DEKORASYONU, 

DEĞİŞİK SPESİAL ÇEŞİTLERİ VE PİYANİB AYHAN

EŞLİĞİNDE-YUDUM YUDUM ZEVK ALACAĞINIZ GÜZEL 

BİR GECE GEÇİREBİLECEĞİNİZ YER.

TEL : 1.3 21 GÖL YOLU ORHANGAZİ

Manastır Restaurant
Düğün - Nişan Sünnet

Cemiyetlerinizde
Hizmetinizdedir.

Tlf : 10039 - 11342 Gemlik

işte Fırsat ;
İşçiler, Memurlar, Esnaflar EmeKK ve 

- f ■ Dar GeMler ¥ *'' -
Kara Kış Gözünüzü Korkulmasın

TÜRKOK (İthal Paketlenmiş kok kömürü)
ŞİMDİ 1-4 PEŞİN SERİSİ DYSUN 1AKSHIERLE

Artık ton ton değil, paket paket kül süz.» 
dumansız, tozsuz kömürünüzü

. • YAZDAN ALIN KARLI ÇIKIN 
İSITAN «Güvenilir İsim»

GEMLİK : İlıca Cd. Çiğdem Sk. 1/A TEL : 14911
BURSA : Çarşamba Cd. İçli Sk. 3/A TEL : 125552
NOT : Kampanyadan yararlanmak isteyenler 15 Hazirana kadar ISITAN satış yerlerine müracaat ediniz.



yil s ıs

) SAYI : 012

Fiyatı 500 Lira KDV dahil

Gazetemiz Basın Ahlak 
Yasasına Uyar.

gemLik

KURULUŞ : 18 HAZİRAN 1973

Matbaamızda
Nişan, Nikah Dö^tln 

ve
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık
Tlf s 11797

I FAX 14223
Gemlik

DYP Genel Başkanı Gemlik’te Konuştu

Demirel’in Bursa Çıkarması
• HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜNDE KONUŞAN SÜLEYMAN 
DEMİREL. İKTİDARI SERT ŞEKİLDE ELEŞTİRDİ DEMİRİ 
"BUNLAR MİLLETİ AÇLIĞA, YOKSULLUĞA, RÜŞVETE 
BOĞDULAR. BİZE GÜÇ VERİN, BUNLARDAN HER TEK 
KURUŞUN HESABINI SORALIM. SORMAZSAK NAME 
TİZ” DEDİ.

• HÜKÜMET DİYE BİRŞEYİN KALMADIĞINI SÖYLEYEN 
DEMİREL, "HAKKI KORUNACAK HERKESİN HAKKINI 
KORUYACAĞIZ. TÜRKİYE'DE YENİ BİR DEVİR BAŞLA 
TACAĞIZ." ŞEKLİNDE KONUŞURKEN, İKTİDARI SEYA 
HAT ACENTASINA BENZETTİ. DEMİREL, UMURBEY'E 
UĞRAYARAK BAYAR'IN MEZARINI ZİYARET ETTİ?

Doğru Yol PartisiGenei 
Başkanı Süleyman Demire! 
in Bursa ve İlçelerinde yaptı 
ğı gezilerde ANAP İktidarına 
sen şekiıae çattı. Ülkede hü 
kumetin bulunmadığını söyle 

> yen Demırel, "Bunlar milleti 
açlığa, yoksulluğa ve ruşve 
te boğdular. Bize güç verin, 
yedikleri her kuruşun hesabı 
nı soralım" dedi.

Bursa Fomora Meydanın- 
aa geçtiğimiz hafta çarşam 
ba günü konuşan Derrnrel, 
aynı gün Bursa Kültür ye Tu 
nzm Vakfınca düzenlenen

Sıkı güvenlik kordonunda 
hükümet meydanına yürüye 
rek giden Süleyman Demi
re!, buradan Gemliklilere 
seslendi.

Demirel'ln gezisine Genel 
İdare Kurulu üyeleri Cavit 
Çağlar, Necmettin Cehveri, 
Ömer Barutçu, Erman Yerda 
lan, Hamdi Oçpınarlar, Bur 
sa Milletvekili Mehmet Gazi 
oğlu, Zonguldak Milletvekili 
Veysel Atasoy, İsparta Mil
letvekili İbrahim Gürdal eş
lik etti.

nun düşürülemediğlnl halkın 
açlık, yoksulluk çektiğini, 
zeytin üreticisinin 8 ayda pa 
ralannı zor aldığını belirte
rek şöyle konuştu :

"Soruyorum, bunlar vaa- 
dettikleri pahalılığı hani ön 
leyeceklerdl. Üreticinin pa 
rasını zamanında veremiyor 
lar. Ve de her şey hergün 
zamlanıyor. Bir sened0 cebi

Süleyman Demirel, konuş
masında ANAP iktidarının 
halkın cebindeki'100 liranın 
60 lirasını aldığını, enflasyo

Festivalin açılışını yaptı. De 
mirel, aynı gece. Hikmet 
Şimşek yönetimindeki "Yu 
nus Emr§ Orotoryosu’nu izle 
dİ

Perşembe günü gezisine 
Armutiu’dan başlayan Demi 
rei, kasabada halka açıkha- 
va konuşması yaptıktan son 
ra, helikopter He Karacabey, 
Mustafa Kemalpaşa, Bûyûk- 
orhan, Orhaneli, Harmancık, 
Gûrsu ya giderek buralarda 
da konuşmalar yaptı.

