
1992’YE HUZURLU GİRDİK
Dünyada büyük olayların yaşan 

dığı bir yılı geride bırakarak yeni 
yıla ulusça huzurlu girdik

Geçtiğimiz hafta sah günü baş 
layan kar yağışı sabaha kadar 
sürdü. Uzun yıllardan beri ilk de 
fa yeni yılı karlı bir gecede kutla 

dik.
GemHk'lilerin büyük çoğunluğu 

yeni1 yıla evlerinde ve yakınların 
da televizyon izleyerek girdi. Gü 
venlik güçlerinden aldığımız bilgi 
ye göre yılbaşı gecesi hiç bir o 
lay olmadı

Belediye Başkanları 19914 Değerlendirdi

Dimili “1992 süpriı
yıl olacak” dedi
• GEMLİK BELEDİYE BAŞKANI NEZİH DİMİLİ, 1991 

YILINDA YOL YAPIMINA ÂĞIRLIK VERDİKLERİNİ BE 
LİRTEREK, 13 KM PARKE DÖŞEDİKLERİNİ, ÇARŞI 

DERESİNİ ISLAH ETTİKLERİNİ, İKİNCİ KORDONU 
TAMAMLADIKLARINI SÖYLEDİ. DİMİLİ, 92 "ÇALIŞ 
MALARIMIZ SÜPRİZ” DEDİ

ARMUTLU, UMURBEY, K.KUMLA BELEDİYE BAŞKAN 
LARI DA 91’DE YARARLI HİZMETLER YAPTIKLARINI, 

1992 YILINDA İSE ÇALIŞMA TEMPOSUNU YÜKSEL 
TECEKLERİNİ SÖYLEDİLER. ARMUTLU'NUN GÖLETİ, 
KUMLA'NIN KANALİZASYONU, UMURBEY’İN SU ŞE 
BEKESİ 91 ’E DAMGASINI VURDU.

Gemlik, Armutlu, K.Kumla 
ve Umurbey Belediye Baş 
kanları 1991 yılı içinde yap 
tıkları ve 1992 yılı içinde 
yapmayı planladıkları çalış 
malarını anlattılar. Başkan 
lar 91 yılında başarılı olduk 
(arına inandıklarını, taktiri 
vatandaşlara bıraktıkları 
nı söylediler.

Gemlik Belediye başkanı 
nezih Dimili, 1991 yılı içinde 
yp? yapımına önem verdikle

✓ENİ YILA KARLA GİRDİK.

16 KÖYÜN YOLU KAPANDI
Hava ısısının düşmesiyle 

başlayan kar yağışları geçti 
ğimiz hafta Gemlik'te de 
etkili oldu. 16 'köyün- yolu 
kar yağışları nedeniyle ka 
pandı.

1991 'in ®on günü öğle 
den sonra başlayan kar ya 
ğışları, ilçenin köylerinde 
hayatı felçe uğrattı, ilçeye 
bağlı Adliye, Katırlı, Cihatlı, 
Şahinyurdb, Güvenli, Gença 
II, Fındıcak, Hamidiye, Şük 
riye, Muratoba, Haydariye, 
Selimiye, Hayriye, Mecidiye,

! Liman Önümüzdeki
! Günlerde Açılıyor

Yapımına bir yıldır devam edilen Gemlik 'Liman ve 
İ Depolama tesisleri önümüzdeki hafta hizmete giriyor.

Tesisler Genel Müdürü Ziya Alkan, iki rıhtımın ve 
(' ışıklandırma sisteminin tamamlandığını özel idare ile 

olan bir bürokratik engelin de önümüzdeki günlerde 
çözüme kavuşacağını belirterek şunları söyledi :

"Tesisin tam kapasiteli açılışını Mart veya Nisan 
ayında Devlet Protokolünün de katılımıyla yapacağız 
Gemlik iskelesinin yükünü ve trafiğini hafifletmek için 
önümüzdeki hafta rıhtımlarımıza gemi yanaştırabilece 
giz. Gemiler kendi olanaklarıyla yüklerini boşaltıp, 
alabilecekler."

Gemlik Liman ve Depolama tesislerinde yılda 1 mil 
yon 360 bin ton yükleme yapılabilecek. Üç rıhtıma bir

! den ayn: anda gemi yanaşabilecek. Tesis bittiğindi 50 
milyar liraya mal olacak.

Yeni Başlık
1992 yılının ilk sayısında Gemlik Körfez değişik bir 

başlıkla siz değerli okurlarımızın karşısına çıkıyor.
Herşeyflyle değişen bir dünyada, bizim daha güzel, 

J daha değişik bir başlıkla gazetemizi çıkarmak için ara 
yış İçinde olmamıza değerli bir dostumuz yardımcı oldu.

Devamı Sayfa 2’de

rini ve 13 km. yolu kendi 
ürettikleri parke taşlarıyla 
kapladıklarını belirterek, ge 
çen yılı şöyle değerlendirdi:

"Geçmiş dönemlerde ö 
nemsenmeyen Gemlik yolla 
rını çamursuz vatandaşların 
rahatça yürüyebilecekle 
ri bir hale getirebilmek içirt 
kolları sıvadık. Bunu yapar 
ken iFk etapta öğrencilerimi 
zin rahat edebilmesi için 
okul önlerini ve çevresinde

ve Yeniköy yolları kar nede 
niyle kapandı^ Bu köylerle 
ulaşım yolların açılmasın 
dan sonra sağlanabildi.

Ote yandan zeytin ürünü 
kar nedeniyle ikinci kez 
ağaçta kaldı. Marmara Böl 
gesindei toplanmakta olan 
zeytin' .ürünü, ilk kar soğuk 
larıyla karşılaştığında tane 
de kilo kaybına luğramış, 
ağaçtaki ürünün bir1 kısmı 
hava koşulları nedeniyle ka 
rarmamıştı.

Bu dürümda Gemlik ve 

ki yolları parke taşıyla kap 
ladık. Yaptığımız 13 kilomet 
re yola 2 'm i iyon 750 bin 
adet parke taşı kullandık. 
Daha sonra yıllardır unutul 
muş ve kendi haline bırakıl 
mış olan çarşı deresini ıs 
lah ettik. Çevresini yeşillen 
direrek, yeni pazar yerini 
derenin iki tarafına kurduk. 
Prof. Muammer Aksoy kordo 
nunu tamamlamamıza az 
bir zaman kaldı. Mart ayı 

köylerinde daha toplanma 
yan binlerce ton Zeytin kar 
altında kaldı. Üretici ürünü 
nü toplayamadığı için zor 
durumda kaldı.

AFS’DEN .EĞİTİME DESTEK 

Yoksul 
Öğrenciler 
Yararına 
Müzik Şöleni

ASF Eğitim Hizmetleri Gü 
ney Marmara Bölge Müdür 
lüğü ve Soruşan İlköğretim 
Okulu Aile’ Birliği, geliri mad 
di durumu iyi olmayan ço 
cuklara yardım olarak veril 
mek üzere müzikli eğlence 
düzenliyor.

'BeHedüye Düğün Salonun 
da.18 Ocak günü yapılacak 
olan müzik şöleni hakkında 
bilgi veren AFS Eğitim Hiz 
metleri Bölge Müdürü Sela 
hattin Uysal, amaçlarının 
öğretim gören ve maddi du 
rumları yetersiz olan öğren 
çilere yardım ötmek olduğu 
nu, bunu halkı eğlendirerek 
sağlanacağını belirterek, 
"Bu müzik şöleninde elde 
edilecek getiriler okul ve 
öğrencileri için kullanılacak. 
Gemilik halikının şölene gös 
teredeği ilgi, sonuçta yarar 
lı bir amaç için kullanılacak 
tır" dedi.

Belediye Salonunda yapı 
lacak müzik şölen indi plya 
nist Erdoğan Akın, Zeliha, 
Kayhan Akgün, Ahmet Mum

Devamı Sayfa 4’tö 

başlarıntila bu alanı da biti 
rerek, Gemlik’ö yeni bir 
çehre kazandıracağız!.’’

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili, 1992 yılında yapacak 
ları çalışmaların süprlz ola 
cağını, yaptıkları hizmetlerin 
yerel basın tarafından taktir 
eaülmediğini, kendileri için 

basının değil vatandaşın 
takdirinin önemi) olduğunu 
söyledi.

Devamı Sayfa 3’te

ASKERİ HARA'DA YANGIN

Askerlerin
Koğuşları 
Yandı

Gemlik Askeri Veteriner 
Araştırma Enstitüsü Eğim 
Merkezinde yangın çıktı, 
Yangında erlerin kafldığı kö 
ğuşlar yandı.

İlçenin Hisar Mahallesi, 
Çiftlik 'mevkiinde bulunan 
kisa adıyla Askeri Hara idi 
ye bilinen Veteriner Araştır 
ma (Enstitüsü ve Eğitim 
Merkezinde, cuma günü sa 
at 15),00 sıralılarında erlerin 
kaldığı tek katlı koğuş bara 
kalorinde aniden yangın çık 
tı.

Yangında' örterin yatakları 
Devamı Sayfa 4’tö

Kanarya Sevenler 
Yarıştı

Gemlik Kanarya Sevenler 
ve Yetiştirenler Derneği, 
beş branşta yarışma düzeri 
ledi. Yarışma çevre il ve 
ilçelerden biliye yakın kuş 
katıldı.

Gemlik Kanarya Sevenler 
ve Yetiştirenler Derneği 
nin geçtiğimiz -hafta pazar 
günü Belediye Düğün Salo 
nunda düzenlediği Ve bü 
yük ilgi gören ırk ve güzel 
İlk dalında yapılan yarışma 
d*a tüyenler zevtyli dakika

Devamı Sayfa- 3’te

İki Kişi
Bıçaklandı

Yazısı Sayfa 3’te

Gemlik Belediye Başkanı 
Dimili, 1991’in verimli geçti 
ğini söyledi.

Göç, "1991 atılım yılı ol 
du. Milyarlık gölet, kordon 
düzenlemesi yaptık.”

Pars Dönmez, "1991 ’de su 
sorununu pompalarla çöz 
iâük” dedi.

S BELEDİYE İLE SENDİKA BİRARAYA GELİYOR..

Toplu Sözleşme
i Görüşmeleri Başlıyor

Gemlik Belediyesi ile Belediyede örgütlü bulunan 
Türk—İş’e bağlı Belediye İş Sendikası arasında toplu 
sözleşme görüşmeleri başlıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Belediyede çalışan 85 sendika 
lı işçi adına, 1992—93 dönemini kapsayacak toplu söz 
leşmenin taslaklarını Belediyeye sunan Belediye İş Sen 
dikası Bursa Şube yöneticileri ile Gemlik Belediye yet 
külleri, ilk kez çarşamba günü biraraya gelecekler.

Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Abdullah Levent 
i Naci’nin geçtiğimiz hafta annesinin ölmesi nedeniyle 
î çarşamba gününe ertelenen toplu sözleşme görüşmele 
I rinde tarafların kısa sürede anlaşmaları bekleniyor.

Belediye İş Sendikası Gemlik Belediyesinde çalışan 
150 geçici işçinin de sendikal haklardjbn yararlanması 
nı istiyor.

Devamı Sayfa 4’tö

Q TAŞI GEDİĞİNE

V DANIŞMAN |
X OTUZ İKİ BAKAN.! . «K

BİN DANIŞMAN.'. «•*
İLK MODEL, SON MODEL.. A

VAY BABAM VAY A
JA DANIŞMAKTAN, TANIŞMAKTAN İŞ YAPMAĞA

VAKİTMİ KALIR.. ®
U BİR İŞE KIRK KİŞİ KARIŞINCA İŞİN ÇIL'KI ÇIKAR DA'..

YA BİN KİŞİ KARIŞINCA...? t)

Â KOKUDAN .BELLİ.. İM
•A i -r- WA İnan Tamer rj

GEMLİK BELEDİYESİNİN 
ALTINLISI..

Belediye 
Başkanı 37 
Kişiye Altın 
Dağıttı

Belediye Başkanını Nezih 
Dimili, yeni yıla gitarken iş 
çi ve memurlarını sevindir 
di

Sah günü Belediye Dü 
ğün Salonunda Belediyenin 
memur ve işçi kadrolarında 
çalışan tüm personelinin ye 
ni yılını kutlayan Belediye 
Başkanı Nezih Dimili, 1992 
yılında1 atılımcı bir 'belledîyö 
olmanın örneklerini serglliye 
çeklerini, işçi ve1 memurlar 
dan destek ve gayret bek 
led’iğini (Sö^Iedii.

Toplam 360 personele yıl 
başı paketi hazırlatan Dimi 
li, daha sonra Gemlik Esna 
fından topladığı 37 küçük 
altını kura ile dağıttı. Altın 
sevincini (yaşayan- Gemlik 
Belediye Personelli Başkan 
Dimili’ye teşekkür etti. Daha 
çok erkeklere altın çıkması 
üzerine' işçilere seslenen 
Dimili, "Sakın altınları ha 
ntmlara kaptırmayın" dedi.

Belediye Personeline da 
ğıtılah hediye' paketi içinde 
yün, sabun, portakal, tavuk, 
çerez bulunuyordu.
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Yeni Başlık
Bursa Hakimiyet Gazetesinde 4 yıl önce Genel Ya 

yın Müdürlüğümüzü yapan Say:n Kemal Sulaoğlu, hari 
ka bilgisayarı ile bize yeni başlığımızı yarattı.

Gemlik Körfez Kuruluşundan bugüne değin 3. kez baş 
Irk değiştirdi Dileğimiz, baskı tekniğini de değişt 
rerek siz okurlarımıza daha güzel okunabilen bir yerel 
gazete sunmak.

20. yaşımıza girmemize az bir zaman kala, elimizden 
geldiğince ilçemizin gözü, kulağı ve dili olmayı sürdü 
receğiz

GEMLİK KÖRFEZ

Sayın GEMLİK’iiler

e|W t kundura
İLİM KÖSELE VE DE KIŞLIK KUNDURA 

ÇEŞİTLERİNİ YENİLEMİŞTİR.
ÖNCEKİ VE SERİ SONU ÇEŞİTLERİNİ 

YARI FİATINA SATMAKTADIR.

EMRE KUNDURA’YA UĞRAYIP GÖRMENİZ 
MENFAATİNİZ İCABIDIR. EMRE KUNDURA ŞIK ZARİF 

VE ELEGANS DEMEKTİR.

KALİTEDE GÜVENCE EMRE KUNDURA

EMRE KUNDURA PAZAR CADDESİ'NDE

TEL : 14114 GEMLİK

•?

&

Böylesini Hiç Gördünüz mü?
DAİRE SATIŞLARINDA OLAY :!

Yeni Pazar Caddesinde
(Dereboyu) değişik seçenekli 70 Dairenin
satışlarına başladık 1 milyon 1.5 milyon 2 milyon
lira laksllle 24 ve 36 ay vadeli daireler

şiir köşesi
BEYAZ EV

Gözlerimin önünde hep aynı beyaz ev 
Her dağ yamacına kurduğum. 
Beliren her su kenarında. 
Pembe damlı, yeşil pancurlu, balkonlu, 
Balkonuna tırmanan sarmaşık. 
Gece, pencerelerinden sızacak ışık, 
Kışın tütecek bacası.
Ellerinden sıyırıp atacağın eldiven. 
Kapıyı ittiğinde çalacak bir çıngırak 
—Duyuyorum o sesi şimdiden, berrak— 
Geçeceğin yol, çıkacağım üç basamak, 
Her halin, gülüşün, kokun, bütün ruhunla sen 
Ahi bütün bir ömür) bırakmıyacağım el, 
Okşayacağım saç, dinleyeceğim ses...
Bakmakla doymayacağım yüz..
Açık pancarlardan o gün dolacak günidüz, 
O günkü hava,
Bir kapıyı açman, dolaşman sofada 
Şaşıracağım: Böyle gezinen kim

—Evim, Evim... Ellerimle asacağım

Bu Vakitsiz Giden Yaz

Bu vakitsiz giden yaz, erken inen akşamla, 
Kapanmış pancarlara dayıyarak başını,; 
Dinle solgun bahçenin kalbe anlattığını. 
Ağacın yaprak yaprak, havuzun daml adamla,

Kuşlar sanki yaralı, benzin sararmış gamla, 
Duymak güneşin, rengin bizi bıraktığını.
Günler günü vefasız leyleklrein akını.
—Ah uzak palmiyeler.. Kaçmak, seninle, yazla

Camlarına perdelerini
Yatak odasında düşüneceğiz bir an 
İki kişilik karyolanın yerini...
Raflarmda ellerinle yapılmış reçeller. 
Karşı karşıya oturacağımız sofra, 
Sürahide ışıldayan su, 
Yazın, rüzgâra koyacağımız testi: 
Senin yatacağın öğle uykusu..

