
İlçe Meclisi Toplantısı yapıldı

Çevre sorununa
ciddi önlemler
• KAYMAKAM ORHAN IŞIN BAŞKANLIĞIN 
DA ÜÇÜNCÜ KEZ TOPLANAN İLÇE MECLİSİN 
DE KOMİSYON RAPORLARI ELE ALINDI. İL. 
ÇE MECLİSİ ÇEVRE KONUSUNDA YASA VE 
YÖNETMELİKLERE UYMAYANLARA SERT 
ÖNLEMLER ALINMASI KARARI ALDI,

Gemlik İlçe Meclisi ü- 
çüncü toplantısını yaptı.

Gemlik Kız Meslek Li
sesi Salonunda yapılan 
3. toplantının başkanlığı 
nı Kaymakam Orhan I- 
şın1 yaptı. Toplantıya Be
lediye Başkanı Nezih Di
mili, çevre belde Belediye 
Başkanlan, siyasi parti 
temsilcileri, daire amirle 
ri, (komisyon üyeleri ve 
muhtarlar katıldılar. 

[Toplantıda çevre konu
sunda sert önlemler alın 
ması kararlaştırıldı.

Geçtiğimiz hafta Salı 
günü Kız Meslek Lisesin 
de toplanan İlçe Meclisin 
de konuşan Kaymakam 
Orhan Işın, ilçenin enbü 
yük sorununun çevre ve 
buna bağlı olarak deniz 
kirliliği olduğunu belirte 
rek, sanayi kuruluşların 
dan arıtma tesisleri kur
malarını istedi. Işın, ikin 
ci büyük sorununda çev
re yolu sorunu olduğunu 
bildirerek, «Trafik kar
maşasının çözülmesi için 
çevre yolunun yapılması

Kaymakam Çevreyi kirletenleri af etmiyor

Marmara Kimya Enterge 
Tesislerine 7.5 Milyon Ceza

Gemlik Kaymakamı Or 
han Işın göreve başladı 
ğından bu yana çevreyi 
kirleten kuruluşlara açtı 
ğı savaşı sürdürüyor. Kir

@ KAYMAKAM IŞIN, GEMLİK’İN SORUNLARI 
NI SIRALARKEN BAŞTA ÇEVRE, DAHA SON
RA İSE; ÇEVRE YOLU, TRAFİK, GÜRÜLTÜ, 
SPOR KONULARINDA HIZLI ÇALIŞMALAR 
YAPILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ. KAYMA 
kam okul yetersİzlİğIne de değîndî.

şarttır» dedi. Kaymakam 
Işm, Çevre Bakanlığı ta 
rafından yayınlanan Gü 
rültü Kontrol Yönetmeli 
ğindeki hükümlerin de 
uygulamaya konuldu
ğunu ifade ederek, uy
mayanların Kayma
kamlık ve Emniyet Mü
dürlüğü tarafından ceza 
landırılacağını söyledi.

Stadyumun çimsiz, ka 
palı spdr salonunun ise 
hiç olmadığını kaydeden 
Işm, «Gençler ilçede 
ne yapıyor anlayama-

Cernal KIRGIZ

dım. Bu yüzden Kapalı 
Spor Salonu mutlaka 
programa alınmalıdır. 
Bu arada Umurbey Bel
desine Sağlık Meslek Li
sesi ve Huzurevi yapmak 
için girişimlerde bulun
duk. Programa alındı.
Bir diğer sorunda, okul. 
Osmaniye Mahallesi
nin nüfusu 20 bin olma
sına karşın, okul yok. Bu 
nun dikkate alınması ge

Devamı Sayfa 4’te

Petrol İstasyonunda Garson pompacıyı bıçaklayarak öldürdü Ticaret Lisesi

Engürücük’te Cinayet
Cemal KIRGIZ

• Engürücük Köyü çıkı
şındaki Göral Petrol Te
sislerinde meydana ge
len olayda, pompacılık ya 
pan Ali Yıldırım (38)., 
çay yüzünden tartıştığı 
ayılı tesiste garsonluk ya

pan Durmuş Kocayiğit 
den (23) tarafından bı
çaklanarak öldürüldü;

Cinayet geçtiğimiz haf 
ta Perşembe günü saat 
09.00 sıralarında meyda
na geldi. Tesiste pompa- 
cılık yapan evli ve 3 ço-

Eski Yönetime devam kararı
Muhtarlar Derneği kongresi yapıldı

Cemal KIRGIZ
.Gemlik Muhtarlar Derneği Olağan kongresi ya 

pildi.
I Belediye Düğün Salonunda yapılan kongreye, 
Kaymakam Orhan Işm, Belediye Başkanı Nezih 
Dimili’nin yanı sıra, Türkiye Muhtarlar Derneği 
2, Başkanı Behiç Akaydın, Merkez Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Sevinç, Başkan Yardımcısı 
Aziz Kozan ile Parti ilçe başkanlan, daire amirle 
ri ve Köy ile mahalle muhtarları katıldı.

Devamı Sayfa 4’te

HAFTAYA BAKIŞ
ÇEVREYİ YAKALAMAK ]

Kadri Güler j
. insanoğlu, yaşadığı çevrenin içine ettikten son- j 
ra, yaşanmaz hale sokunca, bu kez çevreyi koru- j 
manın yollarını aramağa başladı. i

Geçte olsa bunun farkına varmak ve önlemler J 
almak, yapılan bir hatadan dönme anlamına gelir, g 

.Şimdilerde, başta Batılı ülkeler, sanayileşmenin | 
bedelini ödettiği çevreyi korumada öncü görünü- f 
yorlar. Bunun için bir yarış başlatıldı dersek a- ■ 
bartmış olmayız.. j

Batılılar, bu yarışı başlatırken, biz ne yapıyoruz. | 
Herhalde yavaş yavaş, çevre bilincini yakalamağa • 

Devamı Sayfa 2’de ı

cuk babası Ali Yıldırım, 
aynı yerde garsonluk ya
pan Durmuş Kocayiğit- 
den, çay getirmesini iste 
di. Kocayiğitden buna 
ters cevap verince, arala
rında başlayan tartışma 
daha sonra kavgaya dö
nüştü. Petrol Tesisinin 
mutfağına giden Kocayi
ğitden aldığı bıçakla Ali 
Yıldırım’a saldırdı. Kal
binden bıçak darbesi a- 
lan Ali Yıldırım, kaldırıl 
dığı Bursa Tıp Fakültesi 
Hastanesinde tüm çaba
lara karşın kurtanlama

Devamı Sayfa 4’te

Şehir Kovboyu 
Yakalandı

Küçük Kumla beldesin 
de, alkollü halde sağaso 
la rastgele ateş eden Ah
met Günay (29) ruhsat
sız silahı ile birilikte ya
kalandı.

Çarşamba günü gecesi 
saat 22.30 sıralarında 
meydana gelen olayda, 
alkollü halde bindiği ti
cari plakalı araçla Gem- 
ik’e gelirken Kumla iske

Devamı Sayfa 4’te

Yolları
Tamamlanıyor

Eski binasından bu öğ 
retim yılında Gemlik Çu 
kurbahçe semtindeki ye
ni binasına taşman Tica 
ret Lisesi’nin savaş alanı 
nı andıran engebeli ve 
tozlu topraklı yollarının 
yenilenme çalışmaları 
büyük bir hızla devam 
ediyor.

Çalışmalar hakkın 
da bilgi veren Belediye 
Başkanı Nezih Dimili, Ti

Devamı Sayfa 4’te

Zeytin Sineği ile 
mücadele başladı

Yazısı Sayfa 3’te

Vler 3 oldu
Telefon Numaralan 
Değişti

lilik örnekleri alınan Mar 
mara Kimya Entegre Te 
sislerine, labratuvar so
nuçlarının kötü çıkması

Devamı Sayfa 4’te

SHP'den CHP’ye Bombardıman

“FIRSATÇILAR
KOLTUK SEVDASINDA”

Gemlik Sosyal Demokrat Halkçı parti ilçe Yö 
netim Kurulu Başkanı Mehmet Parlak, yaptığı 
açıklamada CHP’nin açılmasını fırsat sayan kişi
lerin «Koltuk Kapma Sevdasında« olduğunu iddia 
etti.

SHP ilçe Başkam Parlak, açıklamasında CHP 
nin bütün sosyal demokratları ve demokratik sol 
cuları bünyesine alarak, birlik ve bütünlüğü sağ
layacak bir şekilde açılması özlemi içinde oldukla 
rım, ancak bugünkü durumuyla Cumhuriyet Halk 
Parti’nin sosyal demokrat kanatta üçüncü parti 
olarak ortaya çıktığını, böl, parçala, yönet takti
ğiyle kurulduğunu belirterek, şunları söyledi :

«Bu bölünmenin parçalanmanın ne sosyal de 
mokrat tabana, ne de halkımıza bir faydası var. 
Ne yazıkki, SHP’de koltuk kavgası verip de um
duğunu bulamayanlar, kendi aralarında paylaşa
rak CHP’yi koltuk ve çıkarları için araç olarak 
kullanıp bir araya gelebildiler. Biz, Gemlik SHP 
ilçe örgütü, olayları ve gelişmeleri yakından izle-

Devamı Sayfa 4’te

Hırsızlığın böylesi görülmedi
Zeytin Yüklü Kamyonu Çaldılar

Gemlik’te meydana gelen ilginç bir hırsızlık ola 
yında, işyerinin önünde par ketmiş olan zeytin yük 
lü kamyonu çalan hırsızlar, izlerini kaybederek 
kaçmayı başardılar.

Haşan Deniz’e ait 34 F 7862 plakalı kamyonet
le depodan zeytin taşıyan ünlü zeytinci, havanın 
kararması nedeniyle aracını depo önüne park et
tikten sonra özel arabasıyla Karacaali Köyüne git 
ti. Karacaali dönüşü zeytin yüklü kamyoneti ye
rinde göremeyince telaşa kapıldı. Evinden, şoförü 
nü arayarak kamyoneti sordu. Haşan Deniz, kam 
yonetinin çalındığını anlayınca durumu karakola 
ve jandarmaya bildirdi.

Deniz Zeytinlerinin sahibi Haşan Deniz, olayın
Devamı Sayfa 4’te

Belediye’de Giyim ihalesi
Gemlik Belediyesin 

de çalışan işçi ve memur 
lara verilecek olan elbi
se ayakkabı, deri ieket, 
gömlek ve kravat ihalesi 
yapıldı.

Belediye Encümeni hu 
zurunda Belediye Düğün 
Salonunda yapılan ihale 
ye ilçede çok sayıda fir

ma katıldı.
Gemlik Belediyesi ile 

Belediye-îş Sendikası ile 
yapılan toplu sözleşme 
hükümlerine göre, her 
yıl işçilere verilmesi ge
rekli olan takım elbise, 
deri ceket, memurlara ve 
rilecek gömlek, kravat,

Devamı Sayfa 4’te

Marmara
Belediyeler Birliği
Gemlik’te Toplandı

Yazısı tayfa 3’te

Gemlik’te ön rakkamı 
1 ile başlayan telefonlar 
3 olarak değiştirildiler.

PTT ilgililerinden alı 
nan bilgiye göre gelişen 
teknolojiye ayak uydur 
mak ve 6 rakamlı siste 
me geçildiğinden büyük 
kolaylık sağlayacak yeni 
uygulamaya göre sadece 
1 ile başlayan telefon nu 
marallarında 1 yerine 3 
konmaya başlandı. 2 ile 
başlayan numaralarda 
ise hiç bir değişiklik ya
pılmadı.

Devamı Sayfa 4’te

i

« TAŞI GEDİĞİNE |

Ü AY AR... C
V CHP GENEL BAŞKANI SN. DENİZ BAYKAL, | 
Â «EKONOMİ İNCE AYA*? İSTİYOR»

BUYURMUŞ. |
t) ÖYLE, ÖYLE... |

SOLA, SAĞA, DÖNDÜRE, DÖNDÜRE... ' V
A DÖNE, DÖNE KOLTUK AYARINA MI
V BENZER... O KALINAYAR... J
US İNCE AYAR, ZOR AYAR... (:

AYARLAYABİLİRSEN, AYARLA... |
.4 SİYASETTE ZOR, EKONOMİ DE ZOR, A
y YAŞAMDA ZOR...’
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HAFTAYA BAKIŞ
ÇEVREYİ YAKALAMAK

Kadri Güler
I (Birinci Sayfanın Devamı) 
' çalışıyoruz..

Yasa düzenleyicilerimizin, çevre yasası, çevre 
yönetmeliği, gürültü önleme yönetmeliği gibidoa- 
ya ve insana yönelik yatırımları hazırlayarak, çev 
reyi ve insanı korumağa çalışıyorlar.

Bunlar iyiyi ve güzeli yakalama da başkaların
dan geri kalmama, halk değimiyle treni kaçırma ! 
ma için alınan önlemler.

i Katılıyor ve destekliyoruz.
X X X '

i Çevre sorunun en önemli takipçisi resmi kurum 
lardır.

1 Yasalar ve yönetmenlikler ilçelerde Kaymakam 
lara, illerde Valilere yüksek para ve kapatana ce. '■ 
zaları uygulama yetkisi vermiştir.

I Bugüne değin yasa ve yönetmenlikleri uygula
yan yürekli bir yöneticiye rastlamamıştık. İlçemi- I 
ze bir süre önce atanan Kaymakam Sayın Orhan 
Işın, gelir gelmez ilçenin önemli sorunlarına el

I atmağa başladı.
' Gemlik’in sorunu salt çevre kirliliği değil.

Ama, en önemli sorunlarından biri çevre kirliliği
' Yıllardır, göz göre göre dereler ve denizler kirle
i tiliyor. Buraları kirletenler ise belli. Sayın Kayma 
kamın yaptığı gibi kısa bir incelemede ortaya çı I 

ı kıyor.
Özel sektör ve kamu sektöründe, yarınlarımızı ı 

bırakacağımız çevremizi kirleten kuruluşlar var.
i Bunlar, bugüne değin kendilerine çeki düzen
I vermeliydiler. Ama, arkasını arayan olmayınca, 
' niye versinler... !

Engürücük Deresini kirleten Yavuzlar A.Ş. uya. I
I rılara kulak asmayınca, daha doğrusu «gayrı sıhhi i
* müessese» ruhsatı olmadığı için kapatıldı.

Birkaç kuruluşa para cezaları uygulandı.
Dileğimiz, kamu kurumlarına karşı da aynı has 

sasiyeti gösterilmesi..
Çevremizi korumada sanayici,' esnaf, tüccar, ev 

kadını, memur, toplumun her kesimi üzerine düşe 
ni yapmalı.

Sayın Orhan Işın, mücadelesinde haklı ve de
vam etmeli. Gemlik halkı, Kaymakamının yanın
da. Basını da...

72 SAYILI GEDİLİR ZEYTİN TARIM SATIŞ I 
KOOPERATİFİNDEN

Marmara Zeytin T.S. Kooperatifleri Birliğine 1 
ait 1985 mcdel Ford marka Minibüs ile 1980 mo I 
del Dodge marka kamyonet 13.10.1992 Salı günü I 
saat 17.00’de Bursa İnönü Caddesi İnegöl Çarşısı I 
Kat 4’teki Genel Müdürlüğümüzde açık artırma 
suretiyle satılacaktır.

İhale ile ilgili satış şartnamesi mesai saatleri 
dahilinde Genel Müdürlüğümüzde ve Kooperatifi
miz Müdürlüğünde görülebilir.

İlgililere üan olunur.

Özalp Muhasebeden
MÜKELLEFLERE DUYURU

Çifte Fırın Sokaktaki eski çalışma büromu De 
mirsubaşı Mahallesi Mesudiye Sok. No.3 Kat 2’ye 
naklettiğimi Sayın mükelleflerime duyururum.

Mustafa ÖZALP 
Muhasebeci

TEL : 32474 GEMLİK
NOT : Çatak Cocufk Giyim Yanı

HIZIR EBE
DOĞUM — SERUM — İĞNE —GEBELİK 

TESTİ İLE YENİ ADRESİNDE HİZMETİNİZDE

YENİ İŞ YERİMİZ :
GazhaneCad. H. Gürçay Apt Altı
Tel ; İŞ. 35031 Ev. 34048 GEMLİK

şiir köşesi
Değerli okurlarımız,
Yönetmenliğini öğretmen, şair ve yazar Şaban 

Akbaba’nın hazırladığı Kültür ve Sanat köşemizi, 
iki haftadır yaymlayamıyoruz. Çünkü, değerli ar 
kadaşımız, Mustafakemalpaşa’nın bir dağ Köyüne 
ansızın gönderildi.

Şaban Akbaba’nın yazıları elimize ulaştığında, 
yayınlamağa devam edeceğiz. Bu arada, eskiden 
olduğu gibi «Şiir Köşe»mizi yine kendi derlemele
rimizle sîzlerin beğenisine sunacağız.

Bu arada yerel ozanlarımızdan şiirlerini bekledi 
ğimizi de hatırlatalım.

Biçem’in Son Sayısı
Kültür ve sanat birbirinden ayrılmayan iki öge. 

Yazın sanatıyla uğraşmak ise günümüzde bir hay 
li zor. Hem sanatla uğraşacaksın hem de bir ya 
ym organı çıkarmağı başaracaksın. Bu daha da 
zor.

İşte bu zoru başarmağa çabalayan genç bir ka 
lem. Nahit Kayabaşı.

Nahit, Olay’da sanat ve edebiyatla uğraşıyor. 
Yenigün’ün çıkmasında emek veriyor. Ve de 11 
sayıdır «BİÇEM»! çıkarıyor. Okuyanlarm giderek 
azaldığı günümüzde o şiiri, öyküyü sevdirmeğe 
çalışıyor.

BİÇEM, Ağustos ayında zamanında çıkanjadı. 
Bu nedenle Eylül ile birlikte çıktı.' BİÇEM’i edin 
mek için P.K. 646 Ulucami 16374 Bursa adresine 
yıllık 60 bin, altı aylık 30 bin lira yollamanız ye 
terli. BİÇEM salt abonelere gönderiliyor. Bursa 
nın elle tutulur tek aylık yazın dergisini tüm sa
natseverlere sağlık veriyoruz.

BİÇEM’in son sayısından bazı şiir örnekleri su 
nuyoruz.