GEMLİKTE KONUŞUYOR
Gürsu’dan sonra Gemlik’e 

bir saat gecikmeyle gelen 
Süleyman Demire!, Ti bel O- 
tel bahçesin© helikopter He 
indi. Bursa Milletvekili Cavit 
Çağlar ve İl Başkanı Turan 
Tayan ite birlikte helikopter 
den inen Demirel'i DYP İlçe 
Başkanı Aydın Erenoğlu, Be 
tediye Başkanı Nezih Dimili 
ve partililer karşıladı.

550 Öğrenci kayıt olabilecek

ilk Özel Okulumuz
Murat UÇTU ®

ilçemizin ilk özel okulu o 
lan Özel Köseoğlu Lisesi, 
Ana ve İlkokulu, 1991-92 öğ 
renim yılında hizmete hazır, 
duruma getirildi. Özel okul
da 550 öğrenci öğrenim gö 
rebilecek.

Yapımına 1990 yılında baş 
(anan ve 2300 metre karelik 
alan üzerinde kurulan Özel 
Köseoğlu Lisesi, Ana ve ilk 
okulu, Gemlik Orhangazi yo 
lu üzerinde Cihattı Köyü gi
rişine inşa edildi.

Öğrenime açılma İzinin 
alındığı Özel okulda eğitim 
ve öğrenimi^ ilgili tüm hazır 
Iıklar tamamlandı. Okul ku
rucusu Mehti Köseoğlu, 
Gemlik’e ilk özel okul aç 
maktan mutluluk duydukla-

19. Yayın Yılına Girdik
Kadri GÜLER

18 Haziran 1973 günü ilk sayımızı çıkardığımızda, ara 
dan bunca yılın nasıl geçeceğini düşünmemiştik. 19 yıl 
dır Gemlik KÖRFEZ, Gemliklilerin gözü, kulağı ve sesi 
olmayı başarı ile sürdürüyor..

Ülkemizde yayınlanan haftalık gazeteler arasında, be 
ğenüen, adından sık söz edilen bir gazete olmayı geçen 
«üre içinde başardık.

Kapanan, gazeteler nedeniyle yüzlerce basın emekçisi 
nfn işsiz kaldığı bir dönemden geçiyoruz.

Basm teknolojisinin dev boyutlara ulaştığı çağımızda, 
ülkemizdeki gazete okuyan sayısının azlığı düşündürücü..

Basın sektörünün üzerindeki ekonomik ve yasal baskı 
lar, ktîdarı döneminde daha da arttı. İktidar yar 
dcHcçts* basın çeşitli şekilde korunurken, yalnız gazeteci 

-1 f yapan gazeteler artık kalmadı, Sanayi patronları, fi 
«onaman yetersizliği çeken gazeteleri ellerine geçirdi. Bu 
da bas>n;n bir çeşit baskı altına alınması aslında. Bası 

zor bir dönemden geçtiği bugünlerde, 19 yaşına bası 
yoruz. mubuyuz...

Arzumuz, Batı ülkelerinde olduğu gibi, yerel basının
Devamı Sayfa 6’da

Öğrenime Hazır
rnm, kaliteli eğitim ve öğre

tim için başka okul aramağa 
gerek kalmadığını belirterek. 
"Okulumuzda 28 derslik, 9 
Fen ve Yabancı Dil labratu- 
van bulunuyor. Yeni öğretim 
yılı içip öğrenci kayıtlarına 
başladık; Dersliklerimizde en 
çök 30 öğrenci öğrenim gö 
recek. Özel araçlarla okula 
gidilip gelinecek” şeklinde 
konuştu.

Okul Bahçesi 
Otopark Oldu

Gazi İlköğretim Okulu bah 
çesi, yaz tatil] süresince 
otopark olarak kullanılmaya 
başlandı.

Her geçen gün araç sayı
sının hızla arttığı ilçemizde!, 
otopark sorunun bir parça 
da olsa hafifletmek için, Ga 
zi İlköğretim okulunun bah 
çesi okula gelir getirmek a- 
macıyla otoparka dönüştü
rüldü.

Okul yetkilileri, otopark- 
dan elde edilecek gelirler
le kalorifer dairesi üstüne İş 
ilk yapılacağını bildirdiler/

Devamı Sayfa 6’da

Bursa Bayram
Gazetesini Çağdaş 
SazetecilerDerneği 
Çıkaracak

Bursa Bayram Gazetesi, 
Çağdaş Gazeteciler Derneği 
Güney Marmara Şubesi ta
rafından çıkartılacak.

Uzun yıllardan beri Bursa 
da Bayram Gazetesi Bursa 
Gazeteciler Cemiyeti tararın 
dan çıkarılmaktaydı.

nizdeki 100 bin liranın 60 
bin lirasını alıyorlar. Bugün 
Türkiye’de ne düzelmiştir. 
Hiçbir, şey düzelmemiştir."