Sararacak bir yandan çardaktaki üzümler, 
Kâh esecek rüzgâr, kâh dinleyeceğiz yağmuru, 
Kâh 'karlarla bembeyaz kesilecek çimenler. 
Hep geçireceğiz içimizden:

Hayat beraber, plüm beraber... 
Şu göklerin altında, 
Olacağız o kadbr bahtiyar 
Ki çıkıp mezarlarından annemiz, babamız da, 
Beyaz evimize yerleşecekler, 
Uzun 'kış geceleri onlar da aramızda 
Gözgöze bakışacak, mangalı eşecekler

Çardak altladı bitti,- bitti üzümün tadı, 

Artık ihtiyar çamlar, selviler saltanatı,. 
İşte bir kere daha haraboldu bahçeler.

Ürperen vücudunu yavaşça koluma ver. 
Gözlerinde okunan bütün hüznü Eylülün, 
Karanlıktan, geceden, ölümden korkan gönlün.

ZİYA OSMAN SABA

Dairelerin sayısı sınırlı olduğundan önce davranan seçme hakkına sahip olacaktır.

' GELİN - GÖRÜŞELİM y

ESER İNŞAAT

Gürle İş Merkezi Kat 2 No. 97 Tel: 12944 GEMLİK



«İMLİK

7 OCAK 1992 SALI

Dimili 1992 süpriz yıl olacak
ARMUTLU'DA SU SORUNU KALMIYACAK

Armutlu Belediye Başkanı Celal Göç, 1991 yılındaki 
en önemli projelerinin temeli eski Bayındullık ve İskan 
Bakan. Hüsamettin örüç tarafından atılan su gölet! ol 
duğunu bitirterek, "Göletin tamamlanmasıyla uziun bir 
sözlerine şöyle devam etti.

"Armutlu temiz denizi ve doğa güzelliğiyle son bir 
kaç yıldır yerti ve yabancı turistlerimizin ilgisini çekme 
başladı Gelen misafirlerimizin rahatça dolaşıp temiz 
hava alacak düzenli bir kordon boyunun olmayışı bizi 
üzüyordu. Bunu düşünerek 'kordon boyunda .yeni düzen 
leme çalışması yaptık. Kordonun etrafı yeşillendirildi. 
Fıskiyeli havuz ve oturma yerleri yapıldı. Kordon proje 
sine 1 milyar 800 milyon lira harcadık. Ancak, inanıyo 
rum ki bu harcanan paraya deydi.”

İskele meydanr ile Armutlu'yu ayıran yolunda parke 
taşıyla 'kaplandığını befirten Göç, 1992 yılımdaki en 
önemli projelerinin kanalizasyon şebekesi olduğunu tah 
minen 30 mifyarllk projenin İDevlet Planlama Teşkilatın 
da onay safhasında bulunduğunu, onay alınır alınmaz 
çalışmalarada hemen başlanacağını belirtti

"1991 yılı içinde yaptığımız çalışmalarda başat;;lı ol 
duğumuza inanıyorum. Çalışmalarımız bu yıl dahada h;z 
lanarak devam edecek" diyen Celal Göç, "Biz hizmet 
için varız” şeklinde konuştu.

EŞREF GÜRE KARARLI
Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre, devraldı 

ğı görevi layıkiyle yaptığına inandığını, yaz sezonunda 

Kanarya sevenler yarıştı
yaşandı

Gemlik Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Dei/neği ta 

rafından düzenlenen ırk ve güzellik yarışmasında Gresi 
ri tepelide ödüle layık kuş içrkmad;. Gjloster küçük te 

nüfusu yüz bine ulaşan belde de Belediyeye çok iş 
düştüğünü söyledi.

"1991 yılında yaptırdığımız akaryakıt istasyonu saye 
sinde ayda 6 milyon lira Belediye bütçesine katkı sağ 
İdmiş olduk" diyen K.‘ Kumla Belediye Başkanı Eşref 
Güre, sözlerine şöyle devam etti.

"550 milyon lira keşif bedelli dere ishalim tamamla 
dik. Sahil şeridinde 200 metre yaya düzenlenmesi yap 
tık Kanalizasyon çalışmalarımızda tüm hızıyla devam 
ediyor. Önemli bir başka konuda orta Okulun üst katı 
na yaptırdığımız 6 derslikli kısım var. Amacımız, görev 
süremiz zarfında halkımıza hizmetin en iyisini sunabil 
mek."

DÖNMEZİN AMACI HUZUREVİ

Umurbey Belediye Başkanı Pars Dönmez 1991 yılında 
beldenin su şebekesinin tamamen yenilendiğini, bu yol 
la kaçakların önemli şekilde önlendiğini söyliyerek bu 
projeye 1 buçuk milyar lira harcandığını belirtti.

öte yandan kasabanın içindeki! yolların düzeltildiğ'ni 
de söyleyen Pars IDönmez, 1991 yılı çalışmalarını ve 
1992 yılında yapmayı planladıkları İşleri şöyle özetledi:

Meydan düzenlemesiyle Umurbey’e gelen biri, düzen 
II bir meydan görür hale geldi. Açtırmığımız kuyularla 
su sorunumuzu ortadan kaldırdık 1992'de para bulabl 
istiyorum. Yapılacak işç1 barınağı sayesinde İşçiler ça 
lışmaya geldiklerinde sıcak bir yatak ve yiyecek bulabl 
lecekler. Umurbey’lilere yakışacak bir Belde olacak/’ 

pelide Alper Esen, Border cinsinde' Kocaeli’nden O 
ğuz Ertop, Norvich dalında Hamd|l Kul, Lokşayr cin 
sinde efe İsmail Ekinin kuşlan 1. oldu.

OLAYSIZ GÜN GEÇMİYOR.,

SAYFA : 3

İKİ KİŞİ 
BIÇAKLANDI

Geçtiğimiz hafta cuma ve pazartesi günü meydana 
gelen olaylarda iki genç bıçaklandı.

Cuma günü saat 17.30'da alkol alan ve daha sonra 
yanyana bulunan evlerine gitmek üzere yola koyulan 
Fazıl Sarıca veMehmet Güler adlı tki arkadaş aralarında 
tartışmaya boşladılar. Uzayan tartışma sonucu, Fazlı Sn 
ca Mehmet Güleri bacağından ve karnından bıçakladı.

Gemlik Devlet Hastanesine yatırılan Mehmet Gülerin 
durumunun İyi olduğu öğrenidi.

öte yandan dün de Balıkpazan Mahallesinde bulunan

İKİNCİ BIÇAKLAMA

bilardo salonunda tuttukları takımların şampiyon olmaan 
hakkında aralarında çıkan tartışma sonucu Nuri Acar 
arkadaşı Kenan Akayl ekmek bıçağıyla yaraladı.

Gemlk Devlet Hastanesinde ayakta tedavi gören Ke 
nan Akay, arkadaşından davacı olmayınca çıkarıldığı 
mahkeme Nuri Acar'ı serbest bıraktı.

Kayıp
Gemlik Tekel Müdürlüğünden almış olduğum Tekel 

faturasını kaybettim. Hükümsüzdür.

AYLÂ METİN

İlçemizi temiz tutunuz

DEFTERDARLIKLA ANLAŞMALI

CORFEZ
MATBAACILIK

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

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve 

Her Türlü 
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

1 günde davetiye basılır.

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik



SAHİBİ VE SORUMLU 
MÜDÜRÜ : KADRİ GÜLER

Kuruluş Tarihi : 16 Haziran 1973
YIL : 19 SAYI : 839
Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.

I [KHrfezJ
Siyasi Gazete

ısrar
YÖNETİM MERKEZİ : 

stiklal Cad. Gürçay Pasajı — GEMLİK

DİZGİ VE BASKI
Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi Tefi : 11797
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TAYFUN
mumcun Pide »e Kebap Salonu

Sayın Gemliklilerin hizmetine girdi.
Osmaniye Mh. Pazar Cd. Kahve Sk. No. 4 Tlf: 10607 Gemlik

KEBAP ÇEŞİTLERİ İÇECEKLER

ADANA KEBAP 
BEYTİ KEBAP 
PATLICANLI KEBAP 
ÇÖP ŞİŞ KEBAP 
YOĞURTLU KEBAP 
FIRIN GÜVEÇ 
PİRZOLA
KARIŞIK KEBAP 
KÖFTE IZGARA
EZMELİ KEBAP SOĞANLI

URFA KEBAP 
DOMATESLİ KEBAP 

ŞİŞ KEBAP 
İSKENDER KEBAP 

SAÇ KAVURMA KEBAP 
TAVUK ŞİŞ 

BÛFTEK 
TAVUK IZGARA 

ÇEŞİTLİ DÜRÜM KEBAP 
KEBAP TAYFUN KEBAP

PİDE ÇEŞİTLERİ

LAHMACUN KAŞARLI PİDE
SUCUKLU PİDE PASTIRMALI PİDE
KIYMALI PİDE YUMURTALI PİDE
KARIŞIK PİDE
KUŞBAŞILI PİDE

KAVURMALI PİDE

SALATA ÇEŞİTLERİ

ÇOBAN SALATA
YEŞİL SALATA
YOĞURT

MARUL SALATA
CACIK

■ZME BALATA

KOLA
SODA 
ŞİŞE BU

ÇORBA ; CZO GELİN

FANTA 
AYRAN 
GAZOZ

Dışarıya Servis Yapılır

Gemlikliler Müjde
Seçkin firmaların ürünle

riyle hizmetinizdeyiz

ÇATAK GİYİM
Sizin Mağazanız

Ali Çatak ve Oğulları
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sok.
OteJ Umurbey Altı Tel : 12075 GEMLİK

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 

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

HAŞAN YAMAN

Tel : 18137-14479 GEMLİK

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

YEŞİLAY’IN KONFERANSLARI DEVAM EDİYOR.

Alkol ve Sigaranın Zararları Anlatıldı
Murat UÇTU

Profösör Doktor Oktay Gözü Gemlik'te Lise 1. sınıf 
öğrencilerine sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerin in 
san sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini anlatan konfe 
rans verdi.

Gemlik Kız Meslek Lisesi Salonunda yaklaşık 500 öğ 
rencinin katıldığı ve iki saat süren konferansta,. sigara 
ve alkol hakkında konuşan Prof. Dr. Oktay Gözü bu 
maddelerin kullanıldığı taktirde insan vücundunda yap 
tığı tahribatı ve neden olduğu hastalıkları anlattı.

Sigaranın insan vücudu üzerinde neden olduğu en 
önemli hastalıkların akciğer kanseri, kroner spazmı, 
unutkanlık, geri zekalık öldüğünü söyleyen Prof Dr. 
Gözü, "Birçok ‘hastalığın nedenleride sigara ve alkol*’ 
dedi. Alkolünde) buna benze hastalıklara neden d|ldu 
ğunu vurguluyan Gözü', gençlerin bu alışkanlıklardan 
kesinlikle uzak durmaları gerektiğini belirtti.

Narkotik şube uzmanı Komiser Rieolet Beşik'te uyuş 
turucu maddelerin tıbbi amaçlar dışında kullanıldığında 
insan üzerinde/ kötü sonuçlar doğurduğunu, fert ve 
toplum içinde sosyal çöküntü yarattığını söyledi.

İnsan sağlığına zararlı maddelerin neler olduğunun 
ve bunları kullanan kişilerin karşılaştıkları durumlar, 
sigara ve alkolden dialarla gösterildiği konferans so 
nunda öğrenciler, sigara ve alkolden 'uzak kalacakları 
na dair topluca söz verdiler.

Yoksul öğrenciler yararına 
müzik şöleni

rul, Gemlik Halk Danslar: ti yeler 29 bin liradan satışa
Topluluğu ve bir oryantal çıkarıldı.
yer alacak. Şölen için dave

Toplu Sözleşme 
Görüşmeleri Başlıyor

Görüşmeler Geemlik Belediyesi adına Başkan Nezih 
Dimiü, Encümen üyeleri, daire müdürleri katılacak. Bele 
diye İş Sendikasından da Bursa Şube Başkanı A. Le 
vent Naci, yönetim kurulu Sayman üyesi ile işçi temsil 
çileri Ali Ertaş, Sebahattin Duysak, Cengiz Durmuş, Ha 
run Tümer görüşmelerde bulunacaklar.

Askerlerin koğuşları yandı
da tuŞuşunoa birden alev 
ler büyüdü. Gemlik Beledi 
yet, Bursa. TÜGSAŞ ve Bo 
rusan Fabrikalarının itfaiye 
leri yangım eöndürmek için 
Askeri floraya gelerek, ya 
nan koğuşlar kısa sürede 
kontrol altına aldılar. Yan

gın saat 16.00'da söndürül 
dü.

Yangının elektrik konta 
ğından çıktığı ve can kaybı 
na neden olmadığı bildiril 
di. .Yangında erlerin yatak 
takımları yandı? Yangınla il 
gili bir açıklama yapılmad;.

< OLAY

> SABAH

> MİLLİYET — CUMHURİYET

•AZETELERİNDE İLAN VE REKLAMLARIN* 

İÇİN BİZİ ARAYIN

WL: 14BBB-147M

•İMLİK KÖRFEZ GAZETMt



Berber, Lokanta, Kuaför, Hamam, Taksi Odun, Kahvehane 
fiyatları yeniden ayarlandı

Zem bombardımanı
• KÜÇÜK ESNAF VE SANATKARLAR ODASINCA YBMDEN SAPTANAN BERBER, LOKANTA, KUAFÖR, HA 

MAM, ODUN VE KAHVEHANELERDE FİYATLAR AKARYAKIT İLE DİĞER ZAMLAR NEDENİYLE ARTTİRIL1
^. Dl. ODA YÖNETİCİLERİ YENİ ZAMLARI BELEDİYEYİ GÖNDERDİ. BELEDİYE ENCÜMENİ ZAMLARI ONAY 

LADI.

6 KİŞİ TUTUKLANDI...

Gemlik Sürücü Kursunda
Ehliyet Skandali

İlçemizde faaliyette bulunan Gemlik Sürücü Kursun 
da, gözleri ehliyet almaya yeterli olmayan bir kişiye 
evrakta tahrifat yaparak ehliyet verildiği gerekçesiyle, 
biri polis memulu, beşi kuı*s görevlisi tutuklandı.

Olay, bir ihbarın yapılması sonucu ortaya çıktı. Gem
Devam Sa. 3 te

Yeni yıl ile birlikte zam 
lar bonbardıman gibi yağ 
di. Gemlik Küçük Esnaf ve 
Sanatkarlar Derneği yapt'ğt 
toplantıda zam karan aldı. 
Belediye’ye sunulan zamlar 

onaylanarak yürürlüğe girdi-

Akaryakıt fiyalllarına vşl 
ham madde fiyatlarına yapı 
lan zamlardan sonra zam 
yapmak için sabırsızlıkla 
bekliyen esnaflar, odaları bl 
rer birer zam kararı adi'. 
Gemlik Küçük Esnaf ve S*

Takti fiyatlarında 2 bin 
500 lira olan açılı*, 3 bin 
500 liraya, kilometr^ açma 

fiyatı ise 2 bin 400 liradan 

3 bin 350 liraya çıkarıldı. 

Yufka 4 bin 500 liradan * 

bin 500 liraya c.kanldı.

Zam fiyatları şöyle 

LOKANTA EeHi Yeni

Etil sulu yemek 7000 1050* 

Çorba 2500 350*

Salatalar »00 40GB

KAHVEHANE Eski Yeni-
Çay 500 700
Kahve 1000 1250
ODUN TONU Eski Yeni

280.000 350.000
KUAFÖRLER
Erkek Eski Yeni
Kesim 7000 6000
Y.kamö 4000 6000
Çocuk 3000 5000
Boyan Eskf Yeni
Kesim 7000 10000
Yıkama 6000 8000
Çocuk 3000 5000 saat 24 sonrası %50 faklı

Yufka 4500 6500

Kadaylf 4500 6500

BANYO eski Yeni

Yıkanma 7500 10000

Sauna 18.00Q 22.000

Sabun 1000 2000

Asker, öğr. 3500 6000

Küçükler 2000 3500

Açılış 2500 3500

TAKSİ Fiyatları Eski Yeni

Kilometre 2400 3850

natkarlar Odası da zamlar; 
yasa geneğV Belediye’ye ö 
nay için ©undu. Geçtiğimiz 

hafta çarşamba günü topla 
nan belediye Encümeni zam 
lan onayladı.

Zamdan şimdilik nasibini 
berberler, kuaförler, kahve 
haneciler, lokantacılar, ha 
mam işletmecileri, otelciler, ' 
oduncular, taksiciler' aldı. Sı 
rada fırıncılar pastahanelsr, 
kasaplar beklemedeler.

Lokantalarda etil yemek 
ler 7 bin 500 liradan 10 
bin 500 liraya ç> karken, 
bir tabak çorba da 2 bin 
500 liradan 3 bin 500 liraya 
çıktı. Lokantalara sınıflara 
görel fiyatlarda değişiklikler, 
paralel olarak korundu.