ı
! Gemlik'te ilk defa Çağdaş 

Teknolojinin yeni ürünü 
makinalarla temizleme 

sistemleri
EV - BÜRO - OTEL

BANKALAR VE OTOLAR 
PIRIL PIRIL OLACAK

İsviçre harikası kuru-ıslak TASKI temiz
leme makinası ile kirlilik sorun olmaktan 
çıktı.'
Evlerin ve işyerlerinin kompleks sistemle
rine en uygun temizlik, teknolojisi TASKI 
ile olur

Ev Hanımları Büro ve İş
yeri sahipleri
titiz temizlik anlayışı için 
bizi arayın, görüşelim.:

Tel : 15800
EROL KURU TEMİZLEME VE 
GENEL TEMİZLİK HİZMETLERİ 
GAZHANE CAD. GÜRÇAY PASAJI 6 GEMLİK

DEVREN SATILIK
Faal ve çalışır durumda Gürle Pasa

jında Parfümeri ve Tuhafiye mağazası 
satılıktır.

TEL : 21691 GEMLİK

Bursa’da olmak
Şu Bursa’ya geceleyin

Dağlarından inmeli
Irmaklarından girmeli

Şu Bursa’ya geldiğimi
Bir yıldızlar

Bir de ozanlar bilmeli

Ahmet Uysal

güzel acılan aşkın
İstanbul üstünde martılar süzülür 
Bursa üstünde turnalar
Umudu gülle büyüttüğümüz gün
Yaraşır sevdamıza bu dünya
Yaraşır bütün dünyalar

Nahit Kayabaşı

tembel çiçekler
Bugün dersini çalışmamış çiçekler;
Ne ilkyazı duyurabildiler

sevgilime ne de sevgimi.
Uykuluydular, yumuk yumuktu gözleri 
Müziğe yatkın değildi, 

bulutsu sesleri
Aktaramadılar sevgilime 

kabaran yüreğimi,
Bugün dersine çalışmamış çiçekler.

İhsan Üren

HALİÇ SİGORTA 
ACENTELİĞİ

Gemlik temsilciliği olarak 
hizmete girdiğini müjdeler

Trafik, Kasko, İşyeri Mesken. İnşaat, 
Tekne sigortalarınız itina ile yapılır.

TEL : 11069
ALİ ÖZKARDEŞ
İstiklal Cd. No. 47 Gemlik

Op. Dr. ALİ MUHSİN SÜZER
Genel Cerrahi Uzmanı

Bursa SSK Hastanesinde gö
reve başladığımı ve yeni mu
ayenehanemde hasta kabul 
ettiğimi değerli hemşehrileri
me duyururum.

Tel. Mua. (24)232444 Hast. 333858 Ev. 353946

Mua. Altıparmak Cd. Altıparmak Sk. Nilüfer
Apt. Daire 1 BURSA

GEMLİKTE EVLENİN
YAKINDA
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■ SIRASI GELDİKÇE
I ÖRNEkT BİR DAVRANIŞ...

İnan Tamer

I Bir doktor arkadaşını edindiği daireyi muaye- 
| hane’ye dönüştürdü. Bir kokteyl ile halkın hizme- 
11 tine sundu.

Önce şifa bekleyen hastalarımıza, sonra da ken 
I dilerine hayırlı olsun.

Sn. Dr. Fırat, eksik olmasınlar, bizide unutma- 
I i mışlar, Çağırmışlar. Cumartesi günü yapılan açılı 
| şa bizde katıldık, çifte sevinçle. Arkadaşımız, çık 
| diyeni olmayacak, kirayı yükselt diyeni bulunma- 
| yacak bir iş yerine sahip oluyordu, açılışı dostları 
11 ile kutlarken de hayırlı bir iş yapıyordu. Gemlik 
I li, Üniversitede okuyan bir öğrenciye, örnek bir 
I davranışla yardım ile uzatıyor, dostlarım, arkadaş 
I larını, sevenlerini arzu ederlerse bu öğrenciye yar 
I duna çağırıyordu. Hediye istemiyor, çiçek gönderil 
I meşin diyordu. Gönderdiği davetiyelerde dileyenle 
I rin, bir bankada açılan ve numarası belirtilen öğ- 
11 renciye ait hesaba bağışta bulunabileceklerini be- 
I lirtiyordu.

Davetliler de bu çağrıya uyarak çiçek gönderme 
diler, hediye getirmediler, büyük bir olasılıkla ba 
ğışta bulundular.

Daha önce, bu sütunlarda «Çiçek» başlıklı bir 
yazımda çiçeğin bir incelik, bir zerafet, bir duygu 
sallık nişanesi olduğunu, gönüllere mutluluk ve 
sevinç verdiğini, kısa ömürlü olduğunu, kısa müd 

I det sonra sararıp solarak çöpe atıldığını, oysa Ni 
şan, Düğün, Açılış, Cenaze törenlerine gönderilen 
çiçek ve -çelenk bedellerinin milyonlarca lirayı 
bulduğunu, törenler için gönderilen çiçek veya çe 
lenk paraları ile öğrenci okutularak solmayan, 
soldurulmayan nice çiçeklerin yetiştirilebileceğini, 

' acezelere güç ve kuvvet verilebileceğini ifadeye 
çalışmış, toplumu T.E.V.’na, Gemlik’te kurulacak 

| düşkünler yurduna, başarılı ama ekonomik duru
mu iyi olmayan kimselerin yardımına çiçek bağış 

i lan ile katkıda bulunmaya özen gösterilmesini is 
temiştim.

Arkadaşımız Sn. Dr. MUHSİN FIRAT, örnek bir 
davranışla bu işi başlattı. Bundan böyle eğitime, 
korumaya yardımlar devam eder, ilim sahibi, ir
fan sahibi, iş ve ekmek sahibi insanların daha 
çok yetiştirilmelerine, acizlerin, düşkünlerin muh 
taçların kucaklanarak korunup sayılarının azaltıl 
masına çalışılır, inşallah.

Sn. Dr. MUHSİN FIRAT’ı bu asil davranışın 
dan ötürü kutlar, Türk toplumuna kazandırmak 
istediği çiçeğinin solmamasını temenni ederim. 
İnsanlığa hizmet yolunda başarılarınız daim olsun 
değerli doktorum.

Bursa Belediyeler Birliği
Gemlik’te Toplandı

Bursa, ili Belediyeler Birliği Encümen toplantı
larının altmcısı Gemlik Belediyesinde yapıldı.

Başkanlığını Büyükşehir Belediye Başkanı Teo 
man Özalp’in yaptığı encümen toplantısının ev 
sahipliğini Gemlik Belediye Başkanı Nezih Dimili 
yaparken, toplantıya diğer encümen üyeleri Nilü
fer Belediye Başkanı Ziya Güney, Umurbey Bele
diye Başkanı Pars Dönmez, İnegöl Belediye Başka 
nı Cemal Arık, Keleş Belediye Başkam İbrahim 
Türkmen, M.K.P. Belediye Başkam Sadettin Ser- 
can, Orhaneli Belediye Başkam Gürel Yıldız ve 
Marmara Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Bele 
diyesi Genel Sekreteri İlhan Altın ile, Yenişehir

Zeytin üreticisine parasız 
ilaç yardımı başladı

Zeytin ağaçlarının amar^sız zararlılarından «Si
nek» ile mücadele için devlet yardımı parasız ilaç 
dağıtımına başlandı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca İlçe Tarım Mü 
dürlüğüne gönderilen «Decis» adlı zehirli ilacın 
köylerde Muhtarlar ilçe merkezinde ise Çiftçi Mal 
lan Koruma Başkanlığı tarafından ağaç başına 
hesaplanarak zeytin* üreticisine dağıtılmaya baş 
landığı açıklandı.

İlçe Kaymakamı Orhan Işın, Gemlik Merkez ve 
köylerdeki 2 milyon aşkın zeytin ağacının zarar 
lıya karşı korumak için yeterli miktarda ilacın gel 
diğini belirterek, «Zeytin üreticileri teknik adam
ların uyarılarını dikkate alarak zamanında müca 
deleyi başlatmalılar. Dağıtacağımız ilaç tutan 550 
milyon liradır» dedi.

..im—wıı mırınt"?."- ■! » nıaım

KAYIP

Erzurum Nüfus Müdürlüğünden aldığım Nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Abdullaâtif MÜJDECİ

spor spor spor spor spor spor spor spor spor spor spor

Cemal KIRGIZ
Belediye Başkanı İbrahim Ay katıldılar.

Encümen toplantısında, Birlik encümenin Anka 
ra’da yapacağı görüşmede ele alacağı konular tar 
tışılırken, Birliğe üye Belediyelerin, mimarlar ile 
yapacağı protokol hakkında da görüşler sunuldu. 
Toplantıda ayrıca, Birlik Genel Sekreteri İlhan Al 
tın’ın Sigorta acenteliği konusundaki görüşleride 
tartışıldı.

Geç saatlere kadar süren toplantıdan sonra 
davetliler Boksör Restaurant’ta Gemlik Belediye 
Başkanı Nezih Dimili tarafından verilen yemeğe 
katıldılar.

Doktor Muhsin Fırat
Yeni Muayenehanesinde

Gemlik Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı 
Jinekolok Dr. Muhsin Fırat, yeni işyerine taşınır 
ken çiçek ve çelenk getirilmemesini da 
vetlilerden yoksul bir Üniversite öğrencisine yar
dım yapılmasını isteyerek dikkat çekti.

ilçemizin ilk kadın doğum uzmanı olan Doktor 
Muhsin Fırat geçtiğimiz hafta Cumartesi günü 
yıkılan Tekel binası karşısındaki muayehanesini 
İstiklal Caddesi Kafoğlu Apartmanına taşırken, 
davetlilere gönderdiği çağrıda, hediye ve çiçek 
getirilmemesini arzu edenlerin Gemlik’li bir Üni 
versite öğrencisine ait Gemlik İş Bankası Şubesin 
de 0373951 nolu hesabına açtırdığı numaraya pa
ra yardımı yapılmasını istedi.

Doktor Muhsin Fırat’ın örnek davranışı Gemlik 
te ilgi ile karşılandı.

OPERATÖR DOKTOR

MEHMET TAMER GÜZELCE
GÖZ HASTALIKLARI UZMANI

Muayenehane letlklal Cd. No. 67 GEMLİK

"Ev bir kere alınır 
Duvar bir kere örülür 
Sonradan yıkılıp 
Yeniden örülemez."

Gemlikspor 7 G. Osman 1
saha : GEMLİK

HAKEMLER : İbrahim Alp 3, Ekrem Yentürk 
3, Erdem Tufan 3.

GEMLİKSPOR : Cemal Gökhan 3, Okan 3, Me
tin 3, Celal 3, Mehmet 3, Ender 4, Gökhan 2, Ku 
bilay 3, Emin 4, Şenol 2, Savaş 4.

GENÇOSMAN : Oktay 1, Süleyman 2, Fatih 1, 
Sedat 1, Ayhan 2, Faik 1, Emin 2, Musa 1, Ali 
1, Halil 2, Mehmet' 2, Murat 1, Sunay 1.

GOLLER : Dk. 2,8'5 Savaş, 23,65 Emin, 30 Gök
han, 24 Şenol, 31 Mehmet, 80 Ali.

ra ha fa fa'
DANIŞ MÜHENDİSLİK

MAKİNA MÜHENDİSİ 
ŞAHIN DANIŞ

Gürle İş Merkezi Kat 3 No. 119
Tlf : 13789 GEMLİK

Sümerspor 1 Burgazspor 1
SAHA : GEMLİK
HAKFMT.FR : Eraydm Uysal 3, Şerif Turhan 

3, Vedat Batmaz 2.

SÜMERSPOR : Selahattin 2, Kemal 2, Hüseyin 
2, Yakup 2, Erhan 2, Murat 2, Şenol 2, Bilal 2, 
Erhan 2, Şecaattin 2, Canip 1, Turgut 2.

BURGAZ = Fikret 2, Murat 2, Ercan 2, Birol 2, 
Enver 2, Cevat 2, Kazım 2, İbrahim 2, B.Ercan 
2, Bülent 3, Özdemir 2, Alper 2.

GOLLER : Dk. 70 Bülent, 52 Bilal.

KIRMIZI KART : B.Ercan Burgaz.

Gençler Ligi Gençler Ligi
Şükraniye 2 - Gemlikspor 5

SAHA : HİPODROM 1

HAKEMLER : Selami Güler 3, Murat Tağı 3, 
Ahmet Filiz 3.

ŞÜKRANİYE : İsmail 1, Tuncay 2, K.Ferhat 
2, Şaban 1, Süleyman 2, Kadir 2, Bekir 1, Saim 
2, Ceylan 3, İlhan 1, Tefik 1, Tuncay 3.

GEMLİKSPOR : Eser 3, Ayhan 2, Ümit 2, Se
dat 2, Oktay 2, Cengiz 2, Mustafa 1, Gökhan 1, 
Uğur 4, Abdullah 3, Alkan 3, Arif 3.

- GOLLER : Dk. 14,32 Uğur, 60 Alkan, 70 Abdul 
lah, 84 Arif, 37 Ceylan, 58 Tuncay.

Sümerspor 0 - A. Çelik 1
SAHA : GEMLİK
HAKEMLER : Mehmet Eren 3, Bûrhan Ayhan 

3, Şahin Kırbaş 3.
SÜMERSPOR İbrahim 2, K.Bekir 2, Sezer 3, 

Adem 3, Musa 2, Yakup 3, B.Bekir 2, Bora 1, 
Ersin 2, Alpaslan 1, İrfan 3, İsmail 2.

ASİL ÇELİK : Ethem 3, Cenk 2, Serkan 2, Ya
kup 3, Özcan 3, Gökmen 3, Adem 3, Metin 2, Ek
rem 2, Bülent 3, Nihat 2, Ecevit 1, Recep 2.

GOL : Dk. 70 Adem.

HAKFMT.FR


SAHİBİ VE SORUMLU
MÜDÜRÜ : KADRİ GÜLER

YIL: 20 SAYI : 928 Fiyatı : 1000 TL. KDV dahil |

Kuruluş Tarihi ; 16 Haziran 1873 
Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.

<iü«E ıs-sac ss^ar ssftaı 3 s-*z.a£eaE jswi, Tear sssT

YÖNETİM MERKEZİ : «
İstiklal Cd. Gürçay Pasajı Tel : 14223 GEMLİK

DİZGİ VE BASKI
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tel : 11797 B

6 EKİM 1992 SALI SAYFA : 4

ÇEVRE SORUNUNA CİDDİ ÖNLEMLER
rekir» şeklinde konuştu.

KOMİSYON 
RAPORLARI

İlçe Meclis toplantısın 
da daha sonra komisyon
ların 3 aylık faaliyet ra
porlarının okunması
nla geçildi. İlk olarak ra
porunu anlatan İlçe Milli 
Eğitim Komisyonu Baş
kanı ve Milli Eğitim Mü
dürü Celal Yüce, Ticaret 
Lisesinin tamamlandı 
ğını, Hamidiye İlköğre
tim Okulunun Ekim ayı 
içinde hizmete gireceğini 
bu arada Cumhuriyet Ma 
■hailesinde bir ilköğretim 
okulunun yapımına baş
landığını, söyledi.

Yüce, Halk Eğitim Mer 
kezlerinde bu .öğretim yı 
İmda okuma yazma kurs 
larına da başlanacağım 
-kaydetti.

Daha sonra söz alan 
Sağlık Komisyonu Başka 
nı Prof. Hamdi Aytekin 
de, çevre sorununu sağ
lık sorunu olarak gördük

Marmara Kimya Enterge Telefon Numaraları
üzerine kuruluşa 7 mil
yon 500 bin lira para ce 
zası kesildi.

Kaymakam Orhan I- 
şın tüm kuruluşların ya 
şanan çevreyi korumak 
ve kollamak zorunda ol
duğunu hatırlatarak, 
Gemlik’teki tüm sanayi 
kuruluşlarına bu konu
da uyarı yapıldığını, iş
yerlerinden alınan atık 
örneklerine göre çevre 
yasası hükümlerinin uy 
gulandığmı değinerek, 
«Dere ve denizi kirleten 
sanayi kuruluşlarına arıt 
ma tesislerini yapmaları 
için daha önce uyarıda 
bulunduk.'- Ruhsatı bu
lunmayanlara para ceza
sı verdik. Bu ara kuru-

Engiirücük’te
dı. Olaydan sonra benzin 
istasyonunun önünden 
geçmekte olan 54 plakalı 
bir özel otoya binerek ka 
yıplara karışan Durmuş 
Kocayiğitden’in aran
masına, devam ediliyor.

Olayla ilgili çok yönlü 
soruşturma sürdürü
lürken, Ali Yıldınm’m 
cenazesi doğum yeri olan 
Engürücük Köyünde ay
nı gün ikindi namazın
dan sonra toprağa veril
di.

ŞEHİR KOVBOYU 
le meydanındaki Sahil 
Ekmek Fırını önünde 
abacın camından rastge 
le sağa sola ateş eden 
Ahmet Günay, olay böl 
gesinin jandarma kara
koluna çok yakın olması 
nedeniyle 9 mm. ruhsat- 

lerini belirterek, «Gemlik 
•teki fabrika ve sanayi 
kuruluşlarının kuraca 
ğı arıtma tesisleri hem 
ucuz hemde kolaylıkla 
kurulabilen tesisler olma 
sına rağmen, fabrika yet 
kilileri bu konuda duyar 
sız kalmaktadırlar. Ama 
çevreyi kirleten bedelini 
öder. En düşüğü 10.5 mil 
yondan 60 milyona kadar 
ceza tesbit ettik. Verilen 
3 aylık sürede arıtma te 
sisi kurmayan, onarma
yan ya da yenilemeyen 
kuruluşlara hakettik- 
leri ceza verilecektir. 
Gemlik Körfezini İzmit 
Körfezine döndürme
yeceğiz» dedi.

Aytekin, İlçe Sağlık O 
cağının yetersiz kaldığım 
söyleyerek, eski Belediye 
binasının Sağlık Ocağına 
verilmesini istedikleri 
ni tekrarladı. Gemlik 
Devlet Hastanesininde 
gelişmekte olan ilçede 
yetersiz kaldığım anlar

luşlarin atik örneklerini 
alarak labratuvara gön
derdik. Bir kuruluşumu
zun atığının kirli çıkma
sı üzerine 7.5 milyon lira 
para cezası kestik. Ayrı
ca, Cihatlı Köyünde bu
lunan bir kireç ocağına 
da lastik yaktığı için 4.5 
milyon lira para cezası 
verdik» dedi.

Kaymakam Işın, çevre 
yi 'kirleten kuruluşlar ya 
nında, gürültü çıkararak 
yine çevreyi kirleten kişi 
ve kuruluşlarla mücade
le edileceğini bildirdi.

Kaymakam Orhan I- 
şm, daha önce de çevre
yi kirleten 3 kuruluşa 10 
ar milyon lira para ceza 
sı kesmişti.