(İktidarı Seyahat Acentası 
na benzeten Süleyman De
mire^ "Yeni Zellandalara, A 
vusturya'lara gittiler. Niçin 
gittiler, ilaçlanmak için, is
teselerdi benim vatandaşım 
onları ilaçlardı. Bunlar Tür 
kıye’yi küçük düşürdüler., 
Bunların kafaları, gönülleri 
küçüktür. Gelin millet olarak

Devamı Sayfa 6’da

Rotary Kulüp’te Nöbet 
Deği|imi

Yeni Başkan 
Sadi Ertür

Gemlik Rotary Kulübü yık 
lık olağan Genel Kurul top
lantısında diş hekimi Sadi 
Ertür kulüp başkanlığına ge 
tirildi.

Perşembe günü yapılan ya 
mekli toplantıda, eski yöne
tim kurulu tarafından hazır
lanan çalışma raporu üyele
re dağıtıldı. Eski yöneticile
rin aklanmasından sonra ye 
nl yönetim kuruluna; Sadi 
Ertür, Kâni Başer, Raşlt Oz- 
kınm. Doğan Alkaya, Yunus 
Kardeştuncer, Celal Kurt ve 
Yaşar Bektaş seçildiler.

Maskelileri Aratmadılar

Defile Beğenildi
Kız Mesleki Lisesi öğrenci

lerinin hazırladığı yıl sonu de 
filesi büyük ilgi- gördü.

Geçtiğimiz hafta Kız Mes
lek Lisesi salonunda düzen
lenen ve öğrencilerce sunu
lan defilede yıl boyunca ya
pılan çeşitli kıyafetler velile
re tanıtıldı.

Büyük beğeniyle izlenen 
defilede öğrenciler profesyö 
ne! mankenleri artmadılar.

Demirci Gelince Meclis
Gündemi Değişti
• DYP GENEL BAŞKANI SÜLEYMAN DEM'REL'İN GEM 

ıLİK’TE HALKA HİTABEN YAPACAĞI KONUŞMA NE 
DENİYLE, BU SIRADA HAZİRAN TOPLANTISINI YA 
PAN BELEDİYE MECLİSİNDE ORGAN SEÇİMLERİ 
ERTELENDİ MECLİS GÜNDEMİ KISA TUTULARAK 
MİTİNGE GİDİLDİ.

Gemlik Belediye Meclisinin Haziran ayı ikinci toplantı 
sında DYP mitingi nedeniyle gündem maddelerinde deği 
şiklik yapıldı. SHP'lj üye Mustafa Küçüksiphayi, verdiği 
önerge ile organ seçimlerinin bir sonraki toplantıya bira 
kılmasını sağladı.

Belediye Başkanı Nezih Dimili Başkanlığında toplanan 
Gemlik Belediye Meclisinin gündeminde, Başkan vekili. 
Meclis Başkan vekili. Encümen üyeleri ile komisyon üye 
İlkleri için seçimler vardı.

Devamı Sayfa 4'te

SHP/İLÇE BAŞKANI ERKAN MUTMAN

TÜGSAŞ’te Baskılar Devam Ediyor
£ Mutman, Amonyat tesislerinin bugüne kadar üretime 
geçememesinin tek sorumlusunun Genel Müdür Şahin 
Cengiz olduğunu iddia etti. Genel Müdürü huzursuzlukla 
rın kaynağı ve "HAREKETÇİ” olarak bilinen kişileri fab 
rikada kadrolaştırmakla suçladı!

Sosyal Demokrat Halkçı Parti İlçe Başkanı Erkan Mut 
man, TÜGSAŞ bünyesinde kurulan Amonyak fabrikasının 
üretime geçmesinin gecikmesinin tek sorumlusunun Ge 
nel Müdür olduğunu iddia etti.

Gazetemize yazılı bir demeç veren SHP İlçe Başkanı 
Erkan Mutman, Gemlik’in ve Türkiye’nin gurur kaynağı 
olacak TÜGSAŞ Amonyak Tesislerinin bu güne kadar 
üretime geçememesinin tek sorumlusunun, hiçbir fabri 
ka deneyimi olmayan Genel Müdür Şahin Cengiz olduğu 
nu yeniledi. Mutman, Genel Müdürü suçlayarak şunları 
söyledi :

"Devlet Bakanı Mustafa Taşar’in .hemşehrisi olmaktan 
ve tamamen onun politikalarını uygulamaktan başka iş

Devamı Sayfa 6’da

Ameliyat için gün bekliyor 

Küçük Hatice 
kurtulacak

Kalbi delik ve kalp damar 
larında tıkanıklık olan Gazi 
İlköğretim okulu üçüncü sı
nıf öğrencisi Hatice DJnçer 
(10), ameliyat olacak.

Hasta olan öğrencisini a- 
mellyat ettirmek İçin, İlçe ça 
pında kampanya başlatan

Devamı Sayfa 6’da

TAŞI GEDİĞİNE

DÖVÜŞ...
ANAP BÜYÜK KONGRESİNDE DEVLET BAKANI 

TAŞAR İLE KÜLTÜR BAKANI ZEYBEK YUMRUKLAŞ
MIŞ... |

SÖVÜŞÜN SONU?
TABİİ Kİ, DÖVÜŞ.J

DÖVÜŞÜN SONRASI?
BÜYÜK SÖVÜŞ...