Kuaförlerde eskiden 7 bin 
lira olan saç kesimi 8 bin 
liraya, yıkama 4 binHIradarç 

6 bin liraya çıkarıldı.

Böyleti Rekorlar Kltapın* Girer

Gazhane Caddesine 15 Ayda Su Bağladılar
Geçen yıl kasım ayinde 

ana su şebekesi geçen 
Hamidiye Mahallesi Gazha 
re Caddesinde evsel bağlan 
tılar tamamlanıyor. 15 ayd* 
.bağlanan su şebekesi rekat
lar kitabına geçecek.

iller Bankası gözetimindik 
yapımr süren su şebekesi 
değiştirme çalışmaları sıra 
smda geçen yıl 'kasım ayın 
da ana borulan döşenen, 
ancak: daha sonra unutulan 
evsel bağlantılar, geçtiğimiz

hafta 'İçinde başlayarak bf 
tüıiilme aşamasına gelindi.

Gazhane Caddesine istik 
lal Caddesinden su verecek 
olan ana bağlantının veril 
fememedl nedeniyle gerçek

Devam Sa. 3 te

AFRİKADftN 3 «N 800 TON TOMRUK GELDİ..

Limanda Dev
Gemlik Limanın* Günsj 

Afrika ormanlarında yetişti 
rilen dev maun tomruğu 
geldi.

Yunan bandsoiı "Atiantı* 
Traden-1” adlı ila W 
ney Afrika'nın "Owendof 
adasından İnegöl İSTAŞ ta 
rafından mobilya yapmada

HAFTAYA BAKIŞ

KAN MERKEZ! KURALIM
Kadri Güler

Gün geçtice büyüyen İlçemizde şu anda İki yataklı 
hastane halka hizmet vermeğe çalışıyor.

Eski Belediye Başkanı Hakkı Çakır’ın TfbeJl Otel’I 
hastaneye çevirme pro|esl ile İlk kez hizmete Devlet 
Hastanesi girdi. Bu hastanenin geçmiş} çoR etki değil. 
Ama, verdiği hizmet büyük,

20 Kasım seçimlerinden bir süre öne» eeçlm hav» 
sıyla alel acele açılan SSK Hastanesini d» düşünür 
sek yatak kapasitesi 150 olan iki hastanemiz var.

Geçenlerde Belediye anonsu sürekli ” Kan Rramyar* 4 
diye çağrı yapıyordu. O ikadar çok anons yapıüdlıı ki, 
Belediye Anons memurunu arayarak, “kime kan aranı 
yor” demek zorunda kaldım. Mide kanamaet geçiren 
bir vatandaş için kan aranıyordu..

M
SSK Hastanesi Başhekimi Mehmet Aivcılar'a hoşgeldl 

nlze gittiğimde konu gündeme geldi. Sayın Avcılar, fi 
çede kan merkezinin bulunmamasının büyük ekeHcllN 
olduğunu söyleyince kendine hak verdim.

Devan» Sayfa 2'd*

Keresteler
kullanılmak için ithal edi 
ten, 3' bin 800 ton tomru 
ğun indirme çalışmaları de 
vam »diyor.

Dav tomruklar Gemlik'ten 
İnegöl’e TlR'far|a taşınıyor. 
İlçe merkezinden aldığı 

yükle geçen TIR’lar yaya 
lar içlin tetkike yaratıyor. 
Tomruk yüklü TIR’ların ge 
çlsl »ırasında İlçede trafik 
Buruyor. İlçe harkı Gemlik 
llmdnınan biran önce faaliy» 
t» geçerek, İskeleden yük 
getiren kamyon ve TIR'la 
rın tehlikesinin kalkmasını 
İstiyorlar.

Gemlik limanına gelen 
dev tomrukların budaksız 
oluşu nedeniyle kaplama 
malzemesi olarak kullanıla 
cağı bildiriliyor.

1991 Yılında 
Mahkemelerde
3 bin 352 dava 
açıldı

Gemlik Asliye Hukuk, As 
l-ye Ceza, Sulh Hukuk, Sulh 
Ceza, İcra Ceza ve Kadast 

ro Mahkemelerinde 1991 yi 
lınaa 3 bin 352 yeni dava 
açıldı. 2 bin 414 davada ka 
rar* bağlandı.

Devamı Sayfa 3't®

Askeri NATO’ya 
Bağlı Hava Radarı 
Üssü Kapandı

Murat UÇTU

Nato Askeri pahtına bağ 
il Gemlik Radarı 15 yıllık 
görevine geçtiğimiz gün son 
verdi. Üste 14’ü yabancı uy 
ruklu 30 görevli ve NATO 
ya bağlı Türk Askerleri gö 
rev yapıyordu.

Gemlik Şahintepe Köyü 
üzerinde 15 yıl önce kuru 
lan ve o günden bu yana 
görevini analıksız sürdüren 
üssün kapatılma sebebinin 

Yalova yakınlarında bir baş 
ka yere taşınacağı olduğu 
nu duyduklarını söyleyen 
Radar görevlileri, ancak ken 
dilerine ıhlç bir açfklamai 
yapılmadığın: tazminatları
verilerek üssün kapatılaca 
ğının söylendiğini belirttiler.

8 bin 500 metrekare alan 
üzerine kurulu bulunan ve 
30 kişinin görev yaptığı as
keri Radar kapatılma nede 
ni merak konusu ok^u.

Ortaklardan 100 Ton 
Zeytin aldı 

Katırlı Köyü 
Kooperatifi Zeytin 
Kampanyasını 
Kapadı

Yanın Sayfa 3‘te

SENDİKA İLE MASAYA OTURDU.. . ’ ’

Belediyede Toplu Sözleşme 
Görüşmeleri Başladı

Gemlik Belediyesinde çalışan İşçIHr adına Belediye 
İş Sendikası He Gemlik Belediyesi arasındb toplu söz
leşme görüşmeleri başladı.

1992/93 yıllarına ait çalışma sürecini kapsayacak top 
lu sözleşme görüşmelerinde Belediye İş Sendikası adı 
na Sendika Bursa Şube Başkanı A. Levent Naci, ma 
II sekreter ile belediyede görevli İşyeri temsllclle 
ri katıldı.

Belediye- Başkanı Nezih Dimili Başkanlığında çarşam 
ba günü encümen huzurunda yapılan toplu sözleşme 
görüşmelerinde 24 madde ele- al.ndı ve taraflarca ka 
bul edildi. Sendikanın yüzde 500 Zam teklifi İle kora
larına Çeldiğini söyleyen Başkan Dimili. "Belediyemi 
zln olanakları çerçevesinde işçilerimize makul olana 
vereceğiz. Daha önce yaptığımız toplu sözleşme bölge 
mizde en iyi sözleşme olmuştu. Yine aynı duygularla 
görüşmeleri yürütüyoruz. " şeklinde konuştu.

Belediye de* çaiışaiv kadrolu 85, kadrosuz 150 işçi 
nin görülmeler sonuçlanmasıyla sosvdl haklatın ve 
ücretlerden yaıtnflanacağ; toplu sözleşmenin 24 madde 
sinde sendika tarafından yıllık izine çıkan işçiye 1 
milyon 500 bin Hra izin parası istendi. Teklif 600 
bin lira bağlandı. Ayrıca yakacak yardımı olarak kad 
rolü ve kadrosuz işçilere 1,5 ton odun 2,5 ton kömür 
yardımı yapılması kabul edildi.

Devam Sa. 3 te

KANALİSAZYON VE ÇEVRE DÜZENLENMESj KALDI..-

Küçük Sanayi Sitesi Son Ayamadı
Murat UÇTU

Gemlik'li sanatkarları sağlıklı çalışma ortamına kavuş 
turacak olan Küçük Sanayi Sitesi kanalizasyon ve çev 
re düzenlenmesinin tamamlanmasıyla hizmete açılacak.

Hisar Mahallesinde 130 dönümlük arazi üzerinde ya 

pımına 1987 yılında başlanan ve 1991 yıl; birim fiyat 
farıyla 11 milyar liraya mal olacak olan 163 ortaklı 
Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin Türk! 
ye’nin en modern Sitelerinden biri olacağını belirten Ko 
operatif Başkanı Süreyya Bayrak, talepler üzerine re 
zerve alanda bulunan 42 birim arsanın satılması halin 
de ek inşaat yapılacağını belirterek şunları söyledi :

Devam Sa. 3 te
I

G TAŞI GEDİĞİNE G
a ST0P-- sA OTO - YOL.. I)
;; OTO — BAN.. X

STOP.., X
YUTARLAR MI LOP, LOP... «

X HAZIKLANMIŞ BELGELER TOP, TOP... A>

» TABİİ... YÜREKLER SELÂNİK W
ATIYOR, HOP, HOP... f)

Â YOLMAYA, BANMAYA STOP, STOP... fİ
A İnan Tamer
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I KAN MERKEZÎ KURALIM
Kon merkezi için ne gerekil diye kendilerine sordu 

ğumda, "Bir hemş.re, yeterli bir buzdolabı ve uygun 
bir yer” dedi.

Boşta İlçe Kaymakamımız Sayın Coşkun Ertürk, Bele 
diye Başkanı Sayın Dimili ve her iki hastane Başhe 
kimlerini. Kon Merkezi kurulması için göreve çağrıyo 
rum.

Kan bulmak için Bursa'ya gidene dek birçok canı 
yitirebiliriz. Gerekli olan finansman: Gemlik'liie karşılar, 
yeterki bu işe birilerl sahip çıksın. Biz, yerel basın 
olarak yanınızdayız.

Haydi, birlikte Gemllk'imize bir kan merkezi kuralım.

GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI

t ? ' . Dosya No. 1991/722 T.

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

Birinci artırma 17.2.1992 günü saat 11,40—12,00'de 

Gemlik Ali Kemal Garajında yapılacak ve o günü kıy 
metlerinin %75'ine istekli bulunmadığı takdirde 18.2.992 

günü ayn; yer ve saatte 2 artırma yapılarak satılacağı, 

şu kadarikl, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıy 

metinin yüzde kırkını bulmasının ve sat:ş isteyenin ala 

cağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla ol 
masının ve bundan başka paraya çevirme ve payların 

paylaştırma masraflarını geçmesinin şart olduğunu, mah 
ouzun satış bedeli üzerinden %15 oranında K.D.V.nin 

alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin İcra dosya 

sında görülebileceği, masrafı verildiği takdirde şartname 

nin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bil 

j gl almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla 

Dairemize başvurmalar: ilan olunur.

İcra Müdürü

Muh. "■ Kıymeti

Lira Adedi Cinsi, Mah. ve önemli nlteliklikleri 

55.000.000 1 16 YR 234 plakalı 1990 model fiat

marka tipo özel taksi faal durumda 

(te. Iİ K. 114/1, 114/) 

Yönetmelik örnek No. 25

HAFTANIN ATASÖZÜ^
2 Taş atma deliye başına taş 
«yağdırır.

şiir köşesi
Kim Bilir

Güneşle beraber söndüğüm akşam 
Ağlayacak hangi rüzgâr, kimbilir ?
Mermer bir heykele döndüğüm akşam 
Başucumda kimler yanar kim bilir ?

Her yanımda yanık bülbüller öten 
Bahçelerden bir gün sessiz geçerken, 

Tabutumu yeşil dallar içinden 
Seyredecek hangi bahar kim bilir ?

" Nerde bizi candan seven o yoclu..’’ 
”■ Niçin gitti başka yerde uyudu?.." 
Diyerek ruhuma çam kokusunu 
Yollayacak hangi dağlar kim bilir ?

1 O yıl güllerimi kim derleyecek?.. 
Bağımda üzümler nasıl erecek 
Hangi pınar, hangi pınar kim bilir?

ÖMER BEDRETTİN UŞAKLIGİL

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 

HALI, HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ

ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR.

HAŞAN YAMAN 

'• ■/;. <•! .f ’p..-.;,::

Tel : 16137-14479 GEMLİK

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

Personel Taşıttırılacaktır
BOTAŞ Genel Müdürlüğü Pendik İşletm© Başmühen 

dişliği Gemlik ve Orhangazi Doğal Gaz istasyonlarında 
vardiyalı personel servisi yaptırılacaktır.

Söz konusu iş ile ilgili Şartname Pendik İşletme Baş 
mühendisliğinden ücretsiz olarak temin edilebilir. İhale 
ye katılacakların teklif mektuplarını aşağıda belirtilen 
evraklar ile birlikte en geç 17.1.1992 tarihinde saat 
17.30’a kadar BOTAŞ-Genel Müdürlüğü Güneş Sokak, 
No : 11 Güvenevler/ANKARA adresine göndermeleri ge 
'ekmektedir.

1— 1.500.000 TL.Hk geçici teminat
2— İmza Sirküleri
3— Nüfus Cüzdanı Sureti
4— Araç Ruhsatı
5— İkametgah Senedi
6— A,raç modeli 1985 ve daha yukarı olacaktır
7— Vergi Dairesi No’su.

NOT : ihaleye yeterli katılım olmadığı takdirde, ihale 
iptal edilecektir.

Gemlikliler Müjde
Seçkin firmaların ürünle

riyle hizmetinizdeyiz

ÇATAK GİYİM
Sizin Mağazanız

Ali Çatak ve Oğulları
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sok.
Otel Umurbey Alt- Tel : 12075 GEMLİK

DEFTERDARLIKLA ANLAŞMALI an an 
KORF

MATBAACILIK

•FATURA
* PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
•ADİSYON
♦ SEVK İRSALİYESİ
• TAŞIMA IRSALYESI
• MÜSTAHSİL MAKBUZU
• GİDER M AKBUZU

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve

-'âE* -•* »0 ' '

Her Türlü
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

1 günde davetiye basılır.

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik
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Körfez
SAYFA : 3

I f.l . . «c **

Sürücü
Kursunda

İlk Sürüoü Kurşuna ehliyet almak ipin dosya hazırlatan 
Sezgin özvâtan’;n sağlık kontrolünde gözlerinin bozuk 
çıkması üzerine evrakta tahrifat yapılarak ehliyet aldığı 
ortaya çıkü ve olaya adı karışan Trafik Polisi Ali Ka 
raduman, Aslan Süren, Abdullah Müftüoğlu, Beytul 
lah Özata, Necati Tahtakale dün çıkarıldıkları mahkeme 
ce tutuklandılar.

KURSTAN AÇIKLAMA
Gemlik Sürücü Kursu Sahibi Ahmet. Uslu, tutuklanan 

ların kursla hiçbir ilişkisinin bulunmadığını, adı geçen 
şahsı Kursa başvurusu üzerine dosyasının hazırlandığı 
nı, sağlık kontrolünde ehliyet almaya uygun durumunun 
bulunmadığının öğrenildiğini belirterek, "Biz dosyayı 
kendisine vermedik. Bizim haberimiz olmadan dosya 
tanzim edilerek, sahtekarlıkla yeni dosya düzenlenmiş. 
Bu olay bizim dış.mızdadır. Tutuklananlarla da kursu 
muzun bir ilişkisi yoktur.’’

Belediye*de 
Toplu
Sözleşme
Toplu sözleşme görüşmelerine önümüzdeki günlerde 

devam edilecek.
İŞÇİLERLE GÖRÜŞME

Toplu sözleşme görüşmelerin birinci oturumunun te 
mumlanmasından sonra Belediye Düğün Salonunda top 
lanan işçilerle görüşen Sendikal Başkanı A. Levent 
Naoi, haktarfın en iyisini alana kadar çalışacaklarını 
söyledi.

-Görüşmede "'alman karbrtarla i'lglli işçilere b*l 
gi veren Sendika Başkanı şunları söyledi :

"İlk oturumda 100 bin lira olan İzin harçlığımız 600 
bin liraya, kırtasiye masraflarını 200 bin liraya, 10 bin 
Ura olan yemek ücretini 20 bin liraya çıkardık. Görüş 
melere çarşamba günü dbvom edeceğiz. En iyi olanı 
eizin için alacağız."

1991 Yılında Mahkemelerde
Afiliye Ceza Mahkemesinde 6151 dava açılırken, 

bu daavalardan 370 dosya karara bağlandı. 245 dö* 
ise 1992 yılına kaldı.

Sulh Ceza Mahkemesinde ise, 1991 yılında 983 yeni 
dava açıldı. Bu davaların 836’sı karada bağlanırken, 
147'si 1992’ye kafdı. Aslîye Hukuk Mahkemesinde ise, 
geçtiğimiz yıl 627 yeni dava açıldı. 92'ye 353 dosya 
devretti.

İcra Ceza Mahkemesinde açılan 75 davanın 60't ka 
rara bağlandı. 15 tanesidb 1992 yılına kaldı, öte yon 
dan Kadastro Mahkemesinde ise, işleme konulan 10B 
dosyadan 54’ü karara bağlanırken 51'1 992’ye devroldu.

Kafirli Köyü Kooperalifl Zeylin
Kumpanyasını Kapanı

Katırh Köyü Kalkındırma Kooperatifi 1991—1992 yılı 
zeytin alım 'kampanyasını 100 ton zeytin alarak kapadı.