Ticaret Lisesi
caretLisesi’ni, Şükrü Şe
nol ilköğretim Okulu ve 
Gemlik Lisesine bağla
yan yollarının altyapısıy 
la birlikte tamamlandığı, 
nı belirten k, okulun bu 
lunduğu Çukurbahçe 
semtinin yol parke döşe 
me çalışmalarının bu 
hafta içinde tamamlana 
cağını söyledi. Dimili, 
çevre düzenleme çalışma 
lannında parke döşeme 
işinden sonra yapılacağı
nı kaydetti.

YAKALANDI 
sız silahıyla birlikte kısa 
sürede yakalandı.

Jandarma tarafın
dan gözaltına alınan Ah 
met Günay, çıkarıldığı 
mahkemece tutukla
narak cezaevine gönde
rildi. 

tan Aytekin, ek polikli
nik binasının yapılması 
nın zorunlu olduğunu bil 
dirdi.

DEREYİ 
KİRLETENLER 

YANDI
Toplantıda daha son

ra söz alan Çevre ve Ta
rım Komisyonu Başkam 
Dursun Özbey’de, Zeytin 
haşaratı ve zirai mücade 
le ilaçlarının zamanında 
kullanılmasına dikkat e- 
dildiğini belirterek, de
nizlerdeki kaçak avlan
malara karşıda ekipler 
kurulduğunu ve. kontrol 
edildiğini anlattı. Özbey, 
Gemlik girişindeki dere
ye atık yapan fabrikalar 
hakkında da Cumhuri
yet Savcılığına suç duyu 
rusunda bulundukla
rını ifade etti.

Orman Komisyonu
Başkanı İmdat Demir’de 
şehiriçi ağaçlandır
ma çalışmalarını dikkat 
ettiklerini söyledi. Köyiş

1 Ekim 19£2 tarihinde 
başlayan yeni uygulama 
da karışıklığa meydan 
vermemek için bir süre 
daha 1 ile aranan numa 
ralara cevap verileceğini 
bildiren yetkililer, vatan 

Muhtarlar Derneği Kongresi
Kongrenin açış konuşmasını yapan Kaymakam 

Orhan Işın, «Muhtarlar Türk demokrasisinin alt 
yapısıdır» dedi. Daha,sonra söz alan Belediye Baş 
kanı Nezihi Dimili’de, «Muhtarlar demokrasilerin 
vazgeçilmez bireyleridir. Halkla devlet arasında 
köprüdür» şeklinde konuştu.

Faaliyet, hesap ve denetleme raporlarının okun 
ması ve oylanmasından sonra geçilen seçimlere 
tek liste sunuldu. Eski Başkan İdris Kürtün liste 
başı çektiği liste oy birliğiyle kabul edildi. 12 ma 
halle ve 18 köy muhtarının oy kullandığı seçimler 
de yeni yönetim şu kişilerden oluştu .

Başkan İdris Kurt, Yönetim Kurulu Üyeleri :. 
Salih Kayır, Osman Çevik, Niyazi Seldar, Haşan 
'Gürel, Mümin Yılmazer, Eh ver Çelik, Ramazan 
Heparslan, Ali Sevinç, Necmettin Çanlı, İsmail 
Başaran. Denetleme Kurulu işe : Haşan Ertunç, 
Şerafettin Turan, Hayati Kaya, Coşkun Sevinç, 
Haşan Kaya.

Fırsatçılar koltuk
yerek, sosyal demokratların birlik ve bütünlüğü
nün sağlanabilmesi için her türlü katkıyı yapma
ya hazınz. Ancak, bu durumu kendileri için fır
sat olarak değerlendirmeye çalışan, kendilerini 
her fırsatta kamuoyuna çok hızlı sosyal demokrat 
olduklarını lanse etmeye çalışan fırsatçılar da kol 
tuk kapma sevdası ile CHP ile uzaktan veya yakın
dan ilgileri olmadığı halde CHP adına ortaya çık
maları birlik ve bütünlüğün sağlanmasında en 
büyük engeli oluşturacaklarından bu nedenle bu 
tür fırsatçılara bu fırsat verilmemelidir.»

SHP İlçe Başkanı Mehmet Parlak, sözlerini 
şöyle tamamladı :

«CHP’nin Gemlik’te örgütlenmesi çalışmaları 
na en önde koşanların SHP üyesi olup, CHP mey 
zllerinde yer kapmaya çalışmaların siyasi ahlakla 
rını Gemlik halkının takdirlerine bırakıyoruz.»

leri Komisyonu Başkam 
Ahmet Keçeci ise, köyle
rin daha çok alt yapı so 
Tunlarıyla ilgilendikle 
rini kaydederek, bu iş 
için toplam 57 milyon li
ra harcadıklarını söyle
di. Turizm komisyonu adı 
na İlçe Gençlik ve Spor' 
Müdürü Talat Şahin’de, 
otel, lokanta ve umuma 
açık yerlerin temizliğine 
dikkat edildiğini söyledi. 
Şahin, Festival için ön 
girişimde bulunmala
rına rağmen bunun çeşit 
li sebeblerden dolayı ger 
çekleşmediğini, ancak ö- 
nümüzdeki yıl içinde 
Kaymakam Orhan Işın 
m desteğiyle bu festivali 
mutlaka yapacakları
nı söyledi.

Öte yandan toplantı
nın öneriler kısmında, 
Zabıta Müdürünün Tu
rizm Komisyonuna alın
ması önerisi kabul edildi. 
Toplantı 3 ay sonra tek
rar yapılacak.

daşları ve resmi kuruluş 
ların yeni uygulamaya 
geçişte PTT’Iye yardımcı 
olmalarım ve 3 ile baş
layan numaraları kullan 
malarını istediler.

Zeytin yüklü kamyonu 
gelişmesini şöyle anlattı ;

«Kamyonetin çalındığını anlayınca şoförümü 
Bursa yönüne, kendim de Orhangazi yönüne hara 
ket ettim. Kapıkayalar mevkiine yaklaşınca kam 
yönetimi gördüm. Korna ve sinyalle işaret vere
rek durmasını istedim. Ama durmadı. Yanma yak 
laşmca, şoför 'koltuğunda oturan kişi pencereden 
silah uzatınca geri kaldım. İmam Aslan Petrol Te 
sislerinden durumu bir kez daha karakola bildir
dim ve aracın Orhangazi yönüne doğru gittiğini 
söyledim. Ardından, takibi sürdürdüm. Kamyonet 
bu kez İznik yoluna saptı. Karsak Köyüne doğru 
gidince, ben de Orhangazi’ye giderek, jandarmaya 
durumu birkez daha bildirdim. Ekibin yola çıktığı 
m söylediler. Karsak Köyüne geldiğimde, kamyo
nun İznik yönüne gittiğini öğrendim. Bu kez İz
nik İlçe Emniyet Müdürünü arayıp yolun kesilme 
sini istedim. Saat 01.00’de kamyoneti Yenişehir yo 
lunda boş ve devrilmiş olarak bulmuşlar. Takip 
sırasında Mercedes marka araçımın kartelini pat 
lattım. Kamyonette 90 kasa yaklaşık 1 ton lüks 
duble zeytin vardı. Malı, Yenişehir’e devreden hir 
sızlar tüm çabama karşın göz göre kaçtılar. Zara
rım 100 milyon lira dolayında.»

Belediyede Giyim İhalesi
deri ceket ve takım elbi
se ihalesi çekişmeli geç
ti.

İhalede, 351 çift ayak
kabıyı Sinan Kavafiye, 
230 takım elbiseyi Orki
de Konfeksiyon 290 ta
kım deri1 ceketi yine Or

GEMLİK MUHTELİF EFSNAF VE
SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞINDAN

Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odamız 
da açık olan kadroya bayan eleman alınacaktır.

Lise ve dengi okul mezunu olup, daktilo bilme 
şartı aranmaktadır. İlgilenen kişilerin Odamıza 
dilekçe ve ı resim ile müracaat etmeleri rica 
olunur.

Adres : Demirsubaşı Mh. Bekar Yokuşu
No. 1/A GEMLİK

KAYIP

Giresun İli Dereli Nüfus Müdürlüğünden almış 
olduğum Nüfus cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

Eteni YILMAZ

KAMPANYA
İster set set ister tek tek 
peşin fiyatına 10 ay taksitle 
Çelik; Emaye, Elektrikli EM- 
SAN mumulleri
Jumbo, Narin Akyıldız, Kütahya Por
selende peşin fiyatına vadeli satışla
rımız devam etmektedir.

ÇIN ÇİN Züccaciye
EMSAN YETKİLİ BAYİİ

Yeni Çarşı No. 63 GEMLİK

kide Konfeksiyon aldı. 
Öte yandan, itfaiye, zabı 
ta ve bayan memurların 
etekliklerin dikimi pazar 
lık usulü ile ilçedeki ter
zilere verilmesi kararlaş
tırıldı.



Yol Çalışmaları
Getmilk Belediyesinin baş

lattığı yol parke döşeme çalış
maları aralıksız devam, ediyor.

Geçtiğimiz hafta Demirsu- 
başı Mahallesi ve Lise Cadde
sini Balıkpazan ve Kayhan 
Mahallelerine bağlayan yollar 
Belediye’nin kendi imalatı o

Tam Gaz
lan parke taşlarıyla döşenir
ken, çalışmalara bu hafta Kay 
han Mahallesi ve Balıkpazan 
Mahallelerinin arka sokakla
rında devam edeceği öğrenil
di.

Belediye Başkanı Nezih Di- 
Devamı Sayfa 3’te

Ekim Dönemi Belediye Meclis Toplantıları Başladı

1993 Bütçesi
Bıraktığı mektupta çocuklarını 
ablasına emanet etti...

KURŞUNLU'DA
İNTİHAR

53,5 Milyar Lira
• GEMLİK BELEDİYESİNİN 1993 YILI GELİR 

BÜTÇESİNİN TEMELİNİ DEVLETTEN ALINAN 
33 MİLYAR 818 MİLYON LİRALIK VERGİ GE 
LİRLERİ TEŞKİL EDİYOR BELEDİYE VERGİ 
DIŞI GELİRLERDEN VE FONLARDAN İSE 19 
MİLYAR 795 MİLYON 636 LİRA GELİR BEK
LİYOR.

• BELEDİYE OTOBÜSLERİ 1 KASIM DAN İTİ
BAREN GEMLİK BURSA ARASINDA YOLCU 
ÜCRETLERİNİ 4.000’DEN 6.000 LİRAYA ÇIKAR 
DI. BELEDİYENİN SU, DÜĞÜN SALONU, RUH 
SAT, MEZBAHA ÜCRETLERİNE DE %50 İLE 
%100 ARASINDA DEĞİŞEN ZAMLAR YAPILDI.

Cemal KIRGIZ
Gemlik Belediyesi E-

I kim dönemi Meclis top- 
I lantüan geçtiğimiz Per_ 

şembe günü başladı. İlk 
ı toplantıda toplu sözleş- 
I menin getirdiği ağır yük 
[nedeniyle, personel gi- 
[ derlerinin yetersiz kaldi- 
ğı, 38 milyar 21 milyon 

i liralık 1992 tahmini büt
çesine 7 milyar 600 mil- 
: yon lira ek bütçe yapıldı. 
Mecis toplantısında su 

ive otobüs ücretleriyle, 
[Düğün Salonu, ruhsat, 
mezbaha kesim ücretleri 
nede %50 ile %100 ara
sında değişen zamlar ya
pıldı.

Araçlardan Teyp ve Çek Çalıyorlardı Fırıncılar dert küpü

SHP’li Nazım Karagöz 
ile yine SHP’li olan ve 
yeniden açılan CHP’ye 
geçmesi ve ilçe teşkilatı
nı kurması beklenen Ali 
Yıldırım’ın katılmadı
ğı meclis toplantısına, 
bir önceki meclis zaptı
nın okunup oylanmasıy
la başladı. 38 milyar, 21 
milyon lira olarak belirle 
nen 1092 yılı tahmini 
bütçesine, toplu sözleş
mede ücretlerin tahmin
den fazla belirlenmesi ü- 
zerine 7 milyar, 700 mil
yon liralık ek bütçe yapıl 
ması önerisi, oy birliğiyle 
kabul edildi.

Gündemin üçüncü 
maddesini oluşturan, 993 
mali yılı belediye vergi 
resim tarifeleri, tarife ko 
misyonunun getirdiği ö- 
neriierle okunup oy birli
ğiyle kabul edildi. Buna 
göre; Belediye ilan rek
lam vergilerine %50 ile 
%100 arasında zam yapı 
lirken, işgal harcı, mez
baha kesim ücretleri ve 
hafta tatili çalışma ruh
satlarına da %30 ile%100 
arasında zam verildi. Bu 
arada Düğün Salonu üc
retleri de yeniden ayar
landı. Daha önce hafta 
içi geceleri 540 lira olan 

Düğün Salonu ücreti 850 
bin’e, hafta içi gündüz 
öğleden önce 224 bin lira 
olan tarife 360 bin’e, öğ
leden sonra olan, tarife 
de 320 binden 500 bin’e 
çıkarıldı. Hafta içi tam 
gün 450 bin liradan 700 
bine, Cuma, Cumartesi, 
Pazar geceleri 720 bin 
lira olan ücret 1 milyon 
250 bin liraya, gündüz 
tam gün 630 binden, 1 
milyon 100 bin liraya, 
gündüz öğleden sonra, 
405 binden, 690 bin lira 
ya, öğleden önce 320 bin 
den 550 bin liraya çıka-

Devamı Sayfa 4’te

Kurşunlu Köyünde 
Mehmet Aslanbay (39) 
adlı muhasebeci, borç yü 
zünden intihar etti.

Bursa’da bir şirkette 
muhasebecilik yaptığı 
öğrenilen Mehmet Aslan 
bey, Cuma günü Kurşun 
lu. Köyündeki bir yakını
nın yanma ziyarete gel
di. Hava almak için dışa
rıya çıkan Aslanbay, Köy 
Hizmetleri Kampının Lo 
kalinin kapısında kendi
ni iple asarak intihar et
ti.

Cesedi bulan köylüle
rin durumu jandarmaya 
bildirmesinden sonra ya
pılan kontrolde, genç mu 
hasebecinin eşine yazdığı 

Bursa’da Jandarmayı atlatarak kaçmıştı

Cezaevi kaçağı “Damping
Ali” yakalandı

Ruhsatsız silah taşıma suçundan 10 aylık ha 
pis cezasını çekerken, rahatsızlığı nedeniyle geti 
rildiği Bursa’da, beraberindeki Astsubay ve erleri

Devamı Sayfa 4’te

bir de mektup bulundu. 
Borç içinde olduğu öğre
nilen muhasebecinin bı
raktığı mektupta şunlar 
yazılıydı :

«Zeliha..
■Kendimi öldürmeğe 

mecbur kaldım. Sen, abla 
mm yanında kal. Bursa 
ya gidin. Seni ve çocuk
larımı çok seviyorum. Ça 
hşırsin.. Sana ve çocukla 
ra bakarlar. Hakkım he
lal et.

Kocan»
Olayla ilgili soruştur

mayı tamamlayan Gem
lik jandarması intihar 
eden Mehmet Aslanbay 
in cesedini yakınlarına 
teslim etti.

OTO SOYGUNCULARI
I Gemlik ve Kurşunlu 
da Polis ve Jandarma’nın 
yaptığı operasyonlarda 

[2’si suç üstü, 5 hırsız ele 
geçirildi.

Cumhuriyet Ma
hallesi ve Manastır mev
kiinde çeşitli tarihlerde 
araçlardan oto teybi ça
lan Ahmet Bekçi (37) ve 
Halil Ayaz (23) polisin ta 
kibi sonucu, yine aynı 
semtte bir başka araçtan 
teyp sökerlerken suçüstü 
yakalandılar. Hırsızla 

Küçük Sanayi Sitesi soruşturması 
sona erdi

Şikayetler Asılsız Çıktı
Cemal KIRGIZ

Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 
yöneticileri hakkında ana sözleşme yükümlerine 
aykırı üye aldıkları gerekçesiyle başlatılan soruş
turma sona erdi.

Yaklaşık 3 ay önce Gemlik’li 24 kişinin Ticaret 
ve Sanayi Bakanlığına birlikte verdikleri şikayet 
dilekçesinde, 163 ortağı bulunan Kooperatif yöne 
ficilerinin ana sözleşmenin 10’ncu maddesinin 3 
ve 4’ncü bendlerlne uymayarak, ilçe dışından or 
tak aldıkları iddia edilmiş ve Bakanlık tarafından 
gönderilen bir müfettiş ile soruşturma başlatılmış 
tı.

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından gönderi 
len Müfettiş Ferhat Gül’ün kooperatif evrakları, 
şikayette bulunanların İfadelerini alması ve diğer

Devamı Sayfa 3’teL— -_________________

rın yapılan soruşturma
sında çaldıkları teypleri 
toptan sattıkları öğrenil
di. 8 adet teyple birlikte 
yakalanan hırsızlar, çıka 
rıldıkları mahkeme tara- 
fmdan tutuklanarak ce
zaevine kondular.

Öte yandan, Kurşunlu 
Köyünde, geçtiğimiz yaz 
boyunca çeşitli araçlar
dan oto teybi ve çek ça 
lan bir başka hırsız şebe
kesi jandarmanın köyde 
yaptığı yol kontrolleri sı-

YAKALANDI
rasmda yakalandı.

Daha öncede aynı suç
lardan çeşitli kez hapis 
yattıkları öğrenilen Meh 
met Özyıldırım (35), Sa
mi Türel (30), ile Ahmet 
îgan (34) adlı şabıkah

Devamı Sayfa 3’te

Muratoba’da 
Ceset
Bulundu

Muratoba köyünde Ali 
Oba (30) adlı çiftçi ölü 
olarak bulundu.

Cuma günü saat 15.30 
sıralarında Köy ilkokulu 
önünde vatandaşlar tara 
fında bulunan çiftçinin 
cesedi Adli Tıp Morguna 
kaldırıldı. 1.5 yıldır evli 
olduğu öğrenilen Ali O- 
ba’nin ölüm nedeninin 
kesin olarak belirlenebil
mesi için otopsi yapıla
cak.

Gemlik Jandarması o- 
layla ilgili çok yönlü so
kuşturmaya başladı.

Ekmek
Zammı kapıda

Gemlik Sınırlı Sorum 
lu Unlu Mamüller Koope 
latifi Başkanı Orhan Er- 
tuğrul, unun çuvalına ya 
pılan zamların fırıncı es
nafını zor durumda bırak 
tığım bildirerek, «Ekmek 
zammı kaçınılmaz olmuş 
tur» dedi.

50 kiloluk bir çuval u- 
nun 90 bin liradan 140 
bin liraya çıkarıldığını 
anlatan Ertuğrul, «D.M. 
O.’nun bu zam karan be 
limizi bükmüştür. Bu

Devamı Sayfa 4’te

AŞK KAÇAMAĞI KANLI BİTTİ..