Sayın okurlarımın ve tüm Gemlik’lilerin Kurban 

Bayramını Kutlar, mutluluklar dilerim.

jlrtan fTamer
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BİR GEZİNİN ARDINDAN
DÖNÜŞ

Kadri Güler

Almanya'nın yağışlı havasıra alışamadım. Yakıcı sıcak 
bir süre sonra yerini sağnak yağışa bırakabiliyor. Belki 
bu ilkbahar mevsiminin özelliği olsa..

Türkiye'den ayrıldığımda bir hafta sonra dönerim diye 
program yapmıştım. Oysa, çevredeki gözlemlerimi arzu 
ettiğim gibi yapamayınca bu süre ister istemez uzadı.

1984 yılında Gelsenkrchen Gros Markında, Türk gida 
maddesi satıcılarının çalışmalarını yakından izlemiştim. 
Aradan geçen 6 yılda ne gibi değişiklikler olmuştu, me 
rak ediyorum.

Gros Mark (Hal) yaşantısı zorlu çalışma gerektiriyor. 
Almanya saatine göre 02.30’da evinden çalışma yerine

i geliyor ve hazırlıklara başlıyorsun. Saat 03.30-4.00’de ka
1 pılar açılıyor, tüm marketçiler alış verişe geliyor. Telaşlı 

geçen 5-6 saatlik alış verişten sonra herşey bitiyor. Erte 
si günün hazırlığı başlıyor.

Almanya’da gün. geç kararıyor, erken yalamadığımız 
için çok erken uyanmak olası olmıyor. Günün yorgunlu 
ğunu buna katarsak erken kalkmak zor ve gereksiz.

Bir Cumartesi sabahı, Gelsenkrchen haline gidiyoruz. 
Halin üst kısmındaki demiryolları depolarının,birinin ö- 
nünde aracımızı park edip iniyoruz. Büyük bir depo kapı 
sında SA-KA Gmbh yazısını okuyorum. İçeri girdiğimizde 
çalışan iki kişi etrafı düzeltiyordu. Bir süre sonra tanıdık 
bir yüz kapıdan girip bizi selamlıyor. Hoş geldin, hoş bul 
duk, merasiminden sonra depoyu dolaşıyorum.

Sa-Ka Gmbh, 1991 yılından beri Almanya'da Türk top 
tancıhğını sürdüren Gemlik’li Elif İhracata ait. Bizi karşı 
layan Abdullah Bayram. Gemlik’li bir toptancıda, Gemlik 
lilerin ürettiği mallar bulunur. Zaten Almanya’ya Gemlik 
tilerin zeytinini, turşusunu tanıtanlarının başında bu firma 
geliyor. Bunu unutmamak gerekir.

Bölgeni en büyük gıda pazarı olan Gelsenkrchen Gros 
Mark'ında 11 yıl önceden tanıdığım TÜRKO Gmbh yine 
en büyük. Aydın Feinkos bugün yok. Hak Gmbh kimlik 
değiştirmiş, GEMPA Oberhausen’dç yeniden işe başla 
mış. Sizin anlıyacağınız Almanya’da ayakta kalmak Türki 
ye'den daha zor.

Kölh ve çevresinde gıda maddeleri satan toptancı ve 
marketler. Alman- süper rr.arketleri yanında cüce kalıyor 
lar. Buna karşın, kendi toplumlannın insanlarına yönelik 
alışverişlerinde başar.h olanlar da çok...

Almanların marketleri gibi büyük ve düzenli işyerleri

----- ----------------------- ------------------

EN İYİ DİLEKLERİMİZLE, ÜYELERİMİZİN VE 

GEMLİKLİLERİN KURBAN BAYRAMINI KUTLAR, 

MUTLULUKLAR DİLERİZ.

S.S. GEMLİK ESNAF VE 
KEFALAF KOOP.

YÖN. KURULU

GEM'dK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE 
SAYMANLIĞI SATIN ALMA KOMİSYONU

BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı; ge 
çici bedel tutarı ve teminatı yazılı Labaratuvar ve tıbbi 
sarf malzemeleri alımı için 2886 sayılı Kanunun 45. mad 
desi (84/8213 sayılı kanunun 38. maddesi) müteakip mad 
delerine istinaden AÇIK TEKLİF USULÜ'yle eksiltmeye 
konulmuştur.

İhale 1.7.1991 Pazartesi günü Gemlik Devlet Hastane 

sinde yapılacaktır. Şartnameler Gemlik Devlet Hastanesi 
Dönersermaye Saymanlığında mesai saatlerinde görüle 
bilir. İsteklilerin İdari ve Teknik Şartnamede istenileni bel 

gelede birlikte hazıriıyacakları teklif mektupları ihale sa 
atine kadar Dönersermaye Saymanlığımıza vermeleri pos 

ladaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur.
Cinsi Mitpr Ge.Tu. Ge. Temi; i.Saat

1- 1 nfyyatııvar sarf 18 Kalem 20.740.500 622,215 09.30 

malz. '
2- I rthnratııvar Malz, 28 Kalem 14.200.875 426,027 10.30 
3- Tıbbi Sari Malz, 38 Kalem 79.642.500 2.389.275 00.14 

açıp çalışanlar yanında bizim mahallç bakkallarını anım 
satan çok küçük ve iş yapamayan marketlere de rastla 

mak mümkün.
Yetersiz sermaye, meslekten anlamama gibi nedenler 

le çok sayıda işyerinin kısa sürede kapandığı ve bu yer 
lerin el değiştirdiğine çok sık tanık olunuyor.