Katırlı Köyü Kalkındırma Kooperatifi Başkanı HuKsi 
Bayrak, yaptığı açıklamada verimli bir kampanya döne 
mini başarıyla kapadıklarını belirterek şunları söyledi:

" Bu kampanyada ortaklarımızdan yaklaşık 100 ton 
peşin parayla zeytin alık. Aldığımız zeytine karşılık ortak 
farımıza 900 milyon lira para ödedik. Bu yıl 460 ta 
neli zeytine önce 5 bin lira taban fiyatı verdik. Ancak,

Küçük Sanayi 
Sitesi Son

''Kooperatifimiz çok kısa zamanda bitirilme noktasına 
gelmiştir. Şu anda ortaklarımız Yükümlülüklerini zama 
nında yerine getirirlerse Mart ayı içinde açılışımızı ya 
pabiliriz. Binalarımız tamamlandı. Çevre düzenlenmesi 
ve kanalizasyon çalışmalarıjmız var. Daha sonra ise 
asfaltlama yaparak açılışa hazır duruma getireceğiz." 

DOĞAL GAZ BAĞLANTISI
Sanayi Sitesine doğal gaz bağlatmayı düşündüklerini 

de belirten Kooperatif Başkanı Süreyya Bayrak, "BO 
TAŞ ile temas halindeyiz. Yanımızdan seçen hattan do 
ğalgazı almak • istiyoruz. Bunun için proje çalışmaları 
başlatacağız. BOTAŞ yjlık 300 bin metreküp tüketimi 
nin taahhüdünü istiyor. Proje ve finansman sorununu 
çözdüğümüz takdirde sitemize doğalgazı da1 gebrece 
ğiz” dedi.

Küçük Sanayi Sitesinde ortaklar ek hükümlülükler 
dışında ayda birim başına 250 bin lira aldat ödüyor 
lar.

Kooperatiften ikinci ödeme
tış Kooperatifi Barkanı Süreyya Er, 7-14 Aralık günle 

arasısda alınan 240 ton zeytinin ’beddjl'i olan 2 mil 
yari 300 milyon lirianın ineklerinin cuma gününden baş 
layarak çeklerinin ödenmesine ballandığını bildirdi.

Gemlik 72 nolu Zeytin Tarım Satış Kooperatifi .12 O 
•ak gününe değin ortaklarından 2 milyon 900 bin kilo'

zeytin aldı. Bu zeytinin bedelinin 2Q milyar 500 Iî 
bıln Hra olduğu öğrenildi.

Gazhane Caddesine 15 Ayda
leştlrilmediğl .söylenen evsel 
bağlantıların yapılmasın 
dan sonra, bozulan asfalt 
yol Belediye tarafından 
onarılıyor) •

Belediye yetkilileri, su şe 

bekeslnln 1992 yılı sonları 
na kadar tamamen bltlrllece 
ğini ve bozlulan yolların 
plantandığr şekilde beton 
parke 1le kaplanacağım 
eöyledlillert

hava koşulları nedeniyle zeytin suyunu kaybetti. Biz de 
tavan ve taban fiyatlarına bin lira zam yaptık. Böylece 
ortaklarımızın mağduriyetini bir parça da olsa önledik"

Hulisi Bayrak, kampanyada 150 ton zeytin almayı 
planladıklarını ancak hava muhalefetiyle yeterli zeytl alg 
madıklarını belirterek, "elimizde artan paramız var. Bü pa 
rayı ortaklarımızın arzusu doğrultusunda kullanacağız;;, 
dedi.

Bir yılın bilançosu belli oldu 

HALK EĞİTİMDE 
503 KİŞİ KURS 
GÖRDÜ

Hak Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda 503 
kursiyer belge aldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden aldığımız bilgiler 
göre en çok ilgi makina nakışına 271 kişiyle,oldu. Daha 
sonra katılım 113 kişiyle giyim dalında oldu. El sanatlar 
rina 17, makreme kursuna 14, kalorifer kurşuna 18 kişi 
katıldı. Batik işçiliği kursuna da 18. kişinin', katıldığı 
bildirildi. v,-.. : »! !’•. *

ilgililer bilgisayar kursu 2. dönem kayıtlarına dün baş 
(andığını söylediler. Kurslar 27 Ocak günü başlayacak, .

Sayın GEMLİKTtler

EMRE ' KUNDURA
TÜM KÖSELE VE DE KIŞLIK KUNDURA 

ÇEŞİTLERİNİ YENİLEMİŞTİR.
ÖNCEKİ VE SERİ SONU ÇEŞİTLERİNİ 

YARI Fİ ATIN A SATMAKTADIR

EMRE KUNDURA’YA UĞRAYIP GÖRMENİZ 
MENFAATİNİZ İCABIDIR. EMRE KUNDURA ŞIK ZARİF 

VE ELEGANS DEMEKTİR.

KALİTEDE GÜVENCE EMRE KUNDURA

1
L KONSERE DAVET • |

ASF Eğitim Hizmetleri tarafından eğitime hizmet ama- g 
| cıyla BORUSAN İLKÖĞRETİM Okulu yararına g
| MÜZİK ŞÖLENİ |

18 Ocak 1991 Cumartesi gtinû Belediye Düğün Salonunda

I
Saat 14.oo’te X

Biletler Kapıdan ve ASF Eğitim Hizmetleri 
Demirsubaşı Mh, Tahıl Sk. No. 1/3 GEMLİK a

(Halk Kütüphanesi Altı Berber Cahit Özeri) temin edilebilir. w

EMRE KUNDURA PAZAR CADDESİ’NDE

TEL : 14114 GEMLİK

0 OLAY

0 SABAH

< MİLLİYET — CUMHURİYET

GAZETELERİNDE İLAN VE REKLAMLARINIZ 

İÇİN BİZİ ARAYIN
' k . -X ;v/i. i a hzi

TEL ; 14223 - 14797

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ
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SAHİBİ VE SORUMLU

MÜDÜRÜ : KADRİ GOLER

Kuruluş Tarihi : 16 Haziran 1973

L : 19 SAYI : 840
«•temiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.

3S»«Z DS4C Aw^C 3»^V’

Körfez |
""■"Haftalık Siyasi Gazet*^^—

YÖNETİM MERKEZİ :

stlklai Cad. Gürçay Pasajı — GEMLİK | 

DİZGİ VE BASKI

Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi Tdl : 117er?

.p^iBaatgggaafeazgsagcateaB.ui^acng^tgnı usli m
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TAYFUN
lahmacun Pide ve Kebap Salonu

Sayın Gemliklilerin hizmetine girdi.
Osmaniye Mh. Pazar Cd. Kahve Sk. No. 4 Tlf: 10607 Gemlik

KEBAP ÇEŞİTLERİ PİDE ÇEŞİTLERİ İÇECEKLER

ARINA KEflAP
BEYTİ KEBAP
PATLICANLI KEBAP

| ÇÖP ŞİŞ KEBAP

< YOĞURTLU KEBAP
U m oOVEc;

■ PİRZOLA
| KARIŞIK KEBAP

S KÖFTE IZGARA

£ EZMELİ KEBAP SOĞANLI

URFA KEBAP 
DOMATESLİ KEBAP 

ŞİŞ KEBAP 
İSKENDER KEBAP 

SAÇ KAVURMA KEBAP
TAVUK ŞİŞ 

BÛFTEK
TAVUK IZGARA 

ÇEŞİTLİ D0R0M KEBAP 

KEBAP TAYFUN KEBAP

LAHMACUN KAŞARLI PİDE
SUCUKLU PİDE PASTIRMALI PİDE
KIYMALI PİDE YUMURTALI PİDE
KARIŞIK PİDE KAVURMALI PİDE"
KUŞBAŞILI PİDE

SALATA ÇEŞİTLERİ

ÇOBAN SALATA MARUL SALATA
YEŞİL SALATA CACIK
YOĞURT BZMI BALATA

KOLA FANTA
•ODA AYRAN
ŞİŞE SU BMCB

ÇORMk : UO MLİN

Dışarıya Servis Yapılır

***^2*5 ■es*

Böylesini Hiç Gördünüz mü?
DAİRE SATIHLARINDA OLAY !

Osmaniye Mahallesi Yeni Pazar Caddesinde (Oereboyu) değişik seçenekli 

70 Dairenin satışlarına başladık, 1 milyon 1.5 milyon 2 milyon Hra taksitle
24 ve 36 ay vadeli daireler

Dairelerin sayısı sınırlı olduğundan önce davranan seçme hakkına sahip olacaktır.

GELİN GÖRÜŞELİM

ESER İNŞAAT
MEHMET APAK

Gürle İş Merkezi Kat 2 No. 97 Tel: 12944 GEMLİK



I Jandarma Bölük Komutanı Kurstan Döndü
Gemlik Jandarma Bölük

■ Komutanı Yüzbaşı Meh
met Aydın, Ankara'da katıl 
o'ığt "Kriminalrslik’’ kursun 
dan döndü.

Bir ay süren kursta, olay 
Jarın delillerinin toplanması, 
delillerin birleştirilmesi ve

I_____

aydınlatılması ile ilgili bilgi 
ler gelişen teknoloji içinde 
kursiyerlere bilgiler verildi.

Jandarma Bölük Komuta 
nı Mehmet Aydın, "Krimina 
İrstik” kursundan dönerek 
görevine başladı.

Kapınızı tanımadığınız kimselere açmayın,..!

Silahlı Ev
• ALMANYA'DAN ZEYTİN TOPLAMAK İÇİN EŞİYLE 

GEMLİK'E GELEN ALİ SAMİ AY KAPISINI ÇALAN 
KİŞİLER TARAFINDAN SİLAH ZORUYLA EVİNE SO 
KULDU VE İÇERİDE EŞİ MÜZEYYEN AY'IN KOLUN 
DAKİ BİLEZİKLERİ VE ÜZERİNDEKİ PARALARA ZOR 
LA EL KOYDULAR. YAŞLI GURBETÇİLER CAN 
LARINI KURTARMAK İÇİN ALTINLARI VE PARALARI 

VERDİLER.

• KAYHAN MAHALLESİ ZEYTİN SOKAK 25 NUMARA 

Ll APARTMANIN DÖRDÜNCÜ KATİNİN KAPISINI ÇA 

LAN İKİ SOYGUNCU DAİRE SAHİBİ ALİ SAMİ AY'A 

AKRABALARININ ALMANYA'DA OLDUĞUNU KENDİ 

LERİNİN DE ALMANYA'YA GİTMEK İSTEDİKLERİNİ 

SORARAK, YARDIMCI OLMALARINI İSTEDİLER.

Ouma gecesi Kayhan ma el koydular. Ali Sami Ay’ın
hailesi Zeytin .Sokak/25ı ..nu
maralı daireye; giren ve«v 
sahipleri emeldi gurbetçi! 
Ali Sami -Ayrve-eşi Müzey 
yen Ay’ı soyup kaçan. goep 
Ciların polis izine rastlaya
madı.

.üzeninde bulunan 2 milyon 
100 bin hra parayı da atan 
gaspçılar, dairenin Hiçini ge 
zerek kıymetli eşyaları ora

■: dikir. jBu arada zorla bazı 
altınları dacIdUa-ı}.

Dalireye girdiklerinde - tele
iki ay önce Almanya'nın . (fOn ve- telsizi etkisiz hale 

Köln şehrinden ■ Gemlik'e ge getiren soyguncular, işlerini
ferek eşine ait>«0ytinWder- 
den ürün toplayan Ay ailesi
Cuma günü Q(saa t-J8.oosı 
falarında Kayhan mahallesi

>birdıkten snora ev sahip 
lort gurbetçileri . tehdit- ede

rek biri yere kımıldamama'a 
' fim, kapı önünde bekledikle 
rini bildirdiler.

Yaklaşık 30 milyon liralık 
ziynet ve parayı gaspeden 

«soyguncular kapıda beki* 
- yen bir] araba ile kaçtılar. 1 

Olayın etkisinden çıkan yaş 
i !ı Ay ailesi evden çıkarak 
: yakınlarına soyuldukları1 

nı bildirdjter ve polüs çağır 
dılar.

Gemlik Emniyet Müdürlü 
ğü güven fi k birfrnleri Olay 

gecesi ilçenin tüm giriş ve 
çıkışlarını tuttu. Ancak, soy 
guncuların izine rastlamadı. 
Ay ailesini yeniden ifadesini 
alan polis şüpheli olabile 
eck kişilerin listesini çıkar 
dı. ; l ! .İ |

Sokuşturma Ivesuçluların 
araştırması sürdürülüyor.

BELEDİYE İLE SENDİKA 2. KEZ MASAYA OTURDU..

ANLAŞMA
ÜCRETE KALDI

Murat UÇTU

Gemlik Belediyesinde çaiışan 299 «işçj -pcfına Belediye 
İş Sendikası ile Gemlik Belediyesi arasında başlayan 

topla iş sözleşmelerinin 2. oturumu yapıldı. Görüşmeler 
ücret- konuşu bir sonraki toplantıya kaldı.
Toplu sözleşme görüşmelerine Belediye İş Sendikası 

adına Sendika Bursa Şube Başkanı A. Naci Levent, Ma 
I li sekreter ile Beleıdiiyede görevli Sendika temsilcileri 
katıldı.

Belediye) Başkanı Nezih Dimili Başkanlığında geçti 
। ğirpim hafta Çarşamba günü, yapılan toplu {sözleşme1 

görüşmelerinin 2.s4nde 65 (madde ele' alındı. Maddeler 
i den 60’1 ta'rtaflfanca |kabul edildi;.

Belediye İş Sendikası tarafından Gemlik Belediyesi 
i ne sunulan ve geçtiğimiz haftaki oturumda 26 tanesi 

kabul ecft|en 95 maddeden son oturtıma sadece 5' 
madde kaldı. Çarşamba günü yapılan görüşmelerde 
kabul edilen artışlar şöyle.

Devamı Sayfa 3’te
V!

zeytinlik.sokaktaki daireleri 
nin demir kapılarının zili, çan; 
İmdi. Kapıya giden AH Sa 
mi Ay, „ 30: yaşlarında.'^şapka c 
lı bir şahıma karşılaştı. Ne 
istiyorsunuz diye sorunca 
akrabalarının Almanya'da 
olduğunu kendilerinin, de , 
Almanya'yao gitmek-. Htedik ,, 
ferini nasıl, gidebileceklerini, -u 
kendilefine yardımcı olma 
larını istedi. : "

Dairelerinin, dışındaki -de . 
mir kapıyı açanı Ali .Sami 
Ay, ka rş ısındaki (taftalıv si j î. 
la’hıyla karşılaştı. Silah <zo 
ruyla içeriye, sokıriam ev sa m

Boş olan MHH Eğitim Müdürlüğüne Atama

YENİ MÜDÜR CELAL YÜCE
İlçe MIIH Eğitim Müdürü dır, boş kalan bu makam 

Hüsseyin Algan’ın jgöfjevin **• Şube Müdürlerinden Meh
den elmarak başka bir ye 
re atanmasından beri boş 
bulunan İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü görevine Celal 
Yüce atandı.

Hüseyin Afgan ve eski 
Gemlik Lisesi Müdürü Bekir

met Aktaş tarafımcUan veka 
•©ten yürütülüyordu.

İtçe Milli Eğit|im 
ğüne otanan Celal 
kendisinin 25) yıllık 
olduğunu söylüyor, 
yadlm Yatılı Okulu

Müdürlü 
Yüce, 
eğitimci 
Ağrı Dh 
Müdürlü

Güneş’in İlçe Mlllj Eğitimi . ğü; Tutak Yatılı Bölge Oku 
Müdürlüğü görevine bir ,ge lu- Müdürlüğü, |Urfa Bozova 
|ip bir gitmesi sonucu, aylar ct Lisesinde Müdürlük yap

tı. 1987 yılında Ağrı Halk E 
ğ'itim Merkezi Müdürü iken' 
DYP’den aynı bölgeden mil 
letvekilli adayı oldu.. Seçim 
ler? kazanamayınca 5 y;l| 
görevine dönemedi.

Son olarak Ankara Radyo 
Televizyon Okulu sınıf öğ 
retmenliğSı yaparken ilçemiz 
'Milli Eğitim Müdürlüğüne 
atanan Celal Yüce evli ve> 
4 çocuk babası

hibi ve: eşi neye uğradığını 
şaşırdı. Bu sırada ikine? bir 
kişi silahlı olarak , eve «gire 
rek Müzeyyen'-Ay'ın ensesi 
ne Silahını dayadı. Kolunda 
ki bilezikleri vetüm,,ziynet 
teri rstşyen soyguncular Mü 
zeyyen, (Ay'ın..,kol undaki .tik 
lezlkleri zorla çıkarmaya ça 
lıştı. Bilezikleı} çıkmayınca 
kırem sürerek 15 bilezike

Hamisde 8 . cm^Jcararına tepki

Avcı ve ~Dinç: “Hamsi Ölüme
Mahkum Edilecek

Gemlik ANAP İlçe, Başka 
nı Nurettin Avcıv© Gençlik 
Komisyonu Başkanı Meh
met Dinç, ortak yayınladıkla

HAFTAYA BAKIŞ

Kültür ve.Sanat Vakfı
Kadri Güler

Bursa Belediyesinin kurmuş olduğu Bursa Kültür ve 
Sanat Vakfı, etkinlikleriyle kendin? kanıtlamış bir ku 
rum durumuna geldi.

Gerek ANAP.döneminde, «gerekse DYP'ii Belediye ^dÖ3 
neminde bu kurum, gün geçtikçe etklnLiklexinp.blr.,,ye 
nişini daha ekliyerek, yerel ve ulusal kültüre hatta evren 
sel kültüre katkıda bulunuyor.

Bursa Sanat ve Kültür Vakfın;n son etkinliği "Bursa 
Sinema Günleri’’...

Televizyon ve. videoların sinema sanatına, vurduğu I 
darbe, sineme seyircisinin azalmasına, birçok sinema „ 
salonunun kapanmasına neden oldu.

"Bursa Sinema Günleri'*, izleyiciye, sinemayı eskiden 
olduğu gibi sevdirmeyi, sinema kültürünü yaymaya a- 
maçlıyor.

Dünya sinematannda.,gösterime giren kaliteli filmleri t, 
de aynı zamanlarda Türk seyircisinş jztetmoyi... ıı.

,.«.«Penamı Sayfa 2 de

rı basın bildirisinde, Tarım 
ve Köyjişleri Bakam Nec
mettin Cevheri'nıin 9cm olan 
hamsi avlama sınırının 8cm 
ye İndirilmesine tepki gös
terdiler.

Yapılan açıklamada Baka 
nın kararını televizyondan 
dinlediklerini belirten ANAP 
ilçe Başkanı Nurettin Avcı 
ve Gençlik Komisyonu Baş 
Jıanı Mehmet Dıinç, alınan 
kararın balıkçıyı düşünüle
rek değil, oy düşünülerek 
alındığım söyledik! Avcı ve 
Dlnç'in açıklaması söyle :

“Yapılan açıklamaya gö 
re, bundan böyle 8 cm bo 
yundaki hamsilerin avlanma

Müzik Şöleni 
Coşkulu Geçti

APS Eğitim Hizmetleri 
Bölge Müdürlüğü tarafın 
dan Borusan İlkokuluna yar 
c:m amacıyla düzenlenen 
müzik şöleni ilgi gördü. İz 
leyiciler müziğe doydular.

Belediye Düğün Salonun 
da yapılan Müzik Şöleni’ne 
Gökcedere Motel’de sahn© 
ye çıkan sanatçılar katıldı 
lar., İlçe esnafından topla

■>n hediyelerin çekilişi ile 
satıldığı müzik şöleninde 
elde edilen gelirler Borusan 
İlkokulunda öğrenim gören 
muhtaç öğrencilere verile
cek)

ANAP’h Kadınlar
Çay Düzenliyor

sı yasal hale getirildi, Alı
nan bu kararla 9 cm’den 
önce yumurta yapamayan 
hamsinin üremesi engellen 
mişı oldu. Bu tür kararlar 
devam ettiği müddetçe ham 
sinin nesli tükenecek, balık 
çilek ölüme mahkum edile
cektir. önümüzdeki yıllarda. 

Devamı Sayfa 4’te

Anavatan Partisi Kadın 
Komisyonu üyeleri, tüm ge 
liri maddji olanağı yetersiz 
olan öğrencilere verilmek ü 
zere bir çay düzenledi.

ANAP Kadın Komisyonu 
Başkanı Emine Yayalar 
"Çay" ile ilgili olarak yaptı
ğı açıklamada, 14 Şubat

Devam: Sayfa 3'te

EHLİYET YOLSUZLUĞU SANIKLARI AĞIR CEZADA 
Y ARGI LAN AC AK LAR..

GÖZ MUAYENESİNE
BAŞKASINI SOKMUŞLAR

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkarılan ehliyet yolsuzluğuna 
adı karışan biri sürücü kursu öğretmeni, 6 klişl Bursa 
Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacaklar.

Gözleri ehliyet almaya uygun olmayan Sezgin özva 
tan adlı şahsın, Gemlik Sürücü Kursu üçüncü sınavında 
başar; sağlayarak dosyasını tamamlatacağı sırada, 
sağlık raporunun yenilenmesi istendi. Evraklarını tamam 
latmayan Özvatan, sahte belgelerle yeniden hazırlattığı 
dosya ile ehliyet almak için Emniyet Müdürlüğüne güt 
ti. Trafik Şube Müdürü Komiser Erkan Zana’nın dosya 
dan şüphelenmesi üzerine olay ortaya çıktı.

Sürücü Kursunu arayan Komiser Zana, Sezgin Özva 
tan’a neden evraklarının asıllar:nı verdiğinin! sorduğun 
da, gerçek evrakların kurs müdürünün dolabında kilitli 
olduğu öğrenildi.

YUMAK ÇÖZÜLÜYOR
Sezgin özvatan'ın sahte belgelerle ehliyet almak iste 

Devamı Sayfa 3’te

Kurultayın Eşiğinde
ve Sorumluluk

AV. NAİL ATLI
Eski CHP Bursa Milletvekili

» w • t r r t— ’ 1*3 İT» Mp •

2. Sayfada SHP Kurultayı için yazdı

Sevgi

TAŞI GEDİĞİNE

TELE - ON
BENİM DE TELE-ON 
HOP, ÜSTÜNE KON 
BİR TELEFON... 
FAN, FİN, FON...
DOST, ARKA,DAŞ .J;ANIRM.I -P4RA
HELE DOKUN BİR, ÇIKARA
SENMİSİN OYUN BOZAN
ŞİMDJ, ,l.K:İ; SEKSEN YAT, UZAN... »•

İnan Tamer
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HAFTAYA BAKIŞ

Kültür ve Sanat Vakfı
Bursa Sanat ve Kültür Vakfından "bize ne" diyebilir 

siniz. Biz, bu etkinliklere katılamıyoruz da diyebilirsiniz. 
Aslında, bu zor bir olay değil. Ama, şu bizim kolaycılı 
ğımız yok mu. İşte o herşeyi bitiriyor...

Gemlik sanat ve kültür olayları acısından çok yoksun 
bir şehir. Nüfusumuzun 50 bini aştığına seviniyoruz. A- 
ma, şu koca kentte bir bakın, hangi kültür etkinliği ya 
şatılıyor.

। Benim saptamam hiç...
Birkaç amatörün folklörümüzü yaşatmak için çabaları 

dışında neyimiz var. Hiç...
Bir beldede kültür ve sanatı yaşatacak en önemli ku 

rum yerel belediyelerdir.
Belediyemiz, kültüre katkı amacıyla geçtiğimiz yıllar 

tiyatro gezileri düzenledi. Bu güzel..
Belediye Sarayının giriş bölümünde Sanat Galerisi 

açtı. Bu da güzel.. Ama yetersiz...
Gemlikliler olarak biz de bir Sanat Vakfı kurabiliriz. 

Bütçemiz kendimize göre olur. Ama, bizim insanımız, 
sanata, kültüre kucak açtırabiliriz. Bir tiyatro kolu, bir 
müzik kolu, çevre kolu, eski yapıları koruma ve yaşat 
ma kolu, folklor kolu, tanıtım <kolu konulabilir.

Bunlar, daktilomun başında benim düşündüklerim...
Ne dersiniz. Biz varız bu İşti. Ya sîzler... Ya Beledi 

ye Başkdnımız?

VEFAT VE TEŞEKKÜR

AİLEMİZİN BÜYÜĞÜ BİRİCİK ANNEMİZ

HACI BBHİYE ELBASAN
HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.

CENAZEMİZE KATILARAK TELEFON VE TELGRAF

LA BİZLERİN ACILARINI PAYLAŞAN ARKADÂŞ, EŞ, 

DOST ve TANIDIKLARA TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİRİZ.

ELBASAN ve GÜL 
AİLELERİ

Sayın GEMLİK Tiler

EMRE KUNDURA
TÜM KÖSELE VE DE KIŞLIK KUNDURA 

ÇEŞİTLERİNİ YENİLEMİŞTİR.
ÖNCEKİ VE SERİ SONU ÇEŞİTLERİNİ

YARI FİATINA SATMAKTADIR

EMRE KUNDURA'YA UĞRAYIP GÖRMENİZ 
MENFAATİNİZ İCABIDIR. EMRE KUNDURA ŞIK ZARİF 

VE ELEGANS DEMEKTİR.

KALİTEDE GÜVENCE EMRE KUNDURA

EMRE KUNDURA PAZAR CADDESİ’NDE

TEL : 14114 GEMLİK

g g

Vhaftanin atasözü

Eşinizi ve ortağınızı
& mum ışığında seçmeyin Q
W ç?

şiir köşesi
| BİLDİRİ

Muammer Hacıoğlu

şairim
Vietnam'da bir çocuk ağlasa duyarım çığlığın: 
küba’da bir adam vurulsa kanı avuçlarımdan akar 
kardeşim dünya halklarıyla 
sevinci benim sevincim 

benim yasımdır onların yası 
yüreğim gökyüzü gibi açık 

yüreğim çiçek tarlası 

fakat 

her şeyde çok inanıyorum 
kendi toprağıma ve insanıma 

kendi toprağıma ve insanlarıma 

sokaklarında aç gezdim, dağlarında üşüdüm 
dövüldüm kıyasıya 

kara jop parça parça çürüttü etimi 

yine de 
çılgınca seviyorum memleketimi

şairim 

asılırsam memleketimin ipi geçsin boğazıma 

memleketimin tahtasından olsun ranzam 
yatağım memleketimin bezinden 

kanım 'kemiğim derim 

ölsem de burada 
memleketimde ölmek isterim

GÖREV
İster şâir ister ressam 

İster doktor, ister gök bilimcisi 

Ne olursak olalım

Bu dünyada namuslu işler yapmalıyız 

Yüreğin, inancın, aklın gücüyle 
İnsanlara bir şeyler bırakmalıyız

Not ; Şiirler şairin ATEŞ BENİ EMİYOR' adlı kitabından 

alınmıştır.

SHP GENEL1 SEKRETERİ GEMLİK'TEYDİK

Cevdet Selvi 
baskın ziyareti

Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Sekreteri Cevdet 
Selvi, geçtiğimiz hafta geç saatlerde ilçemiz© gelerek 
yöneticilerle görüştü.

SHP llçei Başkan; Mehmet Parlak’tan ilçe sorunlarını 
öğrenen SelVi partililerle sohbet ettikten sonra ilçemiz 
de bulunan kardeşini ve büyüklerini ziyaret etti.

SHP ilçe Başkanı Mehmet Parlak, bazı partililerin An 
'karja'ya giderek Gemlik itçe örgütü adjfıa AV.i Aşude 
Şenol’un parti meclisine alınmasını istediklerini, kendi 
terinin adına bu tür açıklama yapılmasının yanlış olduğu 
na değinerek, "yönetim kadromuz bu 'konuyu görüşerek 
parti meclisine milletvekili adayı Güler Buğday'ı uygun 
buldu. Karar ilgililere bildirilecektir" dedi.

KONUK YAZARLAR

Av. Nail ATLI
Etki CUP Bur/a

Milletvekili

Kurultayın Eşiğinde 
Sevgi ve Sorumluluk

SHP'kurultayının ülke içinde, parti fçîfrde,7 nekddar 
önemli olduğu; aklı erenierce çok iyi bilinmektedir.

Kurultay delegelerinin oyların;, psikolojik etkilerle, 
duygusal bir şekilde, kendilerine gösterilen aldatmaca - 
ilgiye göre kullanmaları, parti sevgi ve sorumluluğunu 
içlerinde ete duymamaları, kişi uydusu olmamalı," hiçbir 
şekilde taşıdıkları şerefli görevin sorumluluğu ile bağ 
daşmaz.

Parti; akılsızlıkla değil, akıllrkla büyür. Partiyi 
akılsızlık' değil, akıllılık 'iktidar yapar. Akılsız 
lık ise iktidardan düşürür, "iştir kişinin aynası lafa ba 
kılmaz. ., » -jF? •■l’A. ,.'

Seçmenin görüşüne, seçmenin isteğine, seçmenin >sev ■ 
gi ve verdiği sorumluluğa, çok çok dikkat etmek ve 
saygılı olmak lazımdır.

Partiye hizmet; olayları ciddîye almakla olur. Kişisel ' 
l'îğin.duygusallığın yerine, objektifl|iğfi, aklı* mantığı 
koymakla olur. Olayları çökriyi tahlil ^etmekle olur. ■ •

Başkastürlü hareket partiye ve davaya hizmet değil, 
partiye ve. davaya ihanet olur.

Kurultay sonucu parti genef başkanı ve hükümet or 
tağı InönüİRün düşmesinin, partiye vereceği zararın es 
ki genel sekreterimiz Baykal’a sağhyacağı yâranri ne 
olacağınıh iyi hesap edilmesi gerekir.

Delegasyonun kullanacağ; oylarsonucu, kurultay isten 
miyen sonuçlar verirse, bunun Genel Başkanı, eski ge 
nel sekreteri ve partiyi ne hale getireceğini, düşünmek 
bile üzücüdür.

Ben şu önemli günlerde Bursa delegasyonunun ku 
rultaya-giderken, Şemşettin Şen ve Kemal Ekinci yan 
daşlığını da bir tarafa bırakmalarının yerinde olacağına 
inanıyorum. Zira, kurultay sorumluluğu kişisel duygula 
nn çok büstünde ağır bir sorumluluktur.

;KûwJtigy\\Ç|elegeleri, örgütüyle, üyeleri ve örgüt so 
rumluluğu "taşıyanlar), kurultay öncesi kendi çıkarlar: 
liçin layık ölüp olmadıklarına bakmaksızın, Akkilıç’m de 
ğindiği ğîbi, Zeytin Birlik, Koza Birliği, 'Karayolları, 
Köy hizmetleri, parti meclisi şu veya bu benzerler için 
kendilerinin dışında, yandaşlarınada genel merkeze gön 
derenlerin arkasından gitmemeli ve bunları engellemeli 
dir. Zira gün, o gün değildir.

Parti sevgisi kişileri sevmekten de, egoistçe kendini 
sevmekten db. koltuk sevdalısı olmaktan da, üstün bir 
erdemdir.

Ben Bursa delegasyonundan sevgili partililerimin sevgi 
yanılgısına düşmiyeceğine, sorumluluk duygusu içinde 
oylarını; kullanmağına, yürekten inanıyorum. Bursa de 
legasyonu yanlış düzeltmesini de çok iyi bilir. Geçmiş 
te bunun örnekleri çok' olmuştur.

Komple Satılık
DEMİR DOĞRAMA ATÖLYE MALZEMESİ

ELEKTRİK DONALIMI VE ELEKTRİK TABLOSU İLE

KOMPLE SATILIKTIR.

TEL : (1937) 7767

Samanlı Köyü karaca Çiftliği YALOVA

KAYIP
Bağ—Kur Sigorta kartimı kaybettim.'Yenisini alaca

ğımdan eskisi hükümsüzdür.
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Diyarbakır'ın yoksul köy okuluna el uzattılar

Rotary‘den kırtasiye yardımı
•’ • f « * . A. » ’

Gemlik Rotary Kulübü. Diyarbakır'ın yoksul bir kö 
köy ilkokuluna kırtasiye yardımı yaptı.

Diyarbayir Rotary Kulübünden gelen bîr yazıda, tüm 
bölgelerindeki en yoksul ilkokullar taranarak hazırlanan 

listeelr, tüm Rotary kulüplerne gönderildi.
Yazıda bu okullara kırtasiye yardımı yapılması istendi. 
Geçtiğimiz hafta kulübe gelen yazı okunduktan sonra, 

' üyeler aralarında topladıkları paralarla defter, kalem, 
' silgi, kalemtraş, aneikleopedi aldtlor. Bazı kulüp üyeie 

rinin evlerinde bulunan Okunmuş ders kitaplar; da top

< OLAY

> SABAH

4 MİLLİYET — CUMHURİYET

GAZETELERİNDE İLAN VE REKLAMLARIN» 

İÇİN BİZİ ARAYIN

TEL : 14223 - 14797

GEMLİK KÖRFE? GAZETESİ

lanarak, Diyarbakır Rotary Kulübüne gönderildi. !
Gemlik Rotary Kulübü Başkanı Sadi Erftürk, "Bize 

gönderilen yazı çok üzücüydü. Bizim çocuklarımızın def 
ter ve kalemi olmadığı için eğitim ve! öğretimden yok 

sun kalmalarına gönlümüz razı olmadı.' Arkadaşlarla 
aramızda topladığımız paralarla bir okulun ihtiyacını kar 
şılayacak kadar kırtasiyeyi Diyarbakır kulübü oracığıyla 
gereken okullara gönderdik. Bu bir toplum hizmetidir. 
Her rotaryyan toplumuna hizmeti bir görev bilir" dedi.

GÖZ MUAYENESİNE
meşinin anlaşılması üzerine gözaltına alınarak sorgulan 
nasında işin asi: öğrenildi.

özvatan’ın gözlerinin bozuk olması nedeniyle Revin 
Güllü adlı şahsın, Sezgin Özvatan adına sağlık raporu 
aldığı ortaya çıktı. Daha sonra fotoğraflar değiştirildi. 
Sahte dosyanın düzenlenmesi İşine de sürücü kursu 
motor öğretmeni Abdullah Müftüoğlu yardımcı oldu. Bu 
arada trafik polisi Ali Karaduma’nin da suça iştirak 

• etti. Kurs öğretmeni Abdullah Müftüoğlu’nun Sezgin 
özvatan’ın yerine sınava biir başkasını soktuğunu da 
iddia edildi.

Polisin sorgulamayı tamamlamasından sonra savcılığa 
sevk eçlllen sanıklar geçtiğimiz hafta yargıç karşısına 
çıkarıldı. Trafik polisi Ali Karaduman. kurs öğretmeni 
Abdullah Müftüoğlu, ehl'ifyet almak isteyen kursiyer 
Sezgin Özvatan, babası Beytullah Özvatan, Necati Tah 
tc^igle, Aslan Süren mahkemece tutuklandılar. Sanıklar 
Bursa ağır ceza, mahkemesinde yargılanacaklar.

ANAP’lı Kadınlar Çay Düzenliyor
günü Bursa ASF Tesislerinde düzenlenecek çayda el 
de edilecek gelirlerle ekonomik durumu bozuk öğrenci 
lerin ailelerine doğrudan yardım yapılacağım .söyledi.
Yayalar, "Zor koşullarda öğrenim gören birçok yavru 
muz var. Biz bunların eğitim giderlerine az da olsa 
katkıda bulunmak istiyoruz. Cay da yapılacak çekiliş 
için esnafımızdan ve tüccarlarımızdan yardım topluya 
ruz. Bunların gelirini öğrencilere vereceğiz" dedi.

ANLAŞMA
ÜCRETE KALDI

Pis koku zammı 500 liradan 4 bin liraya, avans 100' 
bin liradan 500 bin liraya, kıdem tazminatı 30 günden 
50 güne, doğum yardımı 50 binden 200 bine, ölüm yar 
dimi normal ölümlerde 1-5 milyon iş kazaları sonucu 
10 milyon, anne baba için 1.5 milyon, afet yardım: t 
milyondan 3 milyona yükseltilirken, ilk defa kira için 
ayda 50 bin lira yardım yapılması kararlaştırıldı.

Öte yandan düğününü Belediye Düğün Salonunda 
yapmak istemeyen işçilere Belediye düğün salon parası 
verecek. Ayrıca her işçiye yaz aylarında yar;m kilo yo 
ğurt verilecek.

Sözleşmede bulunan 95 maddeden geriye kalan Bay 
ram harçlığı, sözleşme süresinin 1 veya 2.. y(lmı olaca 
ğı konusu ücrette taban ve tavan belirlenmesi, tarafla 
rın sorumluluklarınla ilgili olan 5 madde, yarin yapıla 
cak oturuma kaldı..

DEFTERDARLIKLA ANLAŞMALI

MATBAACILIK

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

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve

Her Türlü 
Basım İsleriniz İçin 9 a

Hizmetinizdedir.

1 günde davetiye basılır.

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik
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Haftalık Siyasi Gazete
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lahmacun Pide ve Kebap Salonu
Sayın Gemliklilerin hizmetine girdi

Osmaniye Mh. Pazar Cd. Kahve Sk. No. 4 Tlf:10607 Gemlik

PİDE ÇEŞİTLERİKEfetA^1 ÇEŞİTLERİ İÇECEKLER W?

ADANA KEBAP URFA KEBAP LAHMACUN KAŞARLI PİDE , KOLA ’'-f'FANTA

BEYTİ KEBAP DOMATESLİ KEBAP SUĞ’UKLU PİDE PASTIRMALI PİDE SODA AYRAN

PATLIOANU KEBAP ŞİŞ KEBAP KIYMALI PİDE YUMURTALI PİDE Ş*ŞE SU „ «KOK

ÇÖP şiş KEBAP 
YOĞURTLU KEBAP

İSKENDER KEBAP
SAÇ KAVURMA KEBAP

KARIŞIK PİDE
KUŞBAŞILI PİDE

KAVURMALI PİDE
ÇORBA ; İZO MUN

FIRIN GÜVEÇ
PİRZOLA
KARIŞIK KEBAP 
KÖFTE IZGARA

TAVUK ŞİŞ 
BÛfTEK

TAVUK IZGARA
ÇEŞİTLİ DÜRÜM KEBAP

SALATA ÇEŞİTLERİ

ÇOBAN SALATA MARUL SALATA
YEŞİL SALATA CACIK

Dışarıya Servis Yapılır
EZMELİ KEBAP SOĞANLI KEBAP TAYFUN KEBAP YOĞURT B3ME SALATA

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 

GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DOSYA NO. 199172284

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıyme 
ti, adedi, evsafı :

Gemlik Tapu Sicilinin pafta : 45 ada : 185 parsel ? 

10'da kayıtlı Gemlik Hisar Mahallesi Ilıca yolu mevkiin 

e 1338 m2 miktarındaki bahçe bilirkişi tarafından 
300.000<000 TL. (Üçyüz milyon liHa) takdir edilmiştir. 

Taşınmaz sotışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 24.2.1992 Pazartesi günü saat 10.30'dan 

10.50'ye kadar Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma 

suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıyme 
tin %75'lni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 

mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şart; ile ihale 

olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıra 
nın taahhüdü baki kalmak şartiyle 5.3.1992 Perşembe 

günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıka 

nfacaktırn 'BU artırmada da bu miktar elde edilememiş 

se’ gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kal 

mak üzere artırma bedelinin malın tahmin edilen kıyme 
tinin %40’nı bulması ve satış isteyenin alacağına rüç 

hânı olan alacakların toplamından fazla olması ve 

bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraf 

lafını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çık 
mâzsa satış talebi düşecektir.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymet 
tin o/o20 nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar 

milli bir bankanın teminat mektubunu vermesi lazımdır. 
Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçme

HÂMSt ÖLÜME MAHKUM k a v ı p
balı&rlık yaparak geçimini 
eağlbyan balıkçımızın ekme 
ği elinden alınmış olacaktır, 

IBu karara ay ovalığıyla 

alınmıştır. Hükümet kararın 
yanlış olduğunu anlayınca 
ya kadar İş işten geçmiiş 
olacaktır."

mek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale Pu 
lu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş ver 

giler satış bedelinden ödenir.
3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu 

gayrimenkül üzerindeki haklarını hususiylle faiz ve mas 

rafa olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
İçinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak 
lan tapu sicili ite sabit oynadıkça paylaşmadan hariç 

bırakılacaklardır.

4— İhaleye katılıp daha sonra ihate bedelini yâtırrna 

mak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar 

ve (kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli ara 

sındtaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temer 
rüt faizinden müteselsilden mesul olacaklardır, ihale far 

kı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın 

dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 

teminat bedelinden alınacaktır.

5— Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin göre 

bilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 
münderecaatını kabul etmiş saytfacaklart, başkaca bil 

gi almak isteyenlerin 1891/2284 sayılı dosya numarasıy 
la Müdürlüğümüze başvurmalar; ilan olunur.

(I. |f. K. 126) Abdürrahman ÇELİK

(+) İlgilileri tabirine irtifak hakkı icra Müdürü 

sahipleri dahildir.

Bursa Valiliğinden almış olduğum pasaportumu kay 
bettim. Hükümsüzdür.

Süleyman ÇEVİK

ES----... .................................

Gemlikliler Müjde
Seçkin firmaların ürünle

riyle hizmetinizdeyiz

ÇATAK GİYİM 
Sizin Mağazanız

■ .V<.- A r İ‘i. (

Ali Çatak ve Oğulları
Demlreubdşı Mh. Mesudiye Sok.

Umuıbey Attı Tel Î 12075 . 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 araltğı)



Bayır Anıt Mezar Yapımı Devam Ediyor
Türkiye’nin 3. Cumhurbaş 

kan: Celal Boyar için Umur 
bey beldesinde yapımına de 
vam edilen Anıt Mezar'da 
çalışmalar tüm hızıyla sürü 
yor. Anıt Mezarın kolon ve 
kalıp çalışmaları tamamlan 
dı.

Temeli 22 Ağustos 1991 
günü eski Başbakan Mesut 
Yılmaz tarafından atılan ‘11 
b'n m2olan üzerine yapılan 
Anıt Mezar tamamlandığın 
da, Anıtkabirden sonra Tür 
kiye’nln 2. büyük Anıt Me

Devamı Sayfa 4’te

Ticaret ve Sanayi Bakanı Tahir Köse TÜGSAŞ’ta inceleme yaptı

Amonyak Fabrikası
Morfin Açılacak
• BAKAN KÖSE, TÜGSAŞ7A YAPTIĞI İNCELEMEDE 

AMONYAK TESİSLERİNİN AÇILMA AŞAMASINA GEL 
DİĞİNİ, FABRİKANIN ÇEVREYİ İKİRLETMİYECEĞİNİ 

SÖYLEDİ. BAKAN, "NİTRAT FABRİKASI DENİZİ KİR 

LETİYOR, BUNU MUTLAKA ÖNLEYECEĞİZ" DEDİ

• TÜGSAŞTAKİ İNCELEMELERİNDEN SONRA, BELE 
DİYE BAŞKANI NEZİH DİMİLİ'Yİ ZİYARET EDEN.. BA 
KAN TAHİR KÖSE, İLÇE VE SORUNLARI HAKKINDA 
BİLGİ ALDI. BAKAN KÖSE DAHA SONRA KAYMAKAM 
COŞKUN ERTÜRK'Ü, SHP VE DYP İLÇE MERKEZLE 
RİNİ ZİYARET ETTİ.

Ticaret Ve ISanayi Bakanı 
Tahir Köse, Gemlik Gübre 
Sanayi Tesislerinde yaptığı 
İncelemede, yapımı 16 yıl 
dır devam eden Amonyak 
Fabri kas; n ı n • ’fiifart "Oyı” otta 
lörında üretime geçeceğni 
bildirdi.

TÜGSAŞ-Gener Müdürü 
İbrahim Kırcı ile bjrllkte 
Gemlik Gübre Fabrikasına 
gelen Ticaret ye Sanayi Ba
kanı Tahir Köse’ye Fabrika 
Cengiz .tarafından birifing 
verildi.

BiriKngten sonra işletme

tamamlanan Amonyak Fab 
tikesinin 16 yıldır üretime 
.açılamadığını bildiren Ba
kan Tahir. Köse, kurucu ya. 

’ bancı firmalarla yapılan söz 
leşmelerih imza I a n ması n
da gerekli hassasiyetin gös
terilmemesi nedeniyle bir 
çok problemle karşılaşıld ğı 
nı, zaman zaman montajın 
durmasıyla aradan 16 yıl 
geçmesine karşın fabrikanın 
üretime açılamadığın' söyle 
di. Bakan Köse incelemeler 
sonunda şöyle konuştu :

"Yetkililerden fabrika hak 

kında bilgi aldım. 16 yıld:r 

üretime geçemeyen amon 
yak fabrikasının Mart ortala 

rında deneme üretimine ge 
çeceğini öğrendim. İnceleme 
ler sonunda kusurlar varsa 

düzelteceğiz. Bugüne kadar 
geçen 16 yilda amonyak te 

sisleri için 266 milyon dola 
rın harcandığını öğrendim. 
1992 yılında 14 milyon dola 
ra daha ihtiyaç var."

Devamı. Sayfa 3'te

Ticaret Bakanı Tahir Kö
se, Belediye Başkanı, DYP 
ye SHP İlce binalarnı da zı 
ya ret etti.

l İNTİKAM ALMAYA GİTTİ KENDİSİ ÖLDÜ...

Kumsaz’da ■
Cinayet

Murat UÇTU

Kızının kötü yola düşürüldüğünü iddia ederek kendi 
sine ve dostuna saldıran Cengiz Gülcüler'den intikam 
almak için harekete geçen 38 ‘yaşındaki Ali Demir, 
Kumsaz'daki barakada çıkan tartışmacfa aldığı bıçak 
ve balta darbeleriyle öldü.

Geçtiğimiz hafta pazar günü saat 0.02 sıralarında 
Kumsaz’da meydana gelen olayda ağır yaralanan Cen 
giz Gülcüler 'Bursa Tıp Fakültesi Hastanesine götürü 
lerek yoğun bakıma alındı. Alınan bilgilere .göre cina 
yet şöyle gelişti ■:

17 yaşındaki kızı A.G.’nin Ali Demir ve dostu. Ayten 
Uslu tarafından kötü yola düşürüldüğünü öne süren 
Cengiz Gülcüler (47) bir süre önce çıkan tartışma so 
nucu Ayten Uslu’yu tabancayla yaraladı.. Olayın üstün 
den iki yıl geçmesine rağmen hıncını alamayan* Ali De 
mir, olay günü yanına av tabancasınada alarak Gül 
cüler’in oturduğu Kumsaz'daki barakaya gitti.

Devamı Sayfa 3’te

BELEDİYEDE TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE 
DEVAM EDİLDİ..

nin Initrnt ve amonyak üni
telerini gezen Bakan Köse, 
yetkililerden bilgi aldı. Yapı 
mı 1974 yılında programla 
non, 1976 yılında da ihale 
edilen montaj çalışmaları

özel Gemlik 
Limanı Gün 
Sayıyor

Yapımına bir yıl önce baş 
landan Gemlik Liman ve De 
polama tesislerine önümüz 
deki günlerde gemi yanaşa 
cağı açıklandı. Tesiste yılda 
1 miyon 360 bin ton yükle

Devamı Sayfa 4’te

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanından Tepki

İşten Çıkarmalar Yargı Kararına Bırakılamaz
Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Kemal Akıt, 1475 
«ayılı iş yasasında yapılmak 
istenen değişiklikle işten ’çı 
karmaların mahkeme kara 
r:na bağlanmasının iş ve t> 
caret hayatına çok büyük 
sıkıntıları beraberinde getire 
ceğinl söyledi.

Yasa değişikliğinin Bakan 
lar Kuruluna sunulduğunu 
hatırlatan Ticaret ve Sana 
yi Odası Başkanı Kemal Ar 
kıt, yasal prodesürün işletil 
meğe başlandığını belirterek

şunları söyledi : .
t "İşçi çıkarmaları Bakan
lık iznine ve yarigı denetimi 
ne bırakan bu yasa tasarısı 
bu Şekliyle yasallaşırsa, İş 
ve ticaret hayatını büyük eı 
kınlılara sokar. İş hayatı a- 
deta felç olur. İşçi çıkarma 
larin ekonomik yönden zo 
runlu olduğu baz: durumlar 
da olayın ydlnız sosyal yö
nünü görmek kötü sonuç 
lar doğurur. Bu durum, İşve 
renlerin sadece çalışma ve 
çalıştırana hak ve özgürlük

lerini zedelemekle kalmaya
cak, ülkemiz açısından sa
kıncalar doğuracaktır."

ÇIKACAK SORUNLAR
Gemlik Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Ak:t, yasanın 
çıkması durumunda Türkiye 
nin sanayileşme çabalarına 
büyük darbe indireceğini 
belirterek şöyle konuştu :

"Bu durum bir başka de 
ğişle sosyal baskıyı, ekono 
m’k baskının önüne geçe
cektir. İşletmelerin, işçi d-

Devarnı Sayfa 4’te

İş ücretlere kaldı
Gemlik Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasmcfa 

'üç oturumdur devam eden toplu sözleşme görüşmeleri 
ne devam .edildi.

Gemlik Belediyesinde çalışan 85’j kadrolu, 214 kadro 
suz işçi adına toplu sözleşme yapmağa yetkili Belediye | 
İş Sendikası Bursa Şube Başkanı A. Levent Naci İle 

Şube Sekreteri Mehmet Bayraktar ve işyeri temsilclle 
ri Belediye yetkilileriyle biraraya yeniden geldiler.'

95 maddelik toplu sözleşme taslağının son 5 madde I 
sinin 4'nün ele alındığı görüşmelerden geriye’ yalnız üc

Devamı Sayfa 3'te

BAHÇEYE POLİKİLİNİK VE YEMEKHANE YAPILIYOR.

SSK Hastanesi Büyüyor
Murat UÇTU

Gemlik Sosyal Sigortalar Hastanesi tarafından binanın 
arka kısmına yaptırılan poliklinik ve yemekhanenin bi 
nalarının yapım ruhsatı Belediye Başkanı Nezih Dimili 
tarafından Başhekim Mehmet Avcılor'a verildi.

