
Belediyede Toplu Sözleşme görüşmelerine devam edildi

Ücret konusunda anlaşma sağlanamadı
Gemlik Belediyesi ile Be 

lediye İş Sendikası arasında 
4 oturumdur devam eden 
toplu görüşmelerinde ücret 
konusunda bu oturumda da 
karara varılamadı. .

Gemlik Belediyesinde

çalışan 85'i kadrolu, 214 
kadrosuz işçi adına toplu 
şözleşme yapmaya yetkili 
Belediye İş Sendikası Bursa 
Şube Başkanı A. Levent 
Naci ile Şube sekreteri 
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Kutlama törenlerinde geleneksel pilav yendi

Sunğipek 54. Yaşında
® SÜMERBANK GEMLİK SUNĞİPEK VİSKOZ MAMUL 

LERİ SANAYİ MÜESSESESİNİN KURULUŞ TÖRENİN 
DE KONUŞAN SHP İZMİR MİLLETVEKİLİ ATİLLA 
MUTMAN, "SUNĞİPEK’İN GEMLİK'İN SOSYAL YAPI 
MİZ KIT'LERİ ÖZERLEŞTİREREK YENİ YAPIYA KA 
SININ DEĞİŞMESİNDE ÖNCÜLÜK ETTİ. HÜKÜMETİ 
VUŞTURACAK" DEDİ.

® GEMLİK'İN GELİŞMESİNE BÜYÜK KATKILARI OLAN 
SUNĞİPEK FABRİKASININ KURULUŞ YIL,DÖNÜMÜN 
DE ÇALIŞANLARLA, KONUKLAR TAVUKSU Pi 

LAV YEDİ. İŞLETME MÜDÜRÜ BURHAN AKÇA, 1991 
YILINDA 97 MİLYAR LİRA KAR ELDE ETTİKLERİNİ, 
ÜLKENİN TEK VİSKON VE SELEFON FABRİKASININ 
GEMLİK'TE OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Sümeribank Gemlik Sun 
ğipek ve Viskoz Mamulleri 
Sanayi Müessesesinrn kuru 
luşunun 54. yıldönümü Fabrl 
koda düzenlenen törenlerle 
kutlandı. • -

.28 Kasınm 1935 yılında te 
meli atılan, T Şubat 1935 
y.lındla da işletmeye Ata 
türk tarafından açılan Gem 
tik Sunğipek Fabrikası’nm 
54. kuruluş yıldönümü tören 
terine SHP İzmir Milletvelkl 
H Atilla Mutman, Garnizon 
Komutan Vekili • Alb. Adnan 
Öcal, Belediye Başkanı Ne

ni teknoloji dtevreye sokul 
du. Böylece üretim yılda.. 6 

bin ton kapasiteye çıkarıl 
dı. Yani 6 kat arttırıldı."

1982 yılında, ambalaj sa 
nayinin vazgeçilmez ürünü 
olon selefon üretimine- baş 
landığını da belirten (Burv 

han Akça, konuşmasını şöy 
le sürdürdü

"işletmemiz gerelk viskon 
üretiminde, gerekse selefon 
üretiminde yurt içinde tek 
kuruluştur. 1991 yılı cirosu 
97, milyar lira olup katma 
değeri 50,6 milyar lirfcıdırj

Fabrikamız Türk sanayinin 
bütün taleplerini karşılaya 
cak özellik ve çeşitte üre 
tim yapabilmektedir." 

MUTMAN’İN 
KONUŞMAI

Törenlere katılan SHP İz 
mir Milletvekili Atilla Mut 
man'da konuşmasında DYP 
SHP Hükümetinin KIT’lere 
büyük önem verdiğini belir 
terek şunları söyledi :

"Ben her ne kadar İzmir 
den milletvekili seçildiysem 
de doğumum, öğrenimim. 
Gemlik’te geçti. Bu bakım

dan Gemlıilk’lilerin milletveki 
liyim. Sunğipek Fabrikası 
n;n Gemlik’in sosyal yaşamı 
na büyük katkıları olmuştur. 
Çocukluğumuzda o heyeca 
nı içimizde bizler yaşadık. 
Sinemasıyla, düğün salonluy 
la, plajıyla, tenis kortlarıyla 

Batıya açılan bir pencerey 
di. Sunğipek. 1938 yılında 
kurulan ve bugünlere gelen 
KIT'ler dlevletin bütçesine 
bu tesisler 4O’lı, 50'H, 6O’lı 
70’fi yıllarda Türk ekonomi 
sine büyük katkılarda bulun 
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SHP İZMİR MİLLETVEKİLİ MUTMAN GEMLİK’TE 
ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR..

Atilla Mutman ‘Gemliklilerin 
her zaman hizmetindeyim’’

I 4 SHP'NİN KONAK’TAN TEK MİLLETVEKİLİ ATİLLA 
MUTMAN GEMLİK’TE BASA EVİNİ, SHP- İLÇE MER 
KEZİNİ, BELEDİYE BAŞKANI DİMİLİ’Yİ ZİYARET ET 
Tİ. MUTMAN İLÇEDEKİ KURUM VE KURULUŞLARA 
ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRECEK. ESKİ CHP’LİUERE 

DE NEZAKET ZİYARETİ YAPACAK..

I Sosyal Demokrat Halkçı Parti İzmir Milletvekili Atilla
| Mutman, Gemlik'te SHP İlçe Merkezini, Belediye Başka 

nı Nezih Dimili’yi makamlarında ziyaret etti. Mutman, 
SHP İlçe merkezinde yaptığı konuşmada, "Bursa'da SHP 
li milletvekili yok. Ben doğma büyüme Gemlik’liyim. 
Gemlik ve Bursa’lıların her sorununu Ankara'da- yardıma?

| hazırım" dedi.
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Borusan’da
Çıkarılma Korkusu

zih Dimili, DYP, SHP ve A 
MAP ilçe Yöneticileri, TÜĞ 
SAŞ, BP, iMerinos Fabrika 
larının yöneticileri, Resmi 
daire müdürleri, ve fabrika 
işçileri katıldılar.

Sunğipek Fabrikası ye 
mek salonunda yapılan tö 
rende konuşan Müessese c 
Müdürü Burhan Akça, fabrl 
kanın başlangıçta reyon üre 
timiyle devreye girdiğini, 
1949 yılında viskon, 1951 yı 
riında da selefon üniteleri 
nin ilave edildiğini belirte 
rek şöyle konuştu :

"1952 yıhna kadar yurt 
dışından ithal edilen karbon 
sülfür, bu yıldan itibaren 
fabrikamızda üretilmeğe 
başlandı. 1973 yılında reyon 
ve selefon üretimine! eski 
teknolojiye son verilerek ye

3 Milyon 100 bin kilo zeytin alındı

Kooperatif Kampanyayı Kapadı
72 Nolu Gemlik Marmara 

Birlik Zeytin Tarım Satış Kö 
operatifi 1991,92 yılı zeytin 
alım kampanyasını kapattı: 
Bu yil üreticiden 3 milyon 
100 bin kilo zeytin alındlû

25İ Kasım 1991 günü zey 
tin almaya başlaya,n ve 27 
Ocak tarihine kadar alımları 
nı arplıksız sürdüren Gem 
lik Marmara Birlik Tarım Sa 
tış Kooperatifi, geçtiğimiz 
yıla göre bu yıl yarı yarıya

daha az zeytin aldı.
Kooperatif yetkililerin 

den alınan bilgiye göre, ge 
çen yıl alınan 6 milyon 
100 bin kilo zeytine 32 mil 
yar lira ödendi. Bu yıl ah 
nan 3 milyon 100 bin kilo 
zeytinin bedelinin ise 21 
milyar 500 milyon lira oldu 
ğunu söylediler. Yetkililer, 
üreticiye 8 milyar liralık ö 
deme yapıldığını, geri kalan 
bedelin önümüzdeki günler

de yapılacağını belirttiler.
Öte yandan, bu yıl alınan 

3 milyon 100 bin ki|o zeY 
tinden, 2 milyon 500 birt 
kilosunun köylü üreticiden 
alındığı açıklandı. Rekolte 
nin bu yıl düşük olmasının 
hava şartlarından dolayı 
zeytinin çekmeline bağlı ol 
duğunu belirten yetkililer, 
"bu şartlara göre rekolte 
normal düzeyde” dediler.

'Birleşik Boru Fabrikaları Gemlik Borusan Tesislerinde 
bir süre önce işyerindeki işçilerin büyük bir bölümüne 
zorunlu izin verilmesi "Çıkarılma" korkusunu getirdi.

Fabrika yetkinleri zorunlu izin hakkında bilgi vermez 
ken, işçiler Sovyetler Birliği ve Cezair’e satılan malların 
bu ülkelerdeki iç karışıklıklar nedeniyle gönderilmemesi 
nedeniyle büyük stoklanın meydana1 geldiğini, stokların 
iç piyasada eritilmesine çalışıldığım söylüyorlar.

Devamı Sayfa 4’te

Son 10 yılın en büyük karı yağdı
Geçtiğimiz hafta sonların

HAFTAYA BAKIŞ

—n ~54.., YIL
Kadri Güler

Gemlik Sunğipek Fabrikasının 54. kurUlluş yıldönümü 
törenleri bu yıl geçmiş yıllara göre daha sönük geçti;

İşletme Müdürü Burhan Akça, konuşmasında fabrika 
nin 199Î yılında 97 milyar lira kar yaptığını yüzeysel1*' 
bazı rakkamlar vererek anlattı.

Sunğipek; genç Türk Cumhuriyetinin ilk modern sana 
yi kuruluşlarından biri.

Kamu İktisadi Devlet 'Kuruluşları, devletimizin temel- 
taşlarını oluşturmuştur. Müteşebbis iş adamının olmadı 
ğı genç Türkiye Devletinde Atatürk bu işi Devletçilik 
anlayışı İle gerçekleştirdi!:

Halkın yapamadığını, halk için devletin yapma polltl 
kası.,

Bununla da kalmayıp, Atatürk Devrlmlerinin genç cu 
meriyette yerleşmesi, modern Türkiye’nin kurulmasına 
da katkıda bulunması...

Sunğipek Fabrikası kurulduğunda Gemlik'te birkaç 
kör yağ fabrikasından başka blrşey yoktu.

Yunan işgalinden önceyi hatırlarsak, Kulaktaşında 40 
hane Türk vardı,

Gemlik, Cumhuriyetle birlikte benliğine kavuştu.
Uzun yıllar Sunğipek Fabrikasında işçi olabilmek, me
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da tüm' yurdu etkisi altına 
alan kar yağışları son 10 
yılın ilçemize yağan en yük 
sek karı oldu. Halk kar ne 
deniyle cadldei ve sokak 

atalarında doyasıya kartopu 
çynadı. Avcılarda fırsattan 
yararlanarak av peşine dö 
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Cengiz Gülcülerin 
Dostuna Tutuklama 
Kararı

Kumsaz’da geçtiğimiz haf 
ta pazar günü meydana ge 
ten ve Ali Demir’în ölümü 
ile sonuçlanan cinayetle il 
glsl öldüğü gerekçesiyle ka 
til Cengiz Gülcüler'in dostu 
Güler Köçekoğlu tutuklandı.

Olayın'; meydana geldiği
28 Ocak pazar günü baraka 
da bulunan ve dalha son 
ra olayı jandarmaya bildiren 
Güler Köçekoğlu, Gemlik 
Cumhuriyet Başsavcılığın 
ca sevk edildiği mahkeme 
ce tutuklandı.
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Ekmek 1200
Lira Oldu

330 gramı bin liradan sa 
ti lan ekmdk alman ka rarla 
330 gramı 1200 liraya yük 
yükseltildi.

Geçtiğimiz hafta toplanan 
Un ve Unlu Mamulleri Oda 
sı yönetim ikurulu un, işd 
İlk, akaryakıt, dlektrik fiyat 

larına yapılan zamlardan 
sonra bin liradan ekmek 
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Gemlik Belediyesi parke taşı 
şantiyesi 10 gün kapatıldı

I Gemlik Belediyesine ait beton parke taşı, imalat şan 
, tiyesi hava koşullarının çalışmaya fırsat vermemesi ne 

deniyle 10 gür. süreyle kapatıldı.
Belediye Başkam Nezih Dimili, beton parke imaletha 

nesin kapatılması konuşunda yaptığı açıklamada, imalat 
| hanede çalışanlara mecburen 10 gün izin verdiklerini, 
I yapılan beton parkelerin kuruyabilmesi için dışarıda bı 
S takılması gerektiğini belirterek, "çalışabileceğimiz yeter 
| li kapalı alanımız yok. Hava şartları düzelene kadar 
i bizde şantiyeyi kapatmaya karar verdik. İşçileride 10 
। gün izine ayırdık. Hava şartları düzeldiği zaman çalış 
| malarımıza ve imalata eskisi gibi başlayacağız” dedi.
.r—T., J1U a<lr L-M| J ıryr»^ — kiu-j tMtyraıenaHiımııl » ı ı İM m—

GEMLİK DYP KADIN 
KOMİSYONU BAŞKANI 
KOÇDEMİR :

“ANAP iktidarı 
dönemindeki 
boşluğu 
dolduracağız”

Murat UÇTU

Gemlik DYP Kadın Korniş 
yonu Başkanı Sevim Koçdle 
mir, ANAP İktidarının işsize 
işbulma konusuna önem ver
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İ GEMLİK’Lİ BÖBREK .HASTASININ UMUDU 

GAZETE İLANLARINDA..
S ;

| 11 Yıldır kendine uygun 
böbrek arıyor

Murat .UÇTU1

Gemlikli emekli fabrika işçisi Osman Varlık (59), 11 
yıl önce konulan kronik böbrek yetmezliği tesisinden 1 
beri kendine uygun böbreği bulabilmek için gazete ola: I
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TAŞI GEDİĞİNE V

<| Yürüyenler - Yürütenler... a
—YÜRÜYENLER ÇOĞALDI.. A

a, YÜRÜTENLER DE... / Al|
(1 YÜRÜTEMEYENLER YÜRÜYOR, TABANLARI ŞİŞİYOR. W 

î’ş YÜRÜMEYİP YÜRÜTENLERİN ÜSE; CÜZDANLARI... f j
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HAFTAYA BAKIŞ

?4. YIL
Kadri Güler

Sunğipek Fabrikasında işçi olabilmek, memur olabil 
mek uzun yıllar bir nimet olarak ıkald;.
Yaşıtlarımızdan dinledik hep, Sunğipek Fabrikasınınçev 

reye etkisi kuruluş yıllarında bugünlerden çok daha etki 
fiydi.

Sinemasıyla, plajıyla, spor kulübü ve diğer etkinlikleriy 
le, düğün salonuyla, dostluklarıyla.... Bizlerin uslarından 
kolay silinmez.

Sunğipek'te değişim, Atatürkçü düşünceye karşı olan 
lann Ticaret, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ellerine 
geçirdikleri 1974 yılında başladı. ,

önce Yuvarlak Salondaki tabloların önüne perde çekti 
ler. Daha sonra aynı zihniyet o tabloları kaldırttı. Lokan 
tasına içki yasağı ve yöetlmlerde sağ kadrolaşma işin 
tadım kaçırdı Sunğipek'te

Teknolojilerdeki hızlı değişme zamana ayak uydurama 
ma KIT’lere karşı uygulananı kasıtlı politikalar Sunğipek 
gibi devlet kuruluşlarını ekonomiye yük haline getirdi.

• 1980 ve 90'larda devletimizin ekonomik felsefesi değiş 
ti.

Sunğipek’in kuruluşundan 54 yıl geride kaldı. O koca 
kuruluş Gemlık'e pek çok şey verdi ama artık kendirde 
bir şey kalmadı.

Satılık Telefon
Müracaat: 15449 Gemlik 
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PATİSİ

' AOP Gençlik KoIöruh Başlatmış Olduğu " ‘
: Gemlik İlçe ve Köylerindeki İlkokullara
t Kitap Bağışı Kampanyasına 1
j Tüm Gemlik Halkının Katkılarını Bekliyoruz. j

| ‘ÇocuMoriBiı StlettjnMir’ l

^HAFTANIN ATASÖZÜ â
^Mahkeme kadıya mülk olmaz^ 

«2 $ «o ece»
KONGRE İLANI

S.S. İLKOP TÜKETİM KOOPERATİ'finin yıllık olağan 
I genel kurful toplantısı 22.3.1992 Pazar günü saat 13.00 

de Gemlik Atatürk İlkokulu Salonunda yapılacaktır.
Üyelerimizin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1— Açılış ve saygı duruşu
2— Divani heyetînin seçimi

Jİ 3— Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
| 4— Denetim kurulu raporunun okunması

5— Yönetim1 ve denetim kurulu raporlarının 
görüşülüp aklanması

|: 6— Hisse arttırımının karara bağlanması
| 7— Tahmini bütçenin görüşülüp onaylanması

8— Yeni yönetim ve denetim kurulumun üye sayma 
nın tesbiti ve seçilmesi
9— Dilek ve temenniler 

j 10— Kapanış.

KAYIP

Nüfus cüzdanımı. Öğrenci kimlik kartı ve SSK Sağlık 
karnemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Mlnayye ÇELİKEL

KONUK YAZARLAR

Av. Nail ATLI
Eski CHP Bursa 

MUletrekili

SHP Kurultayında
Eleştiriler ve Sonuç

Bilindiği gibi SHP Ku.ultayı nın gündemi seçim sonuç 
larının değerlendirilmesi ve genel başkan seçimi îdi.

Yapılan eleştrilerde ise ; partide yenileşme ve değişi 
mirn sağlanamadığı, yeni, politikalar üretilemediği, seçme 
ne iyi mesajlar vsriiemsdiği vurgulanıyordu. Buna bağlı 
olarak da Genel İnönü’nün başarısız olduğu, partiye 
kan kaybettirdiği!, iyi konuşamadığı, misyonunun bittiğî, 
seçimlerim kaybının bir numaralı sorumluluğunun ken 

| dişinin olduğu, lider değişikliğinin zorunlu olduğu, ia , 
I diaları ileri sürüyordu.'
! Bu iddiaların en hızlı öncüleri. Sayın lismail Cem
| ve Şemşettin Şen<’di. Genel Başkan’a adeta çekil, git 
diyorlardı. Bu iddiaîarrr.ı İlçe, il il dolaşarak örgüte 
söylüyorlardı.

Oysaki haksızdılar. Seçimlerin kaybının bir numaralı 
sorumluları kendileri idi.

Sayın Baykal istenm'iyen Genel Sekreter değildi, 
kendisi partinin ve İnönü’nün genel: sekreteri idi. İnönü 
kiste çıkarmamıştı, yönetümdekiler de-kendi arkadaşları 
idi. Sudan sebeplerle arkadaşlarını da, istifa ettirdi, 
kendi deist'ifa etti. Amacı genel Başkan olmaktı. Ayıp 
ediyordu, yanlış yapıyordu. Adaylık eibetteiki bir hakti. 
Ancak, örgütte bir genel başkan değişimi isteği yakı 
tu. Delege sevgi tercihi zorunda kaldı. Tercihini kul 
laridı. İnönü’yü seçti. Sayın' Baykal, sonucu kabullenen» 
nemedi. Genel Başkanın partinin ve kendisinin zararı 
na, genel başkan hakkındaiki iddialarını, seçimler önce 
sinden başlıyarak yeniden sürdürdü. Partinin iktidarın 
da herkese . yer. vardı. Parti iktidar olacaktı.. Yerel ise

I çimlerde yapılan el ete çalışmaları 'bunu İspatlıyordu. 
; Büyük başarı sağlanmıştı. Ancak, Sayın Baykal, eski 

iddialarını tekrar ediyor. Genel Başkan adaylığı için, 
geç bile kaldım diyordu.. Yazık oldu. Seçimlerde gitti. 
•Kurultay da, bitti.

Sayın İsmail Gem’e gelince. Seçimler öncesi seçmene 
iyi mesaj veremedik, iyi politika üretemedik diyordu, 
oysa ki; Cem, bizim seçmene değil, amma karşı parti 
lerin .konuşmacılarına, “bizim genel başkanımız yeter 
siz. Biz, politika üretemiyoruz. Biz başarısızız” yolun 
daki mesajları, seçimlerin kaybını hazırlıydcalk şekilde, 
çok iyi veriyordu. Ayrıca, yönetimde iken üretip yöne 
time vermediği yeni düşünce ve projelerini, yönetim 
dışında, yazmaya ve söylemeye, partinin küsurlarını 
saymağa devam ediyordu. Bu durumdu genel Başkan 
ve partiden hangi hakla: ve yüzle başarı bekliyebiliyordu

Sayın Şemşettin Şen ise, Bursa’yı ne hale getirdiğini 
unuttu. 'İzmir seçim başarısızlığının eleştirisine girdi. 
Sanki Bursa’nin başını yiyen kendisi değildi. Şen, Bur

I sa’da hiçbir kez seçim kazanmadığı gibi, hizipçi 
liği yüzünden kazanılmış başaralı Mudanya, Gürsu, Ar 
mutlu, . Gemlik, Akçalar belediye ve başkanlarının da ba 
şını yedi. Bursa’da SHP’yi belediyelerdende başkanların 
dan da, mflletvekillikleriır.dende edip sıfıra İndirdi. Ku 
■rultaydada boy gösterdi. Acınacak hali ile yönetimi 
eleştirdi.

Söz almış olmamıza rağmen,.- konuşmaların uzaması, 
kavgaîar yüzünden konuşmaların kesilmesi ve zaman 
kaybı nedenliyle sıramız gelmedi. Şemşettin Şen'in ma 
rifetlerini ortaya koyamadık.

Sonuçta değiştirilmesini istediği dinlenmediği,nn'j 
konuşamadığını, kekelediğini söylediği Genel Başkan 
İnönü, söz sanatının ustası olduğu söylenen Sayın Bay 
kal’ıi mağlup etti.

Not: 1 ilkokul öğrencilerine hitap edecek her türlü yayın kabul edilir.
2 Bağış olarak verebileceğiniz kitapları Gemlik ANAP ilçe örgütü 

binasına imza karşılığı teslim edebilirsiniz.

ANAP GENÇLİK KOM. 
YÖNETİM KURULU

SATILIK ÇAY OCAĞI 
Çalışır Vaziyette

Mür. Tel: 11001 Gemlik

İlçemizi Temiz Tutalım



4 ŞUBAT 1992 SALI Körfez SAYFA : 3

KAR NEDENİYLE MAÇLAR ERTELENDİ.. ' ■ GEMLİKSPOR BASIN SÖZCÜSÜ GEMİCİOĞLU :

“Şampiyonluk hesaplarını 
kapattık hedefimiz 3. lig”
Bursa 1. Amatör küme 4. grupta mücadele eden ve 

Merinos .ile birlikte şampiyonluğa en büyük aday ola 
ra k maçlara başlayan Gemlikspor maçların tamamlan 
masıha 3 hafta kala liderliğini koruyor.

Takımın durumu ve hedefleri hakkında bilgi veren 
Gemlikspor Basın sözcüsü Avukat Zeki Gemicîoğlu, se 
zon başında kurdukları güçlü ekipte şampiyonluk paro 
lasıyla başladıkların ancak bundan sonra hedeflerinin 
3. lig Öldüğünü belirterek şunlar; söyledi :

"Daha takımı yeni oluşturduğumuz dönemlerde çoğu 
kişi takımımızın başarılı olacağına inanmadı. Ancak, 
gençlerimiz büyük çalışmaları ve gayretleriyle kendile 
rinin Gemlik'te adına yakışan bir takım kurduğunu gös 
terdi. Yaptığımız karşılaşmalarda da gördük ki çalışıldı 
ğı, uğraşıldığı zaman başaramamiza hiç bir neden yok. 
Maçlarımız başlamadan evvel ilk hedefimiz grubumuzda

Atilla Mutman Gemliklilerin
Atilla Mutman, seçimlerden sonra ikinci kez geldiği 

Gemlik’te yakınlarını ziyaret ettikten sonra önceki gün 
Belediyeye giderek Belediye Başkanı Nezih Dimlli'nı de 
yide makamında ziyaret eden Mutman çalışmalar hak 
kında bilgi aldı. Belediye Başkanı Nezih Dimili tarafın 
dar.ı kendisine brifing verildiğini söyleyen Atilla Mutman, 
"Gemlik Belediyesinin çalışmalarından memnun oldum. 
Büyük hizmetler gerçekleştirmişler. Plan ve programlı 
olarak sosyal demokrat bir belediyenin güzel örneğini 
sergiliyorlar. Ancak, halkla diyaloglarıma bir kopukluk 
gördüm. Bu da giderildiğinde başarılı çalışmalarla ör 
nek bir belediye gösterilebilir'' dedi.

UYUMLU KOALİSYON
Atilla Mutman. daha sonra SHP İlçe Lokaline giderek 

İlçe Başkan; Mehmet Parlak ve partililerle görüştü.

Belediyece yardıma destek ziyareti
Bursa Rumeli Türklerf Kültür ve Dayanışma Derneği 

Yönetim Kurulu üyeleri Gemlik Bdlediye Başkanı iNezÜh 
Dirrtili'yi makamında ziyaret ederek Bosna—.Hersek, Ka

Murat UÇTU

şampiyon olmaktı. Ancak, maçlarımızın tamamlanmasına 
üç hafta kala lideriz ve şampiyon olacağız. Bundan, 
sonra tek düşüncemiz 3. profösyel lig tüm futbolcu ar 
kadaşiarımız, yönetim kurulumuz ve Gemlilk halkı ola 
rak kendimizi buna hazırlıyoruz.”

Öte yandan, seyircilerinin yağmur çamur demeden 
kendilerini desteklediğini, imkanlarının kısıtlı olmasına 
rağmen her maça en az iki bine yakın seyirci geldi 
ğini de vurguluyan Gem’cioğlu, "seyircimiz bize bun 
dan sonra cöhada destek vermeli. Esas zorîu mücade 
le grup maçlarından sonra. Tüm seyircimiz yanımızda 
olmalı” şeklinde konuştu.

Maddi desteğinde çok önemli olduğunu belirten Ge 
micloğlu, Gemlik’li iş adamlarının ve esnafın bu konuda 
da duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Mutman; DYP ile kurulan koalisyonun çok uyumlu bir 
şekilde devam ettiğini, her. iki tarafında da'sorumluluk 
farının bilincinde oldukları sürece bunun süreceğini be 
lirterek şöyle konuştu :

"Son genel seçimlerde maalesef Bursa birinci ve İkin 
ci bölgede SIÎP milletvekili çıkaramamıştır. Ben doğma 
büyüme Gemlik'liylm. Her ne kadar İzmir'den mllletve 
kili seçilmiş olsam da hemşehrilerime yardıma hazırım. 
SHP’liler beni kendilerinin milletvekili sayabilirler. Ka 
pim tüm vatandaşlarıma her zaman açık."

Bugün ilçemizden ayrılacak olan Atilla Mutman dün 
eski CHP’lilere nezaket ziyaretinde bulundu. Daha son 
ra meslek teşekküllerini, bazı kooperatif başkanlannı 
da ziyaret etti.

şova ve Makedonya’da yaşayan Türklere maddi ve ay 
ni yardım yapılması İçin destek İstedi.

Yıldır
kendine uygun
nı vererek böbrek arıyor.

Yaşamını bir yıldır diatiz makir.asına bağlı olarak sür 
düren emekli işçi Osman Varlık A grubu RH pozitif 
kan grubuna uygun böbrek bulmak için gazetelerin ken 
dişi İçin umut olduğunu, ancak bugüne değir., umudu u 
nun gerçekleşmediğini belirterek şunları söyledi :

"850 bin lira emekli, aylığı alıyorum, üç çocuğumun 
ikisini okutuyorum, evime bakıyorum ve hastalıkla uğra 
şıyorum. Bu imkansız gibi görünendir ama gerçektir. 
Bazı gazetelere ilan vererek Allah rizası için böbrek 
bağışında bulunulmasını istedim. Hiç bir cevap alama 
dım. İki yıl önce bir hayırsever böbreğini vereceğini 
söyledi. Ama sonunda 150 milyon lira isteyince olmadı. 
Emekli maaşıyla geçinen bir insan bu kadar parayı ne 
rede bulur. Devlet, kronik böbrek yetmezliği olan İnsan 
lara el uzatmalı. Benim gibi yüzlerce hasta ilgi beki 
yor.”

ORGAN BAĞIŞI
Böbrek hastası emekli işçi Osman Varlık, böbrek 

hastalarının kurtuluşunun bir yolunun da organ 'bağışın 
dan. geçtiğini söyledi. "İnsanlar sağlığında organ bağı 
şında bulunsalar. Ölümleri halinde birçok organları ya 
şamakta olan binlerce hastayı sağlığına kavuşturur" | 
dedi. Ailesinin tüm fertlerinlin organlarını bağışlayacağı 
nı da belirten Osman Varlîk, " Çocuklarım baba 
bizim böbreğimizi sana versek olmaz mı diyor. Büyü 
düklerinde organlarını bağışlamaları için şimdiden uyarı 
yorum" şeklinde, konuştu.

Öte yandan Osma.ru Vartık’ın eşi Kıymet VarlıklMa ko 
casına 'böbreğini vermeğe hazır olduğunu, ancak kan. 
gruplarının uymadığını belirterek, "Kocam; vaşatacak 
uygun kan gruplu ve dokulu bir yardımseveri bekliyo 
ruz. Dünyada en güzel duygu, insanı yaşatmaktır" dedi.

Cengiz Gülciiler’in dostuna
Güler Köçekoğlu verdiği ifadesinde; ölen Ali Demir'in 

olay gecesi bağırarak Cengiz Gülcüler'I dışarıya çağır, 
duğını, tartışma sırasında yanında bulunan, tüfekle Cen 
giz Gülcüler’i vurmak .istediğini söylemiş, tüfek ateş al 
mayınca Ali Demir'in bıçak çekerek Gülcüler'e saldırdı 
ğını kavgada Gülcller ve Demir’in bıçakta yaralandığı, 
ayrıca Cengiz Gülcüler’in balta ile Ali Demir'in. başına 
Kurarak öldürdüğünü belirtmişti.

Mahkemece tutuklanan Güler Köçekoğlu, Bursa E ti 
pi kapalı cezaevine gönderildi.

DEFTERDARLIKLA ANLAŞMALI

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

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve

Her Türlü
Basım İsleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

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

Osma.ru


SAHİBİ VE SORUMLU
MÜDÜRÜ • KADRİ GÜLER

Kuruluş Tonhl : 16 Haziran 1973
YIL : 19 SAYI : 943

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.
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YÖNETİM MERKEZİ :
stiklal Cad. Gürçay Pasajı — GEMLİK | | 

DİZGİ VE BASKI
Körfez MatboacJ,k ve Anbalaj Sanayi Te>l : 11797 H

jrTF~.aırn_ty

SAYFA .4

T.C.
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 

BURSA DEFTERDARLIĞI
Gemlik Vergi Dairesi MSdOriSğU 

seyrimenkel Açık Ailırme ilanı
1- Amme bo madan dolayı hacizli bulunan, Hami diye Mahallesi İstiklal Cad

desi Gfirçay Pasajı No 47, 48 Gemlik adresli; ara sokağa da cephesi- olan iki 
I cepheli;

a) Tapunun 31 pafta, 167 Ada, 2 parselde 865,75 m2 arsa (işerine inşa edil
miş 8/488 arsa paylı 40 m2 50.000.C00 TL (ELLIMİLYON) raiç bedelli 47 nolu 
dtttekaa,

b) Tapunun 31 pafta, 167 Ada. 2 parselde 665,75 m2 arsa üzerine inşaa edil
miş 4/468 arsa paylı 26 ıa2 30.000.000 TL. (OTUZMİLYON) rayiç bedelli 48 nolu 
dikken,

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

2- îlk ihale 21 Şubat 1992 tarihinde (Cuma günü) saat 14.o® te başlayıp saat 
18 o© de sona erecektir.

Birinci ihalede verilen bedel gayrimenkulün rayiç bedelinin % 75 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 olanlar geçici teminat olarak;
a) 47 nolu dükkan için biçilen değerin %7.5 nisbeti olan 3 780.000 TL (ÜÇ- 

M1LYÖNYED1YÜZELLİB1N) ;
b) 48 . nelu. dükkan işin biçilen değerin % 7,5 nisbeti ©lan 2.256.000 TL. 

(İKİMİLYONİKI.YÜZELLÎBİN) ;
Teminat elarak Gemlik vergi dairesi veznesine yatırılarak makbuzu satış sa

atinden önce Satış Komisyonuna ibraz edilecektir. Teminat olarak Para, Ban
kalar tarafından verilen teminat mektupları, Hazine Tahvil ve Bonoları, Hü

kümetçe belli edilmiş, Milli Esham ve Tahvilat (Bu Esham ve Tahvilat en ya
kın borsa cetvelleri üzerinden % 13 noksanı ile değerlendirilir) kabul edile- 
eeiçttr.

4- Satış bedeli' peşin olarak tahsil edilir.
Tellaliye Resmi, İhale pulu (damga vergisi), Tapu hareı, Katma Değer Ver

gisi ile diğer masraflar alıcıya aittir.
6- Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş v® içeriğini kabul etmiş sa

yılacakları, ayrıntılı bilgi almak isteyenleri^ 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 94 
üncü maddeleri gereğince

İLAN OLUNUR.

Sayın GEMLîK’liler

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.

Sunğipek
du. Bel kemiği oldu. Bugün 
lenfe Sunğipek ve diğer 
KIT'ler devletin bütçesine 
küflet gibi gösteriliyor. DYP 
SHP hükümeti KIT’lere yeni 
bir yapıya kavuşturacak. 
KIT’ler özerkleşecek böyle 
ce yeni adlımlar yapılacak. 
Eski mutlu günlerin yeniden 
yaşatılacağını umuya 
rum."

Konuşmalardan sonra ye 
nen geleneksel pilavla tören 
son buldu.

Ücrefe konusu
Mehmet Bayraktar ve iş 
yeri temsilcileri Belediye yet 
kîeri ile yeniden bir araya 
geldiler

Toplantı sonrasında ken 
dilerinin Belediyeden net 3 
•milyon lira ücret istedikleri 
ni ibdlirten Belediye İş Sen 
dikası Bursa Şube Başkanı 
A. Naci Levent, 1 milyon 
700 bin lira vermekte dire 
ten belediyenin verdiğiı .ücre 
ti ikabul etmedi klerthi söyle 
di. İşçinin hakkını gözet 
mek İçin masaya! oturduk 
larını vurgulayan Levent, 
"Hakkımızı alana kadar d.’re 
teceğiz" de'dq

Belediye İş Sendikası ile 
Gemlik Belediyesi yarın ye 
niden toplanarak ücrtet Iko 
nusunu görüşecek.

Ekmek 1200
satamıyacctklortnı 'kararı 
na vardı Oda yönetimi al 
dığı kararla 330 gramı bin 
lira olan noümal ekmeği’, 
gramını aynı tutarak 1200 
liraya çıkardı. Sütlü, kepek 
II, susamlı ekmekler ise 
1500 lira öldü. Çiftli ekmek 
fiyatları İse 2400 liraya çı 
karıldı.

Komple Satılık

DEMİR DOĞRAMA ATÖLYE MALZEMESİ 

ELEKTRİK DONALIMI VE ELEKTRİK TABLOSU İLE

KOMPLE SATILIKTIR. /

TEL : (1937) 7767

Samanlı Köyü Karaca Çiftliği YALOVA

Son 10 yılın
küldüler.

Geçtiğimiz hafta perşem 

be günü başlayan kar ya 
ğışları etkili oldu İlçemize 

yaklaşık 40 cm. kar düştü 

ğünü gören Gemlikliler has 
ret katmışçasına kar oyunla 
rı oynadılar.

Kar nedeniyle ilçenin Ka 
tırlı, Hamidiye, Şükriye, Fin 
dıcak, Haydariye, Şahinyur 
cb, (Hayriye, Selimiye, Meçi 
diye. Güvenli, Clhatlı Köy 
yollarının da ulaşıma kapan 
dı. DSİ bağlı ekipler kapa 
lı olan köy yollarının açıl 
ması için çalışmalara başla 
di

Kar etkisini çam ağaçların 

da da gösterdi. Gemlik Be 

lediye Parkı, Sunğipek Fabri 

kası, Orhangazi Caddesinde 

ki park, Askerlik Şubesi ve 

Gemlik Çamlığında yüzleri 

ce çam ağacının balları, 

bâzı ağaçların da gövd'ele 

rinden (kırlldıığ'ı gönüldü.

Kar yağışlarının zeytin a 

ğaçlarına etkisi önümüzdeki 

günlerde, teknik heyetin ya 

pacağı inceleme sonucu or 

taya çıkacak.

ANAP iktidarı
mediğini, kendilerini gelen 
en büyük şikayetlerden biri 
sinin işsiklik olduğunu söyle 
di.

Partilerinin Sosyal Demok 
rat Halkçı Parti ile kurduğu 
koalisyon Hükümetinin ta 
vanda olduğu gibi, tabanda 
da uyum içinde olduğunu, 
bu uyumu kadınlar olaıfak 
kendilerininde en iyi şekil 
de devam ettirdiklerini be 
lirten DYP Kadın Komisyo 
nu Başkanı Sevim Koçde. 
mir, şunları söyledi :

"Iktidaıf olduğumuz ilk 
günden bu yana, vatandaş 
farımızdan gelen en büyük 
İstek, kendilerine İŞ buluna 
bilmesi. Bize gelen yatan 
daşlarımızın siyasi görüşle 
rine bakmadan onlara yar 
dımcı olmaya çalışıyoruz is 
tekleri Ankara'ya yapacağı 
mız ziyaretler sırasında ge 
rekli yerlere ileteceğiz. Ama 
cimiz, verdiğimiz sözlerin 
lafta, kalmadığını, hüküme > 
tin sözlerini yerine getirdiği 
ni göstermek."

Öte yandan, Gemlik'in ce 
şitli sorunları için bir pakel 
hazırladıklarını 'belirten Koç 
demir, bunlarıda hükümetti 
bildireceklerini söyledi.

Borusan’da çıkarılma
Üretimin tamamen durdurularak işçilere zorunlu izin 

verilmesinin arkasındfan bazı birimlerde çalışanların İşli 

nie kıdem tazminatlar; ödenerek son verileceği şeklinde 

ki iddialarda işçiler arasında ikorku yaratıyor.

Görüştüğümüz Borusan işçiler; adlarının açıklanması 

nt istemiyerek gazetemize şu açıklamayı yaptılar :

"İş yasasında İşçi çıkarmayı zorlaştıracak değişiklik 

ler getriliyor. Başta işçiye yargıya başvurma hakkı ge 

liyor. Bir yandan dış pazarı kaybeden işveren, bir yan 

dan da geçen toplu sözleşme imzaladığı kendine göre 
yüksek sözleşmenin hesaplarını yapıyor. İşyerinde mutla 

ka işçi azaltacaklar. Belki yine taşaron modeli bir uy 

gulama ile karşılaşabiHr.'z."

İngilizce Öğrenmek 
İsteyenlere Müjde

MEB TAVSİYELİ AFS

EĞİTİM HİZMETLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRENİM PROGRAM 

KAYITLARINA BAŞLANDI. İLGİLENENLERİN

KAYITLARINI YAPTIRMALARI GEREKMEKTEDİR

MÜRACAAT : AFS EĞİTİM HİZMETLERİ ,.
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ , |

Demirsubaşı Mah. Tahıl Sok. No. 1/3 GEMLİK
( Halk Kütüphanesi Arkası ) »

KALİTEDE GÜVENCE EMRE KUNDURA

EMRE KUNDURA PAZAR CADDESİ’NDE

TEL : 14114 GEMLİK

S OLAY
8 SABAH K|*:

S MİLLİYET — CUMHURİYET

İÇİN BİZİ ARAYIN
•AZETELERİNDE İLAN VE REKLAMLARIM»

TEL : 14228 - 14797
•İMLİK KÖRFEZ GAZETEM

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 

HALİ, HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ

ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR-

HAŞAN YAMAN

Tel : 16137-14479 GEMLİK
İstiklal Cd. Fırın Sk. (Ziraat Bankası karşı aralığı)



1000 TL’. KDV DAHİL
GEMLİK
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| Belediye Meclisi
Belediye Meclisi Şubat 

ayı toplantılarının ilkini ya 
nn yapacak.

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili Başkanlığında saat
14.00'de Belediye Meclis sa 
tonunda toplanacak olan

Yarın Toplanıyor
Belediye Meclisinde - 3T E 
kim 1991 tarihli olan Mec 
lis toplantısı tutanağının 
okunarak görüşülmesin 
den sonra bulunduklar (M 
relede son kademeye gelen

Devamı Sayfa 4’te

Belediye ile Sendika anlaşmaya vardı

işçiye yüzde 239 zam
• GEMLİK BELEDİYESİ İLE. . BELEDİYE İŞ SENDİKASI 

ARASINDA BEŞ OTURUMDUR DEVAM EDEN TOPLU
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ. ANLAŞMAKLA SONUÇ 
LANDI. BELEDİYE'DE ÇALIŞAN 203 GEÇİCİ, 96 KAD 
ROLÜ İŞÇİNİN ÜCRETLERİNE ORTALAMA YÜZDE 
200 ZAM VERİLDİ.

• İLGİLİLER YILDA 4 MAAŞ TUTARI İKRAMİYE, 2,5 

TON KÖMÜR, 1,5 TON ODUN, KİRA YARDIMI 50 

BİN, İZİN HARÇLIĞI 600 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ. 

GEÇİCİ BİR İŞÇİNİN ELİNE 2 MİLYON 237 BİN 

LİRA GEÇECEK(

KARSAK-DERESİNE LÇAN KAMYON ŞÖFÖRÜ
3 SAATTE KURTARILDI;.:

HAYATA YENİDEN 
DÖNDÜM,

Gemlik Belediyesinde çalı 
şan kadrocu ve kadrosuz 
299 işçi adına toplu sözleş 
me görüşmelerini yürüten 
Türk-|lş'e bağlı Belediye iş 
Sendikası ile Belediye, üc
ret konusunda da anlaşma 
ya varınca iş imzaya kaldı. 
Varılan anlaşmaya gör© kad’ 
rosuz 203 işçi ücretlerine 
yüzde 239, kadrolu işçiler 
ise yüzde 200-zam aldılar.

Geçtiğimiz hafta çarşam 
ba günü saat 14.00’de Bele 
diye Başkanı Nezih' Dimili 
nin odasında toplanan taraf 
lar, daha önceki oturumlar 
da anılaşmaya vardığı 94 
maddeden sonra . ücretler 
konusunu öle aldılar.

Belediye iş Sendikası Bur 
sa Şube Başkanı Abdullah'

Levent Naci, sendika sekre 
teri, işyeri temsilcileri, Bele 
diye Başkanı ve Encümen 
üyeleri beşinci oturumda çe 
tin bir pazarlık yapıldı. Gün 
lük yevmiyesi 30 bini . lira 
olan geçici işçilerin yevmi 
yeler/ 100'bin liraya çıkarıl 
dı. Ortalama 38 40 bin lira 
olan kadrolu, bir işçinin yev 
miyesi de 110 bin Hra ola 
rak kabul edildi.

Belediye İş Sendikası 
Başkanı Abdullah Naci Le 
vent, yaptığı açıklamada, 
enflâsyonun yüzde yüzlere 
dayandığı bir ortamda- toplu 
sözleşme masasına oturduk 
larını ve işçiler için müm 
kün olanın en iyisini alma 
ya çalıştıklarını söyledi. Le 
vent- şöyle konuştu :

"Gemlik Belediyesinde 
çalışan 203 geçici, 96 ikad 

'■rotu işçi için Belediye yetki 
İleriyle anlaşmaya vardık. 
İşe yeni giren bir kadrosuz 
geçici işçinin eline ikramiye, 
bayram harçlıkları, yakacak, 
giyecek ve tahsil zamlafr 
dışında net 2 milyon 237 
bin llîra geçecek. Kadrolu

vasıflı yeni bir geçici işçi 
ise; 2 milyon 324 bin lira 
alacak. 5 yıllık bir kadrolu 
işçi ise; 2 milyon 700 bin 
lira alacak. Geçici işçilerde 
kİ zam artışı yüzde 239 
dur. İkinci yıl ücret zammı 
DİE yıllık enflasyon zamm; 
artı yüzde 15 puan ilavesi 
dtr.^'

Ro - Ro Kaptanı 3 saatte halat atabildi

ÖZEL LİMANA İLK
GEMİ YANAŞTI

'Gemlik ..Liman vd Depola lışmalarını izlemek için Kay 
ma Tesisleri A.Ş. tarafından makam Coşkun Ertürk, Bele

Gemlik Orhangazi s ınırındaki Karsak Köprüsünden de 
reye uçan- kamyon şoförü İsmail Uçar, kendine geldik 
ten sonra "Buz gibi sular içinde bir an yaşamaktan 
ümidimi kesmiştim. Hayata yeniden döndük” dedi.

Bursa çöplüğünden yüklediği hurda kağıtları çarşam 
ba günü- Çorlu’ya götürmek İçin yola çıkan İsmail Uçar 
saat '18.00 sıralarında Karsak köprüsü önlerinde hatalı 
araç kullanma nedeniyle dereye uçtu; Barçalanar.. Şoför 
mahallinde-, metal-parçalar; arasına sıkışarak kurtulmak 
için 3 saat- süreyle Bursa'dân gelecek kurtarıcıyı bek 
lerken ölümle-, burun buruna yaşadı.. .

Soğuk sular arasında geçen 3 saati hiç unutamıyaca 
ğırı söyleyen şoför İsmail. Uçar, tedavi gördüğü Gemlik 
Devlet Hastanesinde olay gecesini şöyle anlattı : 
’ "Kamyohun sahibi Mustafa Toprak ile- birlikte Bursa 
dan aldığımız yükle Çorlu'ya gidiyorduk. Yüküm hafifti. 
'Karsdk köprüsü .yakınlarında birden direksiyon hakimlye 
timi kaybettim. Araç kontrolümden çıktı. Geliş yönümde 
ki.köprünün .korkuluklarına vurarak şoför mahalli par

Devamı Sayfa 3’te

METİN AŞIK’lN EŞİ'VE'- ÇOCUKLARI KAZA GEÇİRDİ

HEPSİNİ ALLAH KORUDU
Fenerbahçe Spor kulübü 

Başkanı Metin Aşrk’ın eşi 
ve çocuklarını İstanbul’a gö 
götürmekte olan özel aracın 
Yeniköy önlerinde yaptığı 
kazada Eda Aşık (H) jağır

FK 935 plakalı özet otonun 
önüne Yeniköy kavşağı ya 
kınlarında bir köpeğin çıkma 
sı üzerine hayvana çarpmak 
istemeyen sürücünün direk 
siyon hakimiyetini kaybetme

Koçaçukur mevkiinde yaptı 
r:lan özel Limana ilk gemi 
3 saatte yanaşabildi.

Gemlik Belediyesinin de 
ortak olduğu Gemlik Limanı 
ve Depolama Tesisleri A.Ş. 
nin yapım|ına geçtiğimiz yıl1 
başlanmış. Ocak ayında ta 
marnlanarak hizmete açıldı. 
Limana ilk yanaşan Mısır 
bandralı RO-RO gemisi oldu7

İlk geminin yanaşma ça

diye Başkanı Nezih ıDimili, 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt ve Li 
man Tesisleri Genel Müdürü 
Ziya Alkan hazır bulundu.

Gemlik'ten parça yük ala 
cak olan Mısır Bandralı RO 
RO gemisi kaptanı 3 saat 
çabalama sonucu rıhtıma ha 
halat atabildi. Yılda 1 mil 
yon '360' bin ton yükleme 

Devamı Sayfa 3’te

Kar zeytin dallarını kırdı
Kar yağışları, zeytin ağaçlarında kırıklara, yer yer de 

donmalara neden oldu.

Bu yıl kar. yağışlarının geçmiş yıllara göre daha 
uzun sürmesi, çam ağaçlarının yanında zeytin ağaçları 
mn genç dallarınında da kırılmalar meydana getirdi.

İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, ilçede büyük oranda 
don tehlikesi yaşanmadığını, yüksek bölgelerde bulunanı 
zeytinliklerde! bazı donmaların' görüldüğünü, çok miktar 
na dal kırığı bulunduğunu bildirdiler. Kar yağışlarının 

önümüzdeki yaz kuraklığını önleyici faktör olarak önem 
li olduğunu belirten ilgililer, "ilkbahar yağışları da uy

Devamı Sayfa 3’te

I

t-.r 'şekilde yarjalandı.
Olay, geçtiğimiz hafta sa 

lı günü saat 14.30 sıraların 
da Yeniköy dönemeci önle 
rinde meydana geldi. Ulu 
dağ'da tatil yapan’ Metih 
Aşık'ın eşi Hülya Aşık, kızı 
Eda Aşık ve oğlu 'Hakan A 
Şık'ı İstanbul’a götüreni Ay
han Batık yönetimindeki 34

si sonucu, araç karşı yola ---------- — ■ —•-----------------------

ana? GENÇLİK KOMİSYONU .KİTAP'
kilde yaralanırken, Hakan 
Aşık, şoför Ayhan Batık ve 
Hülya Aşık hafif yaralandı 
lar. Eda Aşık kaldırıldığı 
Bunsa Vatan Hastanesinde 
komadan çıkarak tedavi al 
tına alındılar.

TOPLAMA
Murat' UÇTU

Gemlik ANAP Gençlik Ko 
misyonu ilçenin Merkez ve 
köy ilkokullarında okuyan 
öğrencilerine dağıtmak, üze

HAFTAYA BAKIŞ’

BAĞ-KUR’lunun Çilesi
Kadri Güler

Türkiye'de sosyal güvenfift'kurumlan Emekli Sand'ığî, 
Sosyal Sigortalar Kurumu ve1 EJağ-Kur'dur.’

Yıllardır bu üç kurumun, bir çatı altında toplanacağı 
söylenir a'urulur.

İşin aslına bakılacak .olursa; memurüıv güvenlik- kürü-' 
mu, sigorta'primlerini maaştan kestiği içift'tıkır tıkır iş 
ler. ,

• SSK. ve BağLKurifcı gelnce işler değişir, İşveren" tarafın 
dan öden ecek olan primler ödenmediği için, bu iki Iku 
rum da mali krizden kurtulamaz.

SSK. hastaneleriyle, eczaneleriyle. Ilaç fabrikalarıyla 
donanımlını tamamamış dev bir kuruluş. Gel gelelim, ge 
lir ğider dengesi prim toplayamadığı için hep açık veri 
yor..

Böylece SSK'nin iki yakası1 biraraya gelmez.
Bağ Kur dah'a-yeni bir kuruluş.

Devamı Sayfa 2'de

■ re kitap toplama kampanya 
jpSi başlattı.

Gemlik ANAP Gençlik-Ko
misyonu Başkanı Mehmet

. Dinç, "okullarımızda birçok
■ öğrehcinin evine alıp okuya
■ bileceği bir- kitaba sahip

olamadığını, . imkansızlık 
ların okumaya engel olma 
ması , gerektiğini belirterek,

■ bü öğrencilere yar|dım eli 
uzatmak işitiyoruz''' dedi.
Dinç, kitap bağış kampanya

KAMPANYASI
sıyla ilgili olarak şu bilgile 
rl verdi :

"Okumak isteyipte maddî. 
İmkansızlıklardan dolayı 
bunu yapamayan birçok 
kardeşimiz yar. Bir yandan1 
İmkanı iyi dlupta dküyani 
varken, diğerlerinin'bir kita 
binin bile olmayışı bizi üzü
yer. Bizler, Gençlik komisyo 
nu olarak bu kardeşlerimize 
ufakta olsa yardımda bulun 
mak istedik. Halkımız, kul 
lanmadıkları kitapları Parti 
binamıza getirirlerse, imza 
karşılığı bunları kabul ediyo 
ruz Toplanan kitaplaılı da 
■ha sonra İlçe merkezi ve

20 GÜNLÜK TATİL’ SONA' ERDİ.

Okullarda ikinci
Grip- salgını nedeniyle 

dört-gün-öncd başlayan bl 
rinci- yqriyıl- tatili sona er 
di. ilçemizlm merkez ve köy 

lerlndekf ilk ve liselerde öğ 
■renim gören Tl bin 965 öğ 
Tenci- dün) der|sbaşı yaptı,

yarıyıl başladı
24 Ocak 1992 günü başla 

yacak birinci yarıyıl tatili', 
yurt genelinde grip salgın; 
nin yoğunluğu nedeniyle 
Sağıfık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının teklifi. Milli E

Devamı Sayfa 4't«

BAŞLATTI 
köy ilkokuHtarımızda okuyan 
ve durumu bunları almaya 
müsait olmayan öğrenci -kar 
deşlerimize dağıtacağız, Di. 
ycruz ki; "tüm Gemlik halkı 
gelin sîzinde bu kampanya 
da bir katkınız olsun. Gele 
çek her bağışladığınız kitap 
sayesinde daha parlak ola

BAĞ-KÜR’lüların 
çilesi bitmiyor

BağıKur Sigortalıları 
nin ilaç paralarını alamama 
lar1 büyük tepkilere neden 
oluyot, İlçemizde) 15 günde 
bir dağıtılan paralar Ocak 
1992’den .beri verilmiyor.

Mali kriz içinde öldüğü 
bildirilen Bağ-IKur’ûn sigorta 
lılara ilaç parası ödemesini 
yapamaması geniş tepkilere 
neden oluyor. Aralıy. layı.- so

çaktır." -
Mehmet Dinç; açıklamasın 
da kitap kampanyası ile

Devamı Sayfa 3'te

nuna kadar 15 günde bir 
ilçemiz Ticaret ve Sanayi 
Odasına -gelen Bağ-ıKur il

Devamı Sayfa 3’te

TAŞI GEDİĞİNE

| PVLİ
»j PARAMIZ PUL OLMUŞ...
. i YOK EFENDİM YOK...
y PULUMUZ, PARA'...

NEREDE PUL?
t'4 KOLAYSA BUL
g BİR PULA İNSAN KÖLE, KUL'...
V DEVLET İÇİN ZUL, ZUL...

İnan Tamer
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HAFTAYA BAKIŞ-’’

BAĞ-KUR’lunun Çilesi
Kadri Güler

Ancak, prim toplayamtyan bu kuruluş da sık sık dara 
giriyor. Bunun faturası da primini zamanında ödeyen s 
sigortalıya çıkıyor. / ■

Bağ—Kur e'gortalıları ilaç paralarını uzun süredir ken 
dİ ceplerinde ödüyor. Daha sonra evraklar Kuruma ve 

rilip paralarını 15 ila 30 gün sonra alabiliyorlardı.
Bu uygulama neden doğdu. Bağ-Kufun anlaşmalı ecza 

' nelere para ödeyememesi üzerine, eczanelerin hastalara 

İlaç vrmmsi yüzünden..
1 iaç vermemesi yüzünden..

Durum böyle olunca, hasta İlaçsız kalacak değil ya, 

ilaç parasım 'kendi cebinden ödemek zorunda kaldı Bel
geler Bağ-Kur'a götürülüp bir süre sonra ilaç paraları ge 

। ri almıyordu.
, Bu alma verme çilesinin ne olduğunu Bağ-Kur sigorta 

lılan İyi bilir.
Şimdi, parasal s;kıntıda olan Bağ-Kur sigortalının cebin 

den ödediği parayı da Ödeyemiyor.
Kolaylık olsun diye 15 günde bfrflçemize gelen Bağ 

Kur elemonlen artık gelmiyor.
50 bin liralık alacak için Bursa da sürünmek zorunda 

Bu parayı alabilmek için sabah erkenden, verilen günde 
Kurum'a gidecek saatlerce bekleyeceksin. Belki bir gün 

Çoğu slgortaiı, bu bekleme çilesi yüzünden parayı almak 

tan vazgeçiyor.
Bağ-Kur sigortalısının ilaç sorum? yeni hükümet tarafım 

dan ivedilikle çözüme kavuşturulmalıdır. Yeşil karttan 
önce Bağ-Kur'lunun çilesi dOndlrilmeli.

HAFTANIN ATASÖZÜ
“Ekmek çiğnenmeyince Ai 
yutulmaz,,

şiir köşesi
ÇOCUKLUK

Ne oldu çocukluğum?
Köşelerinde nefes nefese koştuğum 
Odalar?

Ortalarında tahta at koşturduğum 
Geniş sofalar?

Sofalarda gizli köşelerim, gizli yerlerim?

Hani benim kurşun askerlerim? 
Bir oda içinde kurduğum şehir, 
Geçtiğim nehir?

Hani benim hayallerim, emellerim, 

Suya girince balık sandığım ellerim? 
Bir leğende bir deniz gören ben, 
Bir leğende Çin'e varan yelken?-

Beni
İçine

ufuklardan ufuklara götüren 
binmeden bindiğim tren?

DÜZELTME

Geçtiğimiz sayımızda yayınlanan İLKOOP TÜKETİM 

KOOPERATİFİ Genel Kurul ilanının 8. maddesinde 

“Üye saymanının,•tespiti” cümlesi yanlış yazılmıştır. 
"Üye sayısının tesbiti" olarak düzeltilir.

Gemlik KÖRFEZ

Akyıldız Gazinosu
DÜĞÜN, SÜNNET, NİŞAN VE HER TÜRLÜ 

CEMİYETLERİNİZ İÇİN REZERVASYONLARA

BAŞLAMIŞTIR.

SÜLEYMAN AKYILDIZ

İSKELE MEYDANI TEL :10039 GEMLİK

Körfez
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Hani benim sevgilerim, kinlerim,

GEMLlK TİCARET BORSASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIMDAN

5590 sayılı Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret O 
daları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun tatbikatına I

ait 3/13070 sayılı tüzük hükümleri ve 8 Mayıs 1991 tarih 1 
20865 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe gi. i 
ren 91/1746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 27.nci mad | 

S 
desl uyarınca yapılacak Meslek Komiteleri Üyeleri seçl | 

mi hakkında aşağıda yazık bilgi ilgililerin ddikkatine ₺ 

arz olunur.
SEÇİM GÜNÜ " it

Gemlik Ticaret Borsas; Meslek Komiteleri seçimi 2 
mart 992 pazartesi günü Gemlik Ticaret Borsası Meclis 

Salonunda yapılacaktır. Seçim sabah 8.00 den 17.00’ye 
■kadar gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılacaktır.

LİSTELERİN ASILDIĞI YERLER : 4

Seçme ve seçilme hakkına haiz bulunanlarla yalnız 
seçme hakkına haiz bulunanların ad ve soyadları ile Tl 
caret Unvanlarını kapsayan listeler 26 Şubat 1992 Çar 

şaraba gününden itibaren 28 Şubat 1992 Cuma akşamı 
■raesaiı saatleri bitimine kadar Gemlik Ticaret Borsası 
giriş kapısındaki ilan tahtasında 3 tam iş günü asılı kala 

çaktır.
İTİRAZLAR :

Listelerde, seçmenlerin adları, meslek ve hüviyetleri 
yanlış veya mükerrer yazılmış veya hiç yazılmamışsa iti 
razların ilan sünesi içinde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ha 

■kime yapacaktır.

OY VERME: _ t
Oykullanacakların Sandık Kurulu Başkanı'na göstermek 

zere mufüs hüviye cüzdanlarım yanlarında bulundurmata 
rı gereklidir.

Şirket veya Kooperatifi temsile yetkili bulunan kişiler 
kuramlarından verilen yetki belgelerini yanlarında getir 
meleri ve seçim kuruluna ibraz; mecburidir.

Yüzünde yüzümü gösteren potinlerim? 
İçine girmeden girdiğim ev gibi

Yüzünü görmeden gömdüğüm misafir?

Nerdesin çocukluğum, 

Ufaklığım nerdesin?
Bir metrede bini metre koşan tahta atim, 
Bir metrede bir dünya gören saltanatım, 

H erzaman her yeri alan kurşun askerlerim, 

Evlerim, potinlerim, 
Nerdesin iz?

Resm. İlanlar Tek Sütün Cm. ' 7;000 TL.

İcra ve Mahkeme İlanları Cm 3.000 TL.
Zayi İlanları 25.000 TL.

Dernek Kongre İlanları 100.000 TL.

Kooperatif Kongre İlanları J50.000 TL.
Tüzük İlanları (sayfa sayısı dikkate alınır.) 300.000

ABONE

Yıllık 100.000 TL.

Alt; Aylık 50.000 TL.

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlansın veya
| yaymlonmasın geri verilmez.
| Gazetemiz basın ahlak yasasına uymağa taahhüt 1

İngilizce öğrenmek 
İsteyenlere Müjde

MEB TAVSİYELİ AFS

EĞİTİM HİZMETLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRENİM

KAYITLARINA BAŞLANDI.

KAYITLARINI YAPTIRMALARI

PROGRAM

İLGİLENENLERİN

GEREKMEKTEDİR

MÜRACAAT : AFS EĞİTİM HİZMETLERİ 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

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

( Halk Kütüphanesi Arkası ) '*»'

eder.

Gemlikliler Müjde

Seçkin firmaların ürünle
riyle hizmetinizdeyiz

ÇATAK GİYİM
Sizin Mağazanız

Ali Çatak ve Oğulları
Demlrsubaşı Mh. Mesudiye Sok.

CM Umurbey Al* Tel .: 12075 GEMLİK

GEMLİK DEVLİET HASTANESİ DÖNERSERMAYE SAYMANLIĞI SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı, geçici bedel tutarı ve geçici teminatı yazılı Yiyecek madde 
leri ve tüp alım için 84/8213 saydı kanunun 38. maddesi müteakip maddelerine ııstmaden AÇIK TEKLİK USU 

LÜ'yle eksiltmeye konulmuştur.
İhale 24.2.1992 PAZARTESİ günü Gemlik Devlet Hastanesinde yapılacaktır. Şartnameler Gemlik Devlet Has 

tanesi Dönersermaye Sayman'ığında mesai saatlerinde görülebilir. İsteklilerin idari ve Teknik ^şartnamede iste

OLAY

<■ SABAH

< MİLLİYET — CUMHURİYET

İÇİN BİZİ ARAYIN
GAZETELERİNDE İLAN VE REKLAMLARINIZ

TEL : 14223 - 14797

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

nilen belgelerle birlikte! hazırlayacakları teklif mektupları ihale saatine kadar Dönersermaye Sayntanlığımıza 

vermeleri postadaki gecikmelerim kabul edilmeyeceği .ilan olunur.

Cinsi Miktarı Geçici Bedel Tu. Geçici Teminatı İhale Saati

Tüp 3 Kalem 15.420.000TL. 432.600 TL 09.00
Protoksijt, o2 tüp 2 Kalem 16.250.000TL. 487.500 TL. 09.30
Ekmek 1 Kalem 24.000.000TL. 720.000TL. 10.00
tavuk eti ve yumurta 2 Kalem 53.000.000TL. 1.590.000TL. 10.30
Et 2 Kalem 98.000.000TL. 2.940.000TL. 11.00
Süt ve süt mamulleri 10 Kalem 84.880.000TL. 2.546.400TL. 13.30
Yaş sebze ve meyve 22 Kalem 42.575.000TL. 1.277.250TL. 14.00
Kuru gıdo 38 Kalem 57.586.5ÖOTL. 1.727.595TL. 14.30
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Halk Dansları Foklörcüleri
Bursa'da ikinci oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Genel Müdürlüğün 
ce otantik ve sahne dallorrnda yapılan Halk Dansları 
yarışmasında Gemlik Halk Dansları Folklor Demeği 
ikincilik ödülü aldı. .

Bursa Bölgesinde düzenlenen ve folklor derneklerinin 
katıldığı yarışmaya Gemlik Halk Danslar; Folkörlön 
Derneği sahne dalında ikinci oldu. Dernek Başkanı Ah 
met Süren, yarışmada birinciliğin hakları olduğunu an 
cok jürinin Bursa Demeklerini birinci yapmadaki karar 
lı tutumu nedeniyle haklarının yendiğini söyledi. Süren, 
şöyle konuştu :

ANAP GENÇLİK
destek gördüklerini, siyasi partilerin, başta DYP ve 

SHP'Hlerin kampanyaya sıcak bakmaları, gerektiğini', 
ancak ilgi görmediklerini belirterek şöyle konuştu :

"Genel seçimlerde halka eğitimde fırsat eşitliğinden 
söz edenler bizim kampanyamıza ilgi göstermiyorlar. 
Görmemezlikten geMyoriar. Biz iktidar partilerinden de® 
tek . bekliyoruz."

BÖBREK HASTASINA DESTEK
Öte yandan 2 yıldır kendisine uygun böbrek bulama 

yan Osman Varlrk'ın sağlığına kavuşma®! için yardım 
kampanyası başlattıklarını da bildiren Mehmet Dinç, 
"Ülkemizde parası olmayan kişilerin de yaşamaya hakkı 
vardır. İş Banka®; Şubesinde 384234 nolu hesapta Gem 
lik’lilerin yardımını bekliyoruz. Yardım edenler hayat 
kurtarmanın mutluluğunu yaşayacaktır" dedi.

Özel Limana ilk gemi
yapılabilecek limanda, 3 rıh 
tıma da aynı anda gemi ya 
coşabilecek. Kendi imkan 

larıyla yüklerini boşaltacak 
gemiler, kısa sürede liman 
dan ayrılabilecekler.

Kaymakam Coşkun Et 
türk, 'Gemlik iskelesinde bu

lunan gemilerin yüklerini bo 
şaltmasından sonra, açıkta 
bekleyen tüm gemilerin yük 
alma ve boşaltmak içini ö 
özel limanı kullanacaklarını, 
böylece 'Gemlik içindekj tra 
ğitim Bakanının emirleriyle 
20 Ocak günü başladı.

SATILIK ÇAY OCAĞI 
Çalışır Vaziyette 

Mür. Tel: 11001 Gemlik

"Biz yarışmalara iy* hazırlandık. Ancak, jüri bizim 
gibi ilçe Derneklerini 1. seçtjtynemek «dn 
elinden geleni yaptı. İzleyiciler hak edeni değerlendirir 
ken jüri bunu yapamadı. Bu bizm azmimizi kırmadı,"

ETONYA'YA GÜDECEKLER
Gemlik Folklor Derneği Başkanı Ahmet Süren, Eton 

ya'nın Başkenti Riga'da yapılacak Simon Halk Dansları 
yarışmasına davet edildiklerini, de belirterek, “Geçen 
yı-l SSCBfye ilk ’geizimizij yaptık.) Bu yıl Etonya’aan 
davet aldık. 12 ülkenin katılacağı yarışmaya hazırlan 
mağa başladık" dedi.

İşçiye yüzde 239 zam
İŞÇİLER BAYRAM YAPIYOR

Belediye'ile Sendika yöneticileri arasında toplu söz 
leşme görüşmelerinde anlaşmaya varıldığı haberi alının 
ca işçiler davul zurna işliğinde sonucu kutladılar.

95 maddeden oiuşcn toplu sözleşmede Gemlik Bele 
diyenindeki işçiler şu .hakları, elde ettiler :

Yakacak zammı’: 1.5 ton odun, 2.5 ton kömür.

İzin harçlığı : 100 binden 600 bin liraya yükseltildi.

Eğitim zammı : 200 bin lira kırtasiye yardımı, Üni 
versitede okuyan öğrencilere 200 bin lira, 250 bin lira 
eğitim yardımı.

'Kira yardımı : 50 bin lirtr. ',
İkramiye : Yaklaşık 4 maaş. 112 günlük yevmiye 

tutarı.
Ölijpı yardımı : İşçinin ölümü halinde 1.5 milyon, iş 

kazası halinde 10 milyon Hra.
Yemek yardımı .- Günlük 20 bin.lira.
Pis 'koku zammı : Günlük 500 liradan, 4 bin liraya.

Sorumluluk. zammı : Günde 4 bin lira.
Avans :.. 10g -.•'bin liradan, 500 bin liraya.

Doğum yardımı : 59 bin liradan, 200 bin liraya.
Afet yerdim: : 1 milyon, liradan, 3 milyon liraya.

Öte yandan, Belediye Düğün Salonundan işçiler üc 
retsiz yararianacaklar. Gemlik Belediyesinde' ortalama1 
geçici işçinin, eline 600 'bjijn, kadrolu bir 
işçinin ise toplu sözleşme öncesi 900 bin Hra geçiyordu

Kor zeytin dallarını kırdı
gun olduğu takdirde bu yaz zeytinlerde kuraklık .çekil 
miyecek” dediler.

•HAYATA YENİDEN 
DÖNDÜM.
çalandı, dereye uçtuk. Ben sular içinde sıkıştım, ayok 
farım koltuk altında kaldı. Yanımdaki araç sahibi ise 
dereye düştü. Sürünerek yola çıktı. O andan İtibaren 
ölüm her an yanımdaydı. Bağırarak yardım istedim. Ge 
len yoktu bir süre sonra yardıma gelenler beni çıkart 
maya çalıştılar, ama başaramadılar. Ayaklarım müthiş 
sızlıyordu. Tüm çabalara karşın sıkıştığım yerden çıka 
alamayınca bir an öleceğimi hissettim. Yardıma gelen 
arkadaşların telkinleriyle moralimi bozmamağa çalıştım. 
Kurtuluşumun tek çaresi kurtarıcıydı oda gelmiyordu. 
Bir ara bacaklarım uğuşmaya başladı. .İşte o zaman 
ölüm korkusu bütün benliğimi kapladı. Soğuktan titre 
yen vücudumun donmaması için Allahıma dua ettim. 
Dualarım kabul oldu."

KIRIK AYAKLAR
30 yıllık şoför olduğunu söyleyen İsmail Uçar, başın 

dan geçen büyük kazanın etkisiyle Gemlik Devlet Has 
tanesinde tedavi görürken, kırık ayaklarının bir an iyi 
leşerek yakınlarına kavuşacağı günü bekliyor. Araç sa 
hibi Mustafa .Topak ise; kazadan sonra sürünerek yola 
çıktığını şiddetli çarpma sonucu ayaklarının kırılmasına 
karşın yoldan geçen sürücülerin kendine yardım etme 
eliğini belirterek, "Baktım kimse durmuyor bende boylu 
boyunca yola yattım. Bunun üzerine bir taksi durdu. 
İçinde aile vardı. Omların yardımıyla diğer araçları dur 
dürdük. Beni Gemlik Devlet Hastanesine götürürlerken, 
arkadaşımın derede olduğunu söyledim. Sonrasını bil 
iniyorum; Saatler sonra İsmail'i Gemlik’te yanıma ge 
tirdiler" dedi.

BAĞ-KUR’lulann çilesi bitmiyor
Müdürlüğü elemanları sigortalılara kolaylık olması aç* 
sında, kendi patasıyla ilaç alan, hastaların reçeteleri 
toplayıp 15 gün de bir ödeme yapıyordu.

Bağ-iKür yetkilileri 'nakit sıkıntısı çektiği için Ocak! 
ayında reçete bedellerini dağıtmayı durdurdular. İlçemize 
de 40 gündür gelmiyorlar.

Ticaret Ve Sanayi Odası yetkililerine kimseden reçete 
almamalarını bildiren BağJKur elemanları, kendi patası 

ile ilaç alan sigortalıların reçetelerini Bursa Fevzi Çak 
mdk caddesinde bulunan il Genel Müdürlüğüne getirme 
lerini istiyorlar.

Bağ-Kur sigortalıları, ceplerinden para ödeyerek ilaç 
almalar; .yetmiyormuş gibi, Bursa'ya reçetelerin götürül 
meşinin bir işkence olduğunu evrak vermenin, gün bek 
(emenin çilesiniımin bitirilmesini, hükümetin bu duruma 
en kısa zamanda el uzatmasını istiyorlar.

DEFTERDARLIKLA ANLAŞMALI

KÖRFEZ
■ MATBAACILIK

* FATURA
* PER AKENDE S ATIŞ 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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YÖNETİM MERKEZİ :

11 ŞUBAT 1992 SALI SAYFA *

I 
Gayrimenkulun Açık Arttıtma ilanı

Gemlik icra Müdürlüğünden
DOSYA NO 990 1376

B.r borçton dolayı hacizli olup satılmasına karar 
ı verilen;

1—- Gemlik tapu sicilinir 17.12.1990 tarih ve ada 356, 
pofto 13, sahıfe 2222, parsel 41'de kayıtlı Gemlik Orho 
niye, mahallesi Kumla bayıryolu mevkiinde kain ve 
4310.48 m2 miktarlı area üzerine inşa edilen, ince sıva 
7arı tamamlanmış, tabanlarda tesviye betonlar atılmış, 
kireç badanaları yapıtmış, doğramaların kanatlan dı 
şır.da kalan kışımları tamamlanmış, elektrik kablo fer 
şiyotlar. yapılmış, sıhhi tesisat boruları döşenmiş, dış 
cephe boyaları büyük oranda tamamlanmış, deniz man 
zardı ve bilirkişi tarafından 80.000.000 lira kıymet tak 
diredllen 10/390 arsa paylı A-Blok birinci kattaki ba 
ğımsız bölüm (3) no.lu mesken,

2— Gemlik topu sicilinin 17.12.990 tarih ve ada 356, 
patta 13, sahlfe-2222, parsel 41'de kayıtlı Gemlik Or 
haniye mahal İlesi Kumla bayıryolu mevkiinde kain ve 
4310.48 m2 miktarlı arsa üzerine İnşa edilen, İnce sıva 
lari tamamlanmış, tabanlarda tesviye betonları atılmış, I 
elektrik kablo ferşiyatları yapılmış, sıhhi tesisat borula 
n döşenmiş, dış cephe boyaları büyük oranda tamamlan 
mış, deniz manzaralı ve bilirkişi tarafından 80.000.000 
lira kıymet kıymet takdir edilen. 10/390 ansa payl; A 
Blok İkinci kattaki bağımsız bölüm (5) no.lu mesken 
açık artırma suretiyle' eatlşa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 13.3.1992 Cuma günü saat 11.00'den 11.20 
e kadar Gemlik İcra Müdürlüğünde aç?k artırma sure 
tiyle yapılacaktır.- Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 
%75'nl ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmu 
unu ve satış masrlaflarır.1 geçmek şartı ile ihale olu 

| nur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
i taahhüdü ıbakl kalmak şartlyle 23.8.1992 Pazartesi gü 
nü'aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci artırmaya 

I çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edileme 
mlşse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı 

I kalmak üzere artırma*Haçında gösterilen müddet sonun 
da en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artır 

, ma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını 
I bulması ve <satış isteyenin alacağına rüçhanı olan ala 
cakların toplamından fazla olmas; ve bundan başka, 
paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi la 
zımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi 
düşecektir.

2— Artırmaya iştirak_edeceklerin tahmin edilen kıy 
| metin %20’sl rjlsbetinde pey akçesi veya bu miktar ka 

dar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri la 
zımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 gü 
nü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, 
ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birik 
miş vergiler satış bedelinden ödenir. K.D.V. alıcıya aittir

3— ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerim (+) bu? 
gayrimenkul üzerindelki hakların; hususiyle faiz ve mas 
rafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün İçlnne dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdir 
de Ihakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan 
hariç bırakılacaklardır.

4— ihaleye katılı'p daha sonra ihale bedelini yatırma1 
mdk suretiyle ihalemin feshine sebep olan tüm alıcılar 
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli ara | 
sındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıda temerrüt 
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Daire ' 
mizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat 
bedelinden alınacaktır, f

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 
mümderecatını 'kabul etimiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 990/1376 sayılı dosya numarasiyle 
Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(Ic. İf. K. 126) icra Müdürü
(+) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

Okullarda 

ikinci yarıyıl
Dün, sona- eren birinci y° 

ny;( tatili nedeniyle ilçemiz 
merkez ve köylerindeki ilk 
okullarda öğrenim, gören- 7 
bin 738, ortaokullarda öğ 
renim gören 3 bin 359, li
selerde öğrenim gören 868 
öğrenci ikinci yarıyıla başla 
dı.

Belediye 
memurlar için Bakanlıktan 
kadro istenmesi görüşüle 
cek.

Memurlara fazla mesai 
verilmesr konusunur.da görü 
şülüp karara bağlanmasın 
dan sonra Su ve Otobüs 
İşletmesine- yapılacak zam 
lar ele alınacak.

Belediye Meclisinde daha 
sonra imarla: ilgili konular 
görüşülecek.

Yamanlar Ticaret
TEtEVİZYON;' VİDEO, BUZDOLABI. MÜZİK SETİ 

HALI, HER-TOR' MOBİLYA- ve BÜRO MALZEMELERİ 

ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR

HAŞAN YAMAN

Tel : 16137-14479 GEMLİK

İstiklal Cd. Fırın Sk..(Zlreet Banketi karşı aralığı)

»AhTİBİ

Not: 1 ilkokul öğrencilerine hitap edecek jher türlü yayın kabul edilir.
2 Bağış olarak verebileceğiniz kitapları Gemlik ANAP ilçe örgütü 

binasına imza karşılığı teslim edebilirsiniz.

ANAP Gençlik Kolunun Başlatmış Olduğu 
Gemlik İlçe ve Köylerindeki İlkokullara

Kitap Bağışı Kampanyasına
Tüm Gemlik Halkının Katkılarını Bekliyoruz.

‘Çocuklarımız Geleceğimizdir’

Sayın GEMLİK’liler

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 
i

EMRE KUNDURA PAZAR CADDESİ'NDE

TEL 14114 ' ' : ■<< .- GEMLİK

>

i

İlçemizi Temiz Tutalım
Yerlere İzmarit Atmayınız

ANAP GENÇLİK KOM. 
YÖNETİM KURULu



BASINÇLI BUHARLA BORU TEMİZLEDİLER...

TÜGSAŞ’ın Gürültüsü Çıldırttı
Gemlik Gübre Fabrikaları Amonyak Tesislerinin montajı bitirilen 

! borularının basınçl: buharla temizlenmesi sırasında çıkan ses, İlçe 
I de büyük tepkilere neden oldu. Çalışmalar cumartesi günü son 
I buldu.

Yaklaşık 15 gündür TÛGSAŞ Fabrikasında salınan basınçlı buhar
Devamı Sayfa 3’te

Belediye Meclisi Şubat ayı toplantıları başlad

Otobüs ve Suya Zam
• BELEDİYE MECLİSİNİN GEÇEN HAFTAKİ TOPLANTI 

SINDA 2 BİN 400 LİRA OLAN GEMLİK BURSA OTO 

BÜS BİLETLERİ 2 BİN 900 LİRAYA YÜKSEL 

TİLDİ. 1 HAZİRAN TARİHİNDEN İTİBAREN BİLETLER 

3 BİN 900 LİRADAN SATILACAK.

EVLERDE 25 METRE KÜPE KADAR TONU BİN LİRA 
OLAN SU ÜCRETLERİNE 500 LİRA ZAM YAPILDI. 
25 METREKÜPTEN FAZLA SU KULLANANLAR TON 
BAŞINA 3 BİN 500 LİİRA ÖDEYECEKLER. TİCARET 
HANEDE İSE 25 METREKÜPE KADAR SUYUN TONU 
3 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ.

oelediiye Meclisinin Şubat 
ay. birinci toplantısında oto 
büs ve su fiyatlarına (zam 
yapıldı. Gemlik, Bursa arası 
2400 lira olan tam biltet 2 
bin 900 liraya, Haziran a 
yırda da 3 bip 900 liraya 
yükseltilirken, konutlarda 
kullanılan suyun tonu bin 
liradan bin 500 liraya yük 
seltildi.

Belediye Başkanı Nezih 
Dimimi Başkanlığında topla 
nan Belediye Meclisinde, 31 
Ekim 199T günkü Meclis 
toplantısının zaptı okunup 
görüşüldükten sonra karara 
bağlandı. Daha sonra bulun 

dukfarı derecelerde son ka 
demeye gelmiş olan memur 
lar için Bakanlıktan kadro 
istemi ve Memurlara çalış 
tıklan her saat için 800 lira 
dan 3 bin liraya kadar 
fazla mesai verilmesi karar 
(aştırıldı.

Gemlik Meclisi 
Şubat ayı olağan toplantsı 
nın diğer gündem maddele 
rinde Su ve Otobüs ücretle 
rine zam karart aidi. Buna 
göre p

Şehir içi otobüs ücreti si 
vıl 700 liradanı bin liraya, 
öğrenci 300 liradan 500 lira 
ya yükseltilirken, 2 bin 400 
lira olanl Bursa otobüs Hw 
bilet fiyatı Mart ayından iti 
baren 2 bin 900 liraya, 1 
Haziran 1992 tarinden Itiba 
ren de 3 'bin 900 liraya yük 
seltildi. öte yan'dlan, bin H 
ra olan pğHenci bileti 1 
M art't an Haziran ayına ko 
dar bin 400 liraya, 1 Hazi 
ran tarihinden itibaren de 
bin 900 liraya çıkarıldı.

Belediye Meclis toplantı 
sında su ücretleride d© zam 
gördü. Evlerde 25 metrekü 
pe kadar tonu bin lira olan 
su ücretine yüzde 50 ora 
nindd zam yapıldı. 25 met 
ıküpten sonra kullanılan ve 
tonu 3 bin lira olan su üc 
ret'erine de aynı oranda 
zam getirildi.

öte yandan, ticarethane 
(erde 25 metreküpe kadar 
tonu 2 bin lira olan su üc

retleri de 3 bin liraya yük 
seltildi. 25 metreküpten son 
ra tonu 4 bin lira olan su 
ücretlerine yüzde 50 zam 
yapıldı. >.

Be'ediye Meclisi su zam 
ırrndan sonra imarla ilgili 
konuların görüşülmesine ge 
çildi. Belediye Başkanı Ne 
zih Dimili, imarla ilgili1 
plan değişikliği çalışmaları 
m yürüten İstanbul Yıldız 
Üniversitesi yetkililerinin

17 Şubat günü ilçeye gele 
rek İmar Komisyonuyla ele 
alınacak değişiklikleri görü 
şeceğinl, konunun dah© son 
ra mecliste ele alınacağını 
bildirdi.

Gemlik Belediye Meclisin 
de otobüs fiyatlarının yanın 
da TOO lira da 'Gemlikspor 

a yardım pulu satılması ka 

ran alındı.

BOYUN ATKISI MOTOR VOLANTINA
SARILINCA BOĞULDU...

(BALIKÇININ FECİ 
ŞEKİLDE ÖLÜMÜ I

I
Armutlu Beldesinde meydana gelen olayda Kemal Beş 

ler (67) adlı balıkçı, denizden dönüşünde motoru ka 
patmak için eğildiğinde boynundaki yün atkının volantta 
sarması sonucu feci şekilde öldü.

Olay geçtiğimiz hafta perşembe günü saat 11.43 sı 
ralarında "Armutlu Dere ağzında meydana geldi. 67 ya 
şındaki tecrübeli balıkçı Kemal Beşler, kendine ait 6.5 
metre uzunluğundaki teknesiyle sabah saat 09.30 sırala ! 
rında Sabri Diker adlı şahısla denize açıldı.

olr gece, önceden denize bıraktığı ağları toplayan 
yaşlı balıkçı, kısmetini başka yerde aramak İçin topla 
c’ığı ağlan yeniden denize bırakıp Armutlu'ya ger dön 
meğe başladı.

Devamı Sayfa 4’te

DYP VE ANAP GENÇLİK KOMİSYON
BALKANLARINDAN SÖZ

Gemlik DYP Gençlik Ko 
misyonu Başkanı Mustafa 
Utguan, basına yaptığı açık 
lamadü ANAP Gençlik Ko 
misyonu Başkanı Mehmet 
Dlnç’i reklamcılık yapmakla 
itham ederek, "çalışmak Istı 
yorsa gelsin bizim saflarımı 
za katılsın" dedi.

Komisyon Başkanı Muşta 
fa Utguan yaptığ; açıklama 
da, iktidar olan partilerinin 
vatandaş; bir çok sıkıntı 
dan kurtardığını, ANAP’ın 8 
yılda yapmaya çalışıp bece

I remediği işleri Gençlik Ko

misyonu Başkanınin tek ba 
şına yapmaya Çalıştığın: be 
llrttl. Utguan şunları söyle 
di :

"Mehmet Dinç, arkadaşı 
mızın yaptığı çalışmaları tüm 
komisyon üyesi arkadaşları 
mızla birlikte taktir ediyo 
ruz. Ancak, arkadaşımız CI 
di 'bfir liş olan ipblitilklaoılılkla 
Dernekçiliği birbirine karıştı 
rıyor. Biz vatandaşa her 
lü 'hizmetin yanında oluyo 
ruz. Ama bir dernek gibi ha 
reket edemeyiz. Bizde za 
manmda 3 böbrek hastası

DÜELLOSU
nı ameliyat ettirdik. Hiç bir 
zaman bunu reklam aracı 
olarak .kullanmadık. Kendisi 
nin daha öğrenecek ook 
yi olduğuna 'inanıyorum."

Öte yandan ANAP Genç 
lik Komisyonu Başkam Meh 
met Dinçin daha İyi hizmet 
verebilmesi için kendi safla 
rina katıfması gerektiğine 
İnandığını söyleyen Utguan, 
"inan;yorum kİ buna parti 
m izin üyesi olan babası Hü 
şeyin Dinç ve bir çok arka 
c'aşı da seVinlr’* dedi.

Devamı Sayfa 3’te

İlaç ve Giyecekler Felakctzadelere Yollanacak

DYP’li Kadınlar Yardım
Kampanyası Başlattılar

Murat UÇTU

Gemlik DYP Kanın Ko 
misyonu bir süre önce Gü 

neydoğuda meydana gelen

HAFTAYA "BAKIŞ

Gündemdeki Konular
Kadri Güler

Birçok konuda çevre ilçelerden geriye kaldığımızın 
farkında mısınız?

Bu nereden çıktı demeyin..
Düşünün, ilçeye bir çanak yaptıralım diye bar bar 

bağırdık. İlgililer, topu bir ona bir buna attılar.
Sonunda, İlçede Ulusal bir Komit© kuruldu ve sana 

yicllerden para toplayarak, bir star, bir uydu derken, 
Star'ı kondurabildik tepeye.

İş bununla bitmiyor.. Çünkü, başta bir Avrupa kanalı 
Gemllk'liler izlesin deyip durduk, ama Star'la yetindik/ 

Niye..?

Ulusal Komite yeterli bulduğu için.
Halkımızın en büyük eğlencesi televizyon/Her kime

Devamı Sayfa 2'de

çığ felaketinde mağdur du 
rumda kalan vatandaşlara 
iletilmek üzere ilaç ve giye 
oeik toplama kampanyası 
başlattılar.

DYP Kadın Komisyonu 
Başkam Sevim Koçdemir, 
arada uzun bir mesafe ol 
masına rağmen kalplerinin 
doğudaki vatandaşlarla bir

Devamı Sayfa 4’te

İlçedeki İskelede yükleme 
boşaltma işlemi yapılmayacak

Yeni Liman 
Trafiği 
Rahatlayacak

Gemlik Kocaçulkur mevki 
ılnde yapılan ve geçtiğimiz 
günlerde ilk gemi yanaşan 
özel İLİ man| v© Depolama 
Tesisleri sayesinde İlçenin

Devamı Sayfa 4'te

“Bu işyerinde grev 
var” adlı oyun 
sergilendi

Üsküdar Sanat Tiyatrosu 
Sanatçıları tarafından sahne 
ye konan "bu iş yerinde 
grev var" adlı müzikal oyun 
.sergilendi.

Tertip Komitesi Başkanlı 
ğını SHP İlçe Başkan; Meh 
met Parlak'ın yaptığı Komi 
te tarafından ilçemize getiri 
ler» Üsküdar Sanat Tiyatro 
su oyuncularının başarı ile 
sundukları "Bu İş yerinde 
Grev Var" adlı oyun pazar 
günü akşamı Belediye Dü 
ğün Salonunda beğeni İle 
izlendi.

Kalabalık bir seyirci kitle 
sinin ikatılnmr ille izlenen o 
yun öncesi sanatkar Yaşar 
Yokuş İzleyicilere müzik zi 
yafetl çekti.

ANAP’lı Kadınların 
Çayı Coşkulu Geçti

Yazısı Sayfa 3’te

MARMARA BİRLİKTE PARA DAĞITIMI AĞIR İLERLİYOR.

Üreticiler
Para Bekliyor
0 1991/92 YILI ZEYTİN ÜRÜNLERİNE MARMARA BİR 

ÜİK {ZEYTİN. TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİNE 22 
ARALIK GÜNÜNE DEĞİN ZEYTİN VEREN ÜRETİCİLE 
RE ÖDEME YAPILIYOR. GELEN 10 MİLYAR LİRA 
KOOPERATİFLERE, BÖLÜŞTÜRÜLDÜ.

1991/92 yılı zeytin ürünlerini Marmara Birlik Zeytin 
Tarım -.'Satış Kooperatiflerine > veren üreticiler, para ala 
mamaktan yakmıyorlar. Gemlik Kooperatifinde para da 
ğıtımı 19 Aralık’tan 22 Ardlı'k’a çıkarıldı.

. 72 Nolu Gemlik Marmara Birlik Zeytin Tar;m Satış
| Kooperatifine ürün .veren ortaklar, Birilk'ten bir-ay geç 

meşine karşın yeterli para alamadikları için yakınırlar 
ken, kooperatif yetkilileri 22 Aralık 1991 gününe değin 
alınan ürünlerin bedellerinn ödenmeğe başladıklarını söy 
lediler.

Devamı Sayfa 4’te

Zeytin Üreticisine Destekleme Alımı
Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse, zeytin üretici 

sinin mağduriyetini önlemekte olduğunu bildirdi.
Köse, kötü hava koşullarından zarar gören sofralık

I zeytin üreticisinin durumuyla ilgili olarak yazılı bir açık 

| lama yaptı.

Tahir Köşe açıklamasında, 1991/92 zeytin hasat döne 
I minde Marmara Bölgesi’ndekl kötü hava koşulları ne

Devamı Sayfa 4’te

' «K**

TAŞI {GEDİĞİNE

a ÇEVRE
DENİZDE, MAZOT TORTUSU..

A HAVADA, KÖMÜR DUMANI, SÜLFÜR KOKUSU..
U BİRDE YETMİYORMUŞ. GİBİ; AZOT’UN DİNMEK
I) BİLMEZ BUHAR UĞURTUSU.,,. ...
Â TUTTURMUPU CfVRE, .ÇEVJRE, ÇEVRE KORUMASI.

NEREDE?
t) ÇEVRE, ANALARIMIZIN SÖZ MENDİLİ.
A HATIRA OLARAK SANDIKLARDA KORUNA KORUNA

ONLARDA SARARDI SOLDÜ...
TIPKI BİZLER GİB|...

fa '■
X İnan Tamer
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Gündemdeki Konular
Kadri Güler

sorarsanız sorun, yerli ve yabana kanallar; izlemek ia 
tediğini söyleyecektir.

Şimdi, Star derken Tele 10 yayına başladı.
Yakında Tv. Şov, BTV ve birçok özel kanal devre 

ye girecek.
Radyo ve Televizyon yasasındaki değişiklik bekleniyor 
Sayın Komite üyeleri bir araya geiipte bu durumu 

bir daha gözden geçirsinler. Yeni bir kampanya başla 
tıp, buna halkı da katsalar. Sanırım, bir iki kanal;

I daha izleme olanağı bulunur Gemlikliler.
I Lütfen bu'öneriyi değerlendirin...

X İX
[ ANAP Milletvekili adayı Esat Coşkunun gayretleri ile 
i milletvekili seçimleri öncesi ilçemize Anadolu Lisesi, ka 

zandırıldı.
Anadolu Lisesinin hazırlık sınıfında 74 öğrencimiz 

öğrenimine başladı. Yalnız okulun yer sorunu çözüme ka 
। vuşturulmadı.

Gelecek yıl açılacak yeni sınıflarla şu anda öğrenim 
|| görülen Gemlik Lisesi yetmeyebilir. Şimdiden Çare aran 

malıdır. Aslında bu sorun çözülüyordu ama iktidar 
değişti. ■ .! İMİJiİiifeîiBİİİ

Öğrendiğimize göre, TÜGSAŞ, BORUSAN karayolu üsj 
| tünde, TÜGSAŞ arazisinden 15 dönüm bu eğitim yuva 

si için bir bakanlıktan diğerine aktarılmak üzeriymiş.
| TÜGSAŞ yönetim Kurulu 6u doğrultuda karar almış 

i ama seçimler ve sonrası bu iş yatmış.
Şimdi iş yerel iktidar partilerinin yöneticile 

rine düşüyor. i i : | Ş i r i l
ANAP’lılarin başlatıp tamamlamaya olanak bulamadı' ' 

ğı arsa sorununu Ankara’dan kurcalayın.
15 dönüm araziyi Gemlik'te başka yerde bulmdk 

olanaksız.
DYP'li ve SHP'li beyler görev sizi bekliyor..

X ix
Bir konu da Karayolları tarafından çevre’ yolu için 

başlatılan ve yarım kalmış kamulaştırmalar... :
Öğrendiğime göre yaklaşık 265 kişi, kamulaştırmanın 

tamamlanmamış olmasmdah mağdur durumunda.
Bkıim 1990’da kıymet takdirleri yapılan kamulaştırıla 

cak araziler için ödenek yokluğundan 199T yılında 
bir şey yapılamadı. 1

Eski 'Bayındırlık, imar ve’ İskan Bakanı Hüsamettin 
örüç, zamanında bu iş 1992 programına alınmış.

Şimdi, gerekli olan paranın sağlanarak, kamulaştırma' 
nın yapılması bekleniyr.

Madem devlet, vatandaşına, "ben senin arazîni yol 
yapacam, paranı da verecem" dedi. Versin;..

Hukuk devletinde devlet vatandaşını korur. Malıyla 
canıyla... ; ‘ ;tl

265 'kişi kamulaştırmayı bekliyor. Bu işi hızlandırmak 
■yine yerel siyasetçilerin işi.

Haydi Beyler görev sîzi 'bekliyor.,.

KONUK YAZARLAR

SİGARA VE
Dünyanın en yetkili kurumlarınca "her türlü uyuştu 

rucular arasında en fazla ölüme ve hastalıklara se 
bep olan madde’* olarak nitelenen sigara, 'her yıl 
ABD’de 440 bin. Batı Almanya'da 140 bin, Ingiltere 
de 120 bin, Fransa’da 130 bin, ülkemizde 160 bin, 
dünya genelinde ise 13 milyon kişinin ölümüne ve 
çok daha fazla insanın da hasta ve ömür boyu sa 
kat kalmasına sebep olmaktadır.

'Bilindiği gibi, sigara 2 kategoride ele alınmaktadır.
1) Tiryakiler (aktif içiciler).
2) Duman altı olanlar (pasif içiciler).
Tiryakiler, bizzat içerek kendilerine zehirlerken, ka 

palı yerlerde içmekle de oradaki içmeyenlere çok de 
fa daha büyük boyutlu zararlar vermektedirler. Bu 2. 
gruba "Duman altı olanlar" yahut pasif içiciler is 
mi veriImektedir.

Bu durumda sigara 'ile mücadelenin de bu iki gru 
bu hedefleyecek farklı çizgilerde sürdürülmesi medbu 
riyeti aşikardır.

Biz bu dokümanda, bu 2 sınıf sigara mağduru 
başta olmak üzere, bütün zararl.lar konusunda Devlet 
sorumlularına, kanun yapıcılarına, eğitimcilerimize, res 
mi ve özel kurum ve yöneticilerine, almaları gerek 
li tedbirler hakkında da özlü açıklamalar vermeye 
çalıştık.

Bu çalışma 'ile Yeşilay’ın ulaşmak istediği hedefleri 
şöyiece özetleyebiliriz : .

1) Sigara içmedikleri halde kapalı yerlerde tiryakilerin 
verdiği zarara, en az onlar kadar hatta daha faz 
la ölçülerde iştirak eden milyonlarca ’en az 20 mil 
yon) vatandaşımızı bu zarardan büyük ölçüde kurlara 
cak olan ve şu anda veto edilmiş olduğu için

İLAN
72 NolugZeytin Tarım Satış Koop'den

Kooperatifimiz ortakları-1991/1992 zeytin kampanya 
sında zeytinden elde ettikleri zeytinyağını istedikleri 
takdirde Devlet Destekleme 'Kapsamında Tarîş’e satabî 
leceklerdiir.

Zeytinyağların: Tariş’e satmak isteyen ortaklarımızın 
daha fazla bilgi almak için Kooperatifimize müracaat 
etmeler? ‘ilan olunur.

72- Nolu Gemlik • • ı 
Zeytin Yarım Satış Kooperatifi

Türkiye Yeşilay. Cemiyeti
Genel Başkanı 

Selâhottip KAPTANAĞASI

TEDBÎRLER
T.B.M. Meclisinde bekleyen "Sigara Kanunu’’nun bir j 
an önce çıkarılmasına yardımcı olmak..

(Geçen yıl ABD’de bu yüzden hayatını kaybeden 
pasif içicinin miktarı en güvenilir habere göre 53 I
bindir.)

2) Pasif İçicilere gördükleri zararların boyutları hâk 
kında bilgi vererek, kendilerini ve yakınlarını koruma 
şuuruna sahip kılmak.

3) Yine aynı istikamette kendilerine önce yasal 
(Anayasa Md. .56,58) sonra da milli ve Vicdanı görev ı 
ler düşen bütün resmi ve özel kuramların sorumlu 
(arını uyarmak.

4) Aktif içiciler tıbbî ekonomik ve sosyal açıdan 
görecekleri zararların akıl almak boyutlarını anlatmak

5) Aktif içicilere denenmiş yöntemler sunarak onla 
rın kurtuluşlarına yardımcı olmafc’

6) Bu tehlikelerin ortaya korimasıyla henüz bu za 
rarîılara bulaşmamış olanları ikaz etmek, keza bu 
yolda eğitimcilerimize, anne ve babalara düşen görev 
ve sorumlulukların; anlatmak.

7) İnsanlığın ve ülkemizin geleceğini büyük ölçülerde 
tehd'it eden, sigara dahil, bütün uyuşturucularla müca 
dele devleti bütün üniteleri ' ile1 ‘örgariize ederek, ' ger 
çekten tesirli'' ve başarılı bir sonuca ulaştıracakBaşba 
kanlığa bağlı "Uyuşturucularla Mücadele" Müşteşarlığı" 
nın kurulmasına yardımcı- olmak . ve bu yolla, başta 
anayasa Md. 56,58 olmak üzere, ilgili mevzuata işlerlik 
kazandırmak.

8) Sözlü ve yazılı basınımıza ve değerli mensupla 
■rina yine bu konularda düşen çok önemli görevleri 
ni ■ hatırlatmak.

HAFTANIN FIKRASI , .
RADYO 1

Bir diktatörlükte özel bir devlet görevlisi köylere 
giderek herkesin bir radyo edinmesini sağlamağa uğ 
raşıyordu. Köylülerden biri sordu :

"Bu radyoların ne yararı olacak efendim?"
"Başkentte sayın Başkanımızm söylediklerinizi bura

. dan işiteceksiniz?"
köylüler bir süre aralarında fısıldaşırlar. Neden son 

ra aralarından biri ' sorar :
. r "Peki. ıtiizjmi burada konuştuklarımız da başkentten 
duyulacak mı?”

-|—_l ,-U—T ?wr-r» . IHI' 1 ■ "MT

Körfez
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi İlanlar Tek Sütün Om, 
icra ve Mahkeme İlanları Cm.
Zayi İlanları
Dernek Kongre İlanları 
Kooperatif Kongre ilanları

7.000 TL.
3.000 TL

25.000 TL
100.000 TL.
150.000 TL.

Tüzük İlanları (sayfa sayısı dikkate alınır.) 300.000

ABONE

Yıllık
Alt; Aylık

100.000 TL.
50.000 TL

Gazeteye gönderilen yazılar yaymfarte}p veya 
yayınlanmasın geri verilmez.
Gazetemiz basın ahlak ybeaRmd uymofla tööüK® r 
eder.

Sigara içerek sağlınızdan bir 
parçayı yitiriyorsunuz.

Bu Akşam Beraat Kandili
Bu akşam İslâm Aleminin kutsal gecelerinden Beraat 

Kandilidir.

Ramazan ayının müjdeleyicisıl olan Beraat Kandili nede 

nlyle müslümanlar sabaha kadar du'a edip Allah'tan İşle 

dikleri günahlar İçin af dileğinde bülynacaklar.
Tüm' okurlarımızın Kendilerini kutlarız.

S.S. Azot Mensupları 
Tüketim Koop. Bşk.lığından

Kooperatifimizin 14. olağan Genel Kurul toplantısı 
7 Mart 1992 Cumartesi günü saat 13.30 da Belediye Dü 
ğün Salonunda yapılacaktır.

Çoğunl'uk sağlanmadığı akdinde 14 gün sonra 21 Mart 

1992 Cumartesi ğünü aynı yer vç saatte yapılacaktır.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1—) Açılış ve saygı duruşu
2—) Divân teşkili
3—) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının okunma 

s) e.
5—) 1992 yılı bütçesinin görüşülerek karara bağlanmd 

ması
6—) Dilekler ve temenniler
7—) Kapanış

s © H 09 ®şiir köşesi
o acılar günü ertesinde

Yarım kalan şiirlerin
Unutulup giden sözcükleri gibi 
Koştur beni de ardmdan 
Ey uçurumların çiçeği

Bir ozan görürsen
.Taş köprülerden geçen kederle 
Çevir yolunu onun da: 
Ülkemin solgun güllerine

Ona bir . koku gün rengi 
Çoik eski bir hasret taşı 

Kİ umudumuz doldursun 
Kanayıp duran kalbini-

Dövmedir artık yüzümüze 
Demirin bıraktığı izler' 

Parmaklıklar ki göğüs kafesidir 
O acılar günü ertesindleAhmet Uysal

BİÇEM DERGİSİ Ocak sayısından alınmıştır.



18 ŞUBAT 1992 SALI Körfez SAYFA : 3

Soyulmadık Ev ve Dükkan Kalmadı

HIRSIZLAR İSTEDİĞİ YERİ SOYUYOR
Son günlerde ilçemizde bir çok ev ve işyeri meçhul 

hırsızlar tarafından soyuldu.
Geçtiğimiz hafta Salı günü hırsızlık olaylarına yeni 

leri eklendi. Homidiye Mahallesi Fırm Sokakta oturan bi 
diş hekiminin ayağının kırılması sonucu hastaneye yat 
masından sonra refakatçıhk yapan eşinin de evden ay 
rılmasın; kollayan hırsızlar, kapıyı kırarak içeri girdile 
Evdeki ziynet eşyalarını çalan hırsızlar kayıplara karıştı 
Ev sahibinin hastaneden dönmesiyle olay ortaya çıktı ve 
Emniyete ■bildirildi. Aiynt gün ilçemizde beş evin daha so

DYP ve ANAP Gençlik
DİNÇİN AÇIKLAMASI

ANAP Gençlik Komisyonu Başkanı Mehmet Dinç'te 
DYP Gençlik 'Komitesi Başkanı Utguan'ın açıklamalarına 
yanıt vererek, "Saytn Utguan'ın olayları takip etmediği 
ortada. Biz ANAP olarak ülke çapında laf üretme, İş 
üret, kampanyasını başlattık. Onlar İş değil sürekli 
laf üretiyorlar. Bu 'kötü alışkanlığı Gemlik «İlçe Başka 
nına kadar ulaşması hayret edici bir şey. 90 günlük 

'iktidarlarında memur ve bürokrat amirlerin tayinlerin 
den başka birşeyle uğraşmadılar. Kendi yand'aşı sana 
yicilerin vengi borçlarım af etmek içsin mücadele ver 
diler" dedi.

Reklam yapmağa ihtiyaç; olmadığ'nı da söyleyen 
Dinç, "yapılan her yararlı iş muhtaç insanlar içindir. 
Sayın Utguan beni örnek alıp yararlı şeyler yapmağa 

çalışırsa kazançlı çıkar. Sonra unutmasın, ANAP ik 

tidardayken bu tür yararlı hizmetleri bizimle birlikte 
partimizde yapıyordu. İktidar değişince o da değişti" 

şeklinde konuştu.

‘‘Uygarlıklar Ülkesi Türkiye” konulu kompozisyon yarışması
ANKARA (BYE) Küttür Bakanlığı Eğitim Dairesi Baş Şubat ayı sonuna kadar bütün okullara ulaştırılacak' 

kanlı’nca "UYGARLIKLAR ÜLKESİ TÜRKİYE" konulu bir yon, üçüncüye 1[ milyoni SU man«!y^ 730>g i 
kompozisyon yarışması düzenlendi. bin lira ödül verilecek.

yuldüğu öğreildi.
Bir şebeke olduğu sanılan hırsızlar, bayanların paza 

veya evden başka bir iş için çıkmalarını bekliyorlar daha 
sonra kapıyı kırarak sanatlarını icra ediyorlar.

Öte yndan geçtiğimiz hafta Yeni Çarşıda yine meç. | 
hul hırsızların birçok işyerine girerek para ve kıymetli e | 
eşya aradığı öğrenildi. Çarşı esnafı işyerlerini korumak I 
için kendi güvenlik sistemini kurmayı düşündüklerini en | 
azından bir bekçi tutacaklarını söylediler.

TÜGSAŞ'ın Gürültüsü
..edeniyle çıkan tiz ses büyük gürültü çıkartıyordu. Ga 
çeleri başlayan başlayan temizleme çalışmaları sırasın 
da ilçenin Manastır, K.Kumla, Karacaali ve Narh köy 
lerlnde halkın uykuları kaçıyordu.

HAVAALANI GİBİ
İngiliz kEL'LÖG Firması tarafından montajı yapılan 

ve kontrolü gerçekleştirilen Gemlik Gübre Fabrikası 
Amonyak Tesislerinin Mart ayında üretime başlayacağı 
bir süre önce açıklanmıştı. Bu nedenle çalışmaların 
yoğunlaştığın; belirten ilgililer, üretime geçmeden önce 
sistemin borularında bulunan çapakların basınçla temiz 
lenmesi gerektiğini belirterek, "Başka türlü temizleme 
olanağımız ydktu" dediler.

Kaymakam Coşkun Ertürk ise Fabrika yetkililerini 
uyardıklarını, sesin cumartesi günü kesimesinin sağlan 
dığmı söyledi.

Amonyak Fabrikasından çıkan basınçlı buhar sesinin 
ilçenin yakınında bir havaalanı olduğu izlenimini 'be 
lirten jlçe Halkı,. "Bir kamu kuruluşunun halkın sinir 
sistemigi bozacak: türden boru temizlemesi dünyanın 
hiç bir yerinde yoktur. İngiliz'ler'acaba kendi, ülkele 
rinde temizliği böylemi yapıyorlar" şeklinde konuştular.

ANAP‘lı kadınların çayı r 
coşkulu geçti

ANAP Kadın Komisyonu Dayanışma Çayı düzenledi. İl 
ginin yoğun olduğu Çayda ANAP'h hanımlar 4 saat bo* 
yunca gönüllerince eğlendiler.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü Bursa AFS Tesislerinde 
düzenlenen çayda 4000'e yakın ANAP'I; bayan blraraya 
geldi. ANAP Bursa Milletvekilleri Feridun Pehlivan veM 
Mehmet Gedik'in de bulunduğu günde konuşan Gedik, 
kadınların politikada erkeklerin çok gersinde kaldıklarını 
bu durumu düzeltmeğe çatışıklarını söyledi.

ANAP'h Kadınların Çay'ına milletvekilleri yanında ilçe 

Başkanı Nurettin Avc, eski İlçe Başkanı ve milletvekili 
adayı Esat Coşkun da hazır bulundu.

Güneydoğudan Çığ
^felaketine yardım çağrısı

GÜNDAY, "FELAKET BÜTÜN MİLLETİMİZİ, MEMLE 
KETİMİZİ, HER ESNAF VE SANATKARIMIZ AZ, ÇÖK 

DEMEDEN İMKANLARI ÖLÇÜSÜNDE BU ÇARESİZ 
İNSANLARA YARDIM ETMELİDİR" DEDİ.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Ge 

nel Başkanı Derviş Günday, Milli Dayanışmanın zor 

günlerde önemli olduğunu vurgulayarak, “Vatandaşları 

mız birlik ve beraberlik duygularının güçlü olduğunu 

bu zor günlerde göstermelidir” dedi.

Günd'ay, "Esnaf v© Sanatkar camiasının bu daya 

nışma ve beraberlik duygusunun en önemli kesimle 
rinden birini oluşturduğunu" belirterek, "3 milyon 

esnaf ve sanatkarımızı az çok demeden çığ altında 

yaşamlarını yitiren ve geride kalan insanlarımıza yar 

dıma çağırıyorum” dedi.

DEFTERDARLIKLA ANLAŞMALI

MATBAACILIK > '
Ramazan imsakiye çeşitlerimiz gelmiştir

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve

Her Türlü
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

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

* PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
* ADİSYON
* SEVK İRSALİYESİ
* TAŞIMA IRSALYESI
* MÜSTAHSİL MAKBUZU
* GİDER MAKBUZU
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TEŞEKKÜR
Ani rahatsızlığım dolayısıyla ilk tıbbi müdaheleyi yapan 

Sayın Doktor
Aziz Ataoğuz’a

Gemlik Devlet Hastanesi Baştabibi Sayın
Op. Dr. Ali Muhsin Sözer’e

gerek hastanede gerekse evimde bakımım süresince 
beni yalnız bırakmayan vefakar arkadaşlarıma ve beni 
hatırlayan Gemlik Körfez Gazetesi sahibi ve mensupları
na en derin saygılarımı sunar, mutluluklar dilerim.

AHMET ÇETEREZ

♦ OLAY ■» SABAH
'» BURSA HAKİMİYET
♦ MİLLİYET •» CUMHURİYET
* HÜRRİYET GAZETELERİNDE

ilan ve reklarmız için bizi 
arayın

KÖRFEZ REKLAM
TLF : FAKS 14223 - 11797

Zeytim Üreticisine
deniylel özelîlikle Erdek, Edindik 've Marmara adası 
yörelerindeki zeytinlerin ağır hasar gördüğünü v© "sof 
ralrk zeytin" olarak değerlendirilemeyecek hale geldiğini 
belirtti.

Köse, şunları kaydetti :
"Bakanlığımız bu durum karşısında üreticinin zarar 

mn en aza indirilmesini ön görmüş ve TARİŞ'e! zeytin 
yağlarını da alma görevi vermiştir. TARİŞ bu bölge 
lere ekipler1 göndererek alırriiara başlamıştır.

Bakanlığımız bu uygulamayla hem yöre üreticimizin 
zararını önemli ölçüde giderecek hem de TARİŞ'in yak 
laşık 500 ton iyi nitelikte zeytinyağı almasını sağla 
yaca'ktır. (A.A.)

Balıkçının Feci Şekilde
FECİ SON

Saat 11.45 sıralarında Armutlu Dere ağzına giren tek 
neyi durdurmak için-motora eğilen Kemal Beşlerin boy' 
nunda bulunan 1 metre uzunluğundaki yün atkının sar 
kan ucu, Lombardini marka motorun volanttma sardı. 
Yüksek devirde dönen motor, yaşlı balıkçının boynunu 
kırarak boğulup ölümüne neden oldu. Birlikte balığa 
çıktıkları Sabrı Diker, arkadaşının gözleri önünde feci 
şekilde ölümüyle şoka girdi.

Olayın şokundan çıkan tabelacı Sabrj Diker, kazayı 
şöyle anlattı, "Sabah Kemal ağabey ile saat 09.00 sıra 
larında dereye gidip motoru çalıştırmağa uğraştık. Mo 
tor zor zor çalıştı. Bir gece önce denize ağlar; topla 
yıp kısmetimizi bulacaktık. Ağlarda yengeç ve tek tük 
balıktan başka birşey olmayınca Ahmetgözü mevkine 
gidip ağları yeniden denize bıraktık. Armutlu’ya konuşa 
konuşa dönüyorduk. Dere ağzından girerken 
motorun yantarafında bulunan "istop” düğmesine bas 
mak jçin ayağa kalktı. Eğilmesiyle birlikte kaşkolü vo 
lanta sarıldı. Biranda koca adam motorun üzerine düş 
tü. Kulağından kan gelmeğe başladı. Motor da durdu. 
Etrafta kimse yoktu. En yakında Su Ürünleri Koopera 
tifi vardı. Bağırdım yardım istedim. »Ama İş işten geç 
mişti. Oğlu Haşan gelip babasının boylundaki atkıy. 
çıkardı ve durumu jandarmaya bildirdik. Olayın etkisini 
üzerimden atamıyorum."

Uzun zamandan beri yanhz yaşayan Kemal Beşlerin 
ölümü beldede üzüntü yarattı./ Gemlik Cumhuriyet Sav 
cılığı kaza ile ilgili olaya el koydu.

^Üreticiler para bekliyor
Gemlik Kooperatifine© -20,2T,22 ■ Ardlik günü alman T 

milyon 500 bin kilo zeytine karşılık, 2 milyar 500 bin 
-lira ödenek geldi-Üreticilere kooperatifin 10 milyar 
lira daha borcu;',yar.

GÜBRE DAĞITILACAK

Marmara Birlik Zeytin Kooperatifi yetkilileri, bu yıl 
kooperatif ortaklarına kredili gübre dağıtılacağını belir 
tlrlerken, "Birlik Genel Müdürlüğünce gerekli girişimler 
yapıldı. Önümüzdeki günlerde kooperatifimiz© ürün ve 
ren ortaklarımıza bu yıl da gübre dağıtacağız" dedi 
ler.

Sayın GEMLÎKTiler

EMRE KUNDURA
7ÜM KÖSELE VE DE KIŞLIK KUNDURA 

ÇEŞİTLERİNİ YENİLEMİŞTİR.
ÖNCEKİ VE SERİ SONU ÇEŞİTLERİNİ

YARI FlATINA SATMAKTADIR

EMRE KUNDURAYA UĞRAYIP GÖRMENİZ 
MENFAATİNİZ İCABIDIR. EMRE KUNDURA ŞIK ZARİF 

VE ELEGANS DEMEKTİR.

KALİTEDE GÜVENCE EMRE KUNDURA

EMRE KUNDURA PAZAR CADDESİ’NDE

TBL : 14114 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
istiklal Od. Fırın 3k. (Zlreet Bankası karşı aralığı)

Gemlikliler Müjde

Seçkin firmaların ürünle- i 
riyle hizmetinizdeyiz

ÇATAK GİYİM
Sizin Mağazanız

Ali Çatak ve Oğulları
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sok. ;
Otel Umurbey Alt* Tel : 12076 GEMLİK

îngilİKce öğrenmek 
İsteyenlere Müjde

MEB TAVSİYELİ AFS

EĞİTİM HİZMETLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRENİM PROGRAM 

KAYITLARINA BAŞLANDI. İLGİLENENLERİN 

KAYITLARINI YAPTIRMALARI GEREKMEKTEDİR

MÜRACAAT : AFS EĞİTİM HİZMETLERİ 
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ,

Demirsubaşı M ah. Tahıl Sok. No. 1/3 GEMLİK 
( Halk Kütüphanesi Arkaeı ) »

DYP‘li kadınlar yardım
attığını, kötü1 günlerde' onla 
ra yaçdımcı olmanın bir va 
tandaşlfk görevi olduğunu 
belirterek! şunfarjı söyledi :

"Bir süre önce Güneydo 
ğudg meydana gelen yüzler 
ce Kişinin öldüğü çığ fela 
ketinde, evini barkını kaybe 
eden vatandaşlarımıza ıgiiye 
cek ve ilaç toplama kam1 
panyaşı başlatmaya karar 
verdik. Vatandaşlarımız yar 
dunlarını EKMESAN Ekmek 
fabrikası üstündeki İlçe Bl 
nasına, Belediye pasajında

Yeni Liman
şehir içi trafiği rahatlaya 
cak.

Her gün, yüzlerce ton ma 
lın yüklendikten sonra TIR 
larla ilçenin içinden taşını 
iması, bu sırada bir ikaza öl 
ması tedirginliğiyle yaşmayan 
ilçe halkının sıkıntıları gide 
rllmiş oialak.

Gemlik Kaymakamı Coş 
kun Ertürk, özel Umanın tam

bulunan Sevim Bebeye' vere 
bilirler."

Kampanyanın Şubat ayı 
sonuna kadar süreceğini be 
■lirten DYP Kadın Komisyo 
nu Başkanı Sevim Koçde 
mir, herşeyden evvel doğu 
Ğa yaşayan Jvatantijaşlö 

rında bizim kardeşimiz oldu 
ğunu ne kadar çok yardım 
yapılırsa o kadar çok vatan 
daşımızın bu yardımlardan 
faydalanacağını unutma 
ması gerektiğini söyledi.

Trafiği
teşekküllü olarak hizmete 
girmesinden sonra Gemlik 
Körfezine gelen gemilerin 
ilçedeki iske’eye değil, özel 
limana yanaştınlacağınt 
belirterek, “tehlikeli olan Vfll 
ilçe trafiğini aksatan TIR'la 
rın sıkıntısından! tüm ilçe 
halkı kurtulmuş olacaktır" 

dedi.

KAYIP

Afyon İlinin Sincanlı Kazasından almış olduğum Nü 

fuz cüzdanımı kaybettim.. Hükümsüzdür.

MevKit ÜNAL



Soğuklar karla beraber yeniden geldi

İlçede okullar 2 gün tatil edildi
Havaların ısınmasıyla ar 

İrk bitti sanılan soğuklar a 
ralıksız yağan karla beraber 
yeniden geldi. Yoğun kar ya 
ğışı nedeniyle İlçede okullar 
iki gün tatil ediloi.

Geçtiğimiz hafta cumarta 
si günü başlayan ve üç 
gün boyunca aralıksız ya 
ğarak her tarafın beyaz bir 
çarşaf gibi kaplanmasına

Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası Meslek Komite üyeleri belirlenecek

OdoMo Seçim
Heyecanı Başladı

• TİCARET BORSASI İLE TİCARET VE SANAYİ ODASI NIN MESLEK KOMİTELERİNİN YENİ ÜYELERİNİ BELİR 
LEYECEK SECİMLER 2 MART 1992 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK. SEÇİLENLER ODALARIN YÖNETİM KU 
RULLARINI VE MECLİS ÜYELERİNİ BELİRLEYECEK. BU hlEDENLE YOĞUN KULİS BAŞLADI.

Gemlik Ticaret ve Sana 
yı Odası ile Ticaret Borsa 
sının yapılacak Meslek Ko 
ımite seçimleri nedeniyle O 
da üyelerinde seçim heyaca 
r.ı sardı.

2 Mart 1992 pazartesi gü

nü. Odaların Salonlarında 
gizli oy açık sayımla yapıla 
cak olan Meslek Komite se 
çimleri nedeniyle meslek 
grupların; belirten listeleri 
askıya çıkarılıyor. Çarşamba 
perşembe ve cuma günleri

askıda kalacak olan Üstele 
re, aynı günlerde ilçe Se? 
çim Kuruluna itiraz yapılabl 
lecek.

Odaların yönetim kurulla 
rırın belirlenmesinde oy 
hakkına sahip olacak komi

te üyelerinin seçilmesi için 
yoğun kulis çalışmaları baş 
tadı.

Bu yıl yapılacak Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim 
kurulu seçimlerinde iki liste 
nin çekişmesi bekleniyor)

Danış Ekim’in 
Eşi Öldü

İlçemizffrı tanınmış ısima 
kırından Danış Ekim’in eşi 
İsmet Ekim geçirdiği kalp 
krizi sonucu öldü.

Eski Belediye Başkanlan 
mızdan ve Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanlarındah 
Danış Ekim’in eşi otan is 
met Ekim, geçtiğimiz hafta 
çarşamba akşamı, Kayhan’ 
Mahallesi 1 /nolu caddedeki 
evlerindi geçirdiği şiddetli 
kalp krizi sonucu yaşama 
gözlerini yumdu.

İlçemizin {tanınmış şahsi 
yetierinden olan avukat Teo 
man Ekim ve eczacı Şükrü 
Ekim’in anneleri olan İsmet 
Ekim, perşembe günü ikindi 
namazından sonra çarşı (çh 
miinden alınan cenazesi Üçe 
mezarlığına defnedildi.

İlk Toplantıyı 3 Mart ta yapacaklar

ilçe Meclisi Oluştu
Başbakanlığın genelge 

si (üzerine oluşturulan ve 
Danışma Meclisi niteliğini 
taşıyan "İlçe4 Meclisi ilk top 
lantısını 3 Mart sah günü 
yapacak.

Kız Meslek Lisesi Salo 
nunda Kaymakam Coşkun

Ertürk Başkanlığında topla 
nacak olan İlçe Meclisi ilik 
toplantısını gündemsiz yapa 
cak. Toplantıya Belediye 
Başka nları, İl (Genel Meclis 
üyeleri, Belediye Meclis üye 
leri, Daire Müdürleri, Köy 
ve mahalle muhtarları, siya

si parti temsilcileri, İlce Mec 
lisj[ üyesi olarak katılacaklar.

Toplumsal katılımın sağla 
nacağı İlçe Meclisi toplantı 
sır.da, ilçenin sorunları gö 
rüşüllüp ilgili birimlere) tav 
siye kararlan alacak-

YAKIN ARKADAŞI TOPRAĞA VERİLİŞİNDE FENALAŞTI

SADİ ERTüR*ü DE 
KAYBETTİK

Gemlik Rotaıy Kulübü Başkanı ve seki Belediye Baş 
kanvekili Diş (Doktoru Sadi Ertür (62) arkadaşının ce 
naze töreninde fenalaştı. Gemlik Devlet Hastanesine 
kaldırılan Ertür, kalp krizinden yaşama gözlerini yumdu.

Geçen dönem Belediye Başkan vekilliği ve encümen- 
üyeliği ide yapan Diş Doktoru Sadi Ertür, dün kanser 
den ölen yakın arkadaşı doktor Mustafa Karbay’ın top 
rağa verilmesi sırasında fenalaştı. |Ertür'e mezarlıkta 
ilk müdahaleyi Gemlik Devlet Hastanesi Baştabibi AİT 
Sözer tarafından yapıldı. Sadi Ertür, daha sonra acil 
olarak hastaneye kaldırıldı. Gemlik Devlet Hastanesinin 
beş doktorunun çabalarına karşın kurtarılamadı.

Gemlîk’in er. eski diş tabiplerind&n olan Sadi Ertür, 
İstanbul Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olduktan 
sonra Gemlik'te muayene iaçarak çalışmaya başladı. U 
zun yıllar SSK sözleşmeli diş doktorluğu yaptı. 1984 
yılından sonra 'ANAP'tan belediye meclis üyesi seçil 
di. (Belediye Başkanvekilliği ve encümen görevlerinde 
bulundu. 1991 /92 dönem Rotary Kulübü Başkanlığını yü 
Tütüyordu. Sadi Ertür iki oğluyla birlikte akaryakıt 
istasyonu açarak, petrolcülükte yapıyordu. Ertürk’ün ani 
ölümü Gemlik'te büyük üzüntü yarattı. Ertür, bugün çar 
şı Caminde öğle namazından sonra ilçe mezarlığında 
toprağa verilecek.

Yeni TV Kanalı için yardım kampanyası başlatıldı -

SHOV TV DENEMEDE

7 kişi hafif yaralandı 

Belediye 
Otobüsü kaza 
yaptı

Bursa Gemlik seferini ya 
pan Belediye otobüsü, aşın 
hız İre dikkatsizlik sonucu 
buzla kaplı yolda takla ata 
rak ters döndü. Kazada 3 
ü çocuk olmak üzere 7 kişi 
hafif yaralandı}.

Geçtiğimiz hafta cumarte 
si günü meydana gelen ka 
zada, Rafet Erkrnan yönetl 
m'ndekl 16 ZC 247. plakalı 
Belediye otobüsü Dürdane 
köyü yakınlarında sürücü 
nün buzlu yolda aniden fre 
ne basması sonucu kaydı. 
Otobüs refüj demirlerine 
çarptıktan sonra iki takla 
atarak ters döndü.

Bursa Gemlik karayolu 
nun iki saat boyunca trafi 
ğe kapanmasına yolaçan 
kazada, Esalet Zengin (49), 
Fatma Yaka|(3Q), Mete ve

Dev. Sayfa 3'te

Yeni bağlanan aktarıcı1 
ile yakında gösterime gire 
cek olan Shov TV. yayın 
lan ilçede net olarak izle 
’niyor. Yeni TV. kanallar) 
nın da Gemlik'ten izlenebil 
mesi için yardım kampanya 
sı başlatıldı.

ilçe Kaymakamı ve TV, 
çanak 'komitesi Başkanı 
Coşkun Ertürk, gazetemize 
yaptığı açıklamada, Star 1. 
çanağının ilçeye kazandırıl 
ması için başlatılan kampan 
ya sırasında toplanan yar 
dunlardan artan paralarla 
alınan yeni cihazlarla test 
yayınları yapan Shov Tv.’nln 
ilçeden net olarak izlenebil 
meşini sağladıklarını belirte 
nek şunları söyledi :

"Mart ayından sonra Ana

yasada yapılacak değişiklik 
le özel TV.’ler yaygınlaşa 
cak. İlçe halkının bu yayın 
lordan yararlanması için 
yardım kampanyası başlat 
tık. AKBANK Gemlik Şube 
sinde 919T.8 no|lu hesap 
açtırldhk. Buraya yatırılacak 
yordimlan ne kadar çok ve 
çabuk olursa, yeni yayınları 
Gemlik’lilerir. iziemel olana 
ğı olacak. Bir kanal yayını 
nın yaklaşık masıpfı 20,25 
milyon lira.’’

Kaymakam Coşkun Ertürk 
açıklamasında yansıtıcı 
dan Tv. 2, Star ve Shov 
Tv.’nln verildiğini, yardımla 
rin erken toplanması duru 
munda Tele 10 yayınını da 
Gemlik'lilere İzletecekle 
rini söyledi.

Sendika 2 milyon 200 bin lira istiyor
Umurbey Belediyesi
Sendika ile Anlaşamıyor

Umurbey Belediyesi ile 
Belediye İş Sendikası ara 
sır.da başlayan toplu sözleş 
melerde parasal konularda 
anlaşmazlık ortaya çıktı.

Umubey Belediye Başka 
nı Pars Dönmez, Belediyede 
çalışan 10 ’ukadrolu 17 iş 
çiye ortala 700 bin

lira civarında maaş verildiği 
ni Sendikanın ise gıda yar 
dimi, ikramiyeleri, giyim ve 
mesailer dışında ortalama 
her işçi için 2 milyon 200 
biri ‘lira Istediğiinl be 
Örterek şunları söyledi :

Dev. Sayfa 3’te

Doktor 
Mustafa 
Karbay Öldü

Gemliklin ilk Hükümet 
Doktorlarından Mustafa Kar 
bay, yakalandığı amansız 
hastalıktan kurtulamıya 
rak öldü.

195Ö yılında ilçemize Hü 
kümet Doktoru olarak atan 
diktan sonra uzun yıllar bu 
görevi sürdüren Mustafa 
Karbay, 1981 yılında Amas 
ya Sağlık Müdürlüğüne a 
tandı. Buradan emekli olan 
Karlbay, ilçemize yerleşti. 
DYP Yönetim Kurulu üyesi 
Nezih Karbay ve Ticaret 
Borsası Genel Sekreteri Me 
lih Karbay’ın babalan olan 
Dr. Mustafa Karbay, dün 
ikindi namazından sonra 
Gemiik'tel toprağa verildi.

Mustafa Karbay’ın beynin 
de tümör belirlenmiş, bir 
süre önce yapılan ameliyat 
tan sonuç alınamamıştı.

Çarşı 
Ortasında 
Silahla 
Yakalandı

Yılmaz Sezer (48) adlı şa 
his çarşı ortasında silahla 
gezerken şüphe üzerine üs 
tünde arama yapan Emni

Dev. Sayfa 3’te

DAĞITIMDAN GELDİ ARKADAŞINI VURDU..

KAZA KURŞUNU 
ÖLÜM GETİRDİ
• KONYA'DA ASKERLİĞİNİ YAPARKEN DAĞITIM İÇİN 

İZNE GELEN AHMET ÇAKICI CUMA AKŞAMI RIFAT 
MİNARE ÇİFTLİĞİ YAKINLARINDA ARKADAŞI MEN 
DERES ÇALAR'LA SİLAH TALİMİ YAPACAĞI SiRÂDA 
PATLAMAYA HAZIR HALDEKİ SİLAHIN (PATLAMASI 
SONUCU MENDERES ÇALAR AĞIR YARALANARAK 
ÖLDÜ.

Askerden izinli olarak gelen Ahmet Çakıcı (21) adlı 
er yakın arkadaşı Osman Menderes Çalar ile silah atı 
şı için gittigi Rıfat Minare çiftliği yakınlarında kaza kur 
şunu ile arkadaşını vurarak ölümüne neden oldu. j

Olay geçtiğimiz hdfta.cuma -günü saat 18.30 sıraların 4 
da Hamidiye Mahallesi Rifat Minare çiftliği yakınlariRda _i| 
kendisine ait 7.65 çapında ruhsatsız -silahla atış i 
yapmaya giden Osman Menderes Çalar, arkadaşının ağ 
zında mermi bulunan -ve atışa hazır silahın tetiğine ka 
zayla dokunması sonucu can verdi.

Konya’da askerlik yaparken dağıtım olduğu Balıkesir 
deki birliğine 3 gün sonra döneceği öğrenilen Ahmet 
Çakıcı her zaman beraber dolaştığı ve yakın arkadaşı 
olduğu öğrenilen Osmön Menderes Çalar’ı vurduktan

Devamı Sayfa 3'te .

TAŞI GEDİĞİNE -

İLERİ...
KADIN BAKANA TAKTILAR 
ÇIRASINI YAKTILAR...
DEDİLER, GEL BERİ, GEL BERİ
ADIN, İLERİ
DAVRANIŞIN ÇOK İLKEL
OLAMAZSIN ÖNDE, İLERİ 
KAL GERİ, KAL GERİ...

inan Tamer
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BAŞSAĞLIĞI
Kulübümüzün dönem başkanı, seçkin insan 

Dis Hekimi

SADİ ERTÜR
24 Şubat 1992 Cumartesi günü hakkın rahmetine 

kavuşmuştur.
Anısı önünde saygıyla eğiliyor, yakınlarına ve 

Rotary topluluğuna başsağlığı diliyoruz.

GEMLİK ROTARY KULÜBÜ

Başsağlığı
DEĞERLİ BÜYÜĞÜM, SAYGIDEĞER AĞABEYİM, 

DAVA ARKADAŞIM DİŞ JHEKİMİ

Sadi Ertür’lin
ÖLÜMLERİNİ ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK.

İle öğrendim. F; 10

MERHUMA TANRI'DAN RAHMET, KEDERLİ 
AİLESİNE DE BAŞSAĞLIĞI DİLEYEREK ACILARINI 

PAYLAŞIRIM.

ESAT COŞKUN
|

I

Başsağlığı
Gemlik’in tanınmış simalarından. Diş Hekimi

SADİ ERTÜR'ü
Kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz
Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve kederli 

ailesine başsalığı dileriz.

DYP Gemlik ilçe 
Yönetim Kurulu Adına 
Bşk. Abdullah Yenice

Başsağlığı
Partimiz yönetim kurulu üyesi Nezih Karbay'ın babası 

Sayın Doktor

MUSTAFA K.ARBAYI
Kaybetmenin derin üzüntüsü iiçindeyiz.
Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve kederli 

ailesine başsağlığı dileriz.

DYP Gemlik ilçe 
Yönetim Kurulu Adına 
Bşk. Abdullah Yenice

Başsağlığı
İLÇEMİZİN YETİŞTİRDİĞİ SEÇKİN ŞAHSİYETLER, 

DEĞERLİ BÜYÜKLERİMİZ, SAYGIDEĞER HANFENDİ

VE AĞABEYLERİMİZ

İsmet Ekim
Dr. Mustafa Karbay ile
Sadi Ertür’ün

ÖLÜMÜNÜ ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİM.

MERHUME VE MERHUMLARA ALLAHTAN RAHMET,
KEDERLİ AİLELERİNE VE YAKINLARINA

BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

MUSTAFA TOSUN — AHMET ŞENOL |

Başsağlığı
İLÇEMİZİN YETİŞTİRDİĞİ SEÇKİN 

İNSANLAR,

İsmet Ekim
Dr. Mustafa Karbay ve 
Diş Hek. Sadi Ertür’ün

ANİ ÖLÜMLERİ NEDENİYLE MERHUME VE 
MERHUMLARA ALLAHTAN RAHMET, KEDERLİ 

AİLELERİNE DE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

HÜSEYİN GÜLER •— KADRİ GÜLER

Başsağlığı
GEMLİKİMİZİN YETİŞTİRDİĞİ SEÇKİN ve HANİME 

FENDİ İNSAN,

İsmet Ekimin
ANİ ÖLÜMÜNÜ BÜYÜK ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİK.

MERHUMEYE ALLAH'TAN RAHMET DİLER, KEDERLİ 
AİLESİNİN ACILARINI PAYLAŞIR. BAŞSAĞLIĞI Dİ 
LERİZ.

İSMAİL - OSMAN EMEÇ 
Uludağ Süthanesi

BAŞSAĞLIĞI
DEĞERLİ BÜYÜĞÜMÜZ DANIŞ EKİMİN EŞİ

İSMET EKİM
HANIMIN VEFATINI ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENMİŞ

BULUNUYORUZ.
MERHUMA RAHMET, KEDERLİ AİLESİNE VE
YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

GEMLİK
DSP YÖN. KUR. ADINA

KEMAL YEŞİLipAL

Sayın GEMLİK’liler

EMRE KUNDURA
TÜM KÖSELE VE DE KIŞLIK KUNDURA 

ÇEŞİTLERİNİ YENİLEMİŞTİR.
ÖNCEKİ VE SERİ SONU ÇEŞİTLERİNİ 

YARİ FİATINA SATMAKTADIR

EMRE KUNDURAYA UĞRAYIP GÖRMENİZ 
MENFAATİNİZ İCABIDIR. EMRE KUNDURA ŞIK ZARİF 

VE ELEGANS DEMEKTİR.

KALİTEDE GÜVENCE EMRE KUNDURA

EMRE KUNDURA PAZAR CADDESİ'NDC

TEL : 14114 GEMLİK

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum Nüfus 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Aykut KAYAN

KAYIP

Gemlik Trafik Müdürlüğünden aldığım 16 ZA 779 pta 
kalı aracımın ruhsatmı, SSK kartı ve' Nüfus cüzdanı 
ile anacıma ait sigorta poliçesini kaybettim.

Hükümsüzdür.

İsmail NALÇACI
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GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI MESLEK 
KOMİTESİ SEÇİMLERİ HAKKINDA DUYURU

5590 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren 3277 
sayılı kanunun ek 7. maddesi ve Tüzük hükümleri ge 
reğlnce Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komite 
ieri Seçimlerinde, seçime İştirak edecek üyelerin aşağı 
daki hususlara riayet etmesi ve gereğini yerine getir 
meleri önemle duyurulur.

GEMLİK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANI 
RİAYET EDİLMESİ VE GEREĞİNİN YAPILMASI 
İSTENEN HUSUSLAR :

1— Meslek Komite Seçimleri, Gemlik Ticaret ve Sa 
nayi Odasında yapılacaktır.

2— Seçim tarihi 2 Mart 1992 Pazartesi günüdür. Oy 
verme işlemi ayn; gün saat 9.00'da başlayacak ve saat 
17.00'de sona erecektir.

3— Seçim gizli oy açık sayım esasına göre yapıla 
çaktır.

4— Ticaret siciline ve Odaya kayıtlı her firma seçme 
i hakkına sahiptir. Ancak Ticaret ve Sanayi Odası kaydı, 

seçim tarihine göre iki yıldan eski olanların seçilebilme 
hakkı vardır.

5— Seçme ve seçilebilme hakkına haiz olanlarla, 
yalnız seçme hakkına haiz olan üyelere ait listeler ya 
sa gereğince 3 tam iş günü Oda içi ilan panosunda 
ilan edilecektir. (26.27.28) Şubat 1992 üyelerin listeleri 

i inceleyerek, seçmenlerin adları listelere yanlış veya mü 
ı kerrek yazılmış veya hiç yazılmamış veyahut seçim kah 
। kına haiz olmayanların yazılmış olduğuna dair ileri 
i sürecekleri itirazlarını ilan süresi içinde İlçe Seçim Ku 

rulu Başkanlığına yapmaları gerekmektedir.

6— Gerçek kişi firmalar adına yalnızca firma sahibi 
nin kendisi oy kullanabilecek, umumi vekaletname bu 
lunsa dahi başka biri firma sahibi adına oy kullanama 
yacOktır.

7— Tüzel kişilik sahibi kuruluşlar adına, bu kuruluşun 
statüsü gereğince temsil ve ilzam yetkisine sahip olan 
gerçek kişilerden yalnız biri oy kullanacaktır. Yasa ge 
reğince; bu gibi kişilerin 2 Şubat 1992, 2 Mart 1992 
tarihleri arasında Ticaret Sicili Memurluğundan alacak 
lar; Temsil İlzam Yetki Belgesi'ni oy kullanma sırasında 
Seçim Sandık Kuruluna ibraz etmeleri gerekmektedir.

8— Gerek gerçek ve gerekse tüzel kişi temsilcilerinin 
oy kullanırken hüviyetlerini tevsik edici bir belgenin 
Seçim Sar.drk Kuruluna biraz etmeleri gerekmektedir.

9— Seçimler sırasında Sandık Kurulu Başkanı veya 
üyelerine karşı işlenen suçlar, Devlet Memurlarına kar 
şı işlenmiş gibi cezalandırılacağından bu konuda gerek 
li hassasiyetin göstermesi gerekmektedir.'

KURTUL KÖYÜ AVCILAR DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin olağan Genel Kurul toplantısı 15 'Mart 
1992 Pazar günü Köy kahvehanesi üzerinde saat 20'de 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığında toplantı aynı yerde ve sa 
atte 22 Mart 1992 günü çoğunluk aranmadan yapılacak 
tır,

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1) Açılış ve yoklama ' I
2) Saygı duruşu ve divan seçimi
3) Çalışma ve denetçi raporunun okunması
4) Raporların görüşülüp aklanması
5) Yem yönetim ve denetim kurulları seçimi
6) Dilekler, temenniler
7) Kapanış.

DÜZELTME

Geçen haftaki sayımızda S.S. Azot Mensupları Tüke 

tim Kooperatifinin Kongre İlanında 4. madde yazılma 

mıştır. Düzeltiriz.

Madde 4— Yönetim ve denetleme kurullarının 

aklanması.

BAŞSAĞLIĞI
Gemlik Rortary Kulübü eski başkanlarından ve 1991-92 

dönemi Guvarnör Temsileisi Rotaryan Teoman Ekim9 in muh
terem annesi,

İSMET EKİM İN
vefatından derin üzüntü duyduk. Merhumeye Allah’tan rah
met, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

«EMLİK
ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ

BAŞSAĞLIĞI
Genel sekreterimiz Melih Karbay’ın değerli babası 

DR. MUSTAFA KARBAY1N 
ölümünden büyük üzüntü duyduk, kendisine Allahtan rahmet 
Karbay ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz?

; j GEMLİK i'.'

TİCARET BORSASI

Gemlik Manastır mevkiinde deniz kenarında S.S. Ma 
nastır Güzel Yalpı Kooperatifine ait tamamlanmamış 2 
adet Daire 1 Mart 1992 Pazar günü saat 14.00’de Koo 
peratifimizin yönetim odasında acık arttırma ile satıla 
lacaktır.

Üyelerimize ve isteklilere duyurulur. Satış şartlan 
aşağıdaki telefonlardan öğrenilebilir.

Müracaat : Ali KAYA
TEL : Ev. 12533 iş. 13595 GEMLİK

Teknik Elaman Alınacaktır
İşyerimize, kadrolu olarak askerliğini yapmış, tecrübe 

H, MAKİNA BAKIMCISI, ELEKTRİKÇİ, ELEKTRONİKÇİ 
alınacaktır.

Karşılıklı görüşme ile tesbit edilecek ücret tatminkar 
olacaktır.

ELSAN ELYAF A.Ş.
Göl yolu ORHANGAZİ

TEL : 13627,11372,11373’den Metin Bey

Kaza kurşunu ölüm getirdi
sonra sırtında hastaneye kadar taşıdığını, arkadaşının 
kurtulması İçin elinden geleni yaptığını ve olaydan ötü 
rü vicdan azabı çektiğini söyledi.

Arkadaşının kaza kurşununa hedef olan ve dalağ.n 
dan ald'ğı tek kurşun yarasıyla ağır yaralanarak Gemlik 
Devlet Hastanesine kaldırılarak hemen ameliyata alınan 
Osman Menderes Çalan, tüm çabalara karşın kurtar.la 
mayafak hayatını yitirdi.

Gemlik’ln sevilen gençlerinden olan Ahmet Çakıcı ve 
O. Menderes Çalan’ın başına gelen olay, tüm ilçede ü 
züntü yarattı. Olaydan sonra arkadaşının ölümüne se 
bep olan er Ahmet Çakıcı Askeri Mahkemede yargılan 
mak üzere İzmit’e götürüldü.

İlçede okullar 
yol açan öardan sonra ilçe 
ye bağlı 22 köyle ulaşım 
kesildi. Kötü hava koşullan 
nedeniyle ilce Sağlık Kurulu 
pazar günü Kaymakam Coş 
kun Ertürk başkanlığında 
toplanarak, ilçe merkezinde 
ki köy ve beldelerdeki İlk 
ve orta dereceli okulların 
çarşamba gününe değin ka 
ponmasına karar verdi.

Çarşı 
Ortasında
yet Müdürlüğü ekipleri tara 
fından ruhsatsız silahla *ya 
kalandı.

İlçede tornacılık yaparak 
geçimini sürdüren ve bir 
süre önce Umurbey belde 
sindeki Boks okulunda öğ 
retmenlik yapan Yılmaz Se 
zer, geçtiğimiz hafta çarşam 
ba günü Ahmet Dural Mey 
danında durumundan şüphe 
lenen polislerin üzerinde 
yaptığı arama sırasında 9-65 
mm çapında 38 kalivre 
SMİTH vvESÖN marka ruh 
satsız tabancayla yakalan 
dı. |

Gemlik Cumhuriyet Baş 
savcılığında sorgulaması 
yapılan Yılmaz Sezer daha 
sonra çıkarıldığı mahkeme 
ce tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.

Belediye Otobüsü Kaza Yaptı
Müge Sümer (4), Mehmet 
Özer (30), Hadiye Kurtuluş 
(59) ye Ufuk Çelik (9) yafa 
tandılar. Kazadan sonra yar 
dıma gelen vatandaşlar ya 
ralılar: çeşitli hastanelere!

götürdüler.
Kazada yafalananların td 

(Havilerinin yapıldığı ve du I 
ramlarının iyi olduğu bildiril 
di.

Armutlu Sağlık Ocağını Geliştirme ve 
Bölge Sağllk Sorunlarını Çözüm Arama 
Derneği

Derneğimizin yıllık olağan genel kural toplantısı 14 
Mart 1992 günü saat 19.00’da Mehtioğlu Kahvehanesin 
de yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığında toplantı bir hafta sonra ay 
nı yer ve saatte toplanacaktır. Üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurutu

GÜNDEM :
T—) Açılış v© Yoklama
2—) Saygı duruşu, divan oluşumu
3—) Yönetim ve Denetleme Kurullarının çalışma rapor 

farının okunması ve görüşülerek aklanması
4—) Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçilmesi 
5—) Dilek ve’ temenniler,
6—) Kapanış.

Umurbey Belediyesi
"Bizim bu paraları vermeye ekonomik gücümüz yok. 

Sendika isteklerinde katılığın; sürdürürse grev kaçınıl 
maz olur. Bizim teklifimiz işçilere yüzde yüz zam. U 
murbey’in Belediye bütçesi Sendikanın istediği artışı kal 
dıramaz."

Umurbey Belediyesi He’ Bielediye İş Sendikası arasın 
daki toplu iş görüşmelerine 10 Mart tarihinde yapıla 
cak oturumla devam edilecek.



SAHİBİ VE SORUMLU
MÜDÜRÜ : KADRİ GÜLER

YIL 19 SAYI : 946
Kuruluş Tarihi : 16 Haziran 1973

Gazetemiz Baeın Ahlak Yasasına Uyar.
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DİZGİ VE BASKI
Körfez Motbaacıiık ve Ambalaj Sanayi Tel : 11797 
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YÖNETİM MERKEZİ :
İstiklal Od. Günçay Pasajı Tel : 14223 GEMLİK
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VEFAT ve TEŞEKKÜR
Vodina eşrafından merhum Cemil Çipa ve merhume Fatma Çipa'nın kızları. Merhum Ali, Fikri, Kemal Çı- 

pa ile merhume Melek Güner, Muazzez özyücel'in kardeşleri, Etem Çipa'nın ablası, Raife, Nuri, Ayda. Şule,Ali 
Idil Kumla ile Erdoğan Onur'un yeğenleri. Ziya özyücel ve Ayfer Yalçındağ'ın teyzeleri. Temel, Ahrret, Füsun 
Feyza, Aysun, Fatoş ve Nursun Çipa'nın Halaları; Tuna, Hüseyin, Zeynep Danış, Kutat, Tınaz, İpek, ve Sümer'in 
sevgili Anneanne ve Babaanneleri;

Nazmiye ve Pınar Ekim'in kayınvaldeleri

Teoman, Tülin ve Şükrü Ekim’in biricik anneleri

DANIŞ EKİM’in 55 yıllık fedakar ve vefakar sevgili eşi

1 İSMET ” EKİM’İn
19 Şubat 1992 günü ani vefatından duyduğumuz derin acıyı faizlerle paylaşan;

Gemlik Kaymakamı ve eşine

Gemlik Belediye Başkanı ve eşine

Gemlik Garnizon Komutanı ve Askeri Hara Personeline

Gemlik Adliye Personeline

GEMLİK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE, GEMLİK MÜFTÜLÜĞÜNE, GEMLİK İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE, BURSA BOROSU ve^EMLİK AVUKATLARINA, GEMLİK B.P. 

TESİSLERİN;, BURSA RUMELİ TÜRK KÜLTÜR DAYANIŞMA DERNEĞİNE, GEMLİK SHP, DSP, DYP İLÇE BAŞKANLIKLARINA, SHP İZMİR MİLLETVEKİLİ

ATİLLA ’MUTMAN’A ANAP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ IBAHATTİN YÜCEL’E, CHP ESKİ MİLLETVEKİLLERİ MEHMET EMEKLİ ve NAİL ATLI’YA, BORUSAN 

ŞİRKETLER YÖNETİM KURULLARI BAŞKANI ASIM KOCABIYIK BAŞTA OLMAK ÜZERE BORUSAN ŞİRKETLERİ YÖNETİCİ ve PERSONELİNE, UA ROTARY

2420, BÖLGE GUVERNÖRÜ AYHAN ÜNLER’E, Ö.D. GUVERNÖRLERİ ÖRSÇELİK BALKAN, ŞAHAP TARZİ, BÖLGE SEKRETERİ NACİ ERDEME, BURSA, ESKİŞEHİR, 

ULUDAĞ, GEMLİK, BOZÜYÜK, BİLECİK,YALOVA, OSMANANGAZİ ROTARY KULÜPLERİ BAŞKAN ve ÜYELERİ LE BURSA ROTARYAK KULÜBÜ BAŞKAN, ÜYELERİNE

ÖLÜM GÜNÜNE DEK SAĞLIKLI YAŞAMINDA BÜYÜK KATKILARI BULUNAN KARDİYOLOG DOKTOR ÜNAL EŞİYOK İLE AİLE DOKTORUMUZ SEVGİLİ NACİ föZO 

KUR’A, AYRIC’A -BİZLERİ ÖZELLİKLE MERHUMEYİ, DEFNİNE KADAR BIRAKMAYAN CENAZESİNE KATILAN, EVİMİNİ ONURLANDIRAN, YA DA TELEFONLA ARAYAN, 

TELGRAF ÇEKEN, ÇİÇEK GÖNDEREN, GAZETELERE BAŞSAĞLIĞI İLANLARI VEREN KOMŞU, AKRABA, DOST ve KARDEŞLERİMİZE, DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI 

NA, TÜM 'GEMLİK HALKINA KALBİ TEŞEKKÜR ve ŞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ.

AİLESİ


	E:\1992\2. Şubat 1992\4 Şubat 1992\4 Şubat 1992 Sayfa 1.JPG
	E:\1992\2. Şubat 1992\4 Şubat 1992\4 Şubat 1992 Sayfa 2.JPG
	E:\1992\2. Şubat 1992\4 Şubat 1992\4 Şubat 1992 Sayfa 3.JPG
	E:\1992\2. Şubat 1992\4 Şubat 1992\4 Şubat 1992 Sayfa 4.JPG
	E:\1992\2. Şubat 1992\11 Şubat 1992\11 Şubat 1992 (1).JPG
	E:\1992\2. Şubat 1992\11 Şubat 1992\11 Şubat 1992 (2).JPG
	E:\1992\2. Şubat 1992\11 Şubat 1992\11 Şubat 1992 (3).JPG
	E:\1992\2. Şubat 1992\11 Şubat 1992\11 Şubat 1992 (4).JPG
	E:\1992\2. Şubat 1992\18 Şubat 1992\18 Şubat 1992 (1).JPG
	E:\1992\2. Şubat 1992\18 Şubat 1992\18 Şubat 1992 (2).JPG
	E:\1992\2. Şubat 1992\18 Şubat 1992\18 Şubat 1992 (3).JPG
	E:\1992\2. Şubat 1992\18 Şubat 1992\18 Şubat 1992 (4).JPG
	E:\1992\2. Şubat 1992\25 Şubat 1992\25 Şubat 1992 (1).JPG
	E:\1992\2. Şubat 1992\25 Şubat 1992\25 Şubat 1992 (2).JPG
	E:\1992\2. Şubat 1992\25 Şubat 1992\25 Şubat 1992 (3).JPG
	E:\1992\2. Şubat 1992\25 Şubat 1992\25 Şubat 1992 (4).JPG