Almanya'daki Türkler arasında sermaye birliği yaparak 
büyük işletmeler kurma girişimi yok denece^ kadar az. 
Kendi aralarında gereksiz rekabet ise yoğun. Yoğun re 
kabet, düşük karlı satışı getirdiği için, işletmelerin kısa 
süre sonra batmasına neden oluyor.

Gemlik’te 5500-6 bin liraya satın alınan 2 litrelik pet 
turşu yaklaşık 2.30 DM. eder Almanya’da, nakliyat ve 
öbür masraflar çıktıktan-sonra toptancıda 4 marktan sa 
tılmakta. Toptancı buna 50 fenik kar koyarak marketçi 
ye sattığını düşünürsek, markette turşu tüketiciye 5.90-6 
bazı yerlerde 'se 7. marktan satıldığını görmek mümkün.

ALMANIN BAŞARISI
Almanya’daki ticaret ile Türkiye'deki arasında fark 

yok. Sistem aynı. Ticarette amaç, kazanmak yani kar. 
Kar elde edebilmek için, kaliteli mal satmak, işletme ve 
ferdi masraflarını aza indirmek, alış fiyatı üzerine kaza 
nacağın limitte kar olarak koymak ve ayağını sağlam 
basmak zorundasın.

Alman başarısının temelinde sanırım çalışma disiplini, 
sistemli çalışma, kaliteli üretim ve karlı satış geliyor.

Almanya'da iş kurmuş Türkler, Alman gibi sistem ku 
rup, çalışırlarsa, Almanlara her zaman rakip olabilirler.

Benim gezimin bir amacı, yakınlarımı ziyaret, İş yaşa 
mini izlemek ve mesleğimizle ilgili makinaları görmekti. 
Bizde basım sanayinin kalbi İstanbul Cağaoğlu’dur. Âl 
manya'da böyle bir durum yok. Neyin nerede satıldığını 
bilmek ve öğrenmek bir hayli zor. Makinalarla ilgili araş 
tırmalar yaptık, adreslerini buldum. İş yoğunluğu içinde 
bizi 150 kilometre uzağa götürecek kişiyi bulamadım.

Bu iştahımızı bir sonraki sefere bırakarak, uçak firma 
mızdan yerimizi ayırtarak, Düsseldof havalanından bir 
cuma akşamı Pegasus uçağına binerek Türkiye’ye geri 
döndüm. Üç saat uçtuk, hava alanında grevin olması,ne 
deniyle 4 saatubavul .bekledik.;.

İnsanın değişik yerler görmesi çok güzel ama kendi,, 
topraklarıpkerrdi ülke-havasını- koklaması , başka bir gü 
zel...

BİTTİ

ORTAKLARIMIZIN VE. DEĞERLİ GEMLİKLİLERİN 

KURBANtBAYRAMLARINI KUTLAR, 

MUTLULUKLAR DİLERİZ,

S.S. GEMLİK
Küçük Sanayi Sitesi Yap. Koop.

Yönetim Kutulu

DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN KURBAN BAYRAMINI. 

KUTLAR, MUTLULUKLAR' DİLERİZ.

Öngör Ticaret
SALİH VE METjNÜNGÖR

Manastır Restaurant
Düğün - Nişan Sünnet 

Cemiyetlerinizde 
Hizmetinizdedir.

TÜM GEMLİKLİLERİN VE MÜŞTERİLERİMİN 
KURBAN BAYRAMINI KUTLAR, 
MUTLULUK VE ESESENLİKLER DİLERİM.

Tlf : 10039 - 11342 Gemlik

ULUDAĞ SÜTHANESİ
İSMAİL — OSMAN EMEÇ

SÜT YOĞURT T. YAĞI
PEYN R ÇEŞİTLERİ

BAL YUMURTA ZEYTİN
BEŞLER, MARET, YASİN ET MAMULLERİ 

SUCUK, SALAM, PASTIRMA

TOPTAN VE PERAKENDE

TÜM GEMLİKLİLERİN KURBAN BAYRAMINI 
KUTLAR, MUTLULUKLAR DİLERİZ.

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

PRELLİ BAYİİ

ARSLAN TİCARET
DEMİR— ÇİMENTO — PROFİL — SAÇ 

OERLİKON ELEKRODLARI
TOPTAN — PERAKENDE

SAYIN DOST VE MİŞTERİLERİMİN 
KURBAN BAYRAMINI KUTLAR, 
MUTLULUK VE ESENLİKLER DİLERİM.

İSMAİL ARSLAN

İstiklal Cad. Tel : 12065 GEMLİK

İ Z O Y A
CENGİZ DİLBAZ

SANAYİDE SAÇ KAPLAMALI TEKNİK İZOLASYON 
HAVALANDIRMA ve KLİMA KANALLARI KALORİFER

KAZAN ve BORU İZOLASYONLARI İNŞAAT, TAAHHÜT•<

DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN KURBAN; BAYRAMINI
KUTLAR, MUTLULUKLAR DİLERİZ. .'