Belediye Başkanı Nezih Dimili'nin odasında yapJan 
ruhsat verme töreninde Belediye Başkanı Nezih Dimili, 
Başhekimin hastaneye gelmesiyle gözle görülür değişik 
ler olduğunu, kendisinin Gemlik için büyük bir kazanç 
olduğunu belirterek şunları söyledi :

"Kışa bir süre içinde tadilatlar yapılarak 50 yataklı 
Hastane halini alan Gemlik SSK Pispanseri Mehmet 
Avcılar’ın göreve başlaması ve Başhekimin gayretleriyle 
şu ana kodlar büyük gelişme gösterdi. Binanın yetersiz 
gelmesi üzerine poliklinik ve yemekhane olarak kullanıl 
mak üzere ek birimlerin yap;mı için projeler hazırlan 
dı. Biz de kendilerine yapılan birimlerin ruhsatını ver 
dik. Çalışmalarında kendilerine elimizden geldiğince yar 
dıma hazırız."

Gemlj^ Soşygl Sigortalar Hastanesi Başhekimi Mehmet
Devam; Sayfa 3'te

tıfaiye’ye
Takviye

Murat UÇTU

Gemlik Belediyesi İtfaiye 
Müdürlüğüne kapalı alan 

yangınları sırasında İçeriye 
girerek müdehalede kullanı
lan tüplü gaz maskesi ve 
olan yanmaz elbiseler saye 
yanmaz kumaştan yapılmış 
yangrn elbisesi aldı.

Özellikle ev ve büro yan 
çınlarında içeride oluşan 
dumandan girilmesine imkan 
tanınmayan durumlarda 
kullanılan gaz maskelerinin' 
alınmasıyla Gemlik itfaiyesi 
rahatlamış oldu.

Gemlik Belediye Başkanı 
Nezih Dimili, "Yangın sıra 
sında ekibimiz dumandan 1- 
çerl giremediği İçin özellikle 
maddi hasarlar daha çok

Devamı Sayfa 4'te

Karsak Deresini 
Temizleme 
Çalışmaları 
Sürüyor

Çarşı Deresinde 
Belediye tarafından yapılan 
temizleme çalışmaları de
vam ediyor. Derenin Içindle 
ki pislikler ve dipte oluşan 
fazla kumlar toplanarak bir 
başka yere' götürülüyor.

Devamı Sayfa 4'te

Marmosan’da işçiler, pes etti
MARMOSAN Mermer Fabrikasında 5 ay önce ÇİMSE 

İş Sendikasında örgütlenen 20 işçinin başlattığı grev, 
işçilerin sendikadan' ayrılarak işe başlamasıyla son bul 
du.

MARMOSAN'da çalışan 40 işçiden 20’sinin ÇİMSE-İŞ 
Sendikasına üye olmasıyla başlayan gelişmeler. Sendika 

Devamı Sayfa 4'te

Ticaret Odasında Kimlikler Değişiyor
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu aldı ' 

ğı kararla üye kimliklerini değiştiriyor. Oda Genel Sek 
reterliğinden yapılan açıklamada tüm üyelerin yeni kim 
lik alabilmesi için nüfus sureti ve biner fotoğrafla Tica 
ret ve Sanayi Odasına başvurmaları gerekiyor.

TAŞI GEDİĞİNE

BELEDİYE ZABITASI 1991 
YILINDA GÖZ AÇTIRMADI.

30 Milyon Ceza 
Kestiler

Gemlik Belediyesi Zabıta 
'Müdürlüğü 1991 yılında üçe 

<■!■> yaptığı denetimlerde sağ 
lığa aykırı üretim yapan, fi
yatlara1 uymayan ve kuralla

Devamı Sayfa' 4'te

DÜŞTÜ.
KURULTAY, KURULTAY.
KURULTAY, KURULTAY.
HABRE KURULTAY..
TAY, TAY, TAY, TAAAY!
PAAT... GÜÜÜMMMI...
DÜŞTÜ...
BAYILDI, KALDI
ZAMAN TÜNELİNE, DALDI...

İnan Tamer
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İngilizce öğrenmek 
İsteyenlere Müjde

MEB TAVSİYELİ AFS

EĞİTİM HİZMETLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRENİM PROGRAM 

KAYITLARINA BAŞLANDI. İLGİLENENLERİN 

KAYITLARINI YAPTIRMALARI GEREKMEKTEDİR

I
MÜRACAAT s AFS EĞİTİM HİZMETLERİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ « . •

Demlrsubaşı Mah. Tahıl Sok. No. 1/3 GEMLİK 

( Halk Kütüphanesi Arkası ) - ~

Komple Satılık
DEMİR DOĞRAMA ATÖLYE MALZEMESİ

ELEKTRİK DONALIMI VE ELEKTRİK TABLOSU İLE

şiir köşesi
En Büyük Şensin Gemlik

Kırmızı Beyazdır formanın rengi
Baksana doğuyor futbol güneşi 
Diyarda yökki inanki eşi 
En büyük sensin Gemlik

Her hafta atarsı sahada golleri 
Üzmezsin biz seyircileri
Yazdığım şiir Gemlik sevgisi
En büyük sensin sensip Gemlik

Bilgin tıslımı ■ seni yarattı
Rakip maçlarda tabelaya baktı
Her golde seyiri ayağa kalktı
En büyük sensin sensin Gemlik

Kalemizde vardır Cemal'i, Savaş'ı 
Defansımız kurdu beton duvan 
Bırakmıyor Kato Cemal düşen toplan 
En büyük sensin sensin Gemlik

Sağ koridorda Şükrü geçilmez 
Sol koridorda Okan biçilmez 
Santrofer Metin havalardan inmez 
En büyük sensin sensin Gemlik

Orta sağayı Cevat topla dolaşır

Kubin’in futbolu ona yak;şr

Canip’ln ortası kafayla buluşur
En büyük sensin sensin Gemlik

Forvette durduramaz kimse Emin'i
Gördün mü Şenol'un attığı çalımı

Toro’da alır her hava topunu
En büyük sensin sensin Gemlik

Durmuşla, Turgut forvette uçar 

Savaş'ı sorarsan tay gibi koşar 

Kemal ise voleler çakar 

En büyük sensin sensin Gemlik

Seyirci seninle tirbünde coşar 
Gemlik’te futbolda fırtına eser 

Mustafa der kİ Gemlik 3. lige çrkar 

En büyük sensin sensin Gemlik

MUSTAFA AKKAN

KOMPLE SATILIKTIR.

TEL : (1937) 7767

Samanlı Köyü Karoca ÇlftHğl YALOVA

^HAFTANIN ATASÖZÜ ü
V Malını yemesini bilmeyen;? 
^zengin her gün züğürttür... g

’*^**^V*',WWVW*^R**V,^**^,R^* ,̂^*****^VVWMM» I

< OLAY
< SABAH
> MİLLİYET — CUMHURİYET

İÇİN BİZİ ARAYIN
GAZETELERİNDE İLAN VE REKLAMLAR»»

TEL : 14223 - 14797
GEMLİK KÖRFEZ GAZETEM
VWWWWWWVRAR*A********İ*****RR***

DEFTERDARLIKLA ANLAŞMALI
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•FATURA
♦ PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
•ADİSYON
•SEVK İRSALİYESİ
•TAŞIMA IRSALYESI
• MÜSTAHSİL MAKBUZU
• GİDER MAKBUZU

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve 

Her Türlü 
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

1 günde davetiye basılır.

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik
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1991 BÜTÇESİ ZARARLA KAPATILDI..

Esnaf Kefalet Kooperatifi Kongresi Yapıldı
Gemlik’ Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifinin 

1991 yılı çalışma dönemi Genel Kurul Kongresi yapıld:. 
Karadenizliler Derneği Salonunda yapılan genel kurul 
I toplantısında Merkez Birliği Genel Başkanı Kasım 
nadim Marmara Bölge Birliği Başkanı Osman Kantar, 

ve çevre yöneticileri ile Gemlik Halkbankası Müdü 
ü ^dçıan Bekir Topaloğlu konuk olarak katıldılar.
Gepel Kurulda çalrşma raporunu Okuyan kooperatif 

yetkileri, "1990 yılı sonunda 757 milyon lira olan plas 
'inanımıza 239 milyon 500 .jbjjp lira ek gelerek 996 mil 
yon 500 bin liraya yükseldi.

jGeçtiğimim yılı Türk ekonomisinin krizde olması ne 
aeni-ile plasman tahsisleri gereğince yapılamamıştır. 
Bu nedenle ortakların kredi taleplerine zamanında ce 
vğp verilememiştir.

S.S. GEMLİK GÜNEŞ KONUT. YAPI KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞINDAN

KONGRE İLANI

Kooperatifimiz Kontu Yapı Kooperatifi Ana Sözleşme 
sinini 23 ve 28'nçi . maddeleri gereğince ve aşağıdaki 
gündemde yazılı maddeyi görüşmek ’ üzere "Olağan 
Üstü--.:Genel •Kun.'!'-' toplantısına -karar verilmiştir.

Toplantı tarihi 29 Şubat 1992 cumartesi günü saat 
11.00'de Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi Top sa I 

hası karşısında Aydın Kıraathanesinde yapılacaktır.
Ortaklarımızın bilg^Jş^inmelerinl ye toplantı tarih ve ’ 

saatindç;;^bazır!.».buİ4|:n.(natarı önemle duyurulur.

YÖNETİM KURULU
_ ' .. ..''-t I

GÜNDEM :

İ— Açılış* yoklama, saygı duruşu
2— Divan teşkili

Aha Sözleşmenin 23/9 madde ve fıkrası olan 
"Gayrimenkul alımında Ve satımında takip edilecek 
usul ile alınacak Gayrimenkulun niteliğini, yerini ve 
azami fiatını, satılacak Gayrimenkulün asgari fiatın; 1 
belirlemek" hckkındaki esaslardan Gayri menkul alı I 

mı ile ilgili hususları yerine getirmek hususunda ka | 
rar vermek.

İLAN
- KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Köyiçi ve Sahil kesiminde yapımı karar 
taştırılan 12 adet çeşme 2836 sayıl; Devlet İhale Kanu 

riunuri 81. maddesi hükmü içersinde yaptırılacaktır.

1— Keşif-bedel İ52.300.000 TL.

2— Geçici teminatı 1.569.000 TL.

3— İhale 12 Şubat 1992 çarşamba günü saat 15.00de 

Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4— Bu işe ait şartnameler mesai, saatleri içersinde 

görülebilir.

5— İştirakçilerden :

a) 1992 yılına ait, Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt 

Belgesi.
b) Kanuni İkâmetgâh.

c) Geçici-Teminat Alındı belgesi.

d) Noterden tasdikli imza sirküleri.

e) Şirkete! veya 'Kuruluşu yetki; kıldığına dair yetki 

belgesi.

f) Telgrafla müracat ve posta gecikmeleri kabul 

edilmez.

Keyfiyet itan olunur.

Eşref GÜRE 

Belediye Başkanı

• Yamanlar Ticaret j
TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ

HALI,-HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ ' 

ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR.

HAŞAN YAMAN

Tel ; 10137-14479 GEMLİK
İstiklal Cd. Fırın Sk. (Ziraat Bankası karşı aralığı)

1992 yılında aynı durumların yaşanmaması için mer 
kez Birliğimiz bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz."

Genel Kurulda konuşan Merkez Birliği Genel Başkanı 
Kasım Özadım'da Esnaf ve Sanatkarın zor durumda 
olduğunu, verilen kred'i faizlerinin yüksek olması nede 
niyle faiz yükü altında ezildiğini belirterek, "Esnaf ve 
Sanatkarın kurtuluşu kendi Bankasını kurmakta gerçek 
ruz" dedi.

Kongre Divan Başkanlığını Osman Kantar katiplikle 
rini Feridun Bayram ve Şaban AMkoç’un yaptığı Ge 
nel Kurulda ortaklara sunulan çalışma raporunda 1991 
yılında Kooperatifin 93 milyon 339 bin lira gelirine 
karşılık 102 milyon 258 bin lira gider yapıldığını ve 
yılın 8 milyon 919 bin lira zararla kapatıldığını Söy 
ledi.

ÇİMTAf’TA ZAM 
ALAMAYAN İfÇİLSR 
İSİ BIRAKTI

Gemlik ÇİMTAŞ İşletmesinde taşaron bünyesinde ça 
Iışmakta olan 80 kişi söz verilen zamlarını alamadıkla 
rı .için toplu olarak işi bıraktı. İşçiler kendilerine söz 
verilen yüzde 50 dolayındaki zammı alana kadar işe 
gitmeyeceklerini söylediler.

ÇİMTAŞ Metal Sanayiinde çalışırken işi bırakan 80 
dolayındaki işçi işi bırakmayı kendilerinin de istemedi 

. ğini bunu yapmaya mecburi. edildiklerini söylediler. !Be 
lediye kahvehanesinde toplanan işçiler sözlerine şöyle 
devam ettiler;

"Fabrikamızda -kadrolu olarak bizden hariç 100 kişi 
çalışıyor. Onların ortalama aldıkları ücret 2 milyon 300 
bin lira civarında. Biz 'ise, halen 700 bin- lira ücretle 
çalışıyoruz. İşe girerken, bize yılda iki defa zam yapı 
lacağr söylendi. Ancak, 2 yılda 2 defa zam alabildik. 
Buna da 'bir şey demedik. Bardağı taşıran son dam 
la Ocak ayında almamız gereken yüzde 50 zam1 içir». 
Mart ayında:'kadrolu işçilerle beraber yüzde 50 zam 
alacaksınız demeleri oldu. Bu yüzden işi bıralktrk, te 

tediğimiz zam verilene kadar çalışmayacağız."
ÇİMTAŞ Müdürü' Faruk Yüksel ise, işçilerle firmanın 

bir ilgisi olmadığını, kendilerinin işi taşeronlara ihale 
ettiklerini, yanlarında çalıştırdıklar; kişilerden de sorum 
lu olmadıklarını belirterek, "B;z onlara karışamayız. Bu 
kendi sorunları. Zaraı yapıp yapmamakta taşeronun 
elinde”- dedi.

Ahmet Çeterez kalp 
krizi geçirdi

İlçemizin 'tanınmış simalarından, eski Belediye Mec 
lis üyesi Ahmet Çeterez, kalp krizi geçirdi...

Eski Demokrat Parti ve Adalet Parti yönetim kurulu 
üyeliği, Marmara Birlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 
Esnaf Kefalet Kooperatifi yöneticiliği yapan Ahmet Çete 
rez, 12 'Eylül- 1980 tarihinden önce Gemlik Belediye 
Meclisi üyeliğide yapıyordu.

■ Renkli ' kişiliği ile tanınan Ahmet Çeterez, geçtiğimiz 
hafta perşembe günü geçirdiği kalp kirizinden sonra 
Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Bursa 
Tıp Fakültesi yoğun bakıma alındı. Çeterez'in durumu 
nun iyiye 'gittiği öğrenildi.

Şahin Yurdu Köyünde 
intihara Teşebbüs

İlçemizin Şdhinyurdu Köyünde çiftçilik yapan 52 ya 
şındaki Salih Bar adındaki şahıs zeytin ilacı içerek in 
tihâ-r etmek istedi.

Geçtiğimiz hafta Şahi-nyurdu Köyünde meydana gelen 
olayda uzun süredir sağlık sorunu olan Salih Bar (52) 
rahatsızlığına çözüm bulamayınca intihara teşebbüs etti.

Evli ve. çocuğu olmadığı öğrenilen Salih Bar hemen 
Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müde 
halesi yapılan Bar, daha sonra Bursa Devlet hasıtand 
sinde midesi yıkanarak yoğun bakıma alındı.

Amonyak Fabrikası Mart’ta

SHP İlçe Başkanlığına giderek partililerle görüştü.
Amonyak fabrikasının gecikmesi nedeniyle ülkenin bö 

oranda döviz kaybına uğradığını da belirten Ticaret 
ve Sanayi Bakanı Tahir Köse, "Gemlik Gübre Fabrika 
s* üretime geçtiği takdirde günde bin tonluk amonyak 
üretilecek. Bu amonyak aynı fabrikanın nitrat bölümün 
de ham madde olarak kullanıldığı gibi Kütahya Güb 
re Fabrikasının da günlük 350-400 ton ham madde 
olarak verilecek" dedi.

Dünya piyasalarında amonyağın tonunun 130-150 do 
lardan işlem gördüğünü belirten Bakan Köse, Gemlik 
Fabrikasında 1 ton amonyağın 133 dolara, mal olabile 
ceğini söyledi.

Amonyak Fabrikas'nın çevreyi kidetmiyeceğlni .de be« 
lirten Bakan, açıkamlalarını şöyle tamamadlı:

"Hükümetimiz çevre konusuna çok büyük önem veri 
yor. Gemlik Gübre Fabrikası’nın nitrat bölümü çevreyi kir 
letiyor. Bunun önlenmesi içi İlgililere talimit verdim. 
Şjr yanda da Uludağ Üniversitesi de bu -konuda titiz 
’noelemeler yapıyor. Ne yapılması gerekirse yapılacak. 
Konuşmalarımız kağıtta kalmayacak.".

Bakan Köse, TÜGSAŞ’taki incelemelerini bitlrdiktjelnl 
sonra Gemlik'e gelerek Belediyeyi ziyaret etti. Bele! 
diye Başkan' Nezih Dimili’den üçe hakkında bilgi atan 
Bakan, daha sonra Kaymakamlığa giderek Kaymakam 
Coşkun Ertürk ile görüştü.

İş ücretlere kaldı
jetleri kaldı';. jGeç saatlleıte Geç ısaattere değin süren 

görüşmelerden anlaşarak çıktıklarını söyleyen Belediye 
Başkanı Nezih Dimili, "Daha önce 125 bin lira otan 

Ramazan Bayramı ikramiyesi 750 bin liraya-, Kurban Bay 

ramı -ikramiyesi ise 1 milyon liraya çıkarıldı. 'Kıdem ; 

zammına günlük 250 Ura eklendi" dedi.
Sendikan'n günlük yevmiyelerin 100 bln İira olması 

nı istediğini bildiren Başkan Dimili, "bu konuda gö 

rüşmeleri bir sonraki oturuma bıraktık. Makul İstekler 

de anlaşabileceğimizi .sanıyorum" dedi.

Gemlik Belediyesi ile Belediye İş Sendikası önümüz 

delki çarşamba günü yeniden biraraya gelecekler.

SSK Hastanesi Büyüyor
Avcılar ise Ruhsat alma töreninde yaptığı konuşmada 

Hastane için Kaymakam Coşkun Ertürk ve Belediye 

Başkan; Nezih Dimili başta olmak üzere herkesimin 

diaya şıcak yaklaştığını belirte^k, "Çalışmalarimda 

büyük destek gördüm. Hastanemizin bahçesinde -1296 
m2 alan üzerine yaptırmakta olduğumuz ek birimler 

için çalışmalarımız sürüyor. 1 milyar keşif bedelli ek 

birimlerimiz, kısa bir süre sonra inşaatına başlanacak. 

Böylece birazda olsa rahathyacağız" şeklinde konuştu.

KumsazMa 51 
Cinayet

Cengiz Gülcüler'i dışarıya çağıran ve yaptığının he 

sabim .soracağını söyleyen Ali Demir, elindeki av taban 

oasıyla ateş etmek istedi. Silah ateş almayınca Ali De 

mir ve Cengiz Gülcüler arasında -b;çaklarla kıyasıya 

kavgaya tutuştular. Ali Demir başından aldığı balta dar 
besiyle olay yerinde ölürken, 'Cengiz Gülcüler'de vücu 

dunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır 
yaralandı. ; i İ ‘ *■

Cengiz Gülcüter’in 5 yrldır| birlikte yaşadığı ve olay 

anında orada bulunan Güler Köçekoğlu, durumu landar 

maya bildirdi. Olaya, Cumhuriyet Savcılığı el koydu. İlk 

soruşturmaya Güler Köçekoğlu ve Ayten Üslu’nun- ifa 

deleri alındı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak 

sürdürüldüğünü belirterek, cinayet nedeni konusunda da 

ha ayrıntılı inceleme yapılacağını söylediler.
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Kuruluş Tarihi : 16 Haziran 1973
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Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.
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YÖNETİM MERKEZİ : 
sttklal Cad. Gürçay Pasajı — GEMLİK 

DİZGİ VE BASKI

Körfez Matbaacılık ve Anbalaj 'Sanayi Tdl ; 11797

28 OCAK 1992 SALI ___ ________________________________9AYF1 4

T.C.
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 

BURSA DEFTERDARLIĞI
tenlik Vergi Dairesi MkdOrlIğU 

Hyrlnenkcl Açık Anırma Hanı
1- AsaDse borcundan dolayı hacizli bulunan, Hamleliye Mahallesi İstiklal Cad* 

desi Gürçay Pasajı No: 47, 48 Gemlik adresli; ara sokağa da cephesi olan iki 
cepheli t

a) Tapunun 31 pafta, 167 Ada, 2 parselde @85,75 na2 arsa üzerine inşa edil
miş 8/488 arsa paylı 40 »2 50.960.300 TL. (ELLİMÎLYON) raiç bedelli 47 nolu 
dükkan,

b) Tapunun 31 pafta, 167 Ada, 2 parselde 665,75 m2 arsa üzerine inşaa edil* 
■iş 4/468 arsa paylı 26 m2 30 000.000 TL. (OTUZMÎLYON) rayiç bedelli 48 nolu 
dükkan.

İki işyeri (halen hu işyerinin ara duvarı kaldırılmış olup tek dükkan olarak 
kullanılmaktadır) Gemlik Hükümet Konağının ikinei katındaki Vergi Dairesi 
Müdürü odasında Satış Komisyonunca açık artırma usulü ile satılacaktır.

2- ilk ihale II Şubat 1992 tarihinde (Cuma günü) saat 14.ooJte başlayıp saat 
ll.ee de sona erecektir.

Birinci ihalede verilen bedel gayrimenkuldu rayiç bedelinin % 73 ini bul
madığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, ihale 7 gün 
daha uzatılacak, ikinci ihale 28 Şubat 1092 (Cuma günü) tarihinde aynı yer ve 
saatte yapılacaktır.

3- Arttırmaya katılacak elanlar geçici teminat olarak;

a) 47 nolu dükkan için biçilen değerin %7.5 nisbeti olan 3.730.000 TL. (ÜÇ- 
MlLYONYCDlYÜZILLlBlN) ;

b) 48 nolu dükkan için biçilen değerin % 7,5 nisbeti dian 2.259.000 TL. 
(İKlMİLYONllİYÜZELLİBİN) ;

İlan
Gemlik Belediye Başkanlığından

Belediyemizde münhal bulunan aşağıda adeti, ünva 
nı, sınıfı, kadro derecesi yazılı kadrolara sınavla eleman 

alınacaktır.

Sınav 14 Şubat 1992 Cuma günü saat 09.00'da yapıla 

çaktır.
Alınacak elemanların;
1— Türk vatandaşı olmaları,

2— 29 yaşından büyük olmamaları,
3— İnşaat Mühendisi ve Harita Mühendisinin Fakül 

te, teknikerlerin Lise üstü 2 yıllık meslek okulu mezunu 

olmaları,
4— Kamu haklarından mahrum bulunmamaları,

5— Askerlik hizmetini bitirmiş olmalar;,
6— Taksirli suçlar hariç 6 aydan fazla hüküm giyme 

miş bulunmaları,

7— Görevini devamlı yapmayı engelleyecek vücut ve 

akıl sakatlığının bulunmaması,
8— İşe girecekler 637 sayılı Devel Memurları kanunu 

na tabi olarak çalıştrılacaklardır.

9— Yeterlilik sınavından sonra yapılan mülakatta da 

.başarılı olmak gereklidir, 
ı .

10— Alıp almamakta idare serbesttir,

11— Sınava girmek isteyenlerden 2 adet fotoğraf, Sav 

cıli'ktan sabıka kağıd:, askerlik hizmetini yaptığına dair 

belge ile en geç 13 Şubat 1992 Perşembe günü saat

E 17.00’e kadar Belediye Yazı İşleri'Müdürlüğüne müraca 
i atları ilan olunur.

Teminat olarak Gemlik vergi dairesi veznesine yatırılarak makbuzu satış sa
atinden önce Satış Komisyonuna ibraz edilecektir. Teminat Olarak Para, Ban
kalar târafındsn verilen teminat mektupları, Hazine Tahvil ve Bonoları, Hû- 
kümetço belli edilmiş, Milli Esham ve Tahvilat (Bu Esham ve Tahvilat on ya
kın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilir) kabul edile
cektir.

4- Satış bedeli peşin olarak tahsil edilir.

Tellaliye lesmi, ihale pulu (damga vergisi), Tapu harcı, Katma Değer Ver
gisi ile diğer masraflar alıcıya aittir.

5- Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş -sa-1 
yılacakları, ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin Gemlik Vergi Dairesi Satış Servis 
Şefliğine BVD. ‘ 1988/2 numarası ile baş vurmaları gerekmektedir, isteklilere 
posta -pulu karşılığında adreslerine gönderilir.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 93 ve 84 
üncü maddeleri gereğince

Av. Nezih DİMİLİ

Kadrolar Adedi Sınıfı Derece Kademe

İnşaat Mühendisi 1. TEK;H. İ3 n

Harita Mühendisi 1 TEKıH. •6 T

İnşaat Teknikeri T TEK.H. 7 r-

Harita Teknikeri 1 TEK.H. 6 1

'Gemlik Belediye Başkanı

îlAn olunur.

İSİM TASHİHİ

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 21-1.1992 tarih 

1991/558 esas 1992/21 karar sayılı İlhamı ile HEDİYE 

olan ismim NİLGÜN olardk tashih t olduğu Han olunur.

Nilgün ÖZDEMİR

30 Milyon Ceza Kestiler Özel Gemlik Limanı Gün

İşten çıkarma 
yargı kararına 
hmları sınırlı kalacak. Bu 
ise, işletmeleıiin küçül mele 
rine yol açacaktır. ‘ Doğal o 
tarak sonuçta işsiklik daha 
da artacak, yeni yatırımlar 
duracaktır."

işletme sahiplerinin her- 
gün mahkeme kapılarında 
sürüneceğine de değinen 
Akıt, "Aşırı dosyalar yüzün 

den ağ;r aksak yürüyen yar 
gıya ek yükümlülükler ve 

•külfetler yüklenecektir. İşlet 

meleri işsahipleri değil mah 

kemeler yönetecektir. Bu 
durum bir yandan da ka
çak’ işçi İstihdam etme teh 

İlkesini beraberinde -getire
cektir. Sonuçla, haksız re 

kabet doğacak asıl zarar 

işçilere olacaktır” dedi.
Gemlik Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Kemal Akıt, 

yasa taslağından büyük en- 
dşe duyduklarını, «.bunun 

durdurulması gereken çaba 
yı göstermek için işveren 

Sendikaları Kon feda ras-

yonu TBMM ve Bakanlıkta 

ra birer yazı yazarak duru 

mun ciddiyetini bildirecekle
rini söyledi.

Eleman Aranıyor

Özel Sonay Sürücü 
kursuna ağır vasi*
ta ehliyetli sürücü 
ler alınacaktır.

Tel : T0252 
Tek Üstü Gemlik

Karsak Deresini Temizleme
r; çiğneyen esnafa ceza 
yağdırdı.

1991 yılı içinde yapılan 
çalışmalar hakkında bilg'i 
veren Belediye Zabıta Mü 
dürü Ömer Kahraman göre 
ve geldiği günden itibaren 
vatandaşı zor durumda bira 
kacak davranışlarda bulu 
non kişi veya kuruluşlara 
karşı tavır aldığını beHrtere^ 
şunları söyledi :

"Göreve geldiğim 1991 *yı 
linin Ocak ayından itibaren, 
halkın çıkarlarını korumakta 
kararlıydım. Görev sürem 
boyunca bunu gösterdim, 
'Geçtiğiz yıl 1215 işyerini 
denetliyerek yasalara aykırı 

MARMÖSANDA İSÇİLER PES ETTİ 
nın 'iş yerinde yetki almasından sonra, iş verenin Sen 
dlkayı muhatap kabul etmemesi üzerine 5 ay önce 
20 işçi greve başladı.

İşçilerin «yarısının grevde yarısının üretimi sürdürdüğü 
MARMOSAN'da 5 ay süren grev 13 işçinin Sendikadan 
ayrılarak İş başı yapmasıyla sona erdi. 7 İşçi de istifa 
ederek İşten ayrıldı.

davranan kişi veya kurulu 
şa toplam 30 milyon 480 
bin lira ceza kesildi. Keşi 
len cezaların 23 milyon 
1'25 bin lirası encümen kara 
rıyla, 6 milyon 923 bin lirası 
peşin olarak alındı."

Zabıta Müdürü, Ramazan 
a/inda aşevi nede 10 milyon 
liralık et yardımı yapıldığını 
jöyledi. Çalışmalarını 1992 
yılı içinde de devam ettir 
meye kararlı olduğunu söy 
leyen Ömer Kahraman, "a~ 
maçımız vatandaşımızın hak 
kını korumak, bu tür davra
nışlarda bulunanları caydır 
maktır" dedi.

me yapılabilecek.
Aynı anda 4 .geminin yük 

leme boşaltma -yapabileceği 
•Gemlik Liman -ve Depolama 
tesislerinde, önümüzdeki 
günlerde ilk etapta gemUe 
•rin kendi olanaklarıyla1 yük 
leme boşaltma yapabileceği 
ni belirten Tesisler Genel 
Müdürü Ziya1 Alkan, tesisin 
son bürokratik işlemlerinin 
de tamamlandığını iki rıhtım 
ve ışıklandırma sisteminin 
hazır hale getirildiğini söyle 
di. Alkan, sözlerine şöyle 
devam etti p

"Limanımız Bunsa Sanayi 
siniri yüzde 50 İhtiyacını 
karşıhyöbilecek 'dürümda. 
Bu rakam zamanla Dursa 
civarının «yüzde 75'ni karşıla 
yabllecek «duruma gelecek. 
24 saat t h'izmet verebilecek 
olan tesisimiz, «Mart <veya 
Nisan ayında Devlet-Proto 
Ikolününde katılımıyla tam 
kapasiteli olarak açılmasıyla 
Gemlik İskelesinin yükü ye 

rtrdfiği büyü k blr şekiİde ha 
rf’flemiş olacak."

Tamamlandığında 50 mil 
yar liraya mal olacak -tesis 
145 bin m2 atan üzerinde 

-inşa edildi. Tesise gemilerin 
atıklarının bırakabileceği a 
rıtma tesiside yapılacak. 
Konteymir taşımacılığının ge 
('şmesine yardımcı olacak.

ANIT MEZAR
Halen dçvam eden çalış 

malarda Anıt Mezarı ayakta 
tutacak kolonlarla1 kalıpların 
montaj çalışmalarının tamam 
iandığrnı söyleyen yetkililer, 
çalışmaların tüm hızıyla Ve 

'•'titizlikle devam ettiğini, anıt 
mezarın Oeal Bayat'ın adına 

^yakışır bir şekilde ölmas1 
4için mühendisinden işçisine 
•«•kadar herkesin var gücüyle 

çalıştığını belirttiler.-
Celal « Bayar Anıt Mezarı, 

-1991 birim fiyatlarına göre 
.7 milyar 500 milyon liraya 
mal olacak.

Gemlik Belediyesi tarafın* 
dan Karayollarından -tahsis 
edilen »'kamyon ve kepçeler 
le yürütülen temizleme ça 
Uçmaları sırasında çıkartı 
lan ve daha sonra Belediye 
ye ait olan Hamidiye mahal 
leşindeki! arailye bırakılan 
atıkların Çevreye zarar veri 
mediğfnj Belediye I Başkanı 

•Nezih Dimin, çalışmalar ve 
atıkların durumu hakkında 
şunları söyledi :

"Yaklaşık 10 gündür «yü 
Tüttüğümüz dere temizleme 

İTFAİYE’YE TAKVİYE
oluyordu. Ancak, yeni aldığı 
•mız iki takım hava tüplü 
gaz maskesi ve bir takım1 
Amyatlı kumaştan yapılmış 
olan yanmaz elbiseler saye 
since yangın sırasında İçeri 

ye girerek müdehale edebi 
lecekler" dedi. Belediye Baş 
kanı Dimili, konuşmasını şöy 
le sürdürdü. "I'kjl tüp, İki 
gaz maskesi vo| elbiseye 

çalışmaları sırasında Hamidi 
ye Mahallesindeki boş ve 
Belediyeye ait araziye bira 
kilan kumlar İçin tenidt al 

.dik. Ancak, bu ıslak-kumlar 
. hiç bir şekilde çevreye .za 
rar vermiyor. Çıkardığımız 
kumlar kuruyunca kullanaca 
ğız. Kimse tedirgin olmasın. 

■ öte yandan, deredeki temiz
İlk çalışmaları tamamlandı 
ğında Karsak deresi de da 
ha önceden Çarşı deresinde 
yaptığımız temizlik sonrası 
gibi pırıl pırıl olacak.”

23 milyon Hra ödedik. Bütçe 
miz şu- an bunları almaya 
elvermiyordu. Durumun1 cld 
dlyetinlde düşünerek, bu 
malzemeleri .aldık. Bundan 
böyle itfaiyeci arkadaşları 
mız daha1 rahat çalışabil© 
çekler, imkanlarımız nisbe 
tünde malzemelerimizi çoğal 
tacağız” dedi.
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