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Eski Ticaret Lisesi’nde geçici hizmet verecek

Anadolu lisesi
bu yıl acılıyor

• ANAP İLÇE BAŞKANI ESAT COŞKUN'UN GİRİŞİMLERİ 
HAZIRLIK SINIFINA 108 ÖĞRENCİ ALINACAK.

• TİCARET LİSESİNİN ÇUKURBAHÇE’DE YAPILAN YE
Nİ BİNASINA TAŞINMASINDAN SONRA HİZMET Bİ
NASI ANADOLU LİSESİNE DEVREDİLECEK. İKİ DERS 

LİK LABRATUVAR OLACAK.

SONUCU, AÇILACAK OLAN ANADOLU LİSESİNİN

• HAYIRSEVER BİR GEMLİK’Lİ 15 DÖNÜM ARSASINI 
KUN, HAYIRSEVER VATANDAŞIN ADININ DAHA SON 

ANADOLU LİSESİ İÇİN BAĞIŞLIYACAK. ESAT COŞ- 
RA AÇIKLANACAĞINI SÖYLEDİ.

Murat UÇTU

ANAP İlçe Başkanı Esat 
Coşkun. Gemlik halkının öz 
temle beklediği “Anadolu Li
sesinin" 91-92 öğretim yılına 
yetiştirileceğini söyledi.

İlçemizde açılacak olan A 
nodolu Lisesinin çalışmaları 
hakkında bilgi veren Esat 
Coşkun, geçtiğimiz hafta An 
karaya giderek Milli Eğitim 
Bakanlığı yetkilileriyle temas 
(arda bulunup oray aldığını 
belirterek, konu hakkında 
şunları söyledi :

"Şu gönlerde önemle üze
rinde durduğumuz konu olan
Anadolu Lisesi için, Ankara 
da yetkililerle yapağımız te 
mastar olumlu sonuçlandı. 
Bakanlık müfettişleri konuy
la ilgili olarak ilçemize gel
diler. Müfettişler, açılacak 
olan Anadolu Lisesi içir il
çemizdeki okullan gezerek, 
bugün kullanılmakta olan 
Ticaret Lisesini uygun buldu 
lor.

1991-92 öğretim yılında a 
çılacak olan Gemlik Anadolu 
Lisesine 108 öğrenci alına
cak. Okulda 3 hazırlık sınıfı 
-/e gerekli lobratuvariar ya
pılacak. Yeni arsaya inşa e- 
dbecek binanın tamamlanma 
sındon sonra ise, eski bina- 

yeni binaya taşımla 
cak.'

HAFTAYA BAKIŞ

Anadolu Lisesi
Kadri Güler

Gemlik nüfusu açısından Bursa ilinde en hızlı büyü
yen ilçeler arasında.

Katırlı ve Samanlı dağları arasına sıkışmış olan Gemlik 
imizin doğal güzellikleri, kıyı kenti oluşu, 1970'1j yıllar 
dan sonra ise sanayide dev adımlarla ilerlemesi, doğal 
olarak nüfusun hızla artışına neden oldu.

Hızlı nüfus artışına paralel olarak kentleşmede çarpık 
tıklan da beraberinde getirdi. Şehir bir yandan mezarlık 
altına doğru, öbür yandan nrjpzbaoya değin, altyapısız, 
plansız dağıldı. Şehir yaşantısı içinde kenar mahalleler 
de davarlarıyla, koyun ve kuzularıyla köyler oluştu.

Devamı Sayfa 2’de

HALK DEVLET 
İŞBİRLİĞİ 

Esat Coşkun, Anadolu Li
sesi için arsa bağışlayan ve 
adının daha sonra açıklana
cağını söylediği vatandaşa 
teşekkür ederek, "Herşeyi 
devletten beklemeden vatan 
daş devlet işbirliği ile büyük 
işler başarılır. Hayırsever va 
tandaşımız 15 dönümlük ara 
zisini Milli Eğitim camiasına 
bağışlayacak. Bu büyük bir

SHP Gemlik İlçe Başkanı Erkan Mutman kurultayı değerlendirdi

İNÖNÜ DEMOKRASİMİZİN TEMİNATIDIR
Sosyal Demokrat Parti 

Gemlik İlçe Başkanı Erkan 
Mutman son kurultayı değer 
lendirerek, Erdal İnönü’nün 

■ yeniden parti Genel Başkanı 
seçilmesini "Demokrasi
mizin Teminatıdır" şeklinde 
yorumladı.

Kurultay delegesi olmama 
sına karşın üç gün süren ça 
Iışmaları sonuna kadar izle
diğini belirten Mutman, parti 
içindeki Genel Başkanlık mü 
cadelesini bir demokratik ya 
rış olarak gördüğünü belirte 
rek şunları söyledi :

, "Türkiye'nin en büyük so
runu demokrasi olduğundan, 
partimizin Genel Başkanlığı
na Sayın Erdal İnönü'nün ye 

hayır. Memleketine buraya 
yapılacak okul ile bilgili ve 
yararlı insanlar yetişecek" 
dedi.

Coşkun, Anadolu Lisesinin 
1991-92 öğrenim ynlına yetiş 
tirilmesi için var güçleriyle

Gemlik Sürücü Kursu Kapatıldı
• İL M İLLİ EĞİTİMİNİN DENETİMİNDE NOKSANI 

BULUNUNCA GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI.
Yazısı Sayfa 21de

niden seçilmesi Türkiye Cum 
huriyeti Rejiminin teminatı 
olarak görüyorum. Bu aynı 
zamanda demokrasimizin de 
teminatıdır."

ölmek istiyorum diyerek 4. kattan 
sokağa atladı.

Genç -Kızın İntihar Teşebbüsü
Osmaniye Mahallesinde 

oturan Yıldız Yaşaroğlu (23) 
adlı genç kız, evlerinin‘teras- 
katına çıkarak kendini soka
ğa atarak İntihara kalktı.

Olay, geçtiğimiz hafta çar

Gemlik Askeri Hara 
Komutanı :

“Birliğin 
Kaldırılışından
Haberdar Değilim”

İstanbul'da yayınlanan bir 
gazetenin perşembe günkü

'Devamı Say. 4te

Vali Gemlik’te 
inceleme Yaptı

Bursa Valisi Erol Çakır cu 
ma günü erken saatlerde

Devamı Say. 4’te

Gemlik Polisine 
Minibüs Verildi

Devamı Say. 4'te 

çalışacaklarını söyledi. Esat 
Coşkun, Bayındırlık Bakanı 
Hüsamettin Örüç ve Mil
letvekili Mehmet- Gedik’ten 
bu konuda büyük destek 
gördüklerini söyledi.

Parti Meclisi seçimlerinde 
iyi bir kadronun göreve gel
diğini de belirten Erkan Mut 
man, "Bundan sonra parti-

Devamı Say. 3'te

şamba günü saat 09:00 sıra 
(arında Osmaniye Mahallesi 
Pazar Caddesi Ay Sokakta 
meydana geldi. Annesi Hik
met Bilgen ile birlikte baba-

Devamı Say. 4’te

Kordonda Trafiğe Engel

Demir Kapılar
Değişti
Kordon'da trafiğe engel

Trafiğe kapalı olan Muşta 
Devamı Say. 4'te

Gemlik
Jandarmasın
2 Atama

Kadrolarında açık bulunan 
Gemlik İlçe Jandarma Ko-

Devamı Say. 4’te

Kumla Yolunda Kaza

1 Ölü 2 Yaralı
Gemlik Küçük Kumla yo- 

Devamı Say. 4’te

Balıkçıların toplantısında ilgi azdı 

Körfezin ve Balıkçının
Kurtuluşu İçin El Ele

Gemlik Su -Ürünleri Kooperatifinin Belediye Sarayın
da yapılan toplantısına balıkçılardan başka ögi göste 
ren olmadı. Balık neslinin yok olmasında, suJonn kir 

liliği kadar balıkçıların da suçu bulunduğu beürtML

0 Kooperatif Başkanı Mehmet Aydın, "Balıkçının ne si 
gortası var ne de can güvenliği buna birde 6 ay sû 
ren yasaklar ekleniyor. Denizlerimizde balık kalmadı 

bunda bizim de devletin de suçu var" dedi. Aydın, 
Gemlikli balıkçıların birlik kurmalarını önerdi.

Gemlik Kaymakamı Coşkun Ertürk, yasak avlama He 
ilgili olarak kontrollerin sürdürüldüğünü, Gemlik Kör

-fezini kirletenlerin Gemlikliler değil, sularını Körfeze 
atan İznik, Mudanya, Orhangazi ve Karacabey'in efe 
bulunduğunu söyledi.

Gemlik Su Ürünleri Koope 
ratifi tarafından düzenlenen 
"Gemlik Körfezinin ve Balık 
cılığımız Sorunları" ‘konulu 
toplantıya gerekli ilgi göste 
rilmedi.

Belediye Düğün Salonun
da Salı günü yapılan S.S.

TANZİM -SATIŞ MAĞAZALARINDAKİ AÇIK 280 
MİLYONA ÇIKTI.

Belediyedeki Zimmet Büyüdü
Belediye Et Tanzim Satış Mağazalarında daha önce 

116 milyon lira olarak saptanan yolsuzluk olayı, yapılan 
yeni araştırmalarla 280 milyon liraya çıktı.

Belediye Otobüs Su İşletme Muhasibi Ergun Şanlı ta 
rafından, ortaya çıkarılan zimmet olayından sonra iki Tan 
zim Satış Mağazasında çalışan Mehmet Beyhan ve Ay
dın Alp tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Devamı Say. 4'te

'SSK. Dispanseri Yataklı
Hastaneye Dönüştürülüyor
0 22 AĞUSTOS’TA HİZMETE AÇILACAK HASTANEDE

47 YATAK, 5 UZM^N DOKTOR GÖREV YAPACAK. 
MALZEMELER YARIN GELMEYE BAŞLIYOR.

Yazısı Sayfa 3te

DENİZDE KAYBOLAN GENÇ BULUNDU.

Bursalı Gencin Cesedi
Balık Ağlarına Takıldı

Yazısı Sayfa 3te

0 TAŞI GEDİĞİNE

Q ANTİKA... O
AMERİKA...

X AFRİKA... X

W KOSTARİKA... Kf
JAMAİKA...
KORSİKA...

İS MARİKA.» "7- - MF
V ANGELİKA... m

Gemlik Su Ürünleri Koopera 
tifi Genel Kurul toplantısın
da Divan Başkanlığına Bele 
diye Başkanı Nezih Dimili 
i Katipliklere Ertuğrul Hızal 
ve Aydın Erez getirildi.

Devamı Say. 4’te
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Anadolu Lisesi
Bu hızlı kalkınmaya eğitim kurumlan ayak uydurama 

dı. Son nüfus sayımında 50 bini aşan ilçemizde, 1 lise, 
1 Kız Meslek Lisesi, 1 imam Hatip Lisesi, 1 Endüstri 
Meslek Lisesi yanında, 3 İlköğretim okulu, 6'da İlkokul 
var.

11 Eylül İlkokulu ve Gazi İlköğretim okullarındaki 
yığılma, eğitim ve öğretimi olumsuz yönde etkiliyor.

Cumhuriyet Mahallesi ile HamMiye Mahallelerine bu 
yıl yapımına başlanacak okullar, İki okulumuzu rahatla 
tacak. Bu konuda gayretlerini esirgemiyen il Genel Mec 

-lisi üyelerine teşekkür etmek gerekir.
Nüfusumuzdaki doğal artış süreceğine göre, okul ve 

derslik konusundaki önemleri şimdiden almak uzak gö
rüşlülük sayılmamalı.

Manşette sevindirici bir haberi müjdeliyoruz. Gemlik 
imiz, eğretim yılı başında Anadolu Lisesine kavuşuyor. 
Bu konuda emeği geçen ANAP İlçe Başkanı Sayın Esat 
Cöskun'u da kutlarım.

Yabancı dille eğitim veern, okullara ailelerin ilgi göste 
mesi doğal. Şimdi, çocukldnmızın bu tür bir eğitim yuva 
sına kavuşması, bu okula giriş şansının artması mem- 
nuniyet verici. ıüm bunların yanında bir beklentisi ol
madan eğitim yuvalarının kurulması için arsa bağışlayan 
hayırsever vatandaşlarımıza ne ıkadar teşekkür etsek 
azdır.

Güzel Gemliklinize hizmet verenler unutulmazlar.

Belediye Başkanlığından 
Gemlik

İlçemiz “Hamidiye, Osmaniye, Hisar, ra Subaşı, Kay 
han, B. Pazarı, Orhaniye ve Yeni Mahalleleri muhtelif 

sokakları kaldırım inşaatı" (3) yapım işi 2886 sayılı ya 

sanın 81. maddesinin (a’ fıkrası hükümlerine göre 

16.8.1991 Cuma günü saat 14.00’de Emanet Komisyonu 

huzurunda ihale edilecektir.
1— İşin keşif bedeli 298.963.100 TL. olup geçici temi 

natı 9.000.000 TL. dir.%
2— İhaleye girmek isteyenlerin yapı tesis ve onarım 

işleri ihalelerine girme yönetmeliğindeki hükümler 
içinde İbraz edecekleri belgeleri ile müracaat etmeleri 
gerekmektedir.
z3— Bu işe cT e şartnameler Fen İşleri Müdürlü 

ğünde görülebilir.
4— İhaleye iştirak edecekllerin 1991 yılı Ticaret Odası 

belgesi, yapı araçları bildirisi, teknik personel bildiri 

si, mali durum bildi, .si, iş bitirme belgesi ile en az (B) 

gurubu müteahhitlik karnesini ibraz etmeleri şarttır.
5— İhaleye katılmak için son müracaat tarihi 16.8.991 

günü saat 12.00'e kadardır.
6— Posta île yapılacak müracaatlardaki gecikmeler ' 

dikkate alınmaz.

Av. Nezih DİMİLİ

Belediye Başkanı

I İ T A C AİN j
80YA SAHAYI ve Tatbikatı::

İ
© SATEN BOYA \

@ YAĞLI BOYA

© PLASTİK BOYA ;
| FASARİT İŞLERİ I

MÜESSESEIVIİZDE İTİNA İLE YAPILIR ;

< @ GÜVENLİ EKİP

| © TEMİZ /ŞÇİLİK

!: UYGUN FİYAT T j

! J TEL : ( 24 ) 27 98 41 !;

YEŞİL CAD. PERE BOYU UZUNOĞLU APT. 4/B BURSA •

GEMLİK SÜRÜCÜ KURSU
İlçemizde faaliyetini sürdüren Gemlik Sürücü Kursu, 

yapılan denetlemelerde bazı noksanları görülmesi üzeri
ne geçici olarak kapatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin geçeri batta 
içinde Sürücü Kursunda yaptığı incelemelerde, Gemlik 
Sürücü Kursunda yönetmenliklerin istediği bazı eksik 
tiklerin görülmesi üzerine, eksiklikler tamamlanasıya ka 
dar kursun çalışmalarına son verildi.

HİZMETLİ ARANIYOR

ÖZEL KÖSEOĞLU LİSESİNDE GÜNDÜZ ÇALIŞMAK 

ÜZERE HİZMETLİ ARANIYOR.

İsteklilerin aşağıdaki adrese müracaatları :

ÖZEL SONAY M.T.S. KURSU TEL : 10252 GEMLİK

KAYIP

Bursa Trafik Müdürlüğünden almış olduğum 40162 
nolu ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Serdar GÜRLE

KAYIP

Gemlik Trafik Bürosundan aldığım 16 ZC 466 plakalı 
vasıtamın plakasını kaybettim. Hükümsüzdür.

' Erdal AYDIN

SATILIK DÜKKAN

25 METRE KARE PAZAR CAD. 'CAMLICA SOK. NO. 9

SAĞLIK 
KÖSESİ

HAZIRLAYAN 
Dr. Ali özgür

Çocuklarda ilaç Bulanımı
Çocuklarda antibiyotik dozları hastalığın ciddiyeti ve 

çocuğun yaşı ve matüritesine bağlıdır. Tüm antibiyotik 
ler çocuk erişkin kilosuna erişinceye kadar mg kg bazı 
esas alınarak verilir.

Prematüre ve yeni doğan bebeklerde doz şemalan 
çocuğun yaşı organ sistemlerinin olgunluğuna bağlı 
olarak değişen dozları da kapsayan oldukça karışık şe 
malar olmaktadır. Her bebekte olgunlaşmanın derece: 
iie değişen c’stoksifikasyon ve ekskresyon hızı çok ö-, 
nemlidir.' Yeni doğen antibiyotik tedavisinde immaturi 
ter ve buna bağımlı alarak ’yetersiz detoksifikasyon ve 
atılım göz önünde tutulmalıdır. Genellikle bu faktörler 
prematürede term yeni doğandan daha da önemli rol 
oynamaktadır.

Yeni doğanda tedavi çeşitli şeflerde modifiye edilmek 
tedir. Hayatın ilk 2 haftasında parenteral tedavi hasta 
nıri böbreğinin olgunluğuna bağlı olarak daha düşük 
dozda ve daha uzun sürede verilmektedir. İlacın serum 
konsantrasyonu, yeni doğan ve prematürede büyük ço 
cuk ve erişkinden daha yavaş azalmaktadır. Bunun ne 
deni immatur veni, doğanda gdomeruler filtrasyon hızı 

' nln daha düşük olmasındandır. Prematürede kloramfeni 
kol gibi drogların detoksifikasyonu için gerekli enzim 
sistemleri yeterli olmadığından yüksek dozlarda kloram 
fenikol verilmeksinden kaçınılmalıdır. - Erişkinde toksik 
olmayan bazı antibiyotikler yeni doğan çocukta toksit 
yan etkilere neden olduğu için 'verilmemelidir. Örneğin 
sulfonamide albumindeki bilirubin bağhyan yerlere kom 
petitisyon yoluile bağlanmakta ve hiperbilirubineminin 
artmasına neden olmaktadır.

Gentamisin dozu için yaş çok önemli faktördür. Gen 
tamisin ekstrasellüler sıvı alanına dağılması nedeni ile 
7 günden.daha küçük bebeklerde doz seması 7-39 gün 
arası bebeklerden faklıdır.

Bu özelliklerden dolayı çocuklarda antibiyotiklerin etkin 
'liği ve toksisitesi yönünden doz ayarlaması İçin serum 
antibiyotik konsantrasyonlarını tayin etmek çok önemli 
dir.
* Hayırlı, günler.

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 

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

HAŞAN YAMAN

ARABA İLE TAKAS EDİLİR Tel : 10150 . . GEMLİK

KONGRE İLANI

Ata İlkokul ve Öğrencilerini Koruma Derneğinin bîrin 
ci olağan genel kurul toplantısı 25 Ağustos 1991 Pazar 

I günü saat 1500’öe Okul Salonunda yapılacaktır.
Gerekli çoğunluk sağlanmadığında ikinci toplantıda ek 

I seriyet aranmadan 1 Eylül 1991 Pazar günü aynı yer 
I ve saatte toplanacaktır.
I

YÖNETİM KURULU

i GÜNDEM:
I

1— Açılış ve divan oluşumu
2— Saygı duruşu
3— Çalışma raporunun okunması, aklanması
— Hesap raporunun okunması, aklanması
5— Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi
6— Dilekler ve İstekler
7— Kapanış.

SATILIK
Ilıca Cd. satıbk zeytin 

mağazası
350 m,2
130 ton Kapasiteli havuzu 

bulunan
150 m2 kullanım alanı olan 
zeytin deposu sahibinden 

satılıktır.
Müracaat : Tlf : 12048 -12417

SATILIK DÜKKAN

Tel : 16137-14479 GEMLİK

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

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 "

SEKRETER ARANIYOR

LİSE MEZUNU SEKRETER ARANIYOR.
25 METRE KARE PAZAR CADDESİ CAMLICA SOK.

TEL : 118 24 KAYHAN MAH. 1 Nolu Cad. GEMLİK
TEL : EMLİK ' NÖ. 9 TEL : 10150 GEMLİK



6 AĞUSTOS 1991 SALI

_ ejemükKÖRFEZ SAYFA a

Gençlik Kampları Cıvıl Cıvıl
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Gemlik Hasanağa ve 

Karacaali Gençlik Kampları cıvıl cıvıl.
29 Temmuz’da başlayan ve 7 Ağustos günü sona ere 

cek olan üçüncü dönem Hasanağa Orta Okulları arası« 
kız ve erkek 122 öğrenci katıldı.

Sabahları saat 8.00’de kalkarak sabah cimnastlği ya 
pon öğrenciler, kahvaltıdan sonra • istasyon çalışmalarını 
başlatıyorlar. Kamp ve Tesis Müdürü Nejdet Arı, öğren 
çilerin iki buçuk saat çeşitli spor etkinlikleri yanında, 
müzik,'resim ve el çalışmaları yaparak boş zamanlarını 
en iyi şekilde değerlendirmeyi öğrendiklerindi belirterek, 
çalışmalar hakkında şu biloileri verdi :

"istasyon .etkinliklerinden sonra 11.30-13.30 arası de 
nize girme etkinlikleri başlıyor. Bu aşamada yüzme bil 
meyen öğrenciler yüzme öğreniyor. Denizde ilk yardım, 
çevre temizliği yapılıyor. Değişik illerden gelen öğrenci

ler 10 günlük kamp döneminde yeni arkadaşlıklar kuru
yor. Dostluklar pekişiyor. Öğle yemeğinden sonra 15.30 
değin dinlenme başlıyor, 17.00’de gruplar arası spor ya- 
rışmaları yapılıyor. Voleybol, basket, masa tenisi, sant- 
raç gibi. Akşam yemeğinden sonra ise gece eğlencele 
ri düzenleniyor; Hergün en düzenli yatak seçilen öğren 
çiler ödüllendiriliyor."

Başbakanlık Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından 
planlanan ve yurdun değişik yerlerinden 5 devre halinde 
sürdürülen Yaz Kamplarına değişik branşlarda lisanslı 
öğretmenler rehberlik yapıyor.

Gemlik Hasanağa kampinda 11 liderin eşliğinde Bursa, 
Bilecik, Balıkesir, Ankara,. İstanbul, Zonguldak ve Bolu 
illerinden 122 öğrenci günlerini mutluluk içinde ge
çiriyor. •

Bursalı Gencin Cesedi
Ablasıyla günü birlik K. KumkTdata yakırrianmn yanma 

tatile giden Muzaffer Guteof (18j >n sularda kaybolan 
cesedi balıkçılar tarafından bulundu.

Pazar günü Bursa'dan Küçük Kumla Gûzei/cj 
sindeki Galip Konok'o ait pansiyonda kalan yakınlan 
Bayram Ayaz'ın yanına gelen Muzaffer Guteoy, gönbatı- 
mına doğru bir crkadaşryia birlikte serinlemek çr, 
nize girdi.

Kıyıdan yaklaşık 50 metre açılan iki arkodaşdaa geri 
dönüşte Muzaffer Gürsoy sularda çırpınarak batt. Yüz
lerce kişinin gözü önünde meydana gelen olaydan sonra 
iyi yüzme bilenler dalarak kaybolan genci aramağa baş 
ladıiar. Tüm aramalara karşın bir sonuç alınamadı. Bu 
arada güneşin batması, aroma çalışmalarını zorlaştırdı.

Gemlik'ten getirilen iki dalgıç, karanlıkta netice akımı 
yacaklarını belirterek aromalara katılmadılar.

Yakınlarını peirşon eden olay Kumla ve Bursa’da bû 
yük üzüntü yarattı.

TRT ye Anadolu Basını
Cahit ÇELEBİ

Anadolu Basın Birliği
Genel Sekreteri 

/
Her'nedense bizim TRT Anadolu ve Trakya'da yayınla 

nan gazeteleri Türk Basınından saymıyor. Varsa, yoksa 
İstanbul’da ve İzmir'de yayınlanan iki elin parmakları ka । 
dar az sayıdaki gazeteler.

Gelmiş geçmiş siyasi iktidarlar da aynı düşünce ile 
Türkiye’de İstanbul ve İzmir basım var görüyorlar.

TV birinci kanalında "Basında Kriz" programını hayret 
ve ibretle izliyoruz. Program yapımcısı ve sunucusu İs
tanbul'daki gazetecilerle, cemiyetlerin temsilcicfle 
riyle, sendikacılarla vede hükümet yetkilileriyle görüşü
yor, onların görüşlerini alıyor.

Türk Basınında gerçekten .bir kriz var mı, yok mu tar 
tışılıyor.

Unutulan ve her geçen gün gelişme çabası gösteren 
Anadolu Basınından konu edilmiyor.

Bize göre İstanbul’da boyalı basın olarak adlandırılan 
birkaç gazete ekonomik sıkıntıya düşmüştür. Bu sıkıntı 
da o gazetenin kendi bünyelerinden kaynaklanmaktadır. 
Bu birkaç gazete Türk Basını değildir.

İstanbul basınının yıllarıdır kâğıt indirimi, 'gümrük indi
rimi ve dolaylı yolllardan aldığı devlet desteği hiç ikonu 
edilmiyor.

Ne gazete sahipleri, ne çalışanları, ne de hükümetin 
bakanlan çok önemli bu konuya değinmiyor Türk Basını 
nasıl olmuş da bu büyük gazetelerden ibaret kalmış?

Türk insanının haber alma özgürlüğü sadece ve sade 
ce İstanbul’daki BabIali’ye nasıl bağlanmış?

Nüfusu 55 milyona ulaşmış Türkiye'mizde İstanbul, İz 
mir, Ankara dışındaki gazeteler -ve basın sektörü neden 
geri kalmış?

Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak kabul edilen 
"Basın" istenmese de Türkiye'mizin Erzurum’dan Edirne 

.sine, Adanc'sından Trabzon'una kadar varlıklarını binbir 
güçlükle devam ettiren yerel gazeteleri vardır vede var 
olacaktır.

Kamuoyu gelişen Türkiye'mizde artık sadece İstanbul 
bosınınca oluşturulmamakta, her yerel gazete kendi böl 
gesinde ağırlığını hissettirmektedir.

TV ekranında yerel gazetelerin kuruluşlarının veya tem 
silcilerine yer verilmemesi affedilmez bir hata olarak ka 
bul ediliyor.

Devletin Basın-Yayın .Yüksek Okullarından mezun olan 
gazeteciliği meslek olarak seçme hevesine kapılan, yılda 
2000 kişinin İstanbul, İzmir basıcında istihdam edilmedi 
de düşünülemez.

Demokraside gelişmiş ülkelere ve onların basın ’sektö 
rüne bakılmalıdır. Avrupa'da ağırlık yerel basındadır. Ye 
rel basın güçlendirilmeli, teknolojisi değiştirilmeli ve ye 
ni bir istihdam sahası yaratılmalıdır. İşte o zaman "Ba 
sında Kriz" olayı da yaşanmayacak ve halkın haber al 
ma özgürlüğü de temin edilerek okuyan sayısı artmış 
olacaktır.

Bugün Devlet Bakanlığı koltuğunda oturan Sayın İmren 
Aykut'un, Türk Basınını İstanbul, İzmir basınındann iba
ret olduğunu görmemesini, araştırmasını, en azından 
bugünkü Sayın Başbakan Mesut Yılmaz'dan sormasını 
bekliyor ve kendisinden önceki Bakan Akkaya'nın "Ana 
dolu Basınına 50 milyarlık kredi" sözünün hangi aşamada 
olduğunu sormak istiyoruz.

M

Belediyedeki Zimmet
YENİ GELİŞMELER |

Yolsuzluk ile ilgili olarak Belediye’de Hesap işleri Mü 
dürlerinden oluşan bir inceleme heyeti, Et Tanzim Satış 
Mağazalarının açılışından bugüne tüm evraklarını incele 
meye aldı.

Öğrenildiğine göre; Minibüs Garajı içinde bulunan 
ilk- Tanzim Satış .Mağazasını çalıştıran eski görevlinin 
hesaplârı düzgün çıktı.

Doktor Ziya Kaya Bulvarında 1987 yılında hizmete açı 
lan ve Mehmet Beyhan adlı görevli tarafından çalıştırılan 
mağazanın yazar kasasının beyninin kasa firmasınca a 
çılması üzerine büyük yolsuzluğun nasıl yapıldığı ortaya 
çıktı.

Mehmet Beyhan .adlı görevli, günde yanliz bir kez ka 
pamşta mgkinadan alınması gerekli (Z) raporunu günde 
üç’kez alarak, muhasebe-kayıtlarına yalnız son aldığı 
raporu sokarak yolsuzluğu gerçekleştiriyordu.
- Kasa Raporu ile Ziraat Bankasına giden görevliler; 
günlük satış tutarını. Belediye hesabına yatırdıktan son, 
ra, aldığı makbuzu Belediye Muhasipliğine kasa raporu 
ile teslim ediyordu.

Yolsuzluğun ortaya çıkışında Yazar Kasaların beyninin 
büyük rol oynadığını söyleyen ilgililerce belirtildi.

SUÇ DUYURUSU

Yazar kasa ve evraklarında yapılan incelemeler, sonu 
cu iki Et Tanzim Satış Mağazalarında zimmete geçirilen 
paraların 280 milyon lira olduğu saptandı. İnceleme Ko 
mitesince hazırlanan rapor ve suç duyurusu geçtiğimiz 
hafta cuma günü Cumhuriyet Savcılığına yapıldı.

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

*

*
*

Wİ

FATURA
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
ADİSYON
SEVK İRSALİYESİ
TAŞIMA IRSALYESI

* MÜSTAHSİL MAKBUZU
♦GİDER MAKBUZU

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

Gemlik'ten dün sabah saat 03 00'de'getirilen bir balık 
çı ekibi ağ atarak cesedi buldu.

Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Muzaffer Gûrsoy 
un cesedi yapılan otopside boğularak öldüğünü ortaya 
koydu.

Ailesine teslim edilen ceset Bursa'ya götürüldü.
Son günlerde denizde boğulmaların artması üzerine 

sahillerde ilk yardım ve kurtarma birliklerinin kurulması 
istemini yeniden gündeme getirdi.

SSK Dispanseri Hastaneye
Kurulduğu günden bu yana S.S.K. Dispanseri olarak 

kullanılan bina, yataklı hale dönüştürülüyor.
S.S.K Dispanserinin yataklı hâle dönüştürülmesi için 

yapılan başvurunun olumlu sonuç vermesinden sonra, 
Ankara'dan gelen heyet, binada inceleme yaptı.

İncelemelerden olumlu rapor verildiğini belirten ANAP 
İlçe Başkanı Esat Coşkun, ilk etapta Hariciye, Dahiliye, 
Kadın doğum, Diş ve Çocuk Sağlığı bölümlerinin açılma 
sının kararlaştırıldığını ve gerekli araç gejd|cin ^Jrşamba 
günü ilçemize getirileceğini söyledi. Coşkun, "S.S.K Has 
tanesi 22 Ağustos günü hizmete sokulacak şekilde ça
lışmalar başlatıldı. Zamanla kapasite ve bölümleri ço 
ğaltılacaktır” dedi.

S.S.K Hastanesinin açılmasıyla - ilçenin önemli sorunla 
rından birinin çözüme kavuşmuş olacağını ‘belirten Coş 
kun, "Böylece sigortalılarımız her hastalıklarında Bursa 
ya gidip gelmeden, sağlık sorunlarını kendi ilçelerinde 
görebileceklerdir” şeklinde konuştu.

Sigortalıların Devlet Hastanesi kurulasıya kadar çek
tikleri çile bitmişti. Sigortalılar bundan-sonra kendi te
sislerinde bakım ve tedavi görecekler.

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve 

Her Türlü
Basım İsleriniz İçin if g

Hizmetinizdedir.
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Genç Kızın İntihar
farından • -ayrı ı yaşayan Yıldız 
Yaşaroğlu, saat 9.00 sırala
nanda annesinin bakkala ek 
mek almak için dışarı çıktı- 
ğırda "Ölmek istiyorum" di
yerek oturdukları dairenin 
taraş katına çıkarak kendini 
sokağa bıraktı.

Başından ağır bir şekilde 
yaralanan Yıldız Yaşaroğlu, 
Gemlik Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. İlk bakımı burada 
yapılan genç kız Bursa Dev 
let Hastanesine kaldırıldı.

ALDATILDI MI?
Annesi ile babası ayn'ya- 

şayan ve babası bir süre ön 
ce ölen Yıldız Yaşaroğlu’nun 
intihar etmesine neden ola
rak değişik şöylentiler var. 
Onbeş gün önce Gemlik 
Emniyet yetkililerine başvu
run anne Hikmet Bilgin, kı
zının eve gelmediğini şikaye
tinde bulundu. Polis ve jan
darmanın yaptığı aramalar 
sonucu genç kızın Küçük 
Kumla’da bîr öğretmenin iş 
(ettiği pansiyonda bulunarak

ailesine teslim edildi.

Gemlik Devlet Hastanesi
ne sevk edilen Yıldız Yaşar
oğlu'nun kız olmadığı sap
tandı. Yıldız Yaşaroğlu’nun 
değişik erkeklerle ilişkiye 
girdiği öğrenildi. Salı günü 
ise Gemlik Savcılığına baş
vuran genç kız, kendisinin 
evlenmek vaadiyle kandırıldı 
ğını ve ihfal edildiğini iddia 
etti.

Savcılıkça yapılan soruş
turmada Yıldız Yaşaroğlu 
nu kızlığı 6 aydan daha ön
ce kendi rızasıyla kaybetti
ği ve değişik ilikşilende bu 
lunduğu saptandı.

Komşuları tarafından srk- 
şık ruhsal bunalıma girdiği 
ifade edilen genç kızın, bir 
ara kuran kursuna devam et 
tiği ve düzeldiği belirtildi. 
İntihar teşebbüsünün neden 
ninin genç kızın birlikte oldu 
ğu erkek tarafından kabul 
edilmemesi üzerine, bunalım 
sonucu olabileceği belirtili
yor.

A
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PARK GIDA PAZARI
Süper Fresh / Dondurulmuş
Gıda Çeşitlerini Getirmiştir.

HAZIR MANTI 
ENGİNAR
TON BALIĞI 
PATATES KIZARTMASI
KARİDES
ESKİ TRAKYA
ESKİ TRAKYA

OKAN

PİZZA 
SUDAK BALIĞI 

KALAMAR 
MİDYE ETİ 

MİLFÖY HAMURU
B. PEYNİR
KAŞAR PEYNİR

ESKİ MAĞLIÇ PEYNİR 
KAHVALTILIK TERE YAĞ 
PASTIRMA
SALAM
SUCUK
SOSİS
GÜNLÜK TAZE KÖY YUMURTASI

ET VE SÜTLÜ MAMULLERİYLE
Sayın Gemük’lilerin Hizmetinde Olmaktan

Gurur Duyar

t

TOSUN
PARK GIDA PAZARI
DEMİRSUBAŞI MAH. GAZİNO SOK. NO. 49 (PARK KARŞISI) TEL : 13602 GEMLİK

Körfezin ve Balıkçının Kuruluşu İçin tl Ele
Demir kapılar
a Kemal Atatürk Kordonu

nun giriş ve çıkışını kontrol 
etmek amacıyla kullanılan 
demir kapılar yenileniyor.

Daha önce kullanılmakta 
olan demir kapıların kullanış 
şız ve deforma olması nede 
niyle,. yenilenmesine karar 
verildi. Kapıların yapımı hak 
kında -bilgi veren Gemlik Be 
tediye Başkanı Nezih Dimili, 
kullanılan profillerin Borusan 
Firması tarafından verildiği

ni belediye işçileri tarafın
dan monte edildiğini söyledi. 
Dimili, "kapıların yüksek ol
ması ve daha sağlam yapıl
ması kullanıma rahatlık geti 
recek. Daha önce zincirlerle 
kilitlemek zorunda kaldığı
mız kapılan, şimdi kendi ki
litleriyle kapatacağız. Böyle 
ce vatandaşlar, kordonbo- 
yunda daha rahat gezebile
cekler" dedi.

İnönü
mızdeki iki başlılığın ortadan 
kalkacağına inanıyorum. De 
mokratik yarış kurultayda 
sona erdi. Sayın Baykal’ın 
ve onu destekleyen arka
daşlarımızın bu yarışı kurul
tayda bırakacağını umut edi 
yoruz" dedi.

Kurultay öncesi SHP’yi bö 
lûp içinden başka bir parti
nin doğması için provaların 
yapıldığının düşünülmüş ola 
bileceğini de belirten SHP 
Gemlik İlçe Başkanı "Artık, 

iç mücadelelerle değil dışa 
dönerek halkımızın sorunla
rıyla uğraşmanın zamanıdır. 
Halkımız SHP'den iktidar 
olmayı bekliyor" şeklinde ko 
nuştu.

1 Ölü | Yaralı 
kozasında Gökhan Şeker 
(22) adlı şahıs öldü.

Cuma gecesi saat 24.00 
sıralarında Küçük Kumla’dan 
Gemlik'e gelmekte olan Gök 
han Şeker yönetimdeki 16 
LC 694 plakalı özel oto, kar 
şı yönden gelen Kaya Sert- 
kaya’nın kullandığı 16 T 
5031 plakalı taksi ile çarpış 
tı.

Kazada, özel araç şoförü 
Gökhan Şeker, Tarık Bala
ban ve Özkan Şeker Gemlik 
Devlet Hastanesine kaldırıl
dı. Burada yapılan ilk teda
viden sonra, Bursa Tıp Fa
kültesine gönderildiler.

Gökhan Şeker, (kaldırıldığı 
Bursa Tıp Fakültesinde ölür 
ken, Tarık Balaban ve Öz

kan Şekerim durumlarının 
ciddiyetinin sürdüğü öğrenil 
di.

Birliğin 
haberinde; Gemlik Askeri Ve 
teriner Araştırma Enstitüsü 
ve Eğitim Merkezinin kaldın 
lacağı konusunda yapılan 
yayın üzerine Hara Komuta
nı Kıd. Alb. Özkan İlik "ha 
berim Yok" dedi.

"Hara'nın kapatılması 
nın yanlış bir haber olabile
ceğini söyleyen Kıd. Alb. Öz 
kan İlik, "Şu anda bize yeni 
atamalar yapılıyor. Kapanla- 
cak tesise yatırım ve atama 
yapılmaz" dedi.

Jandarmaya 
mutanlığına yeni atama ya 
pildi,

İlçe Bölük Jandarma Kara 
kol Komutanlığına Astsubay 
Üstçavuş M. Arif Gişi geti
rilirken, Hakkari Çukurca' 
dan Astsubay 'Çavuş Zafer 
Demir'de Armutlu'ya verildi.

Gemlik Kaymakamı Coş
kun. Ertürk, Belediye Başka
nı Nezih Dimili, İlçe Tarım 
Müdürlüğü yetkilileri ve 
Gemlik'ti balıkçıların katıldı
ğı toplantıya davet edilen si 
yasi parti temsilcileri, sana
yiciler gelmedi!

Su Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Mehmet Aydın, top 
lantıda yaptığı konuşmada, 
6 ay süren yasakların balık
çıyı kaçak avlamağa ittiğini, 
trol ve algarnanın yanında, 
tarağın da balık neslini yok 
ettiğini belirterek şunları 
söyledi :

''Balıkçılar darmadağın 
bir durumda. Sorunlarımıza 
sahip çıkan yok. Sesimizi il
gililere duyurmak zorunda
yız. Su ürünleri yasası yan
lışlıklarla dolu. Bu yasanın 
gerçekçi olarak düzeltilme
sinde yarar var. Gemilik 
Körfezinde 1965 yılından be

Vali Gemlikte
Gemlik'e gelerek. Kaymakam 
lık ve Belediye’de inceleme
ler yaptı.

Vali Çakır, saat, 9.30’do 
Gemlik Kaymakamı Coşkun 
Ertürk'ü makamında Ziyaret 
etti. İlçenin sorunlarını öğren 
di. Daire amirleriyle tanıştı.

Daha sonra Belediyeye gi 
den Vali Belediye Başkanı 
Nezih Dimili'yi ziyaret etti.

Gemlik'ten Umurbey'e ge
çen Vali Çakır, Belediye Baş 
kanı. Pars Dönmez’! ziyaret 
ettikten sonra Bayar Müzesi 
ni gezerek şehirden ayrıldı.

SATILIK ZEYTİNLİK

BURSA YOLU SANAYİ SİTESİ KARŞISINDA (Karanlık 

Dere) MEVKİİNDE 5 DÖNÜMLÜK İÇİNDE 130 ZEYTİN

TEL : 20963 GEMLİK

ri trol ve algarna yapılıyor, 
ları da yapmalı. Konuyu gö 
Önce biz balıkçılar davamı
za sahip çıkalım. Bir yan
dan algarra bir yandan trol, 
öbür yandan tarak balıklara 
yumurta bırakacak yer kal
madı. Sonunda dört yanı de 
nizle çevrili ülkemizde ithal 
balık yer olduk."

Deniz kirliliğinin balık nes 
linin yok olmasında en bü
yük etken olduğunu da söy 
leyen Aydır», "Balıkçılığımıza 
ve denizlerimize sahip çık
mazsak, çocuklarımıza ken
di balığımızı yediremiyece- 
ğiz. Hem biz hem ulusumuz 
kaybedecek" dedi.

ARITMALAR KURULUYOR 
Gemlik (Kaymakamı Coş

kun Ertürk, toplantıda yaptı
ğı konuşmada yasak avlan
ma ile eldeki olanaklar da 
bilinde mücadele edebildik
lerini, bunun yanında asıl so 

Gemlik
Polisine 
Minibüs

Gemlik Emniyet Müdürlü 
ğüne tahsis edilen 1991 mo 
del Ford marka minübüshiz 
mete girdi.

Gemlik Emniyet Müdürlü
ğü yetkilileri yeni alınan mü 
nübüs ile birlikte araç sayı
sının üçe çıktığını belirterek 
aracın polisin daha rahat ve 
daha hızlı görev yapmasını 
sağlayacağını söyledi.

Yeni minibüs İl Emniyet 
Müdürlüğünden gönderildi.

İZNİK GÖLÜ KENARINDA 

HER AKŞAM PİYANİST ŞANTÖR

Erdem Bayraktar 
, EŞLİĞİNDE

Rahmi Baba 
Restaurant'ta 

TAZE BALIK — SICAK — SOĞUK MEZELERİ 

VE İTİNALI SERVİSİYLE HİZMETİNİZDEDİR.

Tel : (2564) 1282

RA-BA TURİZM LTD. ŞTİ

Dutluca Köyü — ORHANGAZİ

runun denizlerdeki kirlenme 
nin önlenmesi olduğunu söy 
ledi. Coşkun Ertürk, şöyle 
konuştu :

"Yasaklara göre yapılan 
kontroller yeterli ‘değildir. 
Ancak, balıkçılar olarak ko
nuya sizin sahip çıkmanızda 
yarar vardır. Gemlik Körfe
zinde 4 yıl önce çıkan balık 
bugün yok. Bunun nedenle
rinden biri de trol, Çigan'a
dır. Gemlik Körfezinin kirlen 
mesi yalnız Gemilik’! i terin su 
çu değil. Körfeze atık bıra
kan Orhanggzi, İznik, Mudan 
ya, Karacabey ilçeleri de 
körfezi kirletiyor. Körfezin 
kirliliğinin önlenmesin yolu 
ise sanayi tesislerinin arıt
ma tesisleri kurmalarından 
geçer. TÜGSAŞ ile BİSAŞ 
kuruluşları ortaklaşa arıtma 
tesisi kuruyor. Bazı firmalar 
kurdu. Bunu atığını körfeze 
bırakan öbür sanayi kuruluş 

reve yeni başlayan Valimize 
'ileteceğim."

Toplantıda konuşan Balık 
çılar Derneği Hüseyin Dinç 
de hükümetin ve Bakanlığın 
balıkçının 8 yıl-gerisinde kol 
dığını söyledi. Dinç, 1984 yı
lında İzmir'de yapılan bir 

toplantıda tekne yapımına 
sınır getirilmesini istedikleri 
ni, buna kulak verilmediği 
m, aradan geçer bunca zo 
mandan sonra yasakların ye 
ni konduğunu belirterek, "İş 
işten geçmiştir. Binlerce ye
ni tekne yapılmış, balıkçı 
bankaya borç batağına itil
miştir. Şimdi yasak neye yo 
rar” şeklinde konuştu.

Su Ürürleri Kooperatifi 
toplantısında, Gemlik Körfe
zinde bulunan 9 balıkçı koo 
peratifinin birleşerek bir t>- 
lik kurması da karara bağ
landı.
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Esat Coşkun Ankara’daki Temaslarını iamamladı

finnslalu Lisesi
• \

• ANKARA'DAN DÖNEN ANAP İLÇE BAŞKANI ESÂT 
COŞKUN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YETKİSİLERİY

LE GÖRÜŞTÜ. ANADOLU LİSESİNE KURULACAK 

LABRATUVARI YAPACAK İŞ ADAMININ TÂÂHHÜT 

YAZISINI İLGİLİLERE VERDİ.

9 ŞARTLI ARSA BAĞIŞLAYACAK HAYIRSEVER GEM- 
LİK’Lİ İÇİN BAKANLIKTAN KESİN SÖZ ALINDIĞINI 

BİLDİREN COŞKUN, "TİCARET LİSESİNİN TAMAM 
LANMASI İÇİN EK ÖDENEK İSTEDİK. EK ÖDENEK 
YETİŞMEZSE ANADOLU LİSESİ GEMLİK LİSESİNİN 
ÜST KATINDA BU ÖĞRETİM YILI AÇILACAK" DEDİ.

1991-92 öğretim yılında 
Gemlik'te açılması istenen 
Anadolu Lisesi için Milli Eği 
tim Bakanlığından kesin söz 
alırdı. Ankara’dan .-.dönen A-

cak Anadolu Lisesi için biz
den iki labratuvann birinin 
Gemlikliler tarafından karşı 
■anmasını ve okul yeri için 
arşa bağışlanmasını istedi.

Arsayı bağışlayacak şahış 
da okulun bu yu öğrenime 
girmesi şartı ile bağışı yapa 
cağı sözünü verdi. Ankara 
ya giderken labratuvarı ya

pacağımızı taahüt eden bir 
yazı verdik. Bakanlıktan da 
okulun bu yıl açılacağına 
dair yazı aldık. İş arsa ba
ğışına kaldı."

NAP İtçe Başkanı Esat Coş
kun, Bakanlığın istediği lab 
ratuvor taahhüdünü verdikle 
rini söyledi.

ANAP İtçe Başkam Esat 
Coşkun'unr girişimleri sonu
cu geçtiğimiz •haftalar Milli 
Eğitim Bakanlığından gelen 
Müfettişler, ilçede açılması 

istenen Anadolu Lisesi içir 
yer aramış ve Ticaret Lisesi 
olarak'kultanrlan bina bu iş 
İçin uygun bulunmuştu.

1991-92 öğretim yılına ye 
tiştirilecek otan Gemlik Ana 
dolu Lisesinin kuruluş hazır
lıklarını hızlandırmak için 
Ankara’ya giden ANAP İlçe 
Başkanı Esat Coşkun, 3 
derslik, iki labarotuvar ile a 
çılacok hazırlık bölümünde 
108 öğrencinin öğrenim göre 
ceğini belirterek şunları söy 
İdî :

"Bakanlık yetkilileri açrla-

Gemlik Su Arıtma Tesislerini 
Babalarını yaraladılar

basan Ağabey ve Enişte

i KARDEŞİNİ SİLAH ZORUYLA KAÇIRDI
Gemlik Belediyesine ait 

Haydariye köyü yolunda bu 
lunan su arıtma deposunu 
basan Tunay Türkan ve e- 
niştesi Seyfi Yalva, babaları 
Ali Türkan’ı tüfekle yaralıya 
rak, kız kardeşleri Gülcan 
Türkan’ı (19) zorla kaçırdı
lar.

Geçtiğimiz hafta çarşam
ba günü saat 22.05 sıraların 
da aşın alkollü olarak baba 
birim bekçilik yaptığı Küçük 
Kumla Haydariye Köyü ara 
sında bulunan Su Arıtma Te

Marmosan’da Grev
Marmbsan Mermer Sana- 

işvereni ile Çimse-İş Şendi

22 AĞUSTOS GÜNÜ BAŞBAKAN AÇACAK.

SSK Hastanesine Aletler Geldi
• GEMLİK SSK DİSPANSERİNİ HASTANEYE HASTANE 

YE DÖNÜŞTÜRME ÇALIŞMALARI TAMAMLANMAK 
ÜZERE 22 AĞUSTOS GÜNÜ BAŞBAKAN MESUT YIL 
MAZ TARAFINDAN AÇILIŞININ YAPILMASI BEKLE
NEN HASTANE İÇİN ÂLETLER GELDİ;

• 47 YATAK KAPASİTELİ OLACAK HASTANEDE DÂHİ
LİYE, HARİCİYE, ttŞ VE KADIN DOĞUM HASTALIK
LARI POLİKİUNİKLERİ YER ALACAK.

Gemlik Sosyal Sigortalar Kurumuna ait Gemlik Dispan 
serînin yataklı hastaneye dönüştürülmesi için yapılan ça 
lışmaior hızla devam ediyor. Açılacak bölümlerde ve has 
tanede kullanılacak alet edevat geldi.

Uzun yıllardan beri ilçedeki sigortalıların özlemle bek 
lediğı hastanenin açılış hazırlıklarının duyulması SSK'lılar 
arasında sevinç yaratırken-; ilgililer de açılışın 22 Ağus
tos günü Bursa'ya gelecek olan Başbakan Mesut Yılmaz 
ın yapması için çatışmalarını yoğunlaştırdılar.

Geçtiğimiz günlerde Burea'dan ilçemize açılacak SSK 
Hastanesi için ameliyat masası, ameliyat aletleri, yatak, 
dr/an, paliklimltferde kullanılacak demirbeşlar geldi. İstik 
lal Caddesindeki Dispanser binasına yerleştirilen araç 
tonn düzenlenmesine başlandı,

22 Ağustos Perşembe günü açıfoiok olan SSK Hastane 
sinde Dahffiye, Hariciye, Diş, Kadın Hastalıkları ve Do
ğum poliklinikleri bulunacak.

sislerine gelen Tunay Tür
kan (26) ve eniştesi Seyfi 
Yalva, babalarının kaldığı 
lojmanın kapısını çalarak i- 
çeri girdiler.

Kız kardeşi Gülcar’ı kendi 
leri ile birlikte Karacabey'e 
gelmesini isteyen ağabey, 
babasından olumsuz cevap 
alınca tartışma çıktı. Tartış
ma sonunda damadı ve oğ
lu tarafından tartaklanan 
bekçi Ali Türkan, daha son
ra oğlunun kullandığı otoma 
tik tüfek He ayağından yara

landı.
Gemlik Devlet Hastanesi

ne kaldırılan Ali Türkan’nın 
bacağındaki saçmalar çıka
rıldı. Baba Türkan, hastane
de yaptığı açıklamada olayı 
şöyle anlattı :

"Oğlum ve damadım gece 
saat 22.00 sıralarında sar- 
ölarak evime geldiler. Kızım 
Gülcan'ı Karacabey’e götü- s 
receklerini söylediler. Ben, 1 
neden götüreceklerini sor- I 
dum. Onlar, ısrarla götürece |

Devamı Sayfa 4’te j

var İşletme çalışıyor
kası arasında başlayan top
lu sözleşme görüşmelerinin 
olumsuz sonuçlanması üze
rine* işyerinde grev başladı.

Bir‘süreden beri Çlmse-İş 
Sendikası ile Marmosan iş 
vereni arasında sürdürülen 
toplu sözleşme görüşmele
rinde anlaşmanın sağlanama 
sı üzerine, sendika işyerine 
grev kararım astı. Askı süre 
sirde anlaşma sağlanama
yınca, geçtiğimiz hafta per
şembe gûnû 20 işçi greve 
başladı.

Devamı Sayfa 3’te

Açılışı Vali Çakır yaptı.

Kurtul Köyü 
Otomatik Santrala
Kavuştu

Kurtul Köyü otomatik sant 
ralı Vali Erol Çakır tarafın
da nhizmete sokuldu.

Yapımı bir süre önce ta
mamlanan 256 abonelik oto 
matik telefon santralının a- 
çılışında konuşan Bursa Va-

Devamı Sayfa 4’te

Yakın Evlilik Kurbanı
Gözü Kulağı Parmaklan 
olmayan çocuk 1 gün yaşadı 
• GEMLİK DEVLET HASTANESİNDE ZİYNET POLAT

ADLI KADIN, ÇARŞAMBA £ÜNÜ SABAHA KARŞI GÖ 
ZÜ, KULAĞI, PARMAKLARI OLMAYAN VÜCUT DERİ 

Sİ GELİŞMEMİŞ, YEDİ AYLIK BİR ERKEK ÇOCUK 
DÜNYAYA GETİRDİ.

@ YAKIN EVLİLİKTEN DOLAYI OLDUĞU SANILAN KA 
LİTIMSAL BOZUKLUKLAR NEDENİYLE KONJENİ 
TAL ANAMALİli’ DOĞAN BEBEK ANNESİNE GÖSTE 
RİLMEDİ. TİP LİTARATÜRÜNE GEÇECEK OLAN BE 
BEK BİR GÜN YAŞADI.

Gemlik Devlet Hastanesinde 21 yaşındaki Ziynet Polat 
adlı kadın, gözü; kulağı, parmakları olmayan ve vücut 
derisi gelişmemiş bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Be
bek bir gün sonra öldü.

Doğum sancıları ile Gemlik Devlet Hastanesi Kadın Do 
ğum ‘Servisine yatırılan Ziynet Polat, çarşamba günü sa 
baha karşı ‘saat 02.30 Sıralarında 1 kilo 700 gram ağır 
lığında 49 söntim büyüklüğünde bir erkek çocuk dünya 
ya getirdi? Nöbetçi ebe Sevginur Genç’in yalnız başına 
yaptığı doğum normal geçti.

Amca oğlu TÜGSAŞ fabrikasında işçi olan Medeni Po 
malili öoğan bebeği gösterilmedi- Baba Medeni Polat ve 
madımi.mBebek Tıp tabiri ile Konjenital Anomalili yani 
lat ile bir yıl önce evlenen genç anneye, konjenital ana 
aile yakınları bebeğin durumunu görünce uzun süre da 
yı kabullenmediler.

İç organları düzgün olan bebek ailesini teslim edildi. 
ENDER RASTLANAN OLAY

Gemlik Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dok 
tor Teoman D'umlu, bu tür bir olayla ilik kez karşılaş 
tığınrıbelirterek şunları söyledi :

"Bu doğum tıpta ender rastlanan olaylardan biri. Yfr
Devamı Sayfa 4’te

Hayret Bir Fırın 700 biraya Ekmek Satıyor

Ekmek Rekabeti Halka Yaradı
Yazısı Sayfa 3’te

Cuma günü Topbaşı yapıyorlar

Gemlikspor Sezonu Açıyor
Yazısı Sayfa 3’te

Feci Kaza Ucuz Atlatıldı

Atamer Tesislerine Uçuyorlardı
Küçük Kumlaı’dan Gemlik’e gelmekte olar özel oto A 

tamer Turistik Tesisleri yakınlarından 80 metre aşağıya 
yuvarlandılar!

Devamı Sayfa 3’te

Açık kalp ameliyatı olmuştu.

Küçük Hatice 
Evine Döndü

Doğuştan kalbi delik olan 
Gemlik Gazi İlköğretim İlko
kulu öğrencisi Hatice Dlnçer 
(10) başarılı bir şekilde ame 
fiyat olduğu Haseki Hastane 
sinden taburcu edilerek evi
ne döndü.

Devamı Sayfa 4'te

Gemlik 'Belediyesi Parke 
Taşı İmalathanesi Fabrika 
gibi.

Gemlik’iri tüm . 
yolları parke taşı 
kaplanıyor

Gemlik Belediyesi Parke 
Taşı Yapım Şantiyesinde iki 
yılda 2 milyonun üzerinde 
beton parke taşı imal edildi.

İlçe girişinde bulunan li
man sahasındaki belediyeye 
ait imalathanede iki yıldan 
beri devam eden imalatla il 
çenin tüm cadde ve sokakla

Devamı Sayfa 3’te

(î TAŞI GEDİĞİNE

Sayın Fazıloğlu’na
ATAN DİLEMİŞ) DEMİŞ YÜKSEL 

t) TANRI KABUL ETMİŞ, OLMUŞ HAKİM 
Â UĞRAŞIN HAKYOLDA HAKLI; HAKSIZ KİM? 

« VİCDANINA- HÜKMEDEN KİTABI KADİM; 
V O'NU SEVEN'ONDAN KORKANDIR ADİL 
7^ TESİR ETMEZ CAFCAFU SÖZ, ÇOK KONUŞAN DİL. 
(| BİZLER SİZİ ÖYLE TANIYIP BİLİYORUZ 

0 TANRI ADINA OLAN GÖREVİNDE BAŞARILAR 

/s DİLİYORUZ.
İLAHİ AŞK İLE ATIYOR KALBİNİZ GÜP-GÜP 

fj GÖNÜLDEN DUALARIMIZLA SANA KOMŞU OLDU 

A HZ. EYYÛP
İ? GÜLE GÜLE FAZLIOĞLU YÜKSEL 

V DÖN, DOLAŞ BİTSİN GÖREV, ARAMIZA GEL'. 0 ı i ı« Jnan Jamer
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KÖRFEZ SAYFA 12

KONGRE İLANI

S.S. örnek Sigortalılar Yapı Kooperatifinin olağan ge 

nel kurul toplantısı 18.8.1991 günü saat 11.00’de Cumhu 
riyet mh. Örnek Sitesi toplantı salonunda yapılacağın
dan bütün üyelere duyurulur.

GÜNDEM:

1— Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2— Kongre divanı seçimi
3— Tasfiye kurulunun faaliyet raponurun okunması 
4— Tasfiyenin sonuçlandlrıldığı hakkında görüşme ya 
pılıp genel kurulca tasfiye sonu kapanış kararının 
alınması
5— Kooperatif evraklarının teslim edilecek kurum ve 
kişinin tesbiti hakkında karar alınması
6— Dilek ve kapanış.

TASNİF KURULU 

. Ali ALTINTAŞ Salih CÖMERT

9 İLE YENİ 
ANADOLU 
ÖĞRETMEN LİSESİ

ANKARA (BYE) Milli Eğitim Bakanlığınca 1991-92 öğ 
retim yılı başında faaliyete geçmek üzere 9 ilde 9 yeni 
Anadolu öğretmen Lisesi açılacak. Böylece Anadolu öğ 
retmen Liselerini Türkiye genelinde sayısı 47‘der 56’ya 

ulaşmış olacak.
Yeni Liseler, Kırşehir, Adıyaman, Tokat, Çankırı ve Gi 

resun'un il merkezlerinden, Aydın’ın Nazilli, Bursa’nın \ 
Mustafa Kemal Paşa, Ordu'nun Ünye ve Zorduldak’ın 
da merkez ilçesinde hizmete girecek.

Liseler, şimdilik 36’şar kişilik birer hazırlık şubesinden 
oluşacak. Bu okullarda İngilizce öğretim yapılacak. Yatı 
lı ve gündüzlü öğrenci bu okullarda, yatılı olaraK erkek 
öğrenciler öğrenim görebilecek. Bu okullara ön kayıt 
yoluyla 324 öğrenci alınacak. Adaylar, önkayıtlarını 9-10 
Eylül 1991 tarihlerinde yaptırabilecekler. Kesin kayıtlar 
ise puar sıralamasına göre 11-12 Eylül 1991 tarihlerinde 

gerçekleştirilecek.
Anadolu öğretmen liselerinde bir yılı hazırlık olmak 

üzere 4 yıl öğrenim görülüyor. 1990-1991 yılında Anado 
lu öğretmen liselerinde 4189 öğrenci öğrenim gördü. Bu 
öğrencilerin birinci kanaat dönemi başarı oranı yüzde 
84 olarak gerçekleşmişti.

BAG-KUR ECZANE
AÇABİLECEK

ANKARA (BYE) Bağ-Ku?un eczane açmasında herhan 
gi bir hukuki sakınca bulunmadığına karar verildi.

Danıştay Birinci Dairesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bokanlığı'nın başvurusu üzerine, Bağ-Kuriun kendi sigor 
tahtan ve hak sahiplerinin teşhis ve tedavisi için sağ 
lık kuruluşlarınca yazılacak reçeteleri karşılamak üzere 
eczane açmasında hukuka aykırılık bulunmadığına karar 
verdi. *

Çalışma Bakanlığı'nca Danıştay'a yazılan yazıda. Bağ 
Kur yönetim kurulunun, kendi sigortalılarına hizmet ver 
mek üzere eczaneler açmaya karar verdiğini belirterek, 
Danıştay'dan iştişari görüş istendi.

Danıştay Birinci Dairesi bir hastalığın önlenmesi ya 
da iyileştirilmesi ilaç ve iyileştirme .vasıtalarının sağlan 
ması zorunlu bulunduğuna göre, eczanelerin de bir sağ 
lık kuruluşu olduğu yadsınamaz gerekçesiyle kurum 
kaynaklarının savurganlıklar uzak, tutumlu bir biçimde 
kullanılması içir eczane açmak suretiyle ucuz ilaç sağ 
lamanın, uygun hatta zorunlu bulunduğunu belirtti.

TRAFİK BAŞIBOŞ, YOLLAR DELİK DEŞİK,,,

Gazhane
Caddesine 10
Aydır Su 
Bağlanmadı

İlçenin ikinci ana yolunu oluşturan Gazhane Caddesi 
re geçen yıl Kasım ayında su şebekesini yenilemek için 
açılan çukurlar aynen duruyor. Ticaretin geliştiği bu cad 
dede, trafik keşmekeşi hiç bitmiyor.

Belediye yetkililerinin iki ayda şu şebekesini değiştir 
mek için açılan çukurların kapatıldığını ve evsel bağlan 
tıların yapıldığım söylüyorlar. Ancak, Gazhane Caddesi 
1990 yılı Kasım ayında kazılarak ana su şebekesi geçi 
rildi. Aradan 10 ay geçmesine karşın, evsel bağlantıla 
rın yapılmadığı bu caddede, .yollar ise delik deşik.

Araç sahipleri, "zorunlu kalmadıkça bu caddeye gir 
mek istemiyoruz, hem trafiği düzensiz hem de yollar 
delik deşik. Belediye neden bu cadde ile ilgilenmiyor 
bilemiyoruz” şeklinde konuşuyorlar.

Kurban Bayramı öncesi PPT önünden başlayarak Ö-. 
mürlü Pastanesine kadar asfatları yamanan yolların, bu 
ı*oktadan 1 nolu aralığa kadar olan bölümünde büyük 
çukurlar var. Aynı yerde bulunan bir sanayi kuruluşu 
nun çıkardığı atıkların caddeye verilmesi ise çevre sa 
kinlerini çileden çıkarıyor. Caddede oturan sakinler, Be 
lediyenin ilgisizliğinden şikayetçiler.

Kahvanelere Adisyon 
Zorunluğu

Kahvehanelere adisyon kullanma zorunluğu getirildi.
Maliye Bakanlığı'nın tebliğine göre yazar kasa bulun 

mayan kahvehaneler 1 Eylül 1991 tarihinden itibaren a 
disyon ■ kullanacakları

Yazar kasa kullanmayan kahvehanelerin hasılatı adis 
yon tipi perakende satış fişleriyle belgelendirilecek.

Kahvehane işleticisi, yazar kasa kullanan mükellefler 
bu işletmelerindeki satışlarını yazar kasa fişiyle/belge 
lendireoekler.

Tebliğe göre kahvehanelerde dip koçanlı perakende 
satış fişi kullanımı 10 Eylül'den geçerli olmak üzere 
kaldırıldı.

T AC A N
BOYA SANAYİ ve Tatbikatı

• SATEN BOYA

• YAĞLI BOYA

> PLASTİK BOYA

O FASARİT İŞLERİ 

MÜESSESEMİZDE İTİNA İLE YAPILIR

O GÜVENLİ EKİP

• TEMİZ İİŞÇİLİK 

UYGUN FİYAT

t

TEL : ( 24 ) 27 98 41

YEŞİL CAD. DERE BOYU UZUNOĞLU APT. 4/B BURSA

SAĞLIK.
KÖŞESİ

a

HAZIRLAY 
Dr. Ali Özgür

Enuresis (Yatağını Islatma)
Çocukların gece yatağına idrar yapmasıdır. İdrarianm 

daima, geceleri kaçırırlar. Gündüzleri nadiren meydana 
gelmektedir.

İdrar yapma bir refleks aktır. İki buçuk yoşlannda an 
cak beyin kontrolü başlamaktadır. İdrar yapma şuurlu 
kontrol edilebilen bir duruma gelmektedir. Bu kontrol za 
yıf olduğundan, çocuk üç yaşına kadar ara sıra yatağı 
nı ıslatır.

Alıştırma ile isteğe bağlı kontrol mekanizmasına tesir 
edilebilir. İdrar yapma normalden erken bir zamanda da 
hi evvala gündüzleri, sonra da geceleri kontrol altına 
alınabilir. Üç ygşından sonra idrar yapmayı kontrol eai 
lememesi normal değildir

Yatağını ısıtma puberte döneminde birden azalabilir. 
Çok seyrek olarak evleninceye kadar devam etmektedir.

Yatağını ıslatma zaman zaman olabilir. Birkaç hafta a 
zalır, sonra tekrarlar. Aslında organik bir hastalık değil 
fonksiyonel bir bozukluktur. Çocuğa idrarını tutma öğre 
tilmemiş, idrar yapma kortrolu ihtiyaç haline getirilme 
miştif. Çocuk idrarını kontrol etmek için lüzum hisset . 
mez ve gayret sarfetmez. Bu sebep faktörlerin en ö 
nemlisidir.

Uykunun ağır oluşu bir sebep değildir. Ancak çocuk 
çok oynar ve fazla yorulursa mesane dosalsa da gece 
uyanamcz. Çocuğun ilgi isteği bir faktördür. Kardeşleri 
ne muhtelif sebeplerle daha fazla alaka gösterilmesi 
çocukta aşağıçocukta aşağıık kompleksi yaratabilir. Bu
nun neticeleri, kardeşini hırpalamak, anormal haraketler, 
veya altını ıslatma şekillerinde aksedebilir. Yatağını ısla- 
tanarın ekseriya problemleri vardır. Ebeveyin uygunsuz 
hareketi fena bir durum yaratabilir. Çocuklarda huzursuz
luk, emniyetsizlik, ruhi gerginlik ve fena alışkanlıkların 
meydana gelmesine npden olmaktadır. Yatağını ıslatma 
bunlardan biridir!

Fazla su içmek, veya yatarken idrar etmek, yatağını ıs 
latma .sebebi olabilir. Yatağını .ıslatma çok seyrek organik 
sebeplerden meydana gelmektedir. Organik bozukluklar
da sebebin ortadan kaldırılmasıyla yatağını ıslatma azal 
maktadır.

Yatağını ıslatma durumu kimi çocuklarda aniden azalır. 
Ancak- çocuğu moral bakımından güçlendirmek için erken 
tedavi doğrudur. Tedavinin hedefi nedenlerin yok edilme
sidir. ç

Huzurlu yarınlar dileğiyle.

Gemlikliler Müjde
Seçkin firmaların ürünle-

a

riyle hizmetinizdeyiz
ÇATAK GİYİM
Sizin Mağazanız

Alî Çatak ve Oğulları

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

FAAL DURUMDA DÜKKAN 
DEVREDİLECEKTİR.

KAYIP

Bolu Nüfus Müdürlüğünden aldığım hüviyetimi ve Bur 
sa Valiliğinden aldığım silah taşıma ruhsatımı kaybettim.

Hükümsüzdür -

Hafit YILMAZ

KAYIP

Gemlik Tekel Müdürlüğünden almış olduğum 107 nu 
maralı Tekel teskeresi ve fatura defterimi kaybettim.

hükümsüzdür.
। , ...

Zekamet ATAMER

TEL : 22690 - 14760 GEMLİK

SATILIK VEYA KİRALIK TELEFON

13771 NOLU TELEFON SATILIR VEYA KİRALANIR
1991 HAKKI KULLANILMAMIŞTIR.

TEL : 14223 GEMLİK
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Gemlikspor
sezonu

1991*92 sezonuna iddialı bir şekilde hazırlanan Gem 
likspor Cuma günü yeni sezonunu açıyor.

Yönetim kadrosunu geçtiğimiz günlerde değiştiren ve 
güçlü bir transfer politikası izleyen Gemlikspor 16 Ağ 
ustos cuma günü saat 17.30'da Atatürk anıtına çelenk 
koyacaklar. Daha sonra saat 18.00'de İlçe stadyumun 
da bu sezon ilk kez seyircilerinin karşısına çıkacak otan 
Gemlikspor kurban keserek sezonu açacak.

Gemlik bandosu eşliğinde yapılacak olan sezon açılı 
şında Kaymakam Coşkun Ertürk, Belediye Başkanı Nezih 
Dimili ve ilçe halkı bulunacaklar.

I Gemlik*in
Çehresi

11 *I Değişecek
Gemlik'in çehresini değiştirecek olan Prof. Muommer 

Aksoy Kordonu çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.
Bir süre önce 290 milyon liraya keşif bedelle ihalesi 

yapılan Muammer Aksoy Kordonunu ihalesini kazanan 
RUN İnşaat vfe Müteahhitlik şirketi çalışmalarını Kasım 
ayına kadar tamamlayacak.

Gemlîk'e başka bir güzellik katacak olan Prof. Muam- 
merAksoy Kordonunda, gez* alanlan, fıskiyeli havuz, otur 
ma birimleri ve yeşil alanlar bulunacak.

HİZMETU* ARANIYOR

ÖZEL KÖSEOĞLU LİSESİNDE GÜNDÜZ ÇALIŞMAK 

ÜZERE HİZMETLİ ARANIYOR.

İsteklilerin aşağıdaki adrese müracaatları :

ÖZEL SONAY M.T.S. KURSU TEL : 10252 GEMLİK

Marmosan‘da 
grev var

Sendika ve işveren grev üzerine karşılıklı olarak bir 
birlerini suçladılar. Çimse-İş Sendikası Bursa Şube Baş 
kanı Rafet Tunger, görüşmelerde iyi niyetlerini gösterdik 
lerini, ancak işverenin katı tutumunun greve neden oldu 
ğunu söyledi. "İşyerinde sendikamız yetki aldı. 3 aydır 
müzakereler devam ediyor. İşveren işyerinde sendika is 
temiyor. Bu nedenle grev kaçınılmaz oldu. İşçilere zor 
koşullarda insanca yaşayacakları ücreti ödettiklerinde 
grev kalkar" dedi.

Marmosan Mermer Sanayinde çalışan işçiler adına sen 
dika işverenden birinci yıl ücretlere1 yüzde 200 artı 500 
bin Hra, ikinci yıl ise yüzde 100 artı 200 bin lira zam 
istiyor..

Öte yandan, Marmosan işyerinde sendikalı olmayan iş 
çiler, greve katılmayarak üretimi sürdürüyorlar. İşveren 
yetkilileri, ekonomik bunalımın işyerlerini kapadığı dönem 
de işçileri greve götürmenin yanlış olduğunu, sonuçtan 
işçilerin zararlı çıkacaklarını söyledi.

EKMEK REKABETİ
Danış Kardeşler Matodor Ekmek Fabrikasının ekmek 

fiyatını 150 lira ucuzlatması halka varadı. Diğer fırınlar 
400 gram ekmeği 850 liradan satıyorlar.

Halip Paşa Mahallesi iki nolu caddede faaliyet göste 
ren Danış Kardeşler Matador Eıkmek Fabrikasının bir sü 
re-önce başlattığı ucuz ekmek satışı, halk tarafından 
büyük rahbet gördü. Fırın işleticileri, amaçlarının işletme 
lerine müşteri çekmek olduğunu, belirterek şunları söy
lediler.

"İşyerimiz bir süre kapalı kaldı. Eski müşterimizi ye 
niden toplamak için bu yönteme başvurduk. Öbür mes 
lekdaşlarımızla rekabet olarak durum değerlendirilmeme 
li. Kaliteli ve ucuz ekmek üreterek müşteri topluyoruz."

HALK JVIEMNUN ESNAF MEMNUN
700 liraya eknriek sattıklarını, belediyeye ilan vererek 

halka duyuran Danış Kardeşler, halktan beklenen ilgiyi 
gördüklerini söylediler. Aynı caddede bulunan baklkdl Sü 
leyman Oruç'ta 700 liraya ekmek sattığını, 150 lira indi 
rimin bir ekmekte büyük para olduğunu belirterek, "Halk 
ucuz ekmeğe başka mahalleden bile geliyor. Satışları 
mızda gözle görünür artış oldu" şeklinde konuşuyor.

SAYFA 3

GEMLİK’İN TÜM 
YOLLARI PARKE
rını beton parke ile koplıyacağın belirten BeJediye Baş 
kanı Nezih Dimili, ilçenin çehresini değiştirmekte okiuk 
(arını söyledi.

Belediye Başkanı Nezih Dimili, üretken bir belediye 
olmanın örneklerini verdiklerini, bugüne değin 2 miryonun 
üzerinde beton parke taşı imal ederek, ilçenin ana cad 
delerine döşediklerini belirterek şöyle konuştu :

"Belediyece satın aldığımız beton parke makinalan 
nın büyük yararlarını görmekdeyiz. Asfalt şantiyemizin 
bulunmaması, ilçenin birçok caddesinin onanmını gecik 
tiriyordu. Bu işi parke taşı imalatıyla sona erdirdik. De 
ğişik kalıplarla, değişik renklerde imal ettiğimiz beton 
parke taşlarını piyasaya göte hem daha ucuza, hem de 
daha kaliteli bir şekilde üretiyoruz.

İlçemizin Orhangazi caddesi. Dere boyu iki caddesi. 
Ilıca caddesi. Mezarlık Yolu, İki nolu cadde, Pazar cad 
desinin bir bölümü beton parke ile kaplanarak ilçemizin 
görüntüsü değişmeye başladı. Beton parkenin bir kolay 
lığı da onarımının rahatça yapılması."

Bir yıla kadar ilçenin cadde ve sokaklarının yüzde 75 
ini beton parke ile kaplatacaklarını söyleyen Başkan Di 
mili, "Gemlik çevrede örnek bir ilçe olacak” şeklinde ko 
nuştu.

Atamer
T esişlerine

Geçtiğimiz hafta pazar günü saat 21.00 sıralarında 
meydana gelen kazada Kumla’dan Gemlik’e gelmekte o 
lan Ümit Ulüç (22) yönetimindeki özel oto Atamer Tu 
ristik tesisierinid üst tarafına geldiği sırada virajı alamı 
yarak aşağıya uçtu.

Meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan Ay 
dan Gökçen (16) ve İsmail Özaydın ağır yaralanırken, 
aracın sürücüsü Ümit Uluç (22), Serdar Özaydın (12 ve 
İbrahim Gökçen hafif şekilde yaralandılar.

Araç sürücüsü ayakta tedavi görürken diğer yaralılar 
ilk müdaleleri Gemlik Devlet Hastanesinde yapıldıktan 
sonra Bursa- Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altı 
ra alındılar.

A F $ A R
Her Türlü Tarım Aletleri 

Tınaz Römorkları Bayi

Tel: 13381
istiklal Cd. No. 20 (Ziraat Bankası
Karşısı) Gemlik *

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

FATURA
PERAKENDE S ATIŞ FİŞİ
ADİSYON
SEVK İRSALİYESİ
TAŞIMA IRSALYESI 

* MÜSTAHSİL MAKBUZU
I gider makbuzu

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve 

Her Türlü-'
Basım İsleriniz İçin » a

Hizmetinizdedir.
Tibel Restaurant

25 Yıldır Gemliklilere hizmet 
etmekten mutluluk duyar

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

Tel : 12146 — GEMLİK

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



KADRİ GÜLER

SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜR

Yönetim Yeri ; İstiklâl Gd. Gürçay Pasajı 
No, 5 Tlf ; 14223 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
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Gözü Kulağı Parmaklan
modım.- Bebek Tıp tabiri ile Konjenital Anomalili yani 
milki yıllık meslek yaşantımda bu tür olayla hiç karşılaş 
göz ve kulak gelişmemiş ciltte deri noksanlıkları var. 
Kol ve ayak-parmokları ile üreme organı çok küçük. 
Bu dururm annenin yaptığı- yakın akraba evliliği ile bağ 
lantılr olabileceği .gibi, annenin gebelik esnasında yanlış 
bir ilaç kullanması -sonucuda olabilir. Bebeğin yaşama 
şansının çok olacağını zannetmiyorum. Deriden alınan 
bir enfeksiyon bebeğin yaşamsal faaliyetlerini durdura 
bilir. Bebeğin' iç organları normal teşekkül etmiş. Emme, 
çıkarma gibi faaliyetleri düzgün."

YAKIN EVLİLİK YAPMAYIN
Gemlik Devlet Hastanesi Kadın Doğum Hastalıkları Uz 

manı Dr. Muhsin Fırat'ta yaptığı açıklamada, bu tür bir 
doğumum çok ender meydana gelebileceğini, Tıp Fakülte 
ferinde okutulan -klasik olaylarda bu tür bir doğuma rast 
la madiğini belirterek, "Anne ve babanın katılımsa! beri 
zerlikleri nedeniyle bu tür bir çocuk dünyaya gelebilece 
ği, gibi annenin gebeliği sırasında Radyoaktivite almış 
olmasırada söz konusuda olabilir, veya anne gebeliğinin 
ilk üç ayında yanlış bir ilaçta âlmış olabilir. Anne ve 
babanın Karyotip Kromozon gen haritalarının çıkarılma 
sında büyük yarar görüyorum. Bu da Bursa’da değil İs 
tanbul Cerrah Paşa Hastanesi veya Hacettepe Hastane 
sinde gerçekleşterilebilir" şeklinde konuştu.

Gemlik Devlet Hastanesi Baş tabibliğirde eksik doğan 
bebeğin Bursa Tıp Fakültesine gönderilerek araştırma 
yapılması konusunda isteklerinin Polat ailesi tarafından 
kabul edilmemesi üzerine, bebek ailesine teslim edildi. 
Gemlik Devlet Hastanesinde yatmakta olan genç anne 
hamileliğinin çok normal geçtiğini ilaçta kullanmadığını 
belirterek "Sağlıklı bir bebeğim olsun isterdim tanrı bu 
nu bana nasip etmedi yedi ay kamımda taşıdığım yav 
rumu göremedim bile” şeklînde konuştu.

Doktor Muhsin Fırat, yaptığı açıklamada, gençlerin ak 
rabalanyla evlenmemelerini, sonuçta üzücü durumlarla 
her zaman karşılaşabileceklerini belirterek, "Anne aday 
lan hamilelik döremlerinde mutlaka doktor kontrolünde 
bulunmalı. Doktorundan izinsiz ilaç kullanmamaları ve 
röntgen çektirmemeleri gerekiri' şeklinde konuştu.

PARK GIDA PAZARI
Süper Fresh / Dondurulmuş
Gıda Çeşitlerini Getirmiştin*

1

Kurtul Köyü Küçük Hatice
lısî Erol Çakır, haberleşme
de telefonun öneminin birin 
ci sırada olduğunu belirte
rek, manuel santrallerin bü 
yük bir hızla yerlerini otoma 
tik santrallere bıraktığını be 
lirterek, "Ülkemizin son yıl
larda telekomikilosyon ala
nında dev adımlar attı. İleri 
ülkelerin düzeyine erişti’’ de 
di.

Uk konuşmayı İmar ve İs
kan Bakanı Hüsamettin Örüç 
le yapan Vali Çakır, Bakan 
a Kurtul Köyü halkının se
lamlarını iletti.

Kurtul Köyünün şehirler a 
rosı ve uluslararası otoma
tik santralının açılışına Vali 
Çakır, Gemlik Kaymakamı 
Coşkun Ertûrk, PPT Böfge 
Müdürü Yıldız öztürk, Gem
lik Jandarma ilçe Bölük Ko 
mutanı Yüzb. Mehmet Aydın 
ve daire müdürleriyle Kurtul 
Köyü halkı katıldı.

350 milyon liraya ma. olan 
otomatik santral 251 kod nu 
maraa İle aranacak.

Okullarında yapılan bir 
sağlık taramasında kalbin
den rahatsız olduğu sapta
nan ve Okul Koruma Deme 
ğinin himayesiyle 35 milyon 
liraya İstanbul Haseki Hasta 
nesi Kadriyoloji Bölümünde 
bir ay önce başaralı bir şe
kilde açık kalp ' ameliyatı ge 
çiren Hafice Dinçer, Hamleli
ye Mahallesindeki evine dö
nerek kardeşleriyle ve arka
daşlarıyla hasret giderdi.

Evine sağbkli bir şekilde 

dönmenin mutluluğunu yaşa 
yan küçük Hatice, kendisl- 

rin ameliyatında büyük e- 

mekleri geçen Koruma Der
neği üyeleriyle Okul Müdürü 
ve öğretmenlerine teşekkür 
ederek, "Benim i sağlığıma ka 

vuşmamda okulumun payı 
çok büyük. Şimdi okulun a- 

çılmasını dört gözle bekliyo
rum, Hem Öğretmenlerime 
hemde arkadaşlarıma kavu

şacağım" dedi.

SATILIK ARSA
UMURBEY AYTEPE'DE DENİZ MANZARALI 2 KAT 
İMAR İZİNLİ 108 METRE KARE ARSA SATILIKTIR.

MÜRACAAT : 14797 — 14223 GEMLİK

SATILIK DÜKKAN

25 METRE KARE PAZAR CAD, GAMLICA SOK, NO. 9

ARASA İLE TAKAS EDİLİR Tel ; 10150 GEMLİK '

HAZIR MANTI
ENGIİNAR
TON BALIĞI
PATATES KIZARTMASI
KARİDES
ESKİ TRAKYA
ESKİ TRAKYA

OKAN

PİZZA
SUDAK BALİĞİ 

KALAMAR
MİDYE ETİ 

MİLFÖY HAMURU
B. PEYNİR
KAŞAR PEYNİR

ESKİ MAĞLIÇ PEYNİR
KAHVALTILIK TEREYAĞ
PASTIRMA
SALAM
SUCUK
SOSİS
GÜNLÜK TAZE KÖY YUMURTASI

ET VE SÜTLÜ MAMULLERİYLE
Sayın Gemliklilerin Hizmetinde Olmaktan

Gurur Duyar
TÖSÜN

PARK.GIDA PAZARI
DEMİRSUBAŞ! MAH. GAZİNO SOK. NO. 49 (PARK KARŞISI) TEL Ş 13602

Kardeşini Silah 
ğiz dediler. Hiçbirşey yokken 
kızımın götürülmesine razı 
olmadım. Bunun üzerine ara . 
mızda tartışma ve kavga 
çıktı. Damadım ve oğlumu 
bir odaya --kapadım ama ya
nında getirdiği otomatik tüfe 
ği ile beni yaraladı. Kapıyı 
kilitlemeye- çalışan Gürcan 
la karımada ateş ettiler ve 
Gürcan’ı alıp gittiler" Olay
dan sonra kaçan gapstçılar 
jandarma tarafından Karaca 
bey’de yakalanarak Gemlik 
e getirildiler. Babasının evi
ni basarak kardeşini kaçı
ran Tunay Türkan yapılan 
sorgulamasında kardeşi- • 
ni kaçırma sebebini şöyle 
anlattı :

"Kız kardeşim Gülcan Tür

Zoruyla
kan’ı Dayımın oğlıi Mehmet 
Koyunlu’ya nişanladılar. Kar 
dbşim bana gelerek, dayı oğ 
lunla evlenmek istemediğini 
söyledi. Bende bunu aileme 
ilettim. Ancak, ailem beni 
dinlemedi. Bizde olayın oldu 
ğu akşam eniştemle birlikte 
babamların evine giderek 
kardeşimi almak istedik. Bi
ze karşı çıktılar ve âteş et 
tiler, bende korkutmak için 
boşluğa ateş ettim. Babamı 
kendisini yaraladığımı söylü 
yor" Babasının kapıya yalın
ayak çıktığını belirten Tür
kan, çevredeki camların ba 
basının yaralanmasına ne 
den olabileceğini söyledi.

Adliye’ye sevk edilen oğul 
ve damat tutuklandılar.

Yamanlar Ticaret

TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ '! 
HALI, HER TÛR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ :

ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR.

HAŞAN YAMAN

Tel : 16137-14479 " ' GEMLİK j

İstiklal Cd. Fırın Sk. (Ziraat Bahkası karşı aralığı) ;!

Sayın Gemlikliler
Fotoğraf çekimlerinde sîzlere en güzelini vermek 

oıan amacımızı şimdi kaliteli cihazlar İle VİDEO 
çekimlerinde de sürdürüyor».

ARZU ETTİĞİNİZ İYİBİR ÇEKİM İSE NOTUNUZU 
ALDIRMAKTA GEÇ KALMAYIN

FOTO ŞEN
" GÜVENİLİR İSİM "

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

GEMLİK

İZNUPiGÖLÜ KENARINDA

HER AKŞAM PİYANİST ŞANTÖR

Erdem™ Bayraktar . I
■ . I ' J

EŞLİĞİNDE

Rahmi Baba
Restaurant*ta*

TAZE BALIK — SICAK — SOĞUK MEZELERİ 

VE İTİNALI SERVİSİYLE HİZMETİNİZDEDİR.

Tel : (2564) 1282 •(

RA-BA TURİZM LTD. ŞTİ

Dutluca Köyü — ORHANGAZİ

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 GÜHL

BİR GECE GEÇİREBİLECEĞİNİZ YER.

TEL : 13 21 GÖL YOLU ORHANBAZİ
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Fiyatı 500 Lire KDV dahlı

£.«/•’■.( .u -■ $ 
Gazetemiz Basın Ahlak
Yasasına Uyar.

gemUl

KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE 

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Matbaamızda 
Nişan, Nikah Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir,

KÖRFEZ
Matbaacılık
TJf : 11797 Fa : 14797

183 Kooperatif Ortağı Yararlanacak

■J 130 -DÖNÜM ARAZİDE KURULAN KÜÇÜK SANAYİ Sİ 
: TEŞİNİN YÜZDE 99’LUK BÖLÜMÜ TAMAMLANDI. Çl 
j l&KCİR OKULU VE SOSYAL TESİSLERİN YAPIMI

£ 22 AĞUSTOS GÜNÜ BAYAR’IN ANIT MEZARININ TE
MEL ATMA TÖRENİNE KATILACAK OLAN BAŞBA
KAN MESUT YILMAZIN GEZDİRİLECEĞİ SANAYİ Sİ-

b’EVAM EDERKEN BLOKLAR ARASINA ASFALTLA TESİNİN NOKSANLARININ TAMAMLANMASI
; MAGİRİŞİMLERİ BAŞLATILDI. İÇİN'YARDIM İSTENECEK.

Murat UÇTU

Geffilik-Bursa ı^ »astattın 
ac ye punt devam eden Kü 
çi-^-Sanayi Sitesinin 29 E- 
Kftn Gumhariyet Bayramı hiz 
nîete:Açılacağı -bildirildi.

Gem 6k: Küçük Sanayi Site 
si Yönetim .Kurulu Başkanı 
Süreyya Bayrak, yapım çalış 
mofarmın büyük bir bölümü-

madığı takdirde 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı günü 
sitemizi- ortaklarımız ve Gem 
İlk halkının hizmetine tören
le açacağız."

MODERN TESİS
1991 yılı birim fiyatlarıyla 

yaklaşık 11 milyar liraya

mal olacak Küçük Sanayi SI 
tesl içinde değişik meslek 
grupları sağlıklı işyerlerinde 
hizmet üretecekler. 60,120, 
180 ve 360 m2'llk birimler
den olaşarv İşyerlerinde tuva 
let ve banyo yapacak bö
lümler İle kapalı ve açık

çalışmalar alanları var.
Sanayi Sitesi içinde yapı

mı devam eden sosyal tesis 
ferde banka, lokanta, gıda 
marketleri, kahvehane, ca
mi, parça dükkanları ve çı 
raklık Eğitim Merkezi yer 
alacak.

DYP’liler Belediye Başkamın Ziyaret Etti

SSK HASTANESİ TARTIŞMASI.. _ 
|

Esat Coşkun “ Mutman ve
Erenoğlu’nun Açıklamaları 

ı Gerçek Değil”
[ 9 ANAP İLÇE BAŞKANI, SHP İLÇE BAŞKANI ERKAN 

MUTMANTN SSK HASTANESİ İKİNCİ KEZ AÇILIYOR 
ŞEKLİNDEKİ”AÇIKLAMASININ İNCELENMEDEN" VE
RİLMİŞ BİR DEMEÇ OLARAK NİTELEDİ.

@ COŞKUN SSK DİSPANSERİNİN HASTANEYE DÖNÜŞ 
TÜRÜLMESİ İÇİN 10 YILDIR ÇABA HARCANDIĞIM, 
5 DALDA UZMAN DOKTORUN; AMELİYATHANESİ VE 
47 YATAĞI İLE SSK’LILRA HİZMET VERECEĞİNİ 
söyledi

ANAP İlçe Başkanı Esat Coşkun, SSK Dispanserinin 
Hastaneye dönüştürülmesi konusunda SHP ve DYP İlçe 
Başkanfarının yaptıkları açıklamaları "talihsiz bire de 
meç” olarak niteledi.

Bir ticaret firması tarafından bir haftalığına Moskova 
ya götürülen ve dün geziden dönen ANAP Hç 
Başkanı, SHP İlçe Başkanı Erkan Mutman'ın bazı basın 
organlarına "SSK Hastanesi ikinci kez açılıyor, buraya

Devamı Sayfa 3'te

BEKLENMEYEN KAZA.,

nün tamamlandığını, işyerle
rinin sdış çoiışma alanlarının 
betosiennm birkaç gün için
de ■.temamla nacağını belirte
rek-şu bilgileri verdi :
['*1988 yılında hızlı bir şe

kilde «itePimına -başlanan Kü 
cük-Şanc^i Sitemiz 163 orta 
ğimjzGi hiunet verecek. Ayn
ılı genel kurul karan ile sa- 
tışa,, çıkardığımız rezerv alan 
tertip.-d? gelecekte ek -üni- 
tetec.uışa edilecek.

Müteahhidimiz İsmet Öz- 
canTı firmasının gayretli ça 
lışmalan, ortaklarımızın des 
teği. ile mutlu sonuca yak
laştık. Başbakanlık tasarruf 
tetbirteri kararnamesi ite ko 
aperatifler üzerine bazı kısıt 
lamalara gidildi. Ankara'da 
geçtiğimiz haftalar yaptığı
mız temaslar sonucu ortak- 
lonmız' lehine destekler al
dık. Elektrik şebekesi Işyer- 
lerin içine kadar getiriliyor. 
Dış çalışma alanları birkaç 
gün içinde betonlanarak biti 
rüecefe Büyük bir aksilik çık

ERENOĞLU “
i

Doğru Yol Partisi Gemlik 
I İlçe Yöneticileri Belediye 
j Başkam Nezih Dimili'yi ma- 
j kamında ziyaret ederek, Be

lediye çalışmalarında her tür 
lü yardımı yapabileceklerini 
söylediler.

Bir süre önce SHP’li Bele 
diye Meclisi üyesi Mustafa 
Küçüksiphayî’nin görevinden 
istifa etmesiyle Belediye En

Her Türlü Yardıma Hazırız
cümen-ve .Meclis organları 
ile Komisyon üyeliklerinin ta 
marnını eline geçiren muhale 
fet partilerine ait üyeler ile 
çalışmak zorunda kalanı Be 
tediye Başkanı Nezih Dimili, 
Doğruyol Partili 'encümen ü- 
yelerinin kendilerine zorluk 
çıkartmadıklarını,;İlçe içinse 
çilmiş kişilerle çalıştığını söy 
ledl.

M

DYP’LİLERİN ZİYARETİ
Doğruyol Partisi Gemlik' | 

İlçe Başkanı Aydın Erenoğlu 
ve Yönetim Kurulu üyeleri. i 
geçtiğimiz hafta perşembe 0 
günü Belediye' Başkanı Ne- | 
zih Dimili'yi makamında zi- [! 
ya ret ettiler.

Başkan Dimili, DYP'iilerln ! 

nezaket ziyareti yaptığını, s
Devamı S. 4’te i

14’lük Tabancaylâ Yakalanan Küçük Kumla

Genç Hapsi
Devriye gezmekte olan po

fisin şüphe üzerine üstü.nü 
aradığı İbrahim Eker adlı 
gençîn üzerinde 14’lük taban 
ca bulundu.

Geçtiğimiz hafta cuma ğü 
nü Demirsubaşı Mahallesi 
Merdivenli sokakta devriye 
gezen polis, İbrahim Eken 

adlı gercin üzerini şüphe ü- 
zerine aradı. Gencin ûzerin-

HAFTAYA BAKIŞ

İki Olay
Kadri Güler

Gemlik 22 Ağustosta tarihi günlerinden birini yaşaya 
■ l ! I I î!

Üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayat'ın Anıt Mezarının 
temel atma töreni, cenaze töreninde olduğu gibi siyasi 
şova dönüşecek.

ANAR ve DYP İlçe Yöneticileri törene katılacak par 
ti büyüklerini karşılamak için kolları sıvadı. Sovyetier 
Birliğine bir haftalık gezi yapıp dönen Esat Coşkun, aya 
ğınm tozuyla arkadaşlarını toplayıp durum değerlendir 
Med yaptı.

Devamı Sayfa 2’de

Boyladı
de 14’lük Map marka silah
bulundu. Gözaltına alınan 
genç, sevk edildiği nöbetçi 
mahkemece tutuklanarak Ka 
palı Ceza ve Tutukevine 
gönderildi.

Deniz doymak bilmiyor. 

Kumsaz’da 
Bir Genç
Boğuldu

Serinlemek İçin Kurşunlu 
Kumsaz’da denize giren kim 
liği bilinmeye^ genç boğul
du.

Pazar günü saat 16.00 sı
ralarında Kumsaz '^Villalar 
mevkiinde iskeleden denizle 
atlayan kimliği saptanama
yan genç, suda kayboldu.

Kıyıdakilerin araması sonu 
cu bulunan genç erkek ce
sedi, bir süre ilgilenecek 
yetkili bekledi. Gemlik Dev
let Hastanesine durumun bil 
dirilmesi üzerine olay yerine 
gönderilen ambulans resedl

1 Devamı S. 4'te

Belediye Otobüsleri
Kundaklandı

Küçük Kumla Belediyesine 
ait iki yolcu' otobüsü kimliği 
belirlenemeyen kişiler tara
fından benzin dökülerek ya
kılmak istendi.

Cumartesi günü saat 
04.30 sıralarında park etmiş 
durumda olan Küçük Kumla 
Belediyesine ait iki aracın 
arka kısmında birden alevler

Devamı S. 4'te

SHP Dayanışma
Yemeği Düzenledi

Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti Gemlik İlçe Örgütü, 
"Dayanışma Yemeği" . düzen 
ledi.

Devamı S. 4’te

Köy halkı asfalt İstiyor.

Engürücük’te 
Yollar Onarılıyor 

■ İlçemizin en yakın Köyü 
olan Engürücük’te yollar 
muhtarlık tarafından onanlı- 

Devamı S. 4’te

Vinç Motoru Pat adı 
Operatör 1 aralandı

Limanda yük indiren Temel 2 adlı geminin vinç moto 
runun parkım a sı sonucu Turgay Kutlu (37), adlı operatör 
ü/a^ınuan ayır şek.ke yaralandı.

Pazar günü iskelede pik boru indirme çalışmaları yo 
pan vinç operatörü Tuncay Kuiju'nun çalıştığı maklna 
nın fazla kızması sonucu beklenmeyen kaza meydana 
geldi. Motorun patlaması sonucu Turgay Kutlu ayağın 
dan ağır yaralanarak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk 
tedavisi burada yapılan yaralı operatör. Bursa SSK Has 
tanesine sevk edildi.

GEMLİK'TE ZABITA PAZARCILARA GÖZ AÇTIRMIYOR

Salı Pazarı Sıkı Denetleniyor
Gemlik Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri yeni pazar 

yerinde her türlü düzensizliğe karşı savaş nctı.
Şalı günü pazarda sıkı denetim yapan zabıta ekipleri, 

tezgahta fiyat etiketlerini ve yol ortalarındaki satıcıları 
ile esnafın temizlik durumlarını denetlediler.

Devamı Sayfa 3*te

Anıt Medarın Temelini
Başbakan < Atacak

Üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Boyar için Umurbey'de 
yapılacak olan Anıt Mezar’ın temeli Başbakan Mesut Yıl 
maz tarafından atılacak.

22 Ağustos 1991 günü uçakla Bursa’ya gelesek olan
Devamı Sayfa 3te

TAŞI GEDİĞİNE

HAYAL...
BİTİNCE PİL....
YAPIN, İLÇEYİ İL.
İLLERİ DE,’ EYALET..
BEKLE İKTİDARI, HAYAL ET...
BUNLARI-’YAPTIRAN?.
DÜŞÜNDEKİ HAYALET...

fTamer
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KÖRFEZ

İki Oiay
DYP ilçe Başkanı Aydın Erenoğlu, temel atma töreni 

nin şova dönmemesi için ANAP'lılara gazetemiz aracılı 
ğıyla mesaj yolladı.

Erenoğlu, "yapılacak en güzel şey, merhumun mezarı 
başında Saygı duruşunda bulunmaktır, ll v® İlçe Yöneti 
çileri olarak törene katılacağız. Herkesi mütevazi olma 
ğa davet ediyorum" şeklinde konuştu.
. Bu mesajın ilgililere ulaştığını sanıyoruz.

Seçim atmosferine girildiği bu günlerde, ölülerden si 
yasi kazanç saianıaya kalkmak ne insanlığa ne de de , 
mokratlığa sığar.

X X
Gemlik'ti on binlerce sigortalı yıllardır bekledikleri SSK 

Hastanesi' özlemlerini gideriyor.
kurulduğundan beri bir veya iki doktorla hizmet ve 

ren, büyük yakınmalara neden olan Dispanser, 47 yatak 
h hastane oluyor. il olmaya namzet (!) Gemlik'imiz için 
büyük birer kazanım. Perşembe günü 4 uzman .kadrosuy 
la sigortalılarımız kendi hastanelerinde yataklı tedavi gö 
rebilecek.

;\ükü biraz daha hafifleyecek olan Devlet Hastanesi 
ise .hastalarına daha kaliteli hizmet sunacak. SSK Has 
tanesinde bulunmayan branşlar ilgili hastalar yine Dev 
let Hastanesinde tedavi görebilecek.

Gün geçtikçe büyüyen Gemlik’imıze hizmetler getiril
dikçe seviniyoruz. Dileğimiz açılan bu tesisin hastaları 
na modern hizmet sunması.

TASFİYE HALİNDEKİ S.S. DENİZ YAPI KOOPERATİF’ 

TASFİYE KURULU BAŞKANLIĞINDAN GEMLİK

Kooperatifin, 28.6.1991 tarihinde yapılan Olağan Genel 
Kurul toplantısında tasfiyesine karar verilmiştir.

Alacaklıların aşağıdaki adrese başvurmaları ilan olunur

TASFİYE KURULU :

Cumhuriyet Mahallesi Kumla Caddesi Deniz Sitesi
A Blok Yönetim Bürosu GEMLİK

w xj KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım Nüfus cüzdanımı 

kaybettim. Hükümsüzdür.

Ayhan SANDAL

5
X • GENÇ - AL TİCARET

I SÜ AKÇELİK 
X *
X Yetkili Satıcısı
X e- HİZMETİNİZE GİRDİ
5

EV İHTİYAÇLARINIZI 
W ALMADAN GENÇ — AL TİCARETLE
M ‘ GÖRÜŞTÜNÜZ MÜ?

KALİTE VE GÛVEN’N SİMGESİ

4 ARÇELİK ÇEŞİTLERİ GENÇ — AL TİCARETTE

U İstiklal Cad. Gürçay Pasajı No. 1 Tel : 14119 Gemlik

I Gayrimenkulun Açık Artırma ilanı 
Gemlik icra Müdürlüğünden

Dosya No. 1991/66 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıyme 

■ ti, adedi ve evsafı
Gemlik tapu sicilinin pafta : 2, parsel : 2051'de ka 

yıtlı Gemlik ilçesi Kurşunlu Köyü Çiftlik mevkiinde kain 
I 436 m2 miktarındaki arsa üzerine ayrı nizam şeklinde 

! 6x9 ebadında 2 katlı kargır lüks villanın güney kısmında 

bitişik ahşap çardak olduğu ve ön cepheden 7x4 ebadın 

| da 2, metre derinlikte kalebodur kaplı yüzme havuzunun 

bulunduğu villanın bahçesinde ahşap kameliyanın bulun 
| duğu ve villanın yola cepheli olduğu, denize yakın olup 

I suyu ve elektriğinin mevcut olduğu. Taşınmaz bilirkişi 

: tarafından 400.000.000 TL. kıymet taktir edilmiştir.

Taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 

SATIŞ ŞARTLARI :
1— Satış 27.9.İ991 Cuma günü saat 14.00'den 14.20'e 

kadar Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle
i yapılacaktır. Bu artırmadçj tahmin edilen kıymetin %75 

nive rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 

satış mauraflârını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir 

bedelle alici çıkmazsa er çok artıranın taahhüdü baki 

kalmak şartıyle 7.10.1991 Paza,r.jesi günü aynı yer ve aynı 

saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da 

bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıra 

[ nın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında göste 

rilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. 

Şu.,kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıyme 

tinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçha 

nı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan 

başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geç 

mesi lazımdır. Beyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış 

talebi düşecektir,

■2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıyme 

tin %20 nisbetiride pay akçesi veya bu miktar.kadar Mil 

II bir .bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır Sa 

tış peşin pare iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek 

üzere mehil verilebilir. Dcllaliye resmi, ihale pulu, tapu 

hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 

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

gayrimenkul üzerindeki hakları hususiyle faiz v® masrafa 

dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün için 

de 'dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicili ile sabit ö'madıkça paylaşmadan hariç bırakı 

lacaktır.
4__ satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde öden

mezse İcra ve İflâs Kanununun 33. maddesi gereğince 

ihale feshedilir. İki ihale arasındaki faktan ve %30 fa 

izden alıcı ve kefilleri- mesul tutulacak ve hiç bir hükme 

hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5— Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebil 

mesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde is 

teyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün 

derecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak 

isteyenlerin 1991 /66 T. sayılı dosya numarasiyle Müdür 

lüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(I. jf. K. 126).;., .
( + ) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri İcra Müdürü 

de dahildir. Abdurrahman ÇELİK

SAĞLIK | 

KÖŞESİ 
Al 

HAZIRLAYAN
Dr. AH özgür

Yumuşak Doku Romatizma»
Fibrozit veya fibromiyozit yaygın aân, sızı, sabah ten 

ligi, yorgunluk, vücutta yaygın hassas noktalar, içten 
ve dıştan gelen uyarılara karşı duyarlık ile seyreden₺r 
hastalıktır. Ağrılı bölgeler dışında, muayene ve tefMder 
normaldir. Ağrı -kesiciler ve antienflametuariar pek etkffi 
değildirler.

Ehemlerden kaynaklanmayan ağrı ve rahatsızHdar 
genellikle yumuşak doku romatizması olarak kabul edl I 
mektedir.

Yumuşak doku romatizmalarının bir kısmı burşit, ten 
din i t, tenosinovit ve tuzak nöropatileri gibi yerel roma 
tolojik has.alık olabilir.

Fibrozit hastalığında yaygın ağrı, sızı, sabah sertüft 
ve yorgunluk vücutta yaygın hassas noktalar dıştan ve 
içten gelen uyarılara karşı duyarlılık, uyku bozukluğu, 
fibrirozitik kişilik yapısı görülmektedir.

• Ağrı veya sızı yaygındır. Genellikte çift taraflı fakat 
tek tarafa daha fazladır. Hasta ağrıyı sıtlıkla boyun, o 
muzlar, göğsün ön tarafı, bel, kalçalar ve dizlerinde, ge 
niş bir alanda hisseder, sınırları çizmede, yerini tarifet 
mede güçlük çeker. Günden güne değişiklik gösteren 
ağrılar5 hemen her gün vardır. Fakat yer değiştirir. Ağn 
derinde hissedilir, kaslara ve kemik çıkıntılarına doğru 
yayılır. Ağrı vücudun merkezinde olduğu zaman daha 
çok sızı, uçlarda ise şişlik ve uyuşukluk olarak tamınla 
nır. Uyuşmalar, sinirsel hastalıkları taklit edebilir fakat 
sinirsel bulgu yoktur.

Ağrı yanında istirahatı® hissedilen yaygın sertlik .de 
önemli bir yakınmadır. Sabahları daha fazladır ve bîr . 
iki saat süren sabah sertliği yaygındır. Halbuki romatoid - 
artritteki sabah sertliği ise daha çok hastalanan eklem 
I erdedir.

Yorgunluk ve bitknlik son derece rahatsızlık veren 
diğer bir şikayetler olup hastalar dinlenmiş olarak uyan 
maz, sabahları kendilerini daha yorgun hissederler. Hoe 
laların uykuları hafiftir.

Tüm şiiaıyetler sabahları daha fazladır. Yorgunluk, M 
kıntı, soğuk, aşırı çalışma, hareketsizlik ile artar. Sıcak 
uygulaması, masaj, hafif hareketlilik ve tatil ise şikayet 
leri azaltır. -tû .-'t?' :

Devamı Haftaya

AF* AR
Her Türlü Tarım Aletleri 

Tınaz Römorkları Bayi
Tel: 13381
istiklal Cd. No. 20 (Ziraat Bankası
Karşısı) Gemlik

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 

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

..U- — - - ■ ’■
HAŞAN YAMAN

Tel : 16187-14479 GEMLİK

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

Sayın Gemlikliler
Fotoğraf çekimlerinde sîzlere en güzelini vermek 

oıan amacımızı şimdi kaliteli cihazlar İle VİDEO 
çekimlerinde de sürdürüyoruz.

ARZU ^TTİĞİNİZ İYİBİR ÇEKİM İSE NOTUNUZU 
ALDIRMAKTA GEÇ KALMAYIN

FOTO ŞEN
."GÜVENİLİR İSİM"

TEL>: 110 24 KAYHAN MAH, 1 NoluCad. GEMLİK

Tibel Restaurant
25 Yıldır Gemliklilere hizmet 
etmekten mutluluk duyar

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

<.'i-jı- '.ı rol. v .• -4. I

Tel: 12146 — GEMLİK

—------------ —
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GEMU KŞPOR SEZONU AÇTI..

ttööi -GENÇLER
© YÖNETİMİ VE KADROSUYLA KENDİNİ YENİLİYEN 

k ; GEMLİKSPOR 1991/92 FUTBOL SEZONUNU KURBAN 
KESEREK. GEÇTİĞİMİ Z CUMA GÜNÜ AÇTI. KULÜP 
BAŞKANI KEMAL AKIT HEDEFLERİNİN ŞAMPİYON 

‘ LUK OLDUĞUNU, BUNUN İÇİN HER FEDAKARLIĞA 
HAZIR OLDUKLARINI SÖYLEDİ!

Murat UÇTU

•ilçemizi Bursa Birinci Amatör kümede tek başına tem 
• sil eden Gemlikspor, 1991-92 futbol sezonunu törenle aç 
!.<tu Kulüp Barkanı Kemal Akıt, "Hedefimiz şampiyonluk.
Bunun için her fedakarlığa hazırız" dedi.

; 'Geçtiğimiz' hafta cuma günü saat 17.30'da Atatürk A 
Şrıtına çelenk koyup saygı duruşunda bulunan Gemlikspor 

lular, daha sonra futbol sahasına giderek yeni sezonu 
açtilaf. Kurban keserek sezonun hayırlı olmasını dileyen 
Kulüp Başkanı Kemal Akıt, transferlerle güçlenen takı 

• mıh Gemliklilere şampiyonluk getirmesini, bekledikleri 
mt belirterek, "Gemlikliler eski günleri sizden geri getir

Ânap İlçe Başkam
' ne'ambulans girer, ne de sedye” şeklindeki açıklama 

sına kızarak, "Sayın Mutman’ın açıklamaları gerçek de 
ğil. Kendisi 'bu demeci verirken hiçbir inceleme yapma 
miıştır. SSK Dispanserinde bir doktor ve iki eczacı gö 
rev yapmaktadır. Dispanserin hastaneye dönüştürülmesi 
için 10 _yild|r '.çaba harcanıyor. Gemlik ve çevresinde 15 
binin üzerinde SSK'li bulunuyor. Bu kişiler Gemlik Dev 
let F(asîahesinde veya Bursa SSK Hastanesinde tedavi 
görüyorlar. Biz bunların cifesini bitirmeye uğraşıyoruz" 
şeklinde konuştu. Coşkun, SHP İlçe IBaşkanının Hasta 
neye, dönüşüm -çalışmaları süren Dispanserin projelerini 
incelemediğini ve 'boş sözlerle kamuoyunu yanıtmaya 
çalıştığını iddia ederek şöyle konuştu :

"Sayın Mutman, demecinde Dispanserin bir süre önce

Amt Mezarın Temenni
Başbakan Mesut Yılmaz ve Bakanlar aynı gün Orhanga 
zi’ye‘ geçecek olan IBaşbakan Devlet Hastanesini hizme 
te açacak? *
* Orhangazi'den Gemiik'e gelecek olan Başbakan saat 
14.00'de SSK Hastanesini açtıktan sonra Umurbey’e ge 
çecek. Umürbey’de Celal Boyar için yaptırılan Anıt Me 
zarım temelini atacak. „•

Başbakan Mesut Yılmaz daha sonra Bursa’ya geçecek 
saat jS.OO'de, ANAP İl Hizmet binasının açılışını yapa
cak.'

GÖRELİM SiZi
KALABALIK BİR İZLEYİCİ TOPLULUĞUNUN KA
KILDIĞI SEZON AÇILIŞINDA GEMLİK'LİLER TEK VÜ 
CU f OLDULAR. ŞÜKRÜ, GÖKHAN, TURGAY, CEMAL, 
MUHAMMET, FERHAT, VEDAT, SAVAŞ, FARUK İLE 
DESTEKLENEN GEMLİKSPOR GÜÇLÜ BİR KADRO 
İLE ÇALIŞMALARA BAŞLADI.

menizi şampiyonluk istiyor. Bizler başarınız için gereken 
her fedakarlığı yapacağız. Güzel günler sizi bekliyor, 
inancınız başarı olmalı. O zaman tüm güçlükleri yene 
çeksiniz" dedi.

Kaymakam Coşkun Ertürk, Belediye Başkanı Nezih Di 
mili, Garnizon Komutanı Özkan İlik ve çok sayıda spor 
severin katıldığı açılışta sporcular ısınma hareketleri yap 
tıktan sonra çift kale top koşturdular.

Gemlikspor'' yeni sezonda Borusan Güvenspor'dan Ku 
bilay, Şükrü, Sümerspor'dan Gökhan, Turgay, Cemal, A 
zotspor’dan, Ferhat, Sönmez Fllement’ten Cevat, Asil 
Çelik'ten Savaş, Zoııguldakspor’dan da Faruk’u transfer 
etti.

Sağlık Bakanı Halil Şıvgın tarafından açıldığını, şimdi 
ise ikinci açılışın yapılacağını iddia ediyor. Gemlik’te 
böyle bir açılış olmamıştır. Açılacak Hastaneye asansör 
kondu. Acil hastalar kolaylıkla Acil Serviste tedavi gö 
rebilecek. Biz, devlet imkanlarını savurganlık yapmadan 
kullanmağa çalışıyoruz. Mevcut binadan yararlanarak 47 
yataklı, Kadın Doğum, Dahiliye, Hariciye, Diş ve Çocuk 
servisleri olan bir ameliyathanesi bulunan küçük çaplı 
bir hastane açılmasını neden içlerine sindiremeyip şov 
yapacağımızı iddia ediyorlar."

DYP İlçe Başkanı Aydın Erenoğlu’nun da yanlış de 
meç verdiğini iddia eden Coşkun, "SSK Hastanesi daha 
ediyor.‘22 Ağustos günü Umurbey’e gelecek olan Baş 
bdkanfmızâ Hastaneyi açtıracağız” dedi.
önce açılmadı. Tadilat çalışmaları gece gündüz devam

Salı Pazarı Sıkı
Yaprjan denetimler hakkında bilgi veren Gemlik Bele 

diyesi Zabıta Müdürü Ömer Kahraman, Çarşı deresinin 
üzerine kurulan pazar yerinde hiç bir şekilde düzensiz 
lige izin vermeyeceklerini belirterek, "Görevimiz, vatan 
daşların rahat alışveriş yapmalarını sağlamak ve aldan 

madan gönül rahatlığınla pazar düzebilmelerine imkan 
vermek. {Bu sebeple sürekli denetim yapıyoruz. Kimsenin 
vatandaşların sağlığını tehdit edici ve aldatıcı davranış 
lar yapmaması için izin vermiyeceğiz" dedi.

İZNİK GÖLÜ KEMARHflDA

HER AKŞAM PİYANİST ŞANTÖR

Brden. Bayraktar

EŞLİĞİMDE

Rahmi Baba
Restaurant'ta

TAZE BALIK — SICAK — SOĞUK MEZELERİ

VE İTİNALI SERVİSİYLE HİZMETİNİZDEDİR.

Tel : (2564) 1282

RA-BA TURİZM LTD. ŞTİ

Dutluca Köyü — ORHANGAZİ

BOYA SANAYİ ve Tatbikatı
• SATEN BOYA

$ YAĞLI BOYA

• PLASTİK BOYA

® FASARİT İŞLERİ 

MÜESSESEMİZDE İT’NA İLE YAPILIR

© GÜVENLİ EKİP

• TEMİZ İŞÇİLİK 

UYGUN FİYAT

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFBZ
Matbaacılık

TEL : ( 24 ) 27 98 41

YEŞİL CAD. DERE BOYU UZUNOĞLU APT. 4/B BURSA

*
*
*

FATURA
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
ADİSYON 

1 *S'EyK İRSALİYESİ
S * TAŞIMA IRSALYESI 
f MÜSTÂHSİL MAKBUZU 
w ♦ GİDER MAKBUZU

Cî J <

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

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 

Davetiyeleri ve

Her Türlü

Basım İsleriniz İçin 
r » ’

Hizmetinizdedir.

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
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' Gayrimenkulun Açık Artırma ilanı 
Gemlik icra Müdürlüğünden

Dosya No. 989/451 T.

i Satılmasına karar verilen gayrımenkulün cinsi, kıyme 

ti. cdedi, evsafı :

ü . Gemiik tapu sicilinin 29.7.1986 tarih ve pafta : 17, sa 

hife : 561 ve parsel : 562'd ekayıtlı Gemlik ilçesi Engü 

fücük .Köyü Çamlık mevkiinde 'kain 19.600 m2 miktarın

• daki taşınmaz üzerinde, Küçük baş hayvanlar içir iki 

ağıl, iki adet kurutma odası, çalışma salonu ye soğut

. ma deposundan oluşan imalathanesi ayrıca Dondurma

tüneli ile bağlı sevkıyat salonu bulunan soğuk hava de

Yönetim Yeri : totMdöl Cd. Göreoy Posofe
No. 5 Tff ; 14223 — GRâtUlC

Dizgi ve Beata
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

f poşu, 

k Tamir

beş üniteli otomotik 

atölyesi, 400. KV’lık

I narme sü deposu, 8. odalı

komandalı makina dairesi, 

özel trafo, 125. tonluk beto 

idare birası ile lojman ve

| aynı binada-tuvalet duş yerleri -mutfaktan ibaret suyu 
I. ve elektriği mevcut olup taşınmazın tamamının bilirkişi 
l-ler tarafından 1.100.000.000 TL. kıymet takdir edilmiştir.

< Taşınmazın tamamı açık artırma suretiyle satışa çıka

nlmıştır.. *•

İV j SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 1.10.1991 Sal: aünü saat 14.00‘den 14.20’e

>. kadar Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle 
. yapılacaktır. Bu artırmada iahmin edilen kıymetin %75 

hjri ye rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 

{' satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle 

i^bir bedelle aha çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü ba 

».ki kalmak şartiyle 11.10.1991 Cuma günü aynı yer ve 

i aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırma 
da da. rüçhanh alacaklıların alacağını ve satış masrafla 

- nnı geçmesi şartiyle muhammen kıymetin %40 nisbetin 

| de artırana ihale olunur.
I 2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıyme 

tin %20 nisbetinde pay akçesi veya bu miktar kadar Mil 

• li bir bankanın teminat mektubunu yermeleri lazımdır. Sa 

. ? tş peşin pare- iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek 

.. üzere mehil verilebilir. Dellaiiye resmi, ihale pulu, tapu 

kharc ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 

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

’ gayrimenkul üzerindeki haklan hususîyle faiz ve masrafa 

? dair oian iddialarını daycnağrbeigeler ile onbeş gün için 

de dâiremize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları

4 tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakı 

• lacaktır.
| 4— Satış bedeli hemen veya verileri mühlet içinde öden 

; mezse -İcra ve İflâs* Kanununun 33. maddesi gereğince 

. ihale feshedilir. İki ihale arasındaki faktan ve %30 fa 
izden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme 

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

mesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde is 

' teyen alıcıya bir örneği gönderilebilir,
6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 

[ mûnderecetını kabulf etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 

. almak isteyenlerin 889/451 T, sayılı dosya numarasiyle 

müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. -

bıüa Çeşitlerini Getirmiştir
Süper Fresh / Dondurulmuş

i

S

7

Gurur Duyar

DEMİRSUBAŞI MAH. GAZİNO SOK. NO. 48 (PARK KARŞISI) TEL : 13602

•W».

Erenoölu Her unu

i ıllıca Cd.T satılık) zeytin

B. PEYNİR
KAŞAR PEYNİR

KARİDES
ESKİ TRAKYA
ESKİ TRAKYA

GIDA PAZARI

PİZZA
SUDAK BALIĞI 

KALAMAR
MİDYE ETİ 

MİLFÖY HAMURU

A HAZIR MANTI
M' ENGİNAR

TON BALIĞI
- PATATES KIZARTMASI

fi

ESKİ MAĞLIÇ PEYNİR 
KAHVALTILIK TEREYAĞ 
PASTIRMA 
SALAM 
SUCUK 
SOSİS
GÜNLÜK TAZE KÖY YUMURTASI

ET VE SÜTLÜ MAMÜLLERÎYLE
Sayın Şemlik’lileriri Hizmetinde Olmaktan

kendinindi belediye çalışma 
lan hakkında* bilgi verdiğini 
belirterek, "ziyaretleri .beni 
memnun etti. Yaptığımız ve 
yapacağımız çalışmalar hak 
kında kendilerine bilgi sun
dum" dedi.

.DYP İlçe Başkanı Aydın 
Erenoğlu ise, "Sayın Başka
nı ziyaret ederek teşkilatımı 
zın kendilerine güzel Gemlik 
imiz için çalışmalarında her

zaman yardımcı olacağını.be 
yan ettik. Katkımızla birlikte 
ilçemizde birtakım çalışma* 
ların daha güzel sonuç alaca 
ğına inanıyoruz. Karşılıklı 
anlayış içersinde hareket ve 
rimli sonuçlar doğurur. Bu 
ziyaret bizim içinde memnu
niyet yaratmıştır. Başkan 
bizlere çalışmalarıyla ilgili 
bilgiler sundu” şeklinde ko
nuştu.

Küçük Kumla

GEMLİK

mağazası
350 rn2
130 ton Kapasiteli havuzu 

bulunan
150 rr 2 kullanım alanı olan 
zeytin deposu sahibinden 

satılıktır. ,

(t ff. K. 126)

(+) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri İcra Müdürü
de dahildir. Abdurrahman ÇELİK

Armutlu’da Traktör
Kursu Sona

ilçe Tarım Müdürlüğü tara 
fından açılan Armutlu Trak
tör Sürücü Kursu sona erdi.

Geçtiğimiz hafta sona e- - 
ren kursta başarı göstere» 
kursiyerlere düzenlenen 
törenle başarı belgeleri veril

Erdi
di

ilçe Kaymakamı Coşkun 
Ertürk'ün de katıldığı belge 
dağıtım töreninde 25 kursi
yer sıkı bir eğitim sonucu 
traktör kullanmayı öğrene
rek belge almayı hajç ettiler.

morga kaldırdı.
Yaklaşık 1.70 metre.boyun 

da esmer, larivert mayosu 
bulunan erkek resedinln kim 
liginin saptanması için ola
yı soruşturan. Cumhuriyet 
Başsavcılığınca fotoğraf
lar çektirildi.

gören bir vatandaş durumu 
ilgililere bildirdi. Alevler bü
yümeden yetişenlerce söndü 
rülerek, büyük hasar önlen-
di.

MüracaatTlf: 12Ö48 -1ZM7£

ngürücük’te

Küçük Kumla Belediye Baş 
kanı Eşref Güre, kundakla
manın reden yapıldığını bil
mediğini,. araçların hizmete 
devam etmekte olduğunu 
söyledi.

İznik gölü kıyısında tabiatın 
kucağında huzur dolu yemek

yor.
Engürücük Köyü Muhtarı 

Osman Çelik, köy içindeki 
bazı yolların çok bozulduğu
nu Köy Bütçesinden ayrılan 
10 milyon lira ile onarım ça 
lışmalarına başlandığını söy 
ledi. Muhtar Çelik, "Köy hal
kının gücü ile bozuk yollan 
onaracağız. Ancak, köylü 
Gemlik'in bir mahallesi sayı? 
lan Engürücük yollarının as 
faltlanmasını İstiyor, ilgilile
re durumu bildirdik. Sonucu 
dört gözle bekllyoru" dedi.

SHP Dayanışma
Geçtiğimiz hafta çarşam-

ba günü Manastır Restau- 
rant’ta düzenlenen yemeğe 
Bursa İl yöneticileri, komşu 
ilçe yöneticileri ile Gemlik'ti 
partililer katıldı.

Yemekte konuşan ilce Baş 
kanı Erkan Mutman, daya
nışma yemeklerinin partileri 
kaynaştırdığını, birlik ve be 
raberliği arttırdığını belirte
rek iktidarı eleştirdi.

Merkez Sigartacılık Hizmete Girdi
Gemlik'te sirortacılık hlz- 

lerinln yarışına bir yenisi da 
ha katıldı. Merkez Sigorta, 
Gürle İş Merkezinde çalışma 
larına başladı.

Geçtiğimiz hafta perşem 
be günü Levent Bozylğlt tara

fından hizmete sokulan Mer 
kez Sigorta Gemlik Acenta- 
sı, taşıt, hayat, işyeri, yan
gın, se| gibi değişik kollarda 
sigortalama hizmetleri vere
cek.

Göl Şadırvan
Restaurant

İZNİK GÖLÜ,'NÜN ENFES MANZARASIYLA BÜTÜNLE

ŞEN YEPYENİ ANLAYIŞ İÇİNDEKİ DEKORASYON, j

DEĞİŞİK 3PESİAL ÇEŞİTLERİ VE PİYANİS AYHAN '

EŞLİĞİNDE YUDUM YUDUM ZEVK ALACAĞINIZ GÛEBL

BİR GECE GEÇİREBİLECEĞİNİZ VER.

TEL : 13 21 GÖL YOLU

SATILIK DÜKKAN

ORMAMMM 1

25 METRE KARE PAZAR CAD. CAMLIĞA SOK. NO. 9 :

ARABA İLE TAKAS EDİLİR Tel • 10150 GEMLİK fl

olaca%25c4%259f%25c4%25b1n%25c4%25b1.be
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SAYI': 921

Fiyatı 500 Lire KDV dahH

Gaaetemiz Boeın Ablak 
Yoeeetna Uyar.

ı I

gembik

KÖRFEZ
I HAFTALIK SİYASI GAZETE

'KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Matbaamızda
Nişan, Nikah DüjŞua 

v»
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Tealim Edilir.

I KÖRFEZ
I Matbaacılık
. TM : 117*7 taı : 147*7

‘ 3. Cumhurbaşkanı Bayar 5. ölüm Yıldönümünde Anıldı Anıt f^eıı | | 
Töreninde Şov

• BAŞBAKAN MESUT YILMAZ'IN TEMELİNİ ATTIĞI ANIT MEZAR: 7 MİLYAR LİRAYA MAL OLACAK. GE 
LECEK YIL TAMAMLANACAK.

I • ÜÇÜNCÜ CUMHURBAŞKANI CELAL BAYAR'IN 5 ö- S DYP GENEL BAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL'İN DE
LÜM-YILDÖNÜMÜNE RASTLAYAN 22 AĞUSTOS GÜ-‘ BULUNDUĞU TÖRENDE, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜ
NÜ UMURBEY’DE DEVLET TARAFINDAN YAPTIRILA- VELİK, İMAR İSKAN VE DEVLET BAKANLARI İLE
CAK OLAN ANIT MEZARIN TEMEL ATMA TÖRENİ MİLLETVEKİLLERİ YANINDA ESKİ DP
ANAPTILARİN ŞOVUNA DÖNDÜ. LİLER, BAYAR’IN KIZI, TORUNLARI KATILDI.

Türkiye Cumhuriyeti
nin 3. Cumhurbaşkanı Celal 
Boyar, ölümünün 5. yıldönü
mü nedeniyle doğum yeri o 
kin Umurbey beldesinde Dev 
let- töreni île anıldı.' "Anıt 
Mezar"ın temeli de Başba 

kan Mesut Yılmaz tarafından 
atıldı. Törenlere cak sayıda 
ANAPlı ve DYP'li katıldı. A 
NAP’lılarin sürekli slogan at 
ması havanın gerginleşmesi 
ne neden oldu.

Bayar'ı anma ve "Anıt Me 
zar" temelinin Başbakan Me 
sut Yılmaz tarafından-atıla
cağının belli-olmasından son 
ra, ANAP İl ve İlçe teşkilatı 

seçim probagandal arında ol
duğu gibi tüm ilçeyi devle
tin resmi araçlarıyla bayrak 
lada donattı.

Başbakan Mesut Yılmaz, 
22 Ağustos 1991 günü saat 
12.12'de TC-ANA uçağıyla 
Bursa Havaalanına indi. Gör 
kemli bir karşılamadan son
ra, yüzlerce araçlık konvoy
la Orhangazi'ye gidilerek. 
Devlet Hastanesinin temeli 

atıldı.
Orhangazi'den Gemlik'e 

gelen Başbakan ve konvoyu 
SSK Hastanesini açtıktan 1 
sonra Umurbey’e gitti.

DEMİREL GELİYOR

SHP İlçe. Başkanı Grevcileri Destekledi

Marmosan’da Grev 20. Gününü Doldurdu
Gemlik MARMOSAN Mer

mer Sanayi işyerinde çaılşan 
, ÇİM6E-İŞ Sendikasına bağlı 

İşçilerin boşlattıkları grev 20 
gönünü doldurdu.

$ Grev ve üretimin devam 
ettiği fabrikada, 17 işçi ça- 
hşmolanm sürdürürken, gre 

' ve katılan işçiler İşverenin 
sendikayı tanırnamas/rda

* ki ısrarları nedeniyle grevi 

' sürdürdüklerini, bazı ar- 
* fiodeştannında çalışmaya 

zorlayarak grev kinciliği yap 
^tfddnnı söyledi.
' Fabrikanın girişinde gre/ 

Sözcülüğü yapan Ayşe Ekin

Başbakan Yılmaz’ın Gem- 
lik’e geleceği saatlerde DYP, 
Genel Başkanı Süleyman De 
mirel'de. Bursa Milletvekili 
Cavit Çağlar'ın Kurşunlu’da 
ki evine geldi. Yaklaşık 500 
araçlık bir konvoy Demirel'! 
karşıladı. Kurşunlu'da birsa 
at kadar dinlenen Demire], 
daha sonra Umurbey’e gitti. 
Demirel Umurbey’de "Başba 
kan Demirel" sloganlarıyla 
karşılandı. Demirel, DYP’li 
Umurbey Belediye Başkanı 
Pars Dönmezi “makamında

SHP İlçe Başkanı Erkan Mutman'dan 5 bin mektup..

“SOSYAL DEMOKRATLAR
BİRLİK OLALIM"

Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti İlçe Başkanı Erkan 
Mutman, 5 bin parti üyesine 
gönderdiği mektubunda, sos 
yal demokratları birlik olma 
ya çağırdı.
.. Üyelerine- gönderdiği mek 

tabunda SHP'nin iktidara 
gelmesi için-tüm sosyal de 
mokratlarm birlik olması ge 
rektiğine değinen Erkan-Mut

grevi sürdüreceğiz. Sonunda 
kazaran haklının yanında o 
lan bizler olacağız" şeklinde 
konuştular.

M UTMANIN ZİYARETİ
SHP Gemlik İlçe Başkanı 

Erkan Mutman, grevci işçile 
rl iş yerinde ziyaret etti. 
Mutman, işçilere her zaman 
yanlarında olacaklarını be
lirterek, SHP iktidarında işçi 

işveren ilişkilerinin daha sağ 
iıkh yürüyeceğini; işçilerinin 
sanca yaşamak için yeterli 
ücreti alacağını belirterek, 
"önümüzde erken seçim var.

Devamı Sayfa 4’te 

ziyaret ederek belde hakkın 
da 'bilgi aldı.

Belediyeden ayrılan Sü
leyman Demirel, sloganlar 
arasında Celal Bayar'ın me 
zarına gitti, dua etti.

Gemlik’teki açılışı bitiren 
ANAıP’lılar, DYP’lerin Umur- 
bey’i doldurduğunu duyun
ca, akıp akın beldeye gitme 
ğe başladılar. Türkiye'nin 
her tarafından araç plakala
rının gözlendiği "Celal Bayar 
n ölüm yıldönümü törenleri 
çığandan çıkarak politik şo 

man, ANAP’ın son günlerini 
yaşadığını söyledi.

Mektubuna girişinde "12 
Eylül darbesinin yanlışlığına 
değinen SHP İlçe Başkan, . 
CHP’nin kapatılmasıyla 
Türk Siyasal yaşamında sos 
yal demokratları silerek biz- 
leri sindireceklerini sanan 
zavallılar zaman içinde yanıl 
dıklarmı nihayet anlamışlar

Sandal faciasında denizde kaybolmuştu..

Genç Mühendisini Cesedi
Kurşunlu Sahilinde Bulundu

Çalıntı bir sandalla 18 
Temmuz 1991 günü Küçük 
Kumla Serpil Sitesi önünden 
emekli memur Sadi Canar 
(65), Olcay ■Aydemir (35), île 
birlikte denize açılan Abdül- 
haluk Güner, sandalın devril 
mesl sonucu boğulmuş,, an 
cak cesedi bulunamamaştı.

Küçük Kumla’dan bindikle 
ri sandalın benzinin bitmesi 
üzerine Gemlik 'kıyılarında 
alabora olan tekne ile birlik 
te sularda kaybolan genç 
mühendis Abdülhaluk Güner 
(23), cesedi bulundu. 

va döndü. ANAP otobüsü ar 
kasında büyük bir konvoyla 
Umurbey’e gelen Başbakan 
Yılmaz, gençler tarafından 
pankartlar ve sologanlarla 
karşılandı. "2. Menderes 
Hoş Geldin" pankartı dikkat 
çekti. Yürüyerek Anıt Mezar 
yapılacak alana giden Başba 
kan, burada "İşte vefa, işte 
Başbakan" sloganlarıyla kar 
şılandı. ANAP’lılar törenler 
sonuna kadar bu sloganla 
çevreyi inlettiler.

Devamı Sayfa 3’te

dır. O günlerde yapay ola
rak kurulan ANAP’da son 
günlerini yaşıyor” dedi.

Türkiye'n in .içinde bulundu 
ğu ekonomik ve sosyal duru 
mu anlatan Mutman, ilk se
çimde ANAP İktidarından 
kurtulunacağını belirte
rek, parti içindeki tüm sos
yal demokratların birlik ol-

Devamı Sayfa 4’te

I 20 EYLÜLDE AÇILIŞ YAPILACAK..

SANAYİ SİTESİ AÇILIŞI
ÖNE ... ALINDI i
• 130 DÖNÜM ARAZİDE KURULAN GEMLİK KÜÇÜK SA 

NAYİI (SİTESİNİN YÜZDE 99'LUK BÖLÜMÜ TAMAM
LANDI: ÇIRAKLIK OKULU VE SOSYAL TESİS
LERİN YAPIMI DEVAM EDERKEN, BLOKLAR ARASI
NA ASFALTLAMA GİRİŞİMLERİ BAŞLATILDI.

> 22 AĞUSTOS GÜNÜ BAYAR’IN ANIT MEZARININ TE 
MEL ATMA TÖRENİNDEN BİR GÜN EVVEL İLÇEMİZE 
GELEN BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI HÜSAMET 
TİN ÖRÜÇ TARAFINDAN GEZİLEN SANAYİİ SİTESİ
NİN NOKSANLARININ TAMAMLANABİLMEŞj 
İÇİN YARDIM İSTENDİ.

Murat ÜÇTÜ
29 Ekim Cumhuriyet bayramında açılması programla

nan Gemlik Küçük Sanayii Sitesi 20 Eylül günü hizmete 
açılacak.

130 dönüm arazi üzerinde kurulan-, ilçedeki 163 sanat, 
■karı içinde barındıracak olan sanayii sitesinin, 1991 .yılı . 
birim^ fiyatlarıyla yaklaşık 11 milyar liraya mal olacağını 
söyleyen Kooperatif Başkam Süreyya Bayrak, "müteahhi 
timiz ismet Özcanlı’nın çok-- mağdur durumda olan sanat 
kar arkadaşlarımızı yeni-işyerlerine kavuşturmak için ge 
celi gündüzlü gayretli.?çalışmaları sonucu 29 Ekim Cum 
huriyet Bayramı günü açılmasını planladığımız sitemizin 
açılışını öne aldık” dedi. .

EYLÜLDE AÇILIŞ
Tamamlaması büyük bir hızla devam eden Gemlik Kü 

çük Sanayii Sitesi çevre düzenlemesine başlandığını be 
lirten Süreyya Bayrak, şunları söyledi :

"Açılışımızı büyük olasılıkla 20 Eylül gününe aldık. Sİ 
tenin alt yapı çalışmaları: tamamlandı.- Önümüzdeki gün
lerde >elektrik tesisatlarının bağlanmasına başlanacak. 
Yolların asfaltlanmasına başlıyoruz. Anayol ile bağlantı 
nın düzenlenmesine çalışıyoruz^

Türkiye’nin ilk modern labaratuvarlı sanayii sitesi ol 
düğünü belirten Bayrak, "sitede -herşeyin en iyisini yap 
maya oalıştık.- Kednl'-evimizi yapar gibj özen gösterdik. 
Site tamamlandığında ilçe ekonomisine büyük fayda sağ 
lıyacak” şeklinde konuştu;

i |B|ayrak, bugün Ankara’ya giderek Bakanlıkta son du 

i rümla ilgili bilgiler sunacak.

Balıkçılar Tarakçılaıdan
Şikayette. Bulundular
• GEMLİK SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ BAŞKANI 

MEHMET AYDIN, TARAKÇILARIN BALIKLARIN YU
MURTA YAT AKLARINI ALT ÜST ETTİKLERİNİ BE
LERTEREK, “ARKADAŞLARIMIZ KENDİ BİNDİKLERİ 
DALI KESİYORLAR. BALIK KÖRFEZİMİZDEN KAÇk 
YOR’” DEDİ. ’ '

Gemlik Körfezi kıyılarında balık yasağı süresince koçak .- 
balık avcılığı yazlıkçıları ve yasaklara uyan balıkçıları çi 

leden çıkardı...
Devamı Sayfa 4'te

Geçtiğimiz hafta perşembe 
günü .Kurşunlu Köyü Beysel 
3 Sitesi yakınlarında kimliği 
belli olmayan bir erkek ce 
şedi, bulundu. Beyaz mayosu 
ve kolunda saatinden başka 
birşeyi bulunmayan cesedin, 
denizde kaldığı sürede yüzü 
tanınmayacak durumda oldu 
ğu saptandı. Savcılıkça Bur
sa Adli Tıp morguna kaldın 
lan ceset Güner ailesine gös 
terildi. Aile, suda kaybolan 
oğlunu^ cesedini kolundaki 
saatinden tanıdı.

$ o»
TAŞI GEDİĞİNE

I OYNATAMADILAR..
GLASNOST.

Â PERESTROYKA..

BALALAYKA?.
»J DERKEN..]

f

A PARTİ, KIZILORDU, KGB ŞOVU...

RUS HALK GÖĞSÜNÜ SİPER EDİNCE
v KALDIRIP OYNATAMADILAR GORBAÇOYU^
/j
’•* JH<m Jamer
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Menkulün Açık Artırma 
İLÂNI

Dosya No. 1990/1074

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve 
kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırma 25.9.1991 günü saat 14.00-14.20'de Gem 

lik icra Müdürlüğünde yapılacak ve o günü kıymetlerin 
'%75’ine istekli bulunmadığı takdirde 26.9.1991 günü ay 

nı yer ve saatte 2. artırma yapılarak satılacağı. Şu ka 

darki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 
yüzde kırkını bulmasının ve satış isteyenin alacağına 

rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve 

bundan başka pahaya çevirme ve payların paylaştırma 

masraflarım geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satış be 

de^i üzerinden %20 oranında K.D.V.nin alıcıya ait olaca 
ğı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebilece 

ği, masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin 
isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin 

yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmala 

rı ilân olunur.

İcra Müdürü 
Abdurrahman ÇELİK

Muhammen kıymeti
Lira Adedi Cinsi (mahiyeti ve önemli nitelikleri)

3.240.000 155 kutu 20x20 marmara riva marka seramik 
1.600.000 80 kutu 20x20 korun siyah seramik 
6.750.000 241 kutu 20x30 sarmaşık gıri seramik 
3.800.000 “200 kutu 15x15 beyaz fayans

3.375.000 148 kutu 15x20 mermer pembe fayans
620.000 31 adet 1/2 galvaniz boru 

l 75.000 3 boy 3/4 galvaniz boru
550.000 57 adet 50x300 PVC plastik boru

150.000 30 adet PVC plastik boru
100.000 30 adet 70x200 plastik boru
500.000 400 adet muhtelif PVC dirsek

20.760.000 1375

KONGRE İLANI

TASFİYE HALİNDE S.S. ÖZ KONUT KOOPERATİFİ 

TASFİYE KURULUNDAN

S.S. Öz Konut Yap: Kooperatifinin Tasfiye sonu Genel 
Kurulu 28 Eylül 1991 Cumartesi günü saat 11.00’de Gem 
lık Gpzt İlköğretim ©kulu Salonunda aşağıdaki gündeme 
göre yapılacaktır. Ortaklarımıza duyurulur.

G Ü N 0 E M :

1— Açılış, yoklama
2— Divan seçimi ve saygı duruşu
|— Genel kurul evraklarının imzalanması için kongre 

divanına yetki verilmesi
4— Tasfiye kurulu faaliyet raporunun okunması
5— Denetim kurulu raporunun okunması
6— Yönetim kurulu (tasfiye kurulu) ve denetim 
kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi
7— Tasfiyenin sonuçlandırdığı hakkında görüşme 
yapılıp genel kurut kararının alınması
8— Kooperatif evraklarının teslim edileceği kurum 
veya kişinin tesbiti hakkında karar alınması
9— Kapanış.

S.S. GEMLİK SİGORTALI İŞÇİLERİ YAPI KOOPERATİFİ 
TASFİYE KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin 7.7.1991 tarihinde Tasfiyesine gidilmiş 
tir. Borçlu ve alacaklıların vesikaları ile birlikte Tasfiye 
Kuruluna müracaatları rica olunur.

ADRES : ‘
Akmanlar Pasajı Kat 1 No. 104 GEMLİK

KAYIP

Orhangazi Trafik Müdürlüğünden almış olduğum Ehliye 

timi kaybettim. Hükümsüzdür.

İZNİK GÖLÜ KENARINDA

HER AKŞAM PİYANİST ŞANTÖR

Erdem Bayraktar

EŞLİĞİNDE

; Rahmi Baba
*. Restaurant'ta

► TAZE BALIK — SICAK — SOĞUK MEZELERİ >

■ VE İTİNALI SERVİSİYLE HİZMETİNİZDEDİR. ı*

■ Tel : (2564) 1282 I

RA-BA TURİZM LTD. ŞTİ

► Dutluca Köyü — ORHANGAZİ ,•

T A C A N 
BOYA SANAYİ ve Tatbikatı

> SATEN BOYA

@ YAĞLI BOYA

Ç PLASTİK BOYA

© FASARİT İŞLERİ 

MÜESSESEMİZDE İTİNA İLE YAPILIR

© GÜVENLİ EKİP

© TEMİZ İŞÇİLİK 

UYGUN FİYAT

TEL : ( 24 ) 27 98 41
YEŞİL CAD. DERE BOYU UZUNOĞLU APT. 4/B BURSA

Sayın Gemlikliler
Fotoğraf çekimlerinde sîzlere en güzelini vermek 

olan amacımızı şimdi kaliteli cihazlar He VİDEO 
çekimlerinde de sürdürüyoruz.

ARZU ETTİĞİNİZ İYİBİR ÇEKİM İSE NOTUNUZU 
ALDIRMAKTA SEÇ KALMAYIN

FOTO ŞEN
” GÜVENİLİR İSİM *

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

DEVREN KİRALIK DÜKKAN

SEMERCİLER YOKUŞU GAZİNO SOKAK KÖŞE
CEYLAN ECZANESİ KARŞISI

SAĞLIK 
KÖŞESİ 

HAZIRLAYAN 
Dr. Ali Özgür

Yumuşak Doku Romatizması
Vücutta yaygın olarak bulunan hassas noktalar has* 

lor tarafından bilinmez fakat deneyimli bir hekim tarat* 
dan kolaylıkla ortaya çıkartılır. Bu noktalar genel k 
le boyun, omuz, göğsün ön tarafı, sırt, bel, kalça ve 
diz bölgelerindedir. Bu noktalara basmakla sadece fa» 
sasiyet bulunmaz aynı zamanda hastanın sıçramasına o: 
neden olur. Hassas noktalar parmak ile basılarak vere 
doloritetre ile saptanabilir. Bu noktaların sayısı ve du 
yarkk derecesi fibrozit hastalarını kolaylıkla sağlam tae 
İerden ayırmaktadır. Bu noktaların sayısı 20'den 40'a »- 
dar değişmektedir.

Hastaların yarısında irritabl (hassas) barsak hostaı g 
ve gerilim tipi baş ağrıları eşlik eder. Mesanenin dokı 
luk hissine bağlı olarak özellikle geceleri sık sık idrara 
çıkarlar. İdrar etme ağrısızdır ve idrar tahlilleri normak£r

Fibrozitİi hastalarda uyku bozuklukları görülmektedir.

Bu tür hastalar endişeli, düzenli, dürüst, ahlaki değer 
lere önem yeren faziletli, verimli başarılı kendisinin ve 
çevresinin mükemmel olmasını arzulayan kişilerdir. Hafif 
sakinleştirici tip ilaçları sevmezler, nadiren alkol ve 
ilaç kullanırlar. Şikayet etmekten, hastalıklarına sığın 
maktan hoşlanmazlar.

Hastalar muayene sırasında huzursuzdur. Zaman za 
man kaslardaki kasılmalar sonucu aktif ve pasif hare 
ketler kesilebirse de gerekli hareketler tam olarak yapı 
lir ve eklem hareketlerinde de (kısıtlama yoktur. Uzun 
süren ağrı şikâyetlerine rağmen muyayenede kaslar nor 
maldir ve "herhangi bir kaş erimesine rastlanmaz. Diğer 
sistem ve organlar normaldir. Kan sayımları sedimentas 
yon hızı, 'kas. enzimleri dahil biyokimya sonuçlan normal 
dir.

Ancak hastalığın şu ana kadar yapıl anbirçok çalışma 
da kesin etiyopatogenezi tesbit edilememiştir.

Tedavisi hastalığın özelliğini her hasta öğrenmelidir. 
İstirahat, sıcak tatbiki mesaj, ağrı kesici ilaçlar pek fay 
dalı Olamamaktadır.

Sayın okurlar bir sonraki yazımda günlük hayatta sık 
ça rastlanılan ve günlük yaşamı da zorlaştıran yerel ra 
matolojik hastalıkları yazacağım.

Güneşin olduğu yerde, doktor yoktur.

DR. A. İSKENDER ARAT

DERİ ve ZÜHREVİ HASTALIKLARI MÜTEHASSISI 
CİLDİYE UZMANI

GEMLİKLİLERE HİZMET 
ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

GÖZDE EKMEK FIRINI YANİ
Demirsubaşı Mh. Kemal Aydemir Apt. GEMLİK

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI. MÜZİK SETİ 

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

HAŞAN YAMAN

Tel : 16137-14479 GEMLİK

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

Mehmet ATICI TEL : 22690-14760 GEMLİK
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KÖRFEZ SAYFA t

İznik gölü kıyısında tabiatın 
' kucağında huzur dolu yemek

Göl Şadırvan 
Restaurant

I
■H . j-

i
İZNİK GÖLÜ'NÜN ENFES MANZARASIYLA BÜTÜNLE | 

İŞEN YEPYENİ ANLAYIŞ İÇİNDEKİ DEKORASYONU, | 

; DEĞİŞİK SPESİAL ÇEŞİTLERİ VE PİYANİS AYHAN 

EŞLİĞİNDE YUDUM YUDUM ZEVK ALACAĞINIZ GÜZEL | 

BİR GECE GEÇİREBİLECEĞİNİZ YER.■ ' • I

TEL : 13 21 GÖL YOLU ORHANGAZİ
I I

-i.» ‘

SATILIK
Ilıca Cd. satılık zeytin 

mağazası

350 m2
130 ton Kapasiteli havuzu 

bulunan .
150 m2 kullanım alanı olan 
zeytin deposu sahibinden 

satılıktır.

Müracaat : Tlf: 12048 -12417

A F $ A R
Her Türlü Tarım Aletleri 

Tınaz Römorkları Bayi
......

Tel: 13381
stîklal Cd. No. 20 (Ziraat Bankası
Karşısı) Gemlik

______________ _________________________________________  

SATILIK ZEYTİNLİK

BURSA YOLU SANAYİ SİTESİ KARŞISINDA (KaraHfk

D®r«) MEVKİİNDE 5 DÖNÜMLÜK İÇİNDE 130 ZEYTİN

ANIT MEZAR TEMEL ATMA TÖRENİNDE
ZORAKİ KARŞILAŞMA

Celal Bayar'ın ölümünün mirasını paylaşma kavgası 
şeklinde geçen tören alanına gelen Başbakan ve Bakan 
lar, kendilerine ayrılan yere doğru ilerlediler. Başbakan, 
türübünlerin birinci sırada eski Dış İşleri Bakanlarından 
İhsan Sabrı Çağlayangil'in yanına otururken, DYP Genel 
Başkanı Süleyman Demirel’in elini sıktı.

Çok soğuk geçen karşılaşmadan hemen sonra Başba 
kan Celal Bayar'ın mezarına gitti. 3. Cumhurbaşkanı Ce 
lal Bayar, bu sırada 5. ölüm yıldönümü nedeniyle Dev 
let töreni ile anıldı.

Başbakan Yılmaz'in tirübünlerden kalkışı ye törenden 
dönüşü sırçsında partililer sürekli slogan attılar. DYP’li 
lerin Başbakanın gelmesinden sonra törenlerde çok sa 
kin beklediği gözlendi.

Celal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy, DP’li milletvekilleri 
ve aileleri, Bayar’m torunlarının bulunduğu törenlerde ilk 
konuşmayı Nilüfer Gürsoy yaptı. Gürsoy, babasının ölüsü 
ne devletin sahip çıkması nedeniyle hükümete övgüler 
yağdırdı.

Daha sonra tarihçi Cemal Kutay, Bursa Valisi Erol Ça 
kır, ardından Bayındırlık ve İskan Bakanı Hüsamettin 
Örüç konuşmalar yaptı;

BAŞBAKAN KONUŞUYOR

ÇATAK GİYİM 
Sizin Mağazanız

Ah* Çatak ve Oğullan
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sok.
Otel ümurbey Altı Tel : 12075 Gemlik

Gemlikliler Müjde
Seçkin firmaların ürünle

riyle hizmetinizdeyiz

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

I
I i B 
s
I 
I 
ffi 
i 
I f ffi 
i

* FATURA
* PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
* ADİSYON
* SEVK İRSALİYESİ
* TAŞIMA IRSALYESI
* MÜSTAHSİL MAKBUZU
* GİDER MAKBUZU

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

Açılan yarışmada birincilik ödülüne kr/ık görülen proje 
7.5 milyar liraya mal otocak ve bir yAöa tcrrorûaoo- 
cak. Celal Bo/or, Anıt mezanmr temel atma töreni-zSen 
önce Başbakan Yılmaz söz oia’o't. "Otğer derrov/os. m 
bitlerimiz rahmetli Menderes. Zorlu ve Pokskon'm isîan 
bul'a bugünkü anıtmezar an 30 yıla yairiaşon b< 
meyle de olsa nakledilmiş olmas ndan sonra, bugün öe 
mokrasmizin bir diğer kurucusunun, rahmetli Celal Bo- 
yor'ın anıtmezarına temel atma kısmetini bana nasip et 
tiği için Allah'a şükrediyorum" dr/e konuştu.

Başbakan Yılmaz, Türk siyasi yaşamının en büyük 
ayıbı olarak nitelediği Yassıada duruşmalannı, O*?, Ba 
yar’ın metanetle sürdürdüğünü ve örnek bir dovronts 
sergilediğini belirterek, Bayar'ın felsefesini 2 binli yi kıra 
kadar taşıyacaklarını söyledi. Türkiye'nin ilk sivil Cum
hurbaşkanının Bayar olduğunu vurgulayan Yılmaz "Bo- 
yar'dan sonra ikinci bir sivil Cumhurbaşkanının seç>. re 
si için 30 yıl beklememiz gerekti" dedi. Başbakan*YıImaz 
daha sonra temele ilk harcı koydu.

Temel atma töreninden hemen sonra DYP Genel Bas 
kanı Süleyman Demirel Umurbey'den aynldı. Başbakan 
Yılmaz ve Bakanlar’da Bursa'ya giderek program’onnı 
sürdürdüler.

İLAN
KURŞUNLU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

Kulübümüzün yıllık olağan genel kurul toplantısı 
13 Eylül 1991 Cuma günü saat 20.00'de Köy Kahvehane 
sinde yapılacaktır.

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

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1— Açılış ve saygı duruşu
2— Divan heyetinin seçimi
3— Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının 
okunması

4— Yönetim ve denetim kurullarının ibrası
5— Yeni Yönetim kurulu seçimi
6— Denetim kurulu seçimi
7— Dilek ve temenniler
8— Kapanış.

Ayrıca Nişan, Nikah 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve

Her Türlü 
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

TEL : 20983 GEMLİK
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Süper Fresh / Dondurulmuş
Gıda Çeşitlerini Getirmiştir

ET VB SÜTLÜ MAMULLERİYLE
Sayın Gemlik’lilerin Hizmetinde OlmaktanKW.Irk

Gurur Duyar

GEMLİKDEM İRSU BAŞI MAH. GAZİNO SOK. NO. 40 (PARK KAI|ŞI9I) TEL : 13002

simhane; Ön 
za (Menoral 
bulunan Ana

Tamir atölyesi,: 400
Fosseptik, 125 tonluk 
idare binası. Lojman

betonar
ve üzeri

ESKİ TRAKYA »; PEYNİR 
ESKİ TRAKYA KAŞAR PEYNİR n

ESKİ MAÖLJÇ PEYNİR 
KAHVALTILIK TEREYAG 
PASTIRMA
SALAM 
SUCUK 
SOSİS 
GÜNLÜK TAZE KÖY YUMURTAM

kumandalı makina dairesi, 
özel trafo, Arıtma tesis ve 
me su deposu, île 8 Odalı

muhafaza (Menoraj sistemli), şok muhafa 
sistemli) Dondurma tüneli. Sevkıyat salonu 
soğuk hava deposu. Beş üniteli otomatik

PİZZA
SUDAK BALIĞI 

KALAMAR
MİDYE ETİ

MİLFÖY HAMUR»

gemuk
KÖRFEZ

SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜR
rönetim Yeri ; MSddl Cd. Poaot 

No . 5 TV : 14223 — <3MÜK

KADRİ GÜLER
Körfez Matbaooftfc ve ArrAckn

Gayrimenkulun Açık Artırma ilanı 
Gemlik icra Müdürlüğünden

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, adedi, 
kıymeti ve evsafı :

Gemlik tapu sicilinin 29.7.1986 tarih ve Pafta : 17, Sa 
fıife : 561, Parsel : 562’de kayıtlı Gemlik ilçesi, Engürü- 
cük Köyü, Çamlık mevkiinde kâin 19600 m2 miktarındaki 
■aşınmaz üzerinde'. Küçükbaş hayvanlar için iki adet ağıl, 
iki- adet Kurutma Odası, Çalışma Salonu, Soğuk Hava 
Deposundan oluşan İmalathane, Küçükbaş ve Büyükbaş 
hayvan kesim salonu. Soğuk Hava deposu bulunan ke

doğal kurutma alanı, aynı binada Mutfak, Yemek salonu, 
Duş, Tuvalet, Lavabolardan başka ayrıca Tabakhanesi 
ve Konfeksiyon atölyesinden ibaret, suyu ve elektriği 
mevcut olup, taşınmaz üzerinde;

Bilirkişiler tarafından 1.100.000.000 TL. (Bir Milyar Yüz 
Milyon Lira) Kıymet Takdir edilmiştir.

HAZIR MANTI 
ENGİNAR 
TON BALIĞI 
PATATES KIZARTMASI 

/ KARİDES

OKAN TOSUN
PARK GIDA PAZARI

Taşınmazın tamamı açık artırma sureti ile, satışa çıka 
nimıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 22.10.1991 Salı günü saat 14.00'den 14.20’e 
kadar Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle 
yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75 
nî ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve I 

satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle 
bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın tohhüdü ba I 

ki kalmak şartiyfe 1.11.1991 Cuma günü aynı yer ve ay j 
m saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırma 
da da rüçhanlı alacaklıfarın alacağını ve satış masrafla • 
nnı geçmesi sortiyle muhammen kıymetin %40 nisbetin | 

de artırana ihale olunur. K.D.V. alıcıya-aittir.
2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıyme I 

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

li bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Sa 
bş peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek | 

üzere mehil verilebilir. Dellalrye resmi, ihale pulu, tapu ı 
hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 

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

gayrimenkul üzerindeki hakları hususiyle faiz ve masrafa j 

dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün için [ 

de dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları I 
tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakı ' 

lacaktır.
4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde öden I 

mezse İcra ve İflâs Kanununun 13. maddesi gereğince | 
ihale feshedilir. İki ihale arasındaki faktan ve %30 fa i 

izden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme । 

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

meei için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde is । 

teyen alıcıya bîr örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi I 

almak isteyenlerin 989/451 T. sayılı dosya numarasiyle

Sosyal
masını istedi.

Mutman şunları söyledi':
"Halkımızı iktidara taşıya

cak ancak ve ancak sosyal 
demokratların bilgili ve be
cerikli birlikteliğidir. Bit bir
liktelik ve dayanışmaya hal 
kımızın gücünü kanalize etti 
ğimiz en bizler her zorlu İşi 
mutldka başaracağız;? Hal
kımız ülkemizdeki karanlık 
ve çağdışı uygulamaları ay
dınlığa kavuşturmak'.'istiyor; 
İşkencecilerden hesap Soy
mak istiyor: Bütün bu so- 
sunların cevabı ancak SHP 
iktidarıyla çözülebilir."

GENÇ - AL TİCARET 

ARÇELİK 
YETKİLİ SATICISI 

HİZMETİNİZE GİRDİ
Ev İhtiyaçlarınızı Almadan Genç - Al Ticaretle 

Görüştünüz mü?
Kalite ve Güvenin Simgesi

ARÇELİK ÇEŞİTLERİ GENÇ — AL TİCARETTE

İstiklâl Cad. Gürçay Pasajı No. 1 Tel -: 14118 Gemlik

Marmosan’da
ci ve Ayşe Çağlar, "Hakkı
mızı alana kadar yılmadan 

SHP'ye destek verin emeğin 
hakkını verecek yasal deği
şiklikleri yapalım. SHP işçi
nin, köylünün, mamurun, es 
nafin yanırda olan tek parti 
dir" dedi.

Öte yandan grevci İşçiler
le çalışan işçiler arasında 
geçtiğimiz günlerde tartışma 

çıktı. A'rlf Babayiğit adlı İşçi, 
grevci işçiler tarafından tar

taklandığını iddia ederek 
Cumhuriyet Başsavcılığı
na başvurdu, olayla ilgili 
soruşturmaya başlandı.

Balıkçılar Tabakçılardan
Uzun süreden beri izinsiz avlanan ve kıyılan delik de 

şik eden tarakçıların balık neslinin yok olmasında büyük 
etkenlerden bir olduğunu söyliyen Gemlik Su Ürünleri 
Kooperatifi Başkanı Mehmet Aydın, Arkadaşlarımız bin 
dikleri dalı kesiyorlar. Uzun yıllardan beri trol, algarna 
ite mücadele ederken yaklaşık yedi sekiz yıldır bunlara 
birde çanakçılar eklendi. Tarak adı Verilen aletlerle de 
rizin dibini Pulluk gibi süren balıkçılar yumurta yatakla 
rını bilinçsizce yok ediyorlar.'4 Bu nedenle üreme döne 
minde kendine uygun yatak bulamıyan balıklar başka 
yerlere göç ediyorlar. Bununla kesin mücâdele gerekli. 

Birkaç kişinin çıkarı için yüzlerce balıkçı ailesi perişan 

edilmemeli" dedi.

Gemlik’te çocukluktan beri balıkçılıkla uğraştıklarını 

belirten Hüseyin Çam (65) ve Halil Türen (63) adlı ba 

lıkçılarda eskiden her ağ atılan yerden balık çıktığımın 

cak denize musallat olan sadece bu gününü düşünen

müdüriûğümüze başvurmaları ilan olunur.

(L R. K. 128)
(+) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri İcra Müdürü

de dahildir. Abdurrahman ÇELİK

SATILIK DÜKKAN

25 METRE KARE PAZAR CAD. CAMLICA SOK. NO. 9

ARABA ÎLE TAKAS EDİLİR Tel : 10150 GEMLİK

TASFİYE HALİNDEKİ S.S. DENİZ YAPI KOOPERATİFİ 

TASFİYE KURULU BAŞKANLIĞINDAN GEMLİK

Kooperatifin, 28.6.1,991 tarihinde yapılan Olağan Genel 
Kurul toplantısında tasfiyesine karar verilmiştir.

Alacaklıların aşağıdaki adrese başvurmaları ilan olunur

TASFİYE KURULU :

Cumhuriyet Mahallesi Kumla Caddesi Deniz Sitesi
A Blok Yönetim Bürosu GEMLİK 

kişiler tarafından yapılan trol, atgarra ve tarak gibi av

lanma şekillerini körfezdeki balık neslini tükettiğini böy 

le giderse Gemlik Körfezinde balığa hasret kalınacağını 

söylediler.

Son zamanlarda tarakçıların Kurşunlu sahillerine da 

dandiğim belirten Köy Muhtarı Salih Kayır’da gerçek ba 

lıkçılıkla .alakası olmayan -kişilerin', bilinçsizce' tarakla av 

landiği bu gibi kişilere karşı en kısa zamanda önlem 

alınması gerektiğini en ağır cezanın verilmesini İstedik 

terini söyledi.
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