Tel : -12830 .
Gürlet İş Merkezi Kat 3 No. 138 GEMLİK;

Tüm üyelerimizin ve 
Gemliklilerin Kurban, 
Bayramını Kutlar, mutluluk 
ve esenlik dolu yarınlar 
temenni ederiz.

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 

YÖNETİM KURULU

Demirciler Ticaret
HER TÜRLÜ İNŞAATLIK ÇAM VE KAVAK KERESTE 

SUNTA ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDEYİZ.

NİHAT AYTAÇ — YUSUF SÜREN

TÜM GEMLİKLİLERİN VE MÜŞTERİLERİMİN

KURBAN BAYRAMINI KUTLAR,

MUTLULUK VE ESESENLİKLER DİLERİM.

Orhangazi Cad. No. 91 Tel: 11302 GEMLİK
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Tüm Gemliklilerin, Partili üye ve 
delegelerimizin kurban bayramım kullar, 

sağlık ve mutluluklar dileriz.
Not: Bayramlaşma Bayramın 2. günü saat 11.oo de Parti 
Lokalinde yapılacaktır.

SHP Gemlik ilçe
Yönetim Kurulu Adına

ERKAN MUTMAN

TÜGSAŞ’ta Baskılar Devam
yapmayan sayın Genel Müdür, göreve başladıktan sonra 
TÜGSAŞ içinde büyük huzursuzluklar yaşanmaya başlan 
dı. Özellikle “Hareketçi” olarak bilinen kişilerin önemli 
mevkilere yerleştirilmedi büyük hız kazandırdı. Bu arada 
tesise kuruluşundan beri büyük emekleri geçen teknik 
elemanlar değişik yerlere sürülmüşlerdir.

Bu kıyımların sonunda Amonyak Tesislerinin montaş 
çalışmalarında ve işletme hazırlıklarında aksaklıklar 
meydana gelmiş devlet milyonlarca lira zarara sokmuş 
tur. 15 Eylül 1991'da bitmesi gereken müteahhitlik işleri 
tamamlanamamış süre uzatımı yapılmıştır. TOKAR Firma 
sı ile yapılan ilk anlaşmaya göre işin keşif bedeli 7 mil 
yar iken bugüne kadar firmaya 33 milyar lira ödenmiş 
tir."

"Tesislerde İngiliz Kellogg Firmasmında uzman sayısı 
m devamlı arttırarak vatandaşın cebinden çıkan paralar 
çar çur edilmektedir. Bir yabancı uzmanın aylık ücreti 
nin ortalama 80 milyon liradır diyen Erkan Mutman, Ge 
nel Müdürün televizyondan tesislerin Temmuz 1991'de 
üretime geçeceğini ilan ettiğini oysa İngiliz’lerin .üre 
time ancak Aralık ayında geçebileceğimi söylediğini idda 
etti.

Mutman, Genel Müdürü suçlamalarını sürdürerek, "As 
li görevini yapması gereken Genel Müdür bunun yerine 
tojmanlardahizmet vermek için kurutan kooperatifte uğ 
raşmıştır. TÜGSAŞ’ta Genel Müdür'ün devlete verdiği bü 
tüm zarariann ve yaptığı bütün yanlışların takipçisiyiz" 
şeklinde konuştu.

EN İYİ DİLEKLERİMİZLE ÜYELERİMİZİN VE 
HALKIMIZIN BAYRAMLARINI KUTLAR, DAHA NİCE 
SAĞLIKLI VE MUTLU BAYRAMLAR 
GEÇİRMELERİNİ DİLERİZ.

Saygılarımızla 
GEMLİK ŞOFÖRLER VE 

OTOMOBİLCİLER DER. YÖN. KURULU

EN İYİ DİLEKLERİMLE MÜŞTERİLERİMİN VE 
HALKIMIN KURBAN BAYRAMLARINI KUTLAR, DAHA' 
NİCE SAĞLIKLI VE MUTLU BAYRAMLAR 
GEÇİRMELERİNİ DİLERİM

^Saygılarımla

EMİR DOĞRU
DOĞRU NAKLİYAT

Güler Ticaret
ABDULLAH GÜLER

DEMİR — ÇİMENTO TUĞLA BAYİİ

BAYRAMINIZI KUTLAR, MUTLULUK VE 

ESENLİK DOLU GÜNLER DİLER.

İstiklal Cd. GEMLİK

DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN KURBAN

BAYRAMINI CANDAN KUTLARIM.

HÂŞÂN SÖZÜNERİ

MİMAR

T. C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

GEMLİK

ÖZEL KÖSEOĞLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
DUYURU

1991—1992 DERSYILI
ÜCRETLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

SINIFLAR ÜCRETLER
AnaSınıfı 4.000.000+KDV
İlkokul 1 4.500.000+KDV
İlkokul 2 4.500.000+KDV
İlkokul 3 i 4.500.000+KDV
İlkokul 4 4.500.000+’KDV
İlkokul 5 4.000.000+KDV
Orta hazırlık 6.000^000+KDV

Yemek yıllık 2.000.000+KDV
Kahvoltf yıllık 800.000+KDV

NOT ; Öğrencilerin semtlerine görQ servis ücreti 
düzenlenerektir. < '

EROL 
Kuru Temizleme ve

Yıkama Sanayi

DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN KURBAN 

BAYRAMINI KUTLAR, SAĞLIKLI GÜNLER DİLER.

İstiklal G'd. Gürçay Pasajı Tel : 15800 GEMLİK

GEMLİKTİ HEMŞEHRİLERİMİN 

KURBAN BAYRAMINI KÜTLAR, 

MUTLULUKLAR DİLERİM.

MAHİR GENCER

TÜM GEMLİK LİLERİN KURBAN BAYRAMINI

KUTLAR, MUTLULUKLAR DİLERİZ.

Tibel Hotel

DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN MÜBAREK

KURBAN BAYRAMLARINI KUTLAR,

SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.

Orksan Petrol

DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN MÜBAREK

KURBAN BAYRAMLARINI KUTLAR,

SATILIK DÜKKAN

PAZAR CAD, CAMUCA SOK. NO. 8 25 METRE K>\RE 
VADE YAPILIR.

Tel : 10150 -J GEMLİK
Araba ite tokos yapılır. ■■ ■'

UYGUN FİATLARLA SATILIK 
RESMİ İMARLI ARSALAR

PAZAR CADDESİ ÜSTÜ, MEZARLIK ALTI, TRAFO YANİ

ÇİNÇİN HEDİYELİK EŞYA
Yeni Çarşı No. 48 GEMLİK

SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.

ERTÜR PETROL
Sadî Ertür ve Oğulları
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Saygıdeğer Gemliklilerin 
Kurban Bayramını Candan Kutlar, 
Mutluluklar Dileriz.

mîlton 
Aile Çay Bahçesi

SAYIN DOST VE 
MÜŞTERİLERİMİZİN KURBAN 
BAYRAMINI KUTLAR, 
MUTLULUKLAR DİLERİZ*

GÜZEL NAKLİYAT
Faruk Güzel

Sayın Gemlik'ti 
Hemşehrilerimizin 
Kurban Bayramını 
Kutlan
Mutluluklar Dileriz

ANAVATAN PARTİSİ
Gemlik ilçe Yönetim Kurulu

Bayramlaşma Bayramın 2.günü Parti 
binaşındayapılataktır. '

TEŞEKKÜR 
13.6.1991 Perşembe Günü 

Genel Başkanımız 
Sayın SÜLEYMAN DEMİRELin 

ARMUTLU ve GEMLİK‘teki 
Ziyaretlerinde halkımızın gösterdiği yakın 

ilgiye teşekkür eder. Kurban Bayramlarını 
Kutlan Saygıdeğer halkımıza 

Aydınlık günler dileriz.

NOT ; Bayramlaşma Bayramın 2, günü,Parti 
binasında yapılataktır.

DYP
Gemlik İlçe Teşkilatı Adına 

Aydın ERENOĞLU
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F İşte Fırsat
işçiler, Memurlar, Esnaflar Emekli ve 

Dar Gelirliler ş
Kara Kış Gözünüzü Korkulmasın

TÜRKCMC (İthal Paketlenmiş kok kömürü) 
ŞİMDİ M PEŞİN SERİSİ UYGUN TAKSİTLERLE 

Artık ton ton değil, paket paket külsüz, 
dumansız; tozsuz kömürünüzü

YAZDAN ALIN KARLI ÇIKIN 
ISITAN «Güvenilir İsim»

GEMLİK : Ilıca Cd. Çiğdem Sk. 1/A TEL : 14911 ' “
BURSA : Çarşamba Cd. içli Sk. 3/A TEL ; 125552
NCT : Kampanyadan yararlanmak isteyenler 15 Hazirana kadar ISITAN satış yerlerine müracaat ediniz.

Kurban Bayramınızı 
kullar, 
sağlık ve başarılı 
günler dileriz.

B ı$ A$
Bursa iplikçilik A.Ş.
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Yönetim Yen ; istiklâl Od Stıreay

Na 5 TJf : 14223 — GEMLİK

SAYFA ; 6

Demirel
bunların defterini dürelim" 
dedi.

Meydanlarda bir yıldır se 
cim İstediklerini söyleyen 
Demirel, hükümetin seçimler 
şan Süleyman Demirel, A- 
çlm seçimden geçer, bize 
güç verin seçime gidelim. 
Seçmen yaşını "18 Indiriyo 
ruz" dediler kabul ettik. Bir 
yıldır seçimden kaçıyorlar, 
meydanlardan kaçıyor
lar” şeklinde konuştu.

HESAP SORACAĞIZ

Gemlik'te eon yılların en 
kalabalık mitinginde konu
şan Süleyman Demlrell, A- 
NAP iktidarından devlete at 
tıklan her kazığın hesabını 
soracaklarını tekrarlıya- 
rak şöyle konuştu :

"Bunlardan çaldıktan her 
tek kuruşun hesabını sor
mazsak namertiz. Yeterki 
bize güç verin, kuvvet verin, 
yeni ve aydınlık bir devri a- 
çalım.”

Demirel, yaklaşık 45 daki 
ka süren konuşmasından 
sonra, Bursa'ya gitti. Ertesi 
gün Orhangazi’den başlıyan 
miting dönüşü Umurbey’e 
çıkarak, eski Cumhurbaşka
nı Celal Bayar’ın mezannı 
ziyaret ederek "Fatiha” oku 
du.

Demireî’in Gemlik mitingi 
DYP İlçe örgütüne büyük 
moral verdi.

küçük hatice 
kurtulacak
Gazi İlköğretim Okulu ve öğ 

Fencilerini Koruma Derneği 

gerekil 30 milyon lirayı top 

tadı.
Temmuz ayında İstanbul 

Haseki Hastanesi Kardeolo- 

ji bölümünde ameliyat ola

cak otan küçük Hatice’ye 27 

Haziran günü ön kontroller 

yapılacak.
Okul Koruma Derneği üye 

leri Serap Çolak ve Aygen 

Sümer’in üstün gayretleri İle 

toplanan 25 milyon lira, yar 

duna Gemlik Sosyal Yardım 

taşma Dayaışma Vakfından 

da 5 milyon lira fon ayrıldı.

Gemlik’lilerin yakından 

ilgilendiği küçük Hatice’nin 

sağlık durumunun iyileşmesi 

için hasta öğrenci özel bakı 

ma alındı.

Okul Bahçesi
Otopark Oldu

Gazi ilköğretim Okulu oto 

parkı, istiklal caddesindeki 

park sorununu rahatlatacak'. 

Parka giriş günlük 4 bin, ay 

lık 100 bin, giriş çıkış ise 2 

bin lira olarak belirlendi.

19. Yayın Yılına Girdik
güçlenmesidir. Devlet, bu konuda gerekli önlemleri alma 
lı, yerel basını teknoloji olarak geliştirmelidir.

Bu konuda Anadolu Basını Bölge toplantılarında ba 
sından sorunlu Devlet 'Bakanı Sayın Kemal Akkaya’nın 
açıklamalarını bir umut olarak kabul ediyoruz. Sağlıklı, 
gerçekçi bir politika ile yerel basının bugünki düzeyinin 
daha çok İleri götürülebilineceğine inanıyorum.

Gemlik Körfez’! 19 yıldır yaşatanlara, çalışanları adı 
na teşekkür ediyoruz.

Demirel Gelince Meclis Gündemi
Toplantının açılmasından sonra gündem dışı bir konuş 

ma yapan SHP’li Belediye Meclis üyesi Mustafa Küçük 
siphayl, DYP Genel Başkanı Süleyman Demireî’in ilçeye 
gelmesi nedeniyle toplantının uzamasının DYP’lj meclis 
üyelerini huzursuz edeceğini belirterek, seçimleri© Hgili 
maddelerin bir sonraki toplantıda ele alınmasını önerdi. 
Öneriyi oya sunularak kabul edildi.

İMAR KONULARI GÖRÜŞÜLÜYOR

Daha sonra, imar konularıyla ilgili gündem maddeleri 
nin görüşülmesine geçildi. Vatandaşların imar sorunla 
rıyla ilgili başvurularından bazıları meclise getirildi.

Güzel Yapı 'Kooperatifi tarafından Manastırda eski 
Belediye Başkanı Hakkı Çakır zamanında inşaatına baş 
lanan ve tamamlanan konutlar için Fen İşlen Müdürlü 
ğünden oturma izni almak isteyen mülk sahiplerine, pla 
no uygun olarak inşaat yapılmadığı gerekçesiyle izin ve 
rilmemesi, sorunun meclise gelmesine neden oldu. .Bu 
arada SHP'lj üye Mustafa Küçüksiphayi söz atarak, "ya 
pı kullanma izni verme yetkisi Fen İşleri Müdürlüğüne 
aittir. Gündem maddesinin reddini istiyorum” dedi, öne 
ri oylanarak red edilirken, eski Başkan döneminde plana 
uygun yakılmayan İnşaatların saptanarak Meclise bilgi 
verilmesi istendi.

Başkan Dimili konunun reddi üzerine söz atarak, "Ar 
kodoşlarımdan hangi konuda olursa olsun koruyucu ta 
vır almamalarını, yasalara öncelikle bizler uymalıyız” dedi.

Meclis perşembe günü saat 14.00’de yeniden toptana 
cak.

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 0ÛEEL 

BİR GECE GEÇİREBİLECEĞİNİZ YER.

TÜM GEMLİK’LİLERİN KURBAN BAYRAMINI 
KUTLAR, MUTLULUKLAR DİLERİZ.

TEL : 13 21 GÖL YOLU ORHANSAİ

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum Nüfus 
cüzdanımı ve Bursa Trafik Müdürlüğünden aldığım (B) 
sınıfı ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Harun PİR

KAYIP

Bucak Devlet Orman işletmesinden 6.6.1991 tarihinde 
almış olduğum malın. Teminat Makbuzunu kaybettim.

Hükümsüzdür.

Süer AKMAN 
Akmantar Koli, Şti. Gemlik

Gemlik’lilerin
Bayramını kullar, 
sağlık mutluluk, huzur dolu | 
günler gelirmesini dileriz.

| GEMLİK Liman ve |
| Depolama |
; işletmeleri A.Ş. |
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