Kurşunlu’da Kaza 2 ölü
Kurşunlu Köyünde meydana gelen kazada 2 

kişi hayatım kaybetti.
Bursa’nın tanınmış işadamlarından tekstilci 

Nejat Yılmaz (28) ile bayan arkadaşı Fatma Can 
bolat (36), geçtiğimiz hafta Salı gecesi gezmek 
için 16 NY 046 plakalı özel otoyla Sırakayalar mev 
kiinde takla attılar. Uçuruma yuvarlanan araçta 
sıkışan, Yılmaz ve Canbolat olay yerinde hayati
ni kaybetti.

Bursa Gökçin İşhanı esnafından olan tekstilci 
Nejat Yılmaz’m evli ve 1 çocuk babası olduğu 
öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten jan 
darına yetkilileri, kazanın aşın hız ve alkol ne
deniyle meydana geldiğini bildirerek, arabada bi 
ra şişeleri bulduklarını söylediler.

İlçe Merkezi ve köylerde 
500 kursiyer eğitim görecek 

Halk Eğitime

Büyük ilgi
Gemlik ilçe merkezi ve 

köylerinde açılan Halk 
Eğitim kurslarına ilginin 
büyük olduğu bildirildi.

5 Ekim’de başlayan, 
köylerde Mayıs ayı için
de, merkezde ise 15 Hazi 
ran tarihinde sona ere
cek kurslara, bu yıl yak
laşık 500 öğrencinin kay
dolduğu öğrenildi. Üçe 
merkezinde Giyim, Maki 
na Nakışı, Bilgisayar, Ka

Devamı Sayfa 3’te

» TAŞI GEDİĞİNE j S
I SINAMA... |

fî 4£EFAH PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ T.B.M.M.|j 
îs DE, NEVZAT AYAZ’A SALDIRMIŞLAR.. A 
W MİLLİ GÖRÜŞ, HİÇ YAPARMI DÖVÜŞ- W

SINAMADIR, SINAMA... J)
11 TÜRK DEVLETİNİN SAVUNMASINDAN SO- Â 
İÇ RUMLU BAKAN, ÖNCE KENDİNİ SAVUNA- W 
V BİLİYOR MU? t)
A DOĞU, GÜNEYDOĞU, ORTADOĞU’DA DURUM (j 
g KRİTİK DE.,. ||

İnan frame'c |
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TEŞEKKÜR
MAKAMA GELDİĞİ GÜNDEN BERİ, İLÇEMİ

ZİN ALTYAPI SORUNUNA VEDE YOLLARINA 
SON DERECE TİTİZ DAVRANARAK ÇOK ÖNEM 
VEREN SAYIN BELEDİYE BAŞKANIMIZ

Av. Nezih Dimili
YİNE İLÇEMİZİN EN İŞLEK CADDESİ İLE 

TURİSTİK SAYFİYE YÖRESİ SAHİL KÖYLERİ
NE BAĞLIYAN DEMİRSUBAŞI MAH. ÇEŞME SK. 
İLE 1 VE 2 NOLU CADDELERİN SON DERECE 
GÜZEL KENDİ OLANAKLARIYLA ÜRETMİŞ 
OLDUĞU PARKELERDEN DÖŞETEREK ÇOK KI 
SA BİR ZAMANDA, KAMUNUN KULLANIMINA 
AÇILMASINDA, EMEKLERİ GEÇEN FEN İŞLERİ 
PERSONELİNE VEDE İŞÇİLERE ALENEN TE
ŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİR. SAYGILAR SUNARIZ.

İsmail - Osman Emeç
ULUDAĞ SÜTHANESİ 
ve de Semt Sakinleri

HALK SİGORTA 
ACENTELİĞİ

Gemlik temsilciliği olarak 
hizmete girdiğini müjdeler 
Trafik, Kasko, İşyeri Mesken. İnşaat, 
Tekne sigortalarınız itina ile yapılır. 
TEL : 11069 
ALÎ ÖZKARDES
İstiklal Cd. No. 47 Gemlik

Gemlik'te ilk defa Çağdaş 
Teknolojinin yeni ürünü 
makinalarla temizleme 

sistemleri 
EV - BÜRO - OTEL 

BANKALAR VE OTOLAR 
PIRIL PIRIL OLACAK

İsviçre harikası kuru-ıslak TASKI temiz
leme makinası ile kirlilik sorun olmaktan 
çıktı.
Evlerin ve işyerlerinin kompleks sistemle
rine en uygun temizlik, teknolojisi TASKI 
ile olur

Ev Hanımları Büro ve İş*- 
yeri sahipleri 
titiz temizlik anlayışı için 
bizi arayın, görüşelim..

Tel : 15800 
EROL KURU TEMİZLEME VE 
GENEL TEMİZLİK HİZMETLERİ 
GAZHANE CAD. GÜRÇAY PASAJI 6 GEMLİK

KAYIP

612710 şasi ve 60.1949 motor nolu Kartal otomun 
Garanti belgesini kaybettim. Hükümsüzdür.

Ali Ergin ERENOĞLU

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 
GEMLİK HASTANESİ

SATINALMA KOMİSYON BŞK.LIÖINDAN

Hastanemizin 6 aylık öğle, akşam ve sabah ye 
mekleri kapalı teklif usulü ihale suretiyle bir lo
kantaya verilecektir.

Yemek ihalesi 28.10.1992 Çarşamba günü saat 
10.00’da yapılacaktır. İhaleye katılacak lokantalar 
en son teklif mektuplarını 27.10.1992 tarihinde sa 
at 16.00’ya kadar vermeleri rica olunur.

1— Muhammen bedel (Altı aylık) KDV. dahil 
409.191.000 TL. olup geçici teminat (%3) 
12.275.000 TL.’dir.

2__ İhaleye iştirak etmek isteyen lokantalar tek
liflerini hazırlarken 2.500 TL.’lik damga pulunu 
tekliflerine yapıştıracaklardır.

3__  Teklif mektuplarında öğle, akşam ve sabah
yemeklerinin fiyatları ayrı ayrı ve KDV dahil ve 
ya hariç olarak belirteceklerdir. Öğle ve akşam 
yemekleri aynı fiat olacaktır.

4— İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar teklif 
lerini hazırlarken, tekliflerini mühürlü zarf içer
sine koyarak üzerine isteklinin adı ve açık adresi 
yazılacak teklifi ihtiva eden bu mühürlü sarf iste 
nen diğer belgeler ile beraber ikinci bir zarfa ko 
nularak kapatılacak ve istekli tarafından mühürle 
necektir.

Dış zarfm üzerinede isteklinin adı ve soyadı ya 
zılacaktır.

5— Tekliflere eklenecek belgeler.
a) Gemlik hudutları içinde ikametgah adresi,
b) Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair kasa 

tahsil fişi veya banka teminat mektubu.
6— İhaleden doğacak her türlü masraf karar 

pulu bedeli sözleşme pulu bedeli vs firmaya aittir.
7— İhale üzerinde kalan firma kesin teminat ola 

rak geçici teminatın %3’nü daha yatıracaktır.
8— Hastanemiz mutfağı faliyete geçtiği taktirde 

ilgili lokanta ile olan sözleşme sona erdirilecektir
9— Kurumumuz 2886 sayılı Devlet ihale Kanu

nuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta dile 
diğine yapmakta yahut kısmen yapmakta serbes- 
tir.

İlan olunur.

Sayın Gemlikliler

ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI

Sayın A. MESUT YILMAZ
16 Ekim 1992 Cuma günü saat 15.00 de 

Fomara Meydanında sîzlere hitap edecektir 
Tüm hemşehrilerimiz davetlidir.

Anavatan Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı

Not : Katılmak isteyenler için aynı gün saat 14.00 te 1. nci kordon 
başlangıcı Deniz Restaurant yanından arabalar hareket edecektir.
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Halk Eğitime büyük ilgi

İl lorifer Ateşçiliği yetiştir- 
Kne kurslarında toplam 
I 236 öğrencinin eğitim gö 
■ receği belirtildi. Köyler- 
I de açılan 16 kursta ise 

Giyim. Makina Nakışı, 
■piko, Batik ve El Sanat- 
t lan branşlarında toplam 
‘260 öğrenci kaydoldu.
I Merkezdeki kurslar, 

F Halk Eğitim Geliştirme 
| Derneği tarafından kira 
■anan 4 ayrı binada yapı 
■irken, köylerdeki kurs- 

lar. köy evlerinde ve mua 
■arlıklar tarafından ayrı 

lan yerlerde yapılıyor.

Oto Soyguncuları

Bu arada ilçede açılması 
planlanan batik kursu 
için yer arama çalı*mala 
nna devam edilirken. 
Daktilografi kursu tale
bin az olması sebebiyle 
kapatıldı.

Öte yandan, Halk Eği
tim Merkezi tarafından 
açılan Okuma Yazma 
Kurslarına 17 kişinin de 
vam ettiği öğrenildi. Bu 
arada, Halk Eğitim Geliş 
tirme Derneği Tiyatro 
bölümü açmak için giri
şimlere başladı.

yakalandı
hırsızların çaldıkları bir 

■çok sayıda oto teybini 
Kattıkları, bir başka araç 
İtan 2 adet çek defterin
den 12 yaprağı kullandık 

İlan belirlendi. Sabıkalı
hırsızlar çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından tek 
rar cezaevine gönderildi
ler.

ı ilçede büyük sıkıntıya 
latan oto teyp hırsızlık

olaylarının suçluları 
nın yakalanması büyük 
sevinç yarattı.

Yol çalışmaları
mili kış gelmeden bütün 
mahalle ve sokakların alt 
yapı ve parke döşeme ça
lışmalarım tamamla
yacaklarım söyledi.

Şikayetler asılsız çıktı
ortakların Ticaret ve Sanayi Odası ile Küçük Es
naf ve Sanatkarlar Odası kayıtlarım incelemesin 
den ve beklenilen raporun gelmesinden sonra, ko 
operatif Başkanı Süreyya Bayrak ve yöneticileri 
aklandı.

Müfettiş raporunda, ana sözleşme yükümlerine 
aykırı üye oldukları iddia edilen ortakların sadece 
belge eksikliği olduğu ve usulsüzlük bulunmadığı 
bildirilirken, konu hakkında açıklama yapan Koo 
peratif Başkam Süreyya Bayrak, «Bazı ortakların 
işini terk etmesi nedeniyle meydana gelen belge 
eksikliği, bu esnafların ustalık belgeleriyle taah
hüt vermeleri kaydıyla müracaat etmeleri halinde 
tamamlanacak ve ortaklıkları devam edecektir. 
Biz tüzüğe aykırı bir şey yapmadık» dedi. Başkan 
Süreyya Bayrak, halihazırda rezerv oranlarının 
mevcut olduğunuda ifade ederek, şartlarının kabu 
lü halinde kooperatife ortak alabileceklerini söy
ledi.

Op. Dr. ALİ MUHSİN SÖZER
Genel Cerrahi Uzmanı

Bursa SSK Hastanesinde gö
reve başladığımı ve yeni mu
ayenehanemde hasta kabul 
ettiğimi değerli hemşehrileri
me duyururum.

Tel. Mua. (24)232444 Hast. 333858 Ev. 353946
Mua. Altıparmak Cd. Altıparmak Sk. Nilüfer
Apt. Daire 1 BURSA

HIZIR EBE
DOĞUM — SERUM — İĞNE —GEBELİK 

TESTİ İLE YENİ ADRESİNDE HİZMETİNİZDE

YENİ İŞ YERİMİZ :

GazhaneCad. H. Gürçay Apt Altı
Tel ; İş. 35031 Ev. 34048 GEMLİK

GAYRİ MENKUL ACIK ARTIRMA İLANI GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ
SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Dosya No. : 1991/17

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi 
nin 11.9.1989 tarih ve 1989/385 sayılı karar gere
ğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen 
gayrimenkul açık artırma ile satışa çıkarılmıştır.

Gemlik tapu sicilinde kayıtlı tapunun,
1- Gemlik Murat oba köyü Kazı bağlar mevki paf 

ta, 14, parsel 177’de kayıtlı 164m2 zeyiinlik 
800.000 TL.

2- Muratoba köyü Karayolçayırlan mevki pafta 
14, parsel 292’de kayıtlı .13.800 m2 zeytinlik 
36.000.000 TL.

3- Muratoba köyü Acısı mevki pafta 1, parsel 349 
da kayıtlı 550 m2 zeytinlik 1.600.000 TL.

4_ Muratoba köyü Kocaköprü mevki pafta 1, par 
sel400’de kayıtlı 525 m2 zeytinlik 2.000.000 TL.

5. Muratoba köyü Kocaköprü mevkii pafta 1, par 
sel 405’de kayıtlı 392 m2 zeytinlik 1.250.000 TL.

6- Muratoba köyü Çatalhöyük mevkii pafta 14, 
parsel 661’de kayıtlı 28800 m2 zeytinlik 29.000.000 
TL.

7_ Muratoba köyü Damönü mevkii pafta 14, par 
sel 697’de kayıtlı 10.800 m2 tarla 16.000.000 TL.

8- Muratoba köyü Damönü mevkii pafta 14, par 
sel 701de kayıtlı 10.100 m2 tarla 24.000.000 TL.

9- Muratoba köyü Kurtuldere mevkii pafta 14, 
parsel 894de kayıtlı 1208 m2 zeytinlik 3.100.00 TL.

10- Muratoba köyü Müezzin Bağlar mevkii pafta 
4, parsel 1346da kayıtlı 584 m2 zeytinlik 1.750.000 
TL.

11- Muratoba köyü Kurubağlar mevkii pafta 7, 
parsel 1670’de kayıtlı 1276 m2 zeytinlik 7.850.000 
TL.
12_ Muratoba köyü Kocaköprü mevkii pafta 1, par 

sel 1775’de kayıtlı 900m2 zeytinlik 2.650.000 TL.
13_ Muratoba köyü Cakırcık mevkii pafta 5-7, 

parsel 1824’de kayıtlı 1756 m2 tarla ve zeytinlik 
4.750.000 TL. /

14- Muratoba köyü Köyiçi mevkii pafta 7, parsel 
2061’de kayıtlı 28 m2 arsa 1.300.000 TL.

15- Muratoba köyü Köyiçi mevkii pafta 6, parsel 
2065’de kayıtlı ahşap ev avlulu 11.000.000 TL.

16- Muratobaköyü Köyiçi mevkii pafta 6, parsel 
2110’da kayıtlı 1012 m2 bahçe 3.000.000 TL.

17- Muratoba köyü Köyiçi mevkii pafta 6, parsel 
2130’da kayıtlı 368 m2 bahçe 1.200.000 TL.

18- Muratoba köyü Köyiçi mevkii pafta 5, parsel 
2295’de kayıtlı 833 m2 bahçe 7.000.000 TL.

spor spor spor spor spor spor spor spor spor spor spor

Gemlikspor 5 Gedelekgücü 0
SAHA : GEMLİK
HAKEMLER Nedim Durgutlu 1, Ali Özen 1, Mu 

rat Tağı 1.
GEMLİKSPOR : Cemal 4, Gökhan 2, Okan 3, 

Şükrü 3, Celal 3, Mehmet 3, Ender 2, Gökhan 3, 
Kubilay 3, Emin 4, Şenol 3, Savaş 3.

GEDELEKGÜCÜ : Gülay 1, Celal 2, Halil 2, 
Mehmet 2, Muzaffer 2, Atilla 2, Salih 1, Mehmet 
3, Tayfun 1, Yüksel 2, Süleyman 1, Resul 1, Şe
nol 2.

GOLLER : Dk. 7,77,82 Emin, 35 Savaş, 38 Gök
han.

KIRMIZI KART : Dk. 38 Gökhan.

Sümer 3 - Çağlayan 2
SAHA : GEMLİK
HAKEMLER : Ertuğrul Reis 3, İlhan Dağlı 3, 

Ertan Koç 3.
SÜMERSPOR ; Selahattin 4, Şenol 2, Kemal 

3, Murat 3, Hüseyin 3, Cavit 2, Biall 3, Turgay 
2, Tecahattin 3, Turgut 3, İsmail3.

ÇAĞLAYAN : Ersin 2, Mehmet 2, Özkan 3, Bay 
ram 2, Recep 2, Özgür 2, Hakkı 3, Şinasi 3, Erol 
3, Orhan 2, Hakkı 2.

GOLLER : Dk. 1 Bilal, 3 Selahattin, 17 Tur
gut, 25 Recep, 29 Şinasi.

19_ Muratoba köyü Köyiçi mevkii pafta 6, parsel 
2323’de kayıtlı 1784 m2 ahşap samanlık ve bahçe 
9.700.000 TL.

SATIŞ ŞARTLARI :
Satış 20 Kasım 1992 Cuma günü saat 10.00’dan 

14.00’e kadar (10)ar dakika ara ile Adliye Yazı İş. 
Md. açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artır
mada tahmin edilen kıymetin %75’lni ve rüçhanh 
alacaklar varsa alacakları mecbuunu ve satış mas 
raflarım geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir 
bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartı ile 30.11.1992 günü saat 10.00 
ile 14.00 arasmdan ikinci artırmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmada da rüçhanh alacakların alacağını 
ve satış masraflarım geçmesi şartıyle %40 nisbe- 
tinde artırana ihale olunacaktır.

Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin %20nis 
betinde pay akçesi veya bu miktar kadar milli bir 
bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. 
Satış peşin para ile yapılır, alıcı istediğinde 20 gü 
nü geçmemek üzere mehil verilir. İpotek sahibi a 
lacakhlarla diğer ilgililerin irtifa hakkı sahipleri
nin bu gayrimenkul üzerindeki haklarının hususiy 
lefaiz ve masrafa dair olan iddialarım belgeleriyle 
birlikte onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri la 
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit 
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içersin
de ödenmezse İ.İ.Kjıun 133’ncü maddesi gereğince 
ihale feshedilir. İki ihale arasındaki faktan ve %30 
faizden alıcı ve kefillerin mesul tutularak hiçbir 
hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edile 
çektir.

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin göre 
bileceği bir yere dairede asıh olup, masrafı verildi 
ğinde isteyen alıcıya bir örneğinin gönderileceği, 
satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve mün 
deracatım kabul etmiş sayılacakları, başkaca Jbilgi 
almak isteyenlerin 1991/17 sayılı satış dosyamıza 
başvurmaları, dellaliye, damga resmi, tapu harç ve 
masraflarının ile ihale üzerinden %12 KDV alıcıya 
aittir. İlan olunur.

İc.îf. K. 126
(İlgililer tabirine irtifak M. Sadık Şafak . 
hakkı sahipleri dahildir.) Yazı İşleri Müdürü

gençler ligi geçler ligi

Mako 9 G. Sümer 1
SAHA : HIPODRUM 1
HAKEMLER .’ Niyazi Tonga 3, Selami Güler 3, 

Erol Yıldız 3.
MAKO : Mustafa 2, Erdinç 3, Bülent 3, Şeftin 

3, Levent 3, Esat 2, Asım 2, Mustafa 4, Serkan 
3, Barboros 3, Ender 2, Ahmet 3, Ruşen 3.

SÜMERSPOR : İbrahim 1, Bekir 2, Adem 1, 
Cem 1, Bekir2, Musa 1, Yakup 1, Alpaslan 1, Tev 
fik 2, Bora 2, Gökay 1, İsmet 1, İsmail 2.

GOLLER : Dk. 10,25 Ahmet, 15 Barboros, 17,38 
Mustafa, 47 Levent, 6569 Bülent, 57 Ruşen, 18 
Bora.

Gemlikspor 3 - Yıldırım 4
SAHA : GEMLİK
HAKEMLER : İlhan Dağlı 3, Ertan Koç 3, Sa

lih Çavuş 3.
GEMLİKSPOR : Eser 2, Ayhan 3, Zeynel 2, Se 

dat 2, Ümit 1, Cengiz 3, Alkan 3, Uğur 3, Okyar 
3, Abdullah 2, Arif 2, Fikret 2.

YILDIRIMSPOR : Semih 3, Serkan 2, Semih 3, 
Şemsettin 2, Basri 2, Gökhan 3, Gürcan 3, Nevzat 
3, İbrahim 4, Ender 2, Gökhan 3.

GOLLER : Dk. 19 Abdullah, 37 Alkan, 54 Ok
yar, 44 Gürcan, 45,80 İbrahim, 72 Nevzat.



GEMLİK
İstiklal Od. Gürçay Posalı Tel : 14213 GEMLİK

DİZGİ VE BASKI

aftalık Siyasi Gazete

SAYFA : 4

MÜDÜRÜ : KADRİ flÛLBR
YIL : 20 SAYI : 929 FİYATI : 1000 TL. KDV dahil 

Kuruluş Tarihi : 1U Haziran 
Gazetemiz Basın Ahlak Yasasrna Uyur.

13 EKİM 1992 SALI

Cezaevi kaçağı damping Ali 
fihnlerdekine benzer bir yöntemle atlatarak ka 
çan Mehmet Ali Okur, polis tarafından yakalan 

«.iStfSSMS® 
055’e yapılan ihbar üzerine harekete geçen po 

lis, tüm yollan tutarak 16 RY 275 plakalı özel 
otomobili aramaya başladı. Okur’un içinde bu
lunduğu otomobilin Görükle yönüne gittiğinin 
saptanması üzerine, İzmir yolunu tutan Nilüfer 
karakolu ekipleri, aracı Beşevlerdeki Nilüfer Bele 
diye’si önünde durdurdu. Araçta bulunan MAli 
Okur’un yanısıra aracın sürücüsü Gürel Genç- 
ünal ve bir arkadaşı polis tarafından gözaltına 
alındı. Yaklaşık 3 ay önce kaçan ve yeniden ya
kalanan Okur, Gemlik Cezaevi’ne gönderildi.

Hatırlanacağı gibi, Okur’un adı Abdullah Ve- 
rim’in öldürülmesi olayına da karışmış olan ve 
son olarak da silah taşımak suçundan 10 ay ha
pis cezasına çarptırılan M. Ali Okur, Gemlik Ce 
zaevinden tedavi için Bursa’ya getirilmiş, içinde 
bulunduktan otomobilin Altıparmak’ta durması 
üzerine, Jandarma Astsubayı ve erlerin araçtan 
inmesini fırsat bilen şoför arkadaşının gaza basa 
rak kaçması üzerinede kayıplara karışmıştı. O- 
kur’un kaçmasıyla ilgili olarak Astsubay Çavuş 
Mesut Dağatar, firara sebebiyet vermek suçun
dan tutuklanmış, 2 erde tutuksuz yargılanmıştı.

Getirildiği Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alı
nan Okur, kaçak olduğu 3 ay içinde İstanbul ve 
Gemlik civarında saklandığını söyledi.

1993 Bütçesi 53,5 Milyar Lira
nldı.

SUYA DA ZAM GELDİ

1 Ocak 1993 tarihinden 
itibaren geçerli olacak 
su ücretleri ise mesken
lerde ayda 25m3’e kadar 
olan su sarfiyatları daha 
önce 1.500 lira iken 2.000 
lira oldu, 25m3’ten sonra 
sı ise 3.750 liradan 5.600 
liraya çıkarıldı. Ticaret
hanelerde 25m3’e kadar 
daha önce 3.750 lira olan 
su ücreti 5.600 liraya yük 
seltilirken 25m3’ten faz- 
lasıda 5.250 lira iken, 7 
bin 800 lira oldu. Okullar 
da daha önce 1.500 lira 
olan su ücretide 2.250 li
raya çıkarıldı. Belediye 
personeli su ücretlerine 
ise %50 tenzilat uygulan 
ması kararlaştırıldı.

OTOBÜS ZAMMI
1 Kasım tarihinden 

başlaması kararlaştın 
lan Belediye Otobüs fiyat 
lan da yeniden ayarlan
dı. Buna göre; daha ön

ce 1000 lira olan şehiriçi 
sivil bilet 1.500 liraya yük 
seltilirken daha önce 500 
lira olan şehiriçi öğrenci 
biletlerine ise zam yapıl 
madı. 4 bin lira olan 
Gemlik, Bursa arası sivil 
yolcu bileti ise; 6 bin li 
raya çıkarıldı. Yine, 
Gemlik, Bursa öğrenci ve 
asker ücretleri ise; 2 bin 
liradan, 3 bin liraya yük 
seltildi. Daha önce 3 bin 
lira olan Gemlik-Gemsaz 
arası 5 bin liraya, 10 km 
kadar otobüs kiralama 
200 bin lira, 20km. kadar 
300 bin lira, 35km. kadar 
da 400 bin lira olarak be 
lirlendi.

1993 BÜTÇESİ 
53.5 MİLYAR

Gündemin dördüncü 
maddesini oluşturan 993 
yıh Belediye tahmini Ge 
lir ve Gider bütçeleride 
oy birliğiyle kabul edildi. 
53 milyar 613 milyon 636 
bin lira olarak belirle

nen tahmini gelir bütçe
sinin büyük bir bölümü 
nü devletten alınan 33 
milyar 818 milyon liralık 
vergi gelirleri teşkil eder 
ken, geri kalan 19 mil
yar 795 milyon 636 bin 
liralık tahmini gelir de 
vergi dışı gelirlerden ve 
fonlardan bekleniyor. 
Yine, 53 milyar 613 mil
yon 636 bin lira olarak 
belirlenen tahmini gider 
bütçesininde büyük bir 
bölümünü 32 milyar 769 
milyon lira ile Cari har
camalar oluştururken, Gi 
der bütçesinde 20 milyar 
844 milyon 637 bin lira 
lık giderde Yatırım ve 
Transfer harcamaları
na ayrıldı.

Öte yandan, iskele ge
çiş tarifelerinede %100 
oranında zam yapılması 
öneriside mecliste oy bir
liğiyle kabul edildi.

Belediye Meclisinin E- 
kim dönemi toplantıları
na, 15 Ekim tarihinde 

imar komisyonuna hava- I 
le edilen imarla ilgili di I 
lekçelerin görüşülme- I 
siyle devam edilecek.

Ekmek zammı1 
kapıda

zamma paralel olarak iş- 1 
çi maliyetide arttı. Bun- ' 
iara akaryakıt ve elekt- | 
rik zammıda eklenince 
330 gramı 1.500 liradan 
satılan ekmek bizi kurtar 
mıyor. Ayda 50-100 mil
yon lira arasında zarar 
ediyoruz» dedi.

Kooperatif Başkam Or 
han Ertuğrul, zam kara
rını almak için Bursa Ko 
operatifini bekledikle
rini söyledi. Ertuğrul, 
zararlarım en aza indir
mek için ekmeğin önü
müzdeki günlerde 330 
gramının 2.000 liraya çı
karılabileceğini bildir 
di.



GEMLİK ROTARY YARDIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

Sağlık Ocağına 1500 Enjektör
Gemlik, Rotary Kulübü geleneksel enjektör yardımlarını 

bu yıl da sürdürüyor. Sağlık Ocağına 1500 enjektör arma
ğan edildi.

Rotary Kulübünün Tibel Otel’de yapılan geleneksel ye 
meğine konuk olarak katılan Gemlik Merkez Sağlık Ocağı

Devamı Sayfa 4’te

Gemlik Körfezinde esrarengiz olay 

lılmnı demeyin..! 
Balık karaya vurdu

Gemlik Körfezinde 
meydana gelen olayda, 
dip balıkları olarak bili
nen Kalkan, Pisi, Kara
göz, Gelincik, Kırlangıç 
gibi balıklar esrarengiz 
bir şekilde sürüler halin
de karaya vurdu.

Geçtiğimiz hafta Per
şembe günü Gemlik’ten 
başlayıp, K. Kumla, B. 
Kumla, Karacaali, Narlı 
ve Kapaklı’ya kadar tüm 
kıyıları etkileyen olayın, 
ani ısı değişikliği ve Med 
cezir olayının etkisiyle su 
yun 1 metre kadar çekil 
meşinden meydana gele
bileceği bildirildi.

Kaymakam Orhan I- 
şm, balıkların zehirlen
me olaşılığımn çok az bir 
ihtimal olduğunu ifade 
ederek, buna karşın Hıf
zısıhha kararı aldıklarını

Akli dengesi bozuk genç kendini tavana astı

ORHANİYE MAHALLESİNDE İNTİHAR
Aklı dengesi bozuk ol

duğu öğrenilen Ekrem 
Ayverdi (33) adlı genç, 
misafir olarak geldiği ab 
lasının evinde kendini 
astı.

Örhaniye Mahallesi 
Kırk Merdiven sokak No

Belediye Meclisi Toplantıları devam ediyor

İmarla ilgili konular
Belediyede görüşüldü

Gemlik Belediye Mecli 
si Ekim Dönemi toplantı 
lanna geçtiğimiz hafta 
içinde devam edildi. Yapı 
’an 2. toplantıda imarla 
ilgili konular görüşüldü. 

KUNDAKLAMA MI? ELEKTRİK KAÇAĞI MI?

Dereboyu’nda şahin 
taksi cayır cayır yandı

Emin Altın adlı şahsa ait 16 ZE 455 plakalı Şa g 
hin marka özel oto cayır cayır yandı.

Pazartesi günü Dereboyu Kumru Sokaktaki Al- 
tın’ın evinin önünde sabaha karşı 03.00 sıraların 
da meydan agelen olayda, park edilmiş bir halde 
duran ve birden alev alan otomobilin hangi sebeb 
ten yandığı araştırılıyor.

İtfaiye yetkilileri yangının elektrik kaçağı ya 
da kablolardaki elektrik kaçağından meydana ge
len bir arıza nedeniyle olabileceğini belirtirlerken, 
araç sahibi Emin Altın, «Kundaklama Olabilir»

Devamı Sayfa 4’te

ve Gemlik Balıkhali buz
hanesinde kontrol altma 
aldıkları balıkların satı
şım yasakladıklarını 
söyledi.

Bu arada îl Tarım Mü 
dürlüğü Su Ürünleri İl 
Başkanlığından olay gü
nü gelen Biyolog 
Cahit Avgan ve Lütfü 
Üstün ile Teknisyen Ce
mil Doğru ve İlçe Tarım 
Müdürü Dursun Özbey, 
Gemlik, K. Kumla ve B. 
Kumla’da yaptıkları ince 
lemede çeşitli yerlerden 
su ve ölü balık örnekleri 
alarak labaratuvara tah
lile gönderdiler.

Gemlik’li balıkçılar, ilk 
defa böyle bir şeyle karşı 
İaştıkİarını belirterek, 
«Sürüler halinde balıklar 
kıyıya akın ettiler. Hepsi 
sarhoş ve şok içindeydi
ler. Zehirlenmiş olamaz

6’da Salı günü gece saat 
23.00 sıralarında meyda
na geldiği bildirilen olay 
da, Gölcük Tersanesin
den yaklaşık 4 yıl önce 
malulen e mekli olduğu 
bildirilen 2 çocuk babası 
Ekrem Ayverdi, ablası ve

Belediye Başkanı Ne
zih Dimili Başkanlığında 
toplanan Belediye Mecli
si, gündeminde bulunan 
imar konularım görüş-

Devamı Sayfa 3’te 

lar, öyle olsaydı hepsi 
ters dönerek su üstüne 
çıkardı. Bunlar sarhoş gi 
bi kayaların arasına sak
lanmaya çalışıyorlardı. 
Her halde ani bir ısı de 
ğişikliğiyle, şok yediler» 
şeklinde konuştular.

Öte yandan su ürünle
ri teknisyenleri de tahlil 
sonuçlarının öncesinde 
bir şey söylemekten kaçı 
nırlarken, zehirlenme 
ihtimalinin uzak olduğu 
görüşünü savundular.

Az yakalanması nede
niyle yüksek fiyatlarla sa 
tılan balıkların karaya 
vurmasına sevinen Gem
likliler ise, kepçe, tekne 
ye torbalarla denize hü
cum ettiler. Dip balığı o- 
larak bilinen Kalkan, Ka 
ragöz, Kırlangıç, Pisi, Ge 
lincik gibi balıkların ya-

eniştesinin uyuduğu sıra 
da kalmakta olduğu oda 
nm tavanına kendini ça 
maşır ipiyle asarak inti
har etti.

Aslen Erzurum nüfu
suna kayıtlı olan ve akli 
dengesinin yerinde olma 
dığı bildirilen. Ekrem Ay 
verdi’nin yaklaşık 15 gün 
önce ablasına misafir ola 
rak geldiği belirtildi.

Polis olayla ilgili soruş 
turmayı sürdürürken, ö- 
len gencin cesedi memle
ketine gönderilmesi için 
ablasına verildi.

Kumla'da genç bir kadın 
balkondan diiştii

Korkunç 
Ölüm !

Cemal KIRGIZ
Küçük Kumla Beldesin 

de meydana gelen olay
da, Berciz Karabay (28) 
isimli genç kadın çocuğu 
nu çağırmak için çıktığı 
4’ncü kattaki evlerinin 
balkonundan düşerek 
öldü,

K. Kumla Beldesi Site
ler Mahallesi Karaağaç 
Caddesi Kayakaya sitesi 
B Blok daire 18’de geçti
ğimiz Pazartesi günü sa
at 13.00 sıralarında mey
dana gelen olayda, 4 ya-
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Cernal KIRGIZ 
nı sıra Ahtapot ve Yen
geç gibi deniz canlılan- 
da halkın evlerindeki 
buzdolaplarına girer
ken, yetkililer tahlil so
nuçları gelene kadar bu 
balıkların yenmemesi 
ni istediler.

Öte yandan Gemlik Su 
Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Mehmet Aydın 
da yaptığı açıklamada, 
balıkların sürüler halin 
de karaya vurmasının ze 
hirlenmeyle uzaktan ya
kından bir ilişkişi olmadı 
ğırıı vurgulayarak, «Ba
lıkların vurgun yediği or 
tada, bu her zaman ola
bilen bir şey fakat bu 
kez biraz erken oldu. Tek 
sebebi denizde meydana 
gelen erken ısı değişikli
ği ve Med-cezir olayıdır» 
dedi.

Lastik yakıp havayı kirleten kireç ocaklarına 4.5 ar 
milyon lira ceza

KAYMAKAM ORHAN
IŞIN AFFETMİYOR

Gemlik’in çevreci Kaymakamı Orhan Işın, Sa
nayi kuruluşları üzerindeki denetimlerini sürdürü 
yor.
. Gemlik-Cihath Köyü yclu üzerinde Süleyman 
Versili, Hüseyin Ceylan ve Aziz Kaynar’a ait Ki
reç ocaklarını denetleyen Kaymakam Orhan Işın, 
bu ocakların lastik yakıp havayı kirlettiklerini 
tesbit etmesi üzerine 4 bucuk milyon lira ceza 
kesti.

Devamı Sayfa 3’te

Celal Göç Davasına Devam Edildi
Armutlu Belediye Başkanı Celal Göç’ü evinin ö 

nünde kurşun yağmuruna tutarak öldürmeye tam 
teşebbüs suçundan yakalanan Ali Izmitli’nin (40) 
gıyabında tutukluluğuna devam kararı verildi.

Yaklaşık 2 ay önce Belediye Başkanı Celal Göç 
ün evinin önünde pusu kurarak öldürmeye tam 
teşebbüs ederek kurşun yağmuruna tutan Ali ve 
Ahmet İzmitli kardeşlerden Ali İzmitli Bursa’daki 
evinde yakalanmış ve cezaevine konmuştu. Diğer 
sanık Ahmet. Izmitli’nin aranmasına ise devam edi 
liyor.

Öte yandan ruhsatsız silah taşıma suçundan ön 
çeki gün jandarma tarafından gözaltına alman 
Ali Aytaş (17) ise serbest bırakıldı.

Kaymakam Işın ve İlçe 
Hastanelerini ziyaret ettiler

DYP’li Hanımlar

Bu kez işyerini taradılar

Silahlar Susmuyor

Atakta
DYP Gemlik İlçe Baş

kanı Abdullah Yenice ve 
Kadınlar Komisyonu 
Başkanı Sevim Koçdemir 
ile yönetim kurulu üyele 
ri çalışmalarını hızlandır 
dılar.

Geçtiğimiz hafta Cu
ma günü Kaymakam Or 
han Işın’ın yanısıra SSK 
Hastanesi Başhekimi 
Mehmet Avcılar ve Gem
lik Devlet Hastanesi Baş 
hekimi Vedat Ökter ile 
hastaları ziyaret ettiler.

Devamı Sayfa 4’te

Son günlerde silahlı saldın olaylarında büyük 
artış görülen ilçemizde Akmanlar A.Ş. kimliği be 
lirsiz kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu.

Gemlik’in tanınmış işadamlarından Sinan ve 
Süer Akman’a ait istiklal Caddesindeki demir, çi

Devamı Sayfa 4’te

Boşaltma çalışmalarına limanda başlandı

Bursa’ya soluk aldıracak
Kömür geldi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından satın 
alman ithal kömürün 25 bin tonluk ilk partisi Cu 
ma günü Gemlik Gemport Limanına geldi.

Güney Afrika’dan ithal edilen ve Bursa’ya nak 
üyesine başlanan kömürün Bursa Belediyesi Tev

Devamı Sayfa 3’te

Sık sık toprak kayması 
olan köye DYP’liler ilgi 
gösterdi

Fevzlye Köyünde 
Oranaj Çalışmaları 
Başladı

Sık sık toprak kayması 
meydana gelen Fevziye 
köyünde dranaj çalışma
ları başladı.

DYP Gemlik İlçe Baş
kanı Abdullah Yenice’nin 
Ankara’da yaptığı temas 
lar sonucu köye gelen Je 
oiogların hazıladığı rapor 
lar doğrultusunda başla
nılan dranaj çalışmaları 
sonunda meydana gelebi

Devamı Sayfa 4’te

TAŞI GEDİĞİNE

4 AĞAM, BEYİM... â 

f) ANAP BURSA İL BAŞKANLIĞINA ASILAN Ç 
f j BİR DÖVİZ... /ı
« «SÜLO GİBİ BABAN OLACAĞINA, MESUT N
V GİBİ1 AĞABEYİN OLSUN.»
A YILLARCA HEP...

AĞAM, BEYİM:...
1/ BİRAZDA... I.
fi İŞÇİM, ÇİFÇİM, KÖYLÜM, MEMURUM, f:

EMEKLİM, YETİMİM, DULUM! f
SÎZLER DEĞİL, ARTIK BEN KULUM BİR

ö DEYEN OLSUN... t
g BENİMKİ DE HAYAL İŞTE... X

t) t



Körfez SAYFA : 2
20 EKİM 1992 SALI

Konuk Yazarlar
Gemlik Vahşi Batı mı?

Cemal Kırgız

Gemlik giderek filmlerde seyrettiğimiz, kitaplar 
da okuyup gördüğümüz 1700’lerin Amerika’sına 
benziyor. Önüne gelen, nerden ve nasıl buluyorsa 
silah taşıyor. Devlet, kanunları yerine orman ka 
nunları işleme konulmak isteniyor.

Bu gidiş iyi değil. Öyleki, binlerce kişinin alış
veriş yaptığı Salı pazarında, hasım iki taraf, çevre 
dekileri düşünmeksizin birbirlerine kurşun yağdı
rıyorlar. 7 yaşındaki bir kız çocuğu ile bir pazarcı 
esnafı bu kurşunlara hedef oluyor.

Küçük Kumla’da bir fırın ruhsatsız silah taşı
ma modasına uyan bit şehir kovboyu tarafından 
hiç yok yere kurşunlanıyor.

1 Yine Kumla’da bir müteahhit yazıhanesi ile 
Gemlik’li işadamları Sinan ve Süer Akman’a ait

! İstiklal Caddesindeki inşaat malzemeleri satan bir 
j işyeri onlarca kişinin önünde kurşunlanıyor. Buna 
karşın bir Allahın kulu çıkıpta olayı kimin yapti-

i ğına dair tanıklık bile yapmıyor.
I Saldırganlar mı? onlar zaten insan sarrafı kesil 
I mişler, kimsenin kendilerini ihbar etmeyeceğin- 
I den emin, ellerini kollarım sallayarak kaçıp kayıp 
| lara karışıyorlar.

Bu arada her ne kadar yakalansalarda, araba 
soygunlarının ardı arkası kesilmiyor. Hırsızlarımız 
o kadar cesaretli ki ağlasak mı, gülsek mi bilemi
yoruz. Gemlik Savcısı Kaya Kabacaoğlu ile, Gem
lik Sulh Hukuk Hakimi Mustafa Güler’in özel oto 
larınm bagajları Kayıkhane semtindeki evlerinin 
önünde ve üstelik Sevcı Kaya Kabacaoğlu evinin 
penceresinden bakarken açılıyor ve iki otonun da 
yepyeni stepnelerini çalarak, bir araçla kaçabili- ı 
yorlar.

Soyguncuların gözleri ne kadar dönmüş ve kor 
kusuzlar.

Yine Teksas’a dönen Gemlik’ten devam edelim. 
Geceleri 24.00’den sonra arabalardan efkar dağıt- 1 
mak, hava atmak için sıkılan kurşunların sayısı 
belli değil.

Bu olaylarda, 900’lü .telefonlara abone vatandaş 
larımız tarafından 055’e ihbar edilmeyince huzur 
bozanlar istediği gibi at oynatabiliyor.

Bütün bu son günlerde artış gösteren olaylar 
vatandaşları tedirgin ediyor. Artık silahlı saldırı
lar yapılırken masum insanlarda yara alabiliyor. 
Hedef Kim? ne diye yapılıyor? yapanlar kim, silah 
nerden buluyorlar belli değil. Bu böyle giderse, si 
lah taşıma ve rastgele ateş etme doğallaşırsa, ilçe 
mizin haline Jonh Vay ne bile ağlar.

Burası ne Teksas, ne de Şırriak. Güvenlik önlem 
leri biran önce alınmalı. Gemlik’liler de vatandaş 
lık görevini yapıp, suçluyla güvenlik güçlerini bir 
birlerinden ayırmalı. Çünkü yarın ne olacağı, 
serseri bir kurşunun kime isabet edeceği belli değil.

I

I

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 
GEMLİK HASTANESİ

SATINALMA KOMİSYON BŞK.LIĞINDAN

Hastanemizin 6 aylık öğle, akşam ve sabah ye 
. mekleri kapalı teklif usulü ihale suretiyle bir lo
kantaya verilecektir.

Yemek ihalesi 28.10.1992 Çarşamba günü saat j 
10.00’da yapılacaktır. İhaleye katılacak lokantalar I 
en son teklif mektuplarım 27.10.1992 tarihinde sa ı 

■ at 16.00’ya kadar vermeleri rica olunur.
1— Muhammen bedel (Altı aylık) KDV. dahil 

409.191.000 TL. olup geçici teminat C%3) 
12.275.000 TL.’dir.

2— İhaleye iştirak etmek isteyen lokantalar tek l 
İ liflerini hazırlarken 2.500 TL.’Iik damga pulunu I 

tekliflerine yapıştıracaklardır.
3— Teklif mektuplarında öğle, akşam ve sabah i 

yemeklerinin fiyatları ayn ayrı ve KDV dahil ve I 
i ya hariç olarak belirteceklerdir. Öğle ve akşam 
yemekleri aynı fiat olacaktır.

4— İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar teklif 
lerini hazırlarken, tekliflerini mühürlü zarf içer- l 
sine koyarak üzerine isteklinin adı ve açık adresi 

' yazılacak teklifi ihtiva eden bu mühürlü sarf iste 
ı nen diğer belgeler ile beraber ikinci bir zarfa ko 
nularak kapatılacak ve istekli tarafından mühürle 
necektir. ı

Dış zarfın üzerinede isteklinin adı ve soyadı ya 
zılacaktır.

5— Tekliflere eklenecek belgeler.
; a) Gemlik hudutları içinde ikametgah adresi,

b) Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair kasa I 
tahsil fişi veya banka teminat mektubu.

6— İhaleden doğacak her türlü masraf karar 
pulu bedeli sözleşme pulu bedeli vs firmaya aittir, i 

। 7— İhale üzerinde kalan firma kesin teminat ola
i rak geçici teminatın %3’nü daha yatıracaktır.

8— Hastanemiz mutfağı faîiyete geçtiği taktirde 
ilgili lokanta, ile olan sözleşme sona erdirilecektir

9— Kurumumuz 2886 sayılı Devlet ihale Kanu- 
! nuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta dile 
| d iğine yapmakta yahut kısmen yapmakta serbes- 
I tir.
j İlan olunur. . .. .. ı'

| Gemlik'te ilk defa Çağdaş 

Teknolojinin yeni ürünü 
makinalarla temizleme 

sistemleri
EV - BÜRO - OTEL

BANKALAR VE OTOLAR 
' PIRIL PIRIL OLACAK

1 İsviçre harikası kuru-ıslak TASKI temiz
leme makinası ile kirlilik sorun olmaktan 
çıktı.

şiir köşesi
Kapadım Gözlerimi

Madem bir daha göremeyeceğim seni 
Görmek istemem dedim hiç bir şey 

kapadım gözlerimi

Kapadım gözlerimi ağlamak için 
Hani ellerin nerde okşayışı ellerinin hani 
Nerede gözlerin nerde dört dileği günün 
Yanımda hiç yoksun artık uçtun gittin 
Delirtmiyorsun beni artık geceleri

Nem varsa yitirmişim sözde yaşamadayım.
ELVARD

Çevirmenler : A. Kadir-A. Bezirci

tembel çiçekler
Bugün dersini çalmamış çiçekler;
Ne ilkyazı duyurabildiler

sevgilime ne de sevgimi.
Uykuluydular, yumuk yumuktu gözleri 
Müziğe yatkın değildi, 

bulutsu sesleri
Aktaramadılar sevgilime 

kabaran yüreğimi, 
Bugün dersine çalışmamış çiçekler.

yan aydın
Fitili kısık 

gaz lambası 
Kendini

aydmlatamaz 
kendini.

kaos
Öylesine karıştı ki at izi 

it izine...
Gel de şaşırma;
sandalyeler diploma aldı 

ama
sınıfta kaldı ağaçlar.
Hava haylaz, duman uykusuz.
Çöplük yediveren gülü, 
asker kaçağı cephanelik.
Yağmur cimri,

bereket sayrı, 
Sebzeler kanser uru... 
Korku devinge.n 
okulu kırmış bugün sevinç, 
olumlu olumsuz, 

duygu gülünç.
Acının etekleri zil çalıyor, 
falcıya kalmış kut, 
tepesinde huniyle geziyor 

yaşama sevineli, 
oysa tutuklu umut.

Biçem Dergisi Ağustos, Eylül sayısından alın
mıştır.

İHSAN ÜREN

KONGRE İLÂNI

Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. Site Kulübü Derne
ğinin genel kurul toplantısı 8 Kasım 1992 günü sa 

at 11.00’de Site Gazinosunda yapılacaktır.
Ekseriyet sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 

1 hafta sonra aynı yer ve aynı saatlerde çoğunluk 
aranmasızın yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin teşrifleri rica olunur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1— Açılış ye saygı duruşu
2— Divan heyetinin seçimi
3— Yönetim kurulu faaliyet raporunun 
okunması
4— Denetim kurulu raporunun okunması
5— Yönetim ve denetim kurullarının ibrası
6— Yeni yönetim ve denetim kurullarının 
seçimi
7— Dilekler ve kapanış.

Evlerin ve işyerlerinin kompleks sistemle
rine en uygün temizlik, teknolojisi TASKI 
ile olur

Ev Hanımlara Büro ve İs- 
yeri sahipleri
titiz temizlik anlayışı için 
bizi arayın, görüşelim.-

Tel : 15800
EROL KURU TEMİZLEME VE 
GENEL TEMİZLİK HİZMETLERİ 
GAZHANE CAD. GÜRÇAY PASAJI 6 GEMLİK

KAYIP
Gemlik Tekel Müdürlüğünden almış olduğum 

Tekel defterimi kaybettim. Hükümsüzdür.
Kayali SÜZER

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Ertan ÖZAK
ımınıı—

SATILIK

OSMANİYE MAHALLESİ PAZAR 
CADDESİNDE ŞAHİN TAVUKÇUSUNUN 

BULUNDUĞU 80 2m DÜKKAN SATILIKTIR

ŞAHIN ÇAVUŞLAR
Yeni Çarşı No. 5 GEMLİK

OPERATÖR DOKTOR

MEHMET TAMER GÜZELCE
GÖZ HASTALIKLARI UZMANI

Muayenehane letiklal Od. No. 67 GEMLİK
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spor spor [spor spor spor

Elmasbahçe 2 Gemlik 3
SAHA : HİPODROM 3
HAKEMLER : Nejdet Küllahçı 2, Sabrı Yılmaz 

2, Turhan Merdir 2.
ELMASBAHÇE : Haşim 2, İbrahim 2, Nihat 2, 

Mustafa 2, İsmet 2, Vedat 2, Avni 2, Cevdet 2, 
Sezgin 2, 'Turgut 3, Ahmet 2.

GEMLİKSPOR : Haşan 3, Şükrü 3, Okan 4, 
Kubilay 3, Celal 3, Mehmet 3, Ender 3, Cevat 2, 
Gökhan 2, Emin 3, Şenol 3, Savaş 3.

GOLLER : Dk. 80 Turgut, 88 İsmet, 15 Ender, 
78 Savaş, 78 Gökhan.

KIRMIZI KART : Nihat (Elmasbahçe)

spor spor tspor spor spor

GENÇLER LİG t

G. Sümer 3 Arabayatağı 1
SAHA : GEMLİK
HAKEMLER : Şerafettin Kırço 3, Zeki Karabu 

lak 3, Mustafa Şahin 3.
SÜMERSPOR : İbrahim 3, Bekir 2, Adem 3, 

Musa 3 Yakup 2, Beki 3, Bora 2, Ersin 3, Gökay 
3, Alpaslan 2, İsmail 4.

ARABAYATAĞI : Kadir 2, Ümit 2, Coşkun 3, 
Fatih 2, Erhan 3, Fikret 2 Metin 2, Neşet 2, Em 
rullah 3, Şeref 2, Kenan 2.

GOT J.ER : Dk. 26 Erhan (kendi kalesine), 37 
Bora,-75 İsmail, 27 Coşkun.

GEMLİKSPOR - BURSASPOR
Gemlikspor lisans ibraz edemidiği için karşılaş

ma oynanmadı.

Fevziye köyü’nde dranaj
lecek toprak kaymaları 
felaket önlenmiş olacak.

DYP İlçe Başkam Ab
dullah Yenice yaptığı a- 
çıklamada, Köy Hizmet
lerinden gelen ekiplerin 
çalışmaları en kısa süre
de bitireceğini bildire
rek, bu çalışmaların 1 
milyar liraya malolacağı 
nı söyledi.

Öte yandan, İlçe hasta 
neleriyle yaptıkları te
maslar konusunda da a- 
çıklamalarda bulunan 
Başkan Yenice, Gemlik 
SSK Hastanesinin, polik
liniğiyle asansörleri
nin biran önce yapılaca
ğını, yetersiz personelide 
takviye yapılacağını kay 
detti.

Kaymakam Orhan Işın
maya devam ediyorlar.

Daha öncede, bazı sanayi kuruluşu ve esnafa, 
Çevre ve Sağlık kurallarına uymadığı gerekçesiy
le ceza yağdıran Kaymakam Orhan Işın, aynı za 
manda ruhsatsız olarak çalıştırdığı tesbit ettiği 
bu kuruluşlara, ruhsat almaları için belli bir sü 
re verdi.

Süre sonunda şartlara ve kurallara uymayanla 
ra cezalarının katlanarak verileceğini ifade eden 
Işın, «21. Yüzyıla girerken dünyanın en büyük so
runu çevre ve insan sağlığı konusudur. Bunlara 
uymayanların gözünün yaşma bakmayacağım. 
Şimdiden önlemini almazsak, yeni yüzyılı görme
miz -bile hayal olabilir» şeklinde konuştu.

MATBAACILIK

Düğün - Sünnet - Nişan 
i Yapacaklar t

DAVETİYENİZ BİZDEN I

e
Türkiyenin en kaliteli ve |

Ucuz Davetiyelerini | 
siz beğenin biz basalım I

TĞÜND^EtÜM |

1993 TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ GELDİ 
‘TAKVİMLE 4 MEVSİM REKLAM”

Bursa’ya soluk aldıracak
zil Deposu’nda 950 bin, mahrukatçılarda ise 990 
bin liradan satılacağı açıklandı.

ithal kömürün gelmesi nedeniyle Gemlik Gem 
port Limanı’na gelen Büyükşehir Belediye Başka
nı Teoman Özalp, «Bu kömür Bursa’mızın hava 
kirliliğini önleyecek. Temiz havayı solumak isti
yorsak, bu kömürü kullanmak zorundayız» dedi.

Geçen yıl ithal kömür kullanımı nedeniyle hava 
daki kükürk ve paftikül oranında yüzde 16 iyileş 
me görüldüğünü hatırlatan Özalp, «Isı derecesini 
de dikkate alırsak, ithal kömür yerliden daha ucu 
za geliyor. Kömürümüz, partiler halinde gelmeye 
devam edecek» şeklinde konuştu.

HALK SİGORTA
ACENTELİMİ

Gemlik temsilciliği olarak 
hizmete girdiğini müjdeler 
Trafik, Kasko, İşyeri Mesken. İnşaat, 
Tekne sigortalarınız itina ile yapılır.

TEL : 11069
ALİ ÖZKARDES
İstiklal Cd. No 47 Gemlik

Op. Dr. ALİ MUHSİN SÖZER
Genel Cerrahi Uzmanı

Bursa SSK Hastanesinde gö
reve başladığımı ve yeni mu
ayenehanemde hasta kabul 
ettiğimi değerli hemşehrileri
me duyururum.

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik
Tel. Mua. (24)232444 Hast. 333858 Ev. 353946
Mua. Altıparmak Cd. Altıparmak Sk. Nilüfer
Apt. Daire 1 BURSA
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SAHİBİ VE SORUMLU

MÜDÜRÜ : KADRİ GÜLER 
g YIL: 20 SAYI : 930 FİYATI : 1000 TL. KDV. dahil | 

Kuruluş Tarihi : 16 Haziran 1973
Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.

iste assan ussüiocsaz astsam a&san astüf, asrac -^aı; as^zc zasar

[Körfez
^“^^"Haftalık Siyasi Gazete

YÖNETİM MERKEZİ :
İstiklal Cd. Gürçay Pasajı Tel : 14223 GEMLİK

DİZGİ VE BASKI
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İmarla ilgili konular Korkunç ölüm Sağlık Ocağına 1500
meye başladı.

Gemlik SJS.K. tarafın
dan poliklinik yapılması 
amacıyla, Belediyenin 
mülkiyetinde bululan 
286m2 arsanın satılması
na Nazım Karagöz’ün 
red, yine SHP’li Atilla Kö 
se ve Nazım Bayrak’m 
çekimser oylarına karşın 
kabul edildi.

Öte yandan plancıya 
müracat edilmeyecek du 
ramlarda, meclisçe yapı
lan tadilatın hazırlana
rak, Başkanın onayı ile 
en kısa sürede askıya çı 

Dereboyunda sıfır şahin 
dedi.

Emin Altın, aracını Pazar günü saat 17.00 sıra
larınca evinin önüne park ettiğini bildirerek, «Ara 
dan 8 saat geçtikten sonra 03.00 sıralarında uyan 
dığımda arabamın cayır cayır yandığını gördüm. 
Bu kendi kendine nasıl olabilir. Anlayamadım. Al 
lahtan kargo sigortası var. Yoksa yanmıştım» şek 
linde konuştu.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturmaya devam 
eden Emniyet yetkilileri, yangının hangi nedenle 
çıktığının araştırıldığını söylediler.

karılma önerisi oy birli
ğiyle kabul edildi.

Vatandaşların imarla il 
gili başvurularını değer
lendiren, imar komisyonu 
tarafından hazırlanan 
rapor tartışılarak oy birli 
ğiyle kabul edildi.

1 öğünlük süre içersin 
de tamamlanamayan, Be 
lediye Meclisi Ekim döne 
mi toplantıları 15 gün da 
ha uzatıldı. İmarla ilgili 
görüşmelere önümüz
deki hafta’da devam edi
lecek.

şındaki çocuğu Volkan 
Karabay’ı yıkamak için 
eve çağırmak için balko
na çıkan genç kadın, bir 
anda dengesini kaybede
rek yere çakıldı.

Olay saatinde evde bu 
lunan genç kadının anne 
si Melehat Aslan (59) ve 
oğlu Volkan Karabay’ın 
ayın gün Konya’daki ak 
Tabalarının yanmdan 
geldikleri ve olay saatin
de Melehat Aslan’ın ban 
yoda olduğu bildirildi.

Öte yandan genç kadı

ûYP’li Hanımlar atakta
Kaymakam Orhan Işın 

ı ziyaretleri sırasında 
parti gözetmeksizin bü
tün çalışmalarına yar
dımcı olacaklarını açıkla 
yan Kadınlar Komisyonu 
Başkanı Sevim Koçdemir, 
özellikle çevre sağlığı ko
nusunda, yapılacak tüm 
çalışmaları destekle
yeceklerini bildirdiler.

nın ilk kocasından birsü 
re önce boşandığı ve ikin 
ci bir evlilik yaptığı öğ
renildi. Tahlihsiz kadı
nın ikinci kocasının ev 
ve iş aramak için geçtiği 
miz hafta İstanbul’a git
tiği belirtildi. Olaydan 
sonra otopsi için Kumla 
Sağlık Ocağına kaldırı
lan genç kadının cesedi, 
annesine teslim edildi.

Jandarma, olayla ilgili 
çok yönlü soruşturmaya 
devam ediyor.

Tabibi Doktor Teyfik Oğuz ve Sağlık Me
muru Sadi Şıvka’ya enjektörleri teslim eden Ku
lüp Başkanı Nail Örgün, geleneksel enjektör yar 
dunlarının devam edeceğini söyledi.

Sağlık Ocağı adına konuşan Doktor Teyfik 
Oğuz, «Bize verdiğiniz bu enjektörleri kırsal kı 
simdeki çocuklara yapılan aşılarda kullanacağız) 
dedi.

Öte yandan SSK ve 
Gemlik Devlet Hastanele 
ri Başhekimlerini de ziya 
ret eden Kadın Komisyo
nu üyeleri, hastanelerin 
eksikleri konusunda Baş 
hekimlerden bilgi aldı
lar. Bu arada hastalarla 
da ilgilenen DYP’li ha
nımlar, sorunlarına yar
dımcı olmaya çalıştılar.

silahlar susmuyor
mento ve kereste ticarethanesi Pazartesi akşamı 
saat 17.00 sıralarında kurşun yağmuruna tutuldr 
Gemlik’in en işlek caddesinde trafiğin yoğun oldı 
ğu bir saatte yüzlerce kişinin gözünün önünde 
meydana gelen olayda can kaybı olmadı. Saldır
ganların olay yerinin karşısında bulunan Aslan 
Kardeşler Kıraathanesinin arkasındaki bahçedeı 
ateş ettikleri ve plakası belirlenemeyen özel bir 
otoyla kayıplara karıştıkları bildirildi.

Silahlı saldırı olayında Sinan ve Süer Akman’! 
ait 16 NL 878 plakalı özel oto ikisi arka camın
dan, biri yan kapısından olmak üzere 3 kurşun 
aldı. Bir diğer kurşunda dükkanın içinde buluna] 
büronun camına isabet etti.

Geçtiğimiz günlerde K. Kumla’da bir fırın v 
müteahhit yazıhanesinden sonra, Akmanlar A.Ş. 
nin de kurşunlanması ilçeyi adeta Teksas’a çevi
rirken, güvenlik güçleri olayla ilgili çok yönlü sc 
ruşturmaya devam ediyorlar.

GENÇ-AL TİCARETlen
ARÇELİK FIRSATI

101 KERE ÜSTÜN 101 KERE KALİTELİ
Türkiye'de ön üstün kaliteyi, en zengin çeşidi sunan
Arçelik’ten benzersiz bir fırsat daha
Tam 101 çeşit Arçelik, sabit fiyat garantisiyle, kolay taksitlerle sizi 
bekliyor. Hepsi Arçelik teknolojisinden
Arçelik'in gerçek ve yaygın servis teşkilatı avantajıyla

ioi Arçelikln benzersiz fiyatlarını inceleyin 
Arçelik‘lerden Arçelik. taksitlerden taksit seçin

Adres : Genç-AI Ticaret istiklal Cd. Gürçay Pasajı No. 36 
tel : 34119 GEMLİK



Cumhuriyet Bayramını 
Peışembe Günü Kutluyoruz

Cumhuriyetimizin 69*ncu yıldönümü kutlama hazırlıkla
rına başlandı.

Cumhuriyet Bayramı törenleri 28 Ekim Çarşamba günü 
saat 13.00’de Belediye tarafından 3 pare top atışı ile başla 
yacak. Bir dakikalık saygı duruşu, Atatürk anıtına çelenk

Devamı Sayfa 4’te

Marmarabirlik Zeytinde alım fiyatlarını açıkladı

Zeylinde Taban 8 bin 400 lira
Tavan ise 17 bin 500 lira

Cemal KIRGIZ

Marmarabirlik Genel 
Müdürü Bekir Seymen, 
1992-1993 sezonu zeytin 
alımlannda taban fiyatı 
tın 8 bin 400, tavan fiya 
tında 17 bin. 500 lira ola
cağım açıkladı.

Bu yılki alım kampan 
yası döneminde uygula
yacakları taban ve tavan 
fiyatlarını bildiren Bekir 
Seymen, yaptığı basın 
toplantısında, barem 
fiyatlarının, zeytin üreti
cilerinin tercih yapabil
meleri için kampanya
dan önce açıklandığım 

belirterek, «Açıklanan fi 
yatların üreticimizin e- 
meğini nisbeten karşıla
yacağına inanıyorum» de 
di.

Marmara Bölgesin 
de 1992.1993 yılı zeytin 
rekoltesinin 60 bin ton o 
larak gerçekleşmesinin 
beklendiğini kaydeden 
Seymen, bunun da 25-30 
bin tonun Marmarabirlik 
tarafından alınması
nın planlandığını söyledi, 
kampanya döneminde 
Marmarabirlik tarafın 
dan gerçekleştirilecek 

olan zeytin almaları için 
yaklaşık 400 milyar lira
ya ihtiyaç duyulduğuna 
da değinen Seymen, alım 
larin Devlet. Destekleme 
kapsamında gerçekle
şeceğini söyledi.

TÜKETİCİ MAĞDUR
Taban 8 bin 400. tavan 

17 bin 500 lira olarak be 
lirlenmesinden sonra, gö 
rüştüğümüz üretici, tüke 
tici ve tüccarlar, zamlara 
değişik tepkiler gösterdi
ler. Üretici ve tüccarlar 
yapılan yüzde 52-55 ora
nındaki zammı genelde 

olumlu bulurlarken, tüke 
tici zeytinin artık gerçek 
ten «Kara Elmas» tanım 
lamasına uyduğunu söyle 
diler.

Gemlik’li üreticiler zey 
tin fiyatlarının taban8 
bin, tavan 17 bin 500 lira 
olarak kalmayacağım, 
üreticiden, mahalle bak
kalına gelene kadar bu 
fiyatın 3Ö-35 bin lira ara 
smda yükseleceğini ifade 
ederek, et, peynir, meyve 
ve sebze’de olduğu gibi 
zeytinde de belli kesimle 
rin çıkarının gözetildiği

ni iddia ettiler.

ÜRETİCİ MEMNUN

Zeytin üreticileri ise 
belirlenen oranın özellik-, 
le taban olarak çok iyi 
olduğunu vurguladılar. 
Gemlik’li zeytin üretici
lerinden Rahmi Güleç, 
belirlenen fiyatın çok iyi 
olduğunu vurgulaya
rak; «Günün ekonomik 
şartları gözönüne alınır
sa, bu fiyatlar normal 
karşılanmalı» dedi.

Gemlik Ticaret ve Sa
nayi Odası Yönetim Ku

rulu üyesi ve Zeytin Tüc 
can Cahit Durmaz' ise, 
Marmarabirlik’in ken 
dilerinden fiyat tesbiti 
konusunda görüş bildir
melerini istediğini söyle
yerek, «Bizim görüşümüz 
yüzde 50’nin biraz üze
rinde olması şeklindeydi. 
Sanırım bu görüşümüz 
uygun görülmüş. Tüketi 
ci için ise bu fiyatlar bi 
raz pahalı gelebilir fakat, 
et, peynir fiyatları ve yüz 
de 70’lere yaran enflas-

Devamı Sayfa. 4’1e

Zeytin sineği 
ile mücadele 
sona erdi

Gemlik îlçe Tarım. Mü 
dürlüğü tarafından bir 
süre önce başlatılan zey
tinle mücadele ve buna 
paralel ilaç dağıtımı kam 
panyası sona erdi.

îlçe Tarım Müdürü 
Dursun Özbey, kampan 
ya süresince 1.5 milyon 
ağaca yetecek şekilde 3.5 
ton Decices (Desis) ilacı 
nın köy köy dağıtıldığım 
belirterek, «Devlet Yar
dım Mücadelesi tarafın 
dan planlanan 1992 pro 
jesi ilaç kampanyasıyla 
sona erdi. 1993' yılında 
alınacak karara göre ta 
rım' kesimine her türlü 
yardımımız devam ede
cektir» dedi.
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HAFTAYA BAKIŞ

ZEYTİN İYİ PARA
Kadri Güler

Marmara Bölgesi zeytin üreticisinin geçim kay
nağı kara elmas, zeytinin alım fiyatları açıklandı.

Yıllardır ilk kez üreticinin ürününü kaça sata
cağım açıklanma tarihi beklenenden önce oldu.

Marmarabirlik Genel Müdürü, hemşehrimiz Be 
kir Seymen; Bursa’da yaptığı basın toplantısında, 
1992-93 ürünü zeytine tabanda 8 bin 400, tavan 
fiyatın ise 17 bin 500 lira olduğunu duyurdu.

Bu fiyatlarla zeytin üreticinin yüzü gülecek.
Zeytine verilen para iyi..

XXX
DYP-SHP koalisyon hükümeti köylünün yüzü

nü güldürüyor.
Herşeyden önce Birlikler ve TMO aldığı ürünün 

bedelini peşin ödüyor.
«Baba» köylüyü ezdirmeyeceğim sözünü tutuyor.

Devamı Sayfa 2’de

Belediye Meclisi

İMARLA
DEVAM

Gemlik Belediye Mecli 
si Ekim dönemi toplantı 
lan geçtiğimiz perşembe 
günü imarla ilgili dilek
çelerin görüşülmesiyle 
devam etti.

SHP’li Yılmaz Kılıç ve 
Ali Yıldırım’ın katılmadı 
ğı meclis toplantısında, 
vatandaşların belediye i- 
mar komisyonuna yerdi
ği imarla ilgili dilekçeler 
görüşüldü. İmar komisyo 
nunun aldığı kararlar 
doğrultusunda yapılan oy 
lamalarda, hemen hemen 
bütün dilekçeler oy birli
ğiyle, kabul edildi. Böyle- 
ce, imar planındaki bir

Ekim dönemi toplantıları devam ediyor

İLGİLİ KONULARA 
EDİLDİ Salı günü gecesi saat

çok yer vatandaşın istedi 
ği şekilde 'değişmiş: oldu.

Bütçe ve vergi resim 
tarifelerinin ağırlıkta ol
duğu Ekim dönemi top
lantılarında ağırlık olan 
bu konular, mecliste bir 
günde geçerken, imarla- 
ilgili konuların görüşül
düğü üçüncü toplantı

Devlet Hastanesinin önemli 
bir açığı daha kapatıldı

Göz Polkliniği 
Açıldı

Gemlik Devlet Hasta- , 
nesi Göz Polkliniği geçti
ğimiz hafta içinde hizme 
te girdi.-

Daha önce poliklinik 
olmamasının sıkıntısı 
nı çeken, buna rağmen 
başarılı ameliyatlar yapı 
lan Devlet Hastanesinde,
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Hastane Yaşatma 
Derneği Fesh edildi

Cemal KIRGIZ
Gemlik Devlet Hasta-. 

nesi Yaşatma Derneği 
fesh edildi.

1990 yılı içinde Hasta
ne ihtiyaçlarım gider 
mek, bakım ve onarımı- 
nı yaptırmak amacıyla 
kurulan Yaşatma Derne 
ği, Dernek yönetim kuru

Devamı Sayfa 4’te

Perşembe günü geç saat
lere kadar devam etti.

Toplantının ağırlığı 
m, Genel kat artırımı 
hakkında vatandaşlar ta 
rafından Belediye’ye ve
rilen 22 adet dilekçe ve 
imarla ilgili öneriler oluş 
turdu.

Zabıta güçlendi
Gün geçtikçe büyüyen 

ve gelişen Gemlik’te ye
tersiz kalan Zabıta Mü
dürlüğüne yeni eleman
lar alındı.

6 zabıta memuruyla 
hizmet vermeye çalışan 
Zabıta Müdürlüğüne 7 ki 
şi daha alınarak bu sayı 
13’e yükseltildi. Şu anda 
yöneticilerle beraber Be
lediye Zabıta Müdürlü
ğünde 18 kişi görev yapı 
yor.
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TÖGSAŞ’ın Takı 
Yenileniyor

İskele Meydanı Hükü
met binası yanında TÜG 
SA'Ş tarafından yaptırı
lan .ışıklı «Tak» yeniden 
boyanıyor.

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramına kadar onan 
mm biteceğini belirten 
yetkililer, kınlan lamba
ların değiştirildiğini ve 
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Engürücük’te kaza 2 ölü
Engürücük köyünde meydana gelen trafik kaza 

smda 2 kişi hayatını kaybetti..

Kış Makdaları
Ormancılıkla geçinen 

köylünün pazar satış a 
lımı olan, Devlet tarafın 
dan köylülere kesim ve 
satım için verilen orman

g TAŞI GEDİĞİNE £

g Cumhuriyet 2
g CUMHURİYET.. 2
X ÖZGÜRLÜK, ADALET, EŞİTLİK... |
D CUMHURİYET.. . ' . £
X MİLLÎ BENLİK... 7
G CUMHURİYET.. jj
i ULUSAL EGEMENLİK...
£ CUMHURİYET.. I

Î
 BİRLİK, DÜZENLİK, BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜK 9

CUMHURİYET.. . V
KADERDE, KIVANÇTA, TASADA ORTAKLIK A
CUMHURİYET.. • 1
TOPLUM BARIŞI, DÜNYA BARIŞI, İNSAN LSEVGİSİ.. ■■■■- ■ • X
CUMHURİYET.. ■;// • " MŞAFAKLARDA YÜZEN ALSANCAK...

>Z CUMHURİYET.. M
S SEMALARDAKİ EZAN SESİ.. ; .• ’ ‘ g

CUMHURİYET.. jj
X ATA EMANETİ... >
g CUMHURİYET.. ğ
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02.00 sıralarında meyda- 
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Dağıtıldı
arazileri dağıtıldı.

Orman Bölge Şefliği 
tarafından belirlenen ve 
köylerin büyüklüğüne gö

Devamı Sayfa 4’te



Körfez SAYFA : 2
27 EKİM 1992 SALI

HAFTAYA BAKIŞ
Zeytin iyi Para

Kadri Güler

(Birinci Sayfanın Devamı)
Zeytin üreticisine yapılan açıklamada ürün be 

dellerinin çok kısa zamanda ödeneceği belirtildi.
Marmara Bölgesinin en büyük alıcısı Marmara 

Birlik içinde 'bulunduğu ekonomik kirize karşın, 
ortaklarına verdiği sözü yerine getirecek.

Zeytine verilen para iyi.
Dileriz, köylünün, işçinin, memurun ve işadamı 

nın kabusu enflasyon aşağılara çekilir. İşte o za 
man üreticinin yüzü daha çok güler.

şiir köşesi
ölüyorum

soluğum kanıyor 
ellerini uzat 
dipnotları sevmessin bilirim

bilirsin 
biriktirdiğim zaman’lar 
geçmiyor hesabıma

yalan da olsa 
yaşarım tarihimi 
okurlar üşütürler

soluğum yanıyor 
gözlerini uzat 

, avuntun bitsin
bal gibi ölüyorum

yitiriş gazeli
yürekteki yalnızlığı çökertecek ne kaldı 
yaşarken eline ölüm bahane kaldı

tüketti sonunda sevinin sıfırım 
düşleri çoğalmayan deli divane kaldı 

sesini kattı susturulmuş sözcüklere 
gününü yaşamayan yitik zamane kadlı

şiirin kuşlan konarken dallarına 
söylendi hep türküler saza ne kaldı 

dağılıp, gitti yaşam kaf dağı’mn ardına 
kuşkular kaldı elde daha ne kaldı

fahrettin k. nitter
Biçem Dergisi Ağustos-Eylül sayısından alınmıştır 
---------------------------------------------------------------------

Yıllar Oldu
Yıllar oldu.
Gözler deliksiz uykuya.
Çatlamış dudaklar
Bir yudum soğuk suya.
Gönüller, 
Hoş bir duyguya 
Hasret oldu!..

Yıllar oldu.
Güller koklanıp, 
Kopanlmadan soldu. 
Verimli kırlar, 
Bol bir berekete, 
Kuşlar bahara "'"l
Baharlar Çiçeklere, 
Özlem duydu:..

Yıllar oldu.
Okullar kışla.
Kışlalarda okul
Silâh kendisine *
En sadık dost bildi, 
Yurdumuzda her kul!..

Yıllar oldu
çiçekler duygulu bir yara.
Aşıklar,
ÖZGÜRLÜK, dolu diyara, 
Meyve yüklü dallar, 
Güzün ılık, ılık esen rüzgara, 
özlem duydu:..

Yıllar oldu,
Sınav yılları, 

Azatlığa kavuşsun diye. 
ANADOLU Türk’lüğünün. 
Cennet diyarı!..

Tahsin ÖZGÜR 
Namık Kemal İlkokul öğretmeni

Konuk Yazarlar
Çevre yılında Gemlik’imize bakış

Gemlik Jandarması olayla ilgili çok yönlü soruş 
turmaya devam ediyor.

Bir yaz daha iyi veya kötü sona erdi. Geçen bu 
yıl da bazı sorunlarımızı halletmedi.

insanlarımız sosyal yaşantının bazı kurallarını 
bir türlü anlamak istemiyor. Çevre nedir, insanın 
bu çevredeki yeri ve önemi nedir, insanların bir
birlerinin menfaatlerini dolayısıyle sağlık ve hu
zurunu düşünmekle yurduna, milletine de hizmet 
etmiş olacağını birgün anlamak zorundadır.

İlçemizde bir çöpleme yarışıdır sürüp gidiyor. 
Örneğin; 4,5 metrelik bir yol ve karşı apartman
lardan birbirlerinin üstüne yüzüne kadını ile erke 
ği ile çocuğu ile evlerde ne varsa silkelemek, çöp 
atmak, daha da kötüsü evinde lavabosu varken 
ağız dolusu balkonlardan yere tükürülüyor.

Bazı balkonlar varki evlere şenlik, balkon suyu 
nu tabana indirecek boruya bağlı değil. 5.1nci kat 
tan her balkonun suyu çeşme gibi dökülüyor. Ba
zı balkonlarda ise ne boru ne duvar, balkonun 
her yerinden yıkama suları dökülüyor. Bazı çatı
larda ise yağmur oluğu yok. Buralarlan dökülen 
suların ne kadar mesafeye sıçrayacağım düşünün 

i lütfen.

Hele ki denize karşı bir düşmanlık ki anlamak 
mümkün değil. Kadın apartmandan iniyor, elinde 
elektrik süpürgesinin belki de bir senelik birikmiş 

. toz torbasını sahildeki taşların üzerine gayet nor
malmiş gibi bir eda ile ters çevirip silkeleyip salı
na salına gidiyor.

Çocuklar balık çöplerini, kaldırım taşlarını, bü
yükler sigara izmaritlerini, biten sigara paketini, 
tekneciler içki sofrasının artıklarını şişe ve içkiku 
kulannı, kısaca tükürüğünü, sümüğünü rahatlık
la attığı gibi utanması büyük çişini dahi denize 
zevkle yapacak.

Belediyemizin yol yapım çalışmalarını şükranla

HIZIR EBE
DOĞUM — SERUM — İĞNE — GEBELİK

TESTİ ÎLE YENİ ADRESİNDE HİZMETİNİZDE

YENİ İŞ YERİMİZ :

GazhaneCad. H. Gürçay Apt Altı .
Tel : İş. 35031 Ev. 34048 GEMLİK

Sonradan yıkılıp 
Yeniden örülemez. ”

YTONG
Paha vah C

DANIŞ MÜHENDİSLİK
MAKÎNA MÜHENDİSİ

ŞAHIN DANIŞ

Gürle İş Merkezi Kat 3 No. 119
Tlf : 13789 GEMLİK

Hüsnü Küçükhasanoğlu

karşılıyoruz. Fakat bir konu var kİ ya gözden ka 
çıyor ya da düşünülmüyor. Yaya yolları. Öyle so 
kaklar varki araçlardan kaçmak için bir ayaklık 
tretuvar yok. Ticaret Meslek Lisesinin üst tarafın 
daki yol yapıldı hatta araçların park yeri işaret
lendi, yayaların düşünülmediğini görüyoruz. Park 
eden araçlar dolgu duvarına kadar dayanarak ya
yalara hayat hakkı yine yok. Burada bir araç ya
yaya çarpsa, araç trafiğinden geçmeye zorlanan 
yaya herhalde suçlu olacaktır.

Yaya yolları eve çıkış basamakları ile ya kapa
tılıyor ya çok daraltılıyor, dükkanlar vitrinlerini 
yaya kaldırımlarında sergileyerek yayaları adeta 
araç trafiğin n arasında yürümeye zorlanıyor.

Bütün bunların yanlışlığını anlamak bir eğitim 
işi ise bu eğitime bir an önce başlamakta büyük 
yarar olduğu muhakkak. Eğer bu eğitim işi bir 
ömür boyu sürecekse Belediyemiz bu yanlışlıklara 
dur demesini beklemek hakkımızdır. Bu yanlışlık 
lardan rahatsız olan insanlarımız, bu yanlışlığa 
Belediyemiz bugün veya yarın dur diyeceğine inan 
dığı iç'in beklemektedir. Yoksa herkes birbirini mü 
nakaşa ve kavga ile ikazları neticesi adliye salon
larına yığılmak mümkündür ki bunu Türk kamu 
oyu arzu etmez.

Diğer önemli bir konu varki hemen başlanması 
gereken, «Atık Su Arıtma Tesisi». İlçemizin nüfu 
su ellibin diyelim. Herkez ortalama yarım kilo a 
tık üretse, bu günde yirmibeşbin kg. eder, bunu 
kısaca 25 ton kabul edelim. Ayda 750 ton yılda 
9.000 ton atık denize dökülmekte, bu da körfezin 
kısa zamanda bataklığa dönüşeceği demektir ki 
bunun rüyası bile arzu edilmez.

Bu nedenle şehrimizin zenginiyle fakiriyle el ele 
şevkle birlik olup arıtma tesislerinin kurulmasına 
yardımcı olmamız gereği ortadadır.

Temiz bir ilçe, huzurlu bir yaşam dileğiyle.

ÇATAK GiYİMTE
Sonbahar Ucuzluğu Başladı
Gömlekler - Takım Elbiseler

Bay Bayan ve Çocuk 
Giysileri - Trşörtler

FİYATLAR GÖRÜLMEĞE DEĞER

ALİ ÇATAK ve OĞULLARI 
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk, Otel 
Umurbey Altı Tel : 12075 Gemlik

Alev Pizza ve Pide Salonu
SAYIN GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE 

GİRMİŞTİR

KARIŞIK PİZZA, KARIŞIK PİDE, KUŞBAŞILI 
PİDE, KIYMALI PİDE, KUŞBAŞILI CANTIK,

KIYMALI CANTIK, LAHMACUN, POĞÇA 
•ETLİ EKMEK Çeşitlerimizle emriniza amadidir. 
Tüm mamullerimiz Tereyağlıdır.

EVLERE VE İŞ YERLERİNE TELEFONLA 
SERVİSİMİZ VARDIR.

HER TÜRLÜ MEVLÜT, SÜNNET VE CEMİYET 
LERE SİPARİŞ KABUL EDİLİR.

TEL : 36582
MÜNİBÜS GARAJI VAKIFLAR BANKASI

YANI NO. 1 GEMLİK
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İLAN
■GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

■ Davacı BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma) 
A Ş. Vekili Av. Şerafettin GÖKALP tarafından aşa 
gıda isimleri ve dosya esas numaralan yazılı dava 
lılar adlanna açılan, kamulaştırılan taşınmazın 
2942 sayılı yasanın 4. ve 17. maddeleri ve Petrol

i Kanunun 87. maddesi gereğince irtifak hakkının 
BOTAŞ adına tescili davasının yargılamasında ye

lilen ara karan gereğince;
I Davalılar adına çıkarılan davetiyelerin bila teb
liğ iade edildiği görüldüğünden, duruşma günü o 
Dan 24.11.1992 tarihinde saat : ll’de yapılacak du 
■ruşmada davalıların bizzat veya tayin ettikleri ve 
İkilleri tarafından temsil ettirmek suretiyle hazır 
bulunmaları, duruşmaya, gelmedikleri taktirde 
yokluklarında karar verileceği tebliğat yerine ka 
im olmak üzere ilanen tebliğ .olunur.

[ DOSYA NO ; 1992/316
r: Kamulaştırılan Parsel : UMURBEY Köyü 3826 
Nolu parsel

DAVALI : NURTEN KAYA

. DOSYA NO : 1992/320
Kamulaştırılan taşınmaz : Gemlik UMURBEY 

Köyü 6767 parsel
DAVALI : HÜSEYİN GÜRSOY

KİRALIK ZEYTİN MAĞAZASI

ESKİ ORHANGAZİ YOLU ’MEZBAA KARŞISIN
DA 70 TON HAVUZ KAPASİTELİ ZEYTİN 

MAĞAZASI KİRALIKTIR.

TEL ; 32048—32417 GEMLİK

Gemlikspor Makospor’u yenemeyince

Moral yemeği buruklaştı
Cemal KIRKIZ

Gemlikspor Başkam Kemal Akıt ve Genel Kap 
tan Sümer Âtasoy tarafından futbolculara verilen 
moral yemeği, galibiyet gelmeyince buruklaştı.

Daha önce olduğu gibi yine önemli maç öncesi 
futbolculara Boksör Restaurant’ta yemek veren 
yönetim, profosyenel bir anlayışla futbolçuların 
morallerini yüksek tutmasını sağlamasına karşın, 
geçen yıl S. Merinos maçında olduğu gibi Mako- 
spor maçında da bekledikleri galibiyeti alamadılar.

Moral yemeğinde kısa bir konuşma yapan Ke 
mal Akıt, Gemlik’İilerin artık profosyenel ligde 
mücadele eden bir takım görmek istediklerini, vur 
gulayarak, bunun ilk adımını bugünkü futbolcu 
larin atacağım söyledi. Başkan Akıt, «Bu yıl mut 
laka Şampiyon, olacaklarına inandıklarım belirte 
rek, sîzlerden her zaman kendinize iyi bakmanızı, 
sorunlarınızı bize açmanızı istiyoruz. Her türlü fe_ 
dekarlığı yapmağa hazınz. Başarılı olun yeter» 
dedi.

Cumartesi gecesi verilen, akşam yemeği, pazar 
günü verilen sabah kahvaltısından sonra maç saa 
tini bekleyen. Gemliksporlular, baskılı oynadıkları 
derby mücadelesinde Mako kalesine gol atamayın 
ca, -moral yemekleride ağızlarda buruk bir tad bı 
takmış oldu.

spor spor spor spor spor

Şampiyonluk yolunda öndrnli bir avantajı kullanamaA 

Gemlikspor Mako’yu 
Elinden Kaçıldı

Cemal KIRGIZ

Bursa İmci Amatör Küme 5.nci Gurup’ta önem 
11 derby karşılaşmasında, lider Gemlikspor-takip
çisi Makospor’u geçemedi. 0-0

Kaymakam Orhan Işın’ın da izlediği ve futbol
severlerin büyük ilgi gösterdiği maçta, Kırmızı Be 
yazlılar atak bir futbol sergilemelerine karşın, ya 
kaladıklan pozisyonlarda Makospoy kalecisi Muşta 
fa’yı geçemeyince, şampiyonluk yolunda önemli 
bir avantajı değerlendirememiş oldu.

Özellikle maçın ikinci yarısında Makosporu ab
lukaya alan Gemlikspor, ileri uç oyuncular Emin, 
Şenol ve Savaş’m gününde olmaması, başarılı o 
yuncularından Ender’in de sertlikten yılması sonu 
cu bir türlü istediği gole kavuşamadı. Mako’lu o 
yuncularm ender geliştirdiği kontrataklarda da 
Gemlikspor defansı ve kaleci Haşan başarılı gö
züktü.

Golsüz sona eren müsabaka sonrasında, kendini 
bilmez bir kaç seyircinin Mako’lu futbolculara yö
nelik centilmenlik dışı davranışları, Gemlitspor’lu 
yöneticiler büyümeden önlediler.

SAHA ; GEMLİK

HAKEMLER : -Salih 
(2), Mehmet Eren (2).

Türktunç (3), Yüksel Gül

KÖRFEZ
MATBAACILIK

Düğün - Sünnet - Nişan 
Yapacaklar

DAVETİYENİZ BİZDEN
m i'-'.J-nı.,‘‘ • ' ■ ? '

Türkiyenin en kaliteli ve 
Ucuz Davetiyelerini 

siz beğenin biz basalım
TTüNDEnTESLÎM

1993 TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ GELDİ
‘TAKVİMLE 4 MEVSİM REKLAM”

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik

GEMLİKSPOR : Haşan 2, Gökhan 2, Metin 2, 
Okap 2, Şükrü 2, Celal 3, Mehmet 2, Ender 3, B. 
Gökhan 2, Kubilay 2, Emin 2, Şenol 2, Savaş 2.

MAKOSPOR : Mustafa 3, Hüseyin 2, Esat 2, Le 
vent 2, Şeftin 2, Bülent 3, Bilal 2, Mustafa 2, Su 
nay 2, Feyyaz 2, Barboros 3.

Sümerspor, S. Merinos maçı yağmur- nedeniyle 
ertelendi.

gençler ligi gençler ligi

Yeşildağ 0 - Sümerspor 5
SAHA : SOĞANLIKÖY

HAKEMLER : Sefer Coşkun 3, Ergin Yılmaz 3, 
Erten Koç 3.

YEŞİLDAĞ : Halil 2, Emrullah 2, Abidin 2, 
Mehmet 2, Âli 2, Alpaslan 2, Ekrem 2, Osman 2, 

i İlker 2.

SÜMERSPOR ; İbrahim 3, Gökalp 4, Adem. 3, 
Musa 3, Yakup 3, Alpaslan 3, Sezer 3, i Cem 3., jEr 
sin 3, İsmail 4, İrfan 3.

GOLLER : Dk. 48,70,75 İsmail, 72 Gökalp, 85 
Musa.

KÜÇÜK KUMLA KASABASI CAMİİ YAPTIRMA 
VE YAŞATMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin yılık genel kurul toplantısı 10 
KASIM 1992 günü saat 20.00’de K. Kumla. Beledi 
ye Salonunda yapılacaktır.

Ekseriyet sağlanmadığı takdirde 2. toplantı bir 
hafta sonra aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Tüm üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1— Açılış ve saygı duruşu
2— Divan heyetinin seçimi
3_ Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunma 
si
4— Denetim kurulu faaliyet raporunun okunma 
sı
5— Yönetim ve denetim kurullarının ibrası
6— Yeni yönetim ve denetim kurulu seçimi
7— Dilek ve temenniler
8— Kapanış.



SAHİBİ VE SORUMLU 
MÜDÜRÜ : KADRİ GÜLER

YEL ; 20 SAYI : 93 FİYATI : 1000 TL. KDV dahil 
Kuruluş Tarihi : 16 Haziran 1973 

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.

GEMLİK

aftalık Siyasi Gazete

YÖNETİM MERKEZİ : «
İstiklal Od. Gürçay Pasajı Tel : 14223 GEMLİK

DİZGİ VE BASKI

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tel : 11797
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TEFEKKÜR
Aile büyüğümüz, biricik babamız

NAMIK MUTMAN
Gözündeki katarak rahatsızlığı nede
nliye Gemlik Devlet Hastanesinde ba
şarılı bir ameliyatla sağlığına kavuş
muştur.

Ameliyatı gerçekleştiren Göz- 
Hastalıkları Uzmanı Sayın Op. Dr- ı

TAMER GÜZELCE’ye 
ve ameliyata katılan tüm Hastane 
personeline teşekkürü^ borç biliriz.

MUTMAN AİLESİ
I Gemlik'te ilk defa Çağdaş 

Teknolojinin yeni ürünü
I makinalarla temizleme 

sistemleri
EV - BÜRO - OTEL

I BANKALAR VE OTOLAR 
PIRIL PIRIL OLACAK

| İsviçre harikası kuru-ıslak TASKI terniz- 
| leme makinası ile kirlilik sofun ölmaâtan | 
i çıktı.
i Evlerin ve işyerlerinin kompleks sistemle-
| rine en uygun temizlik, teknolojisi TASKI 

ile olur
I

Ev Hanımları Büro ve İs-< -

yeri sahipleri
titiz temizlik anlayışı için 
bizi arayın, görüşelim..

Zeytinde Taban 8 bin 400
yon göz önüne alınırsa zeytine yapılan zam nor
maldir» şeklinde konuştu.

Zeytin tüccarlarından Faik Yumru’da açıklanan 
barem fiyatına, enflasyon, stopaj, KDV ve tüccar 
kar payınmda eklenerek dikkate alınması gerekti 
ğini bildirerek, »Piyasa fiyatı 30-35 bin lira arasın 
da olacak. Türkiye bunu kaldırır mı bilemeyiz. Ü 
retici için iyi bir fiyat. Bizim için kar marjı çok 
az. Stokçuluk ölür. Marmarabirlik bu fiyatları be 
lirlerken bölgesel olarak düşünmeliydi. Bu fiyat ar 
tışı ile piyasa Aydın ve Akhisar zeytinlerine döne 
bilir. Yüksek fiyat verilmesi köylüyü şimdilik 
memnun edebilir, fakat ileride onlarda zor durum 
da kalabilirler» diye konuştu.

Öte yandan Gemlik SHP Belediye Meclis üyesi 
ve zeytin Tüccarı Nazım Bayrak’ta taban fiyatı
nın çok iyi olduğunu belirterek, günün tüketim' 
şartlarına göre bugün o zeytinlerin bu paraya sa 
tılamayacağmı kaydetti. Nazım Bayrak, «Marma
rabirlik paralan peşin ya da kısa vadede öderse 
köylü için çok iyi olur. Tüccarlar zaten ufak zey
tinleri almazlar. Belirlenen fiyatlar piyasayı etki
lemez. Tüketici artık bilinçlendi. Kaliteli şeylere 
rağbet ediyor. Tüketici ne olursa olsun, Aydın ve 
Akhisar zeytinlerine rağbet etmez. Zaten bizde de 
4-5 bin lira arasında küçük zeytin var. Hala da 
ha satılamamıştır.. Bana göre zeytine aşın bir 
zam gelmemiştir» dedi.

Hastane Yaşatma Derneği
lu içinde başkanını seçe- 
meyiıice, olağanüstü top 
lanarak fesh kararı aldı.

Devlet Hastanesi eski 
Başhekimi Ali Muhsin 
Sözer’in, atama kararı
rım çıkmasından sonra, 
dernekten istifasıyla 
boşalan Yönetim kurulu 
başkanlığım ve diğer ba
za üyelerinde buna para
lel istifa ve tayin karar
ları nedeniyle, yönetim
den çekilmesiyle 6 aydır 
sıkıntı yaşayan demek 
sonunda kapandı.

Hastaneye büyük yar-1 
dunlan bulunan der ı 
neğin son ola 
ğanüstü Genel Kurul top. 
lantısında 15 üye bulun
du. Kuruluşunda 25 üye ' 
si bulunan demekte, Baş 
kan Ali Muhsin Sözer’in 
yanı sıra 9 üye daha ta
yin ve istifa nedenleriy
le görevlerine son veril
mişti. Derneğin kalan ü- 
yelerininde s’on 6 aydır 
aidatlarım yatırmadık 
lan öğrenildi.

Tel: 15800
EROL KURU TEMİZLEME VE 
GENEL TEMİZLİK HİZMETLERİ 
GAZHANE CAD. GÜRÇAY PASAJI 6 GEMLİK

Engürücük’te kaza
na gelen olayda, Ali Baştürk (42)’nin kullandığı 
16 EL 896 plakalı Ford Marka Kamyonet Gemlik 
ten Bursa istikametine giderken aşın hız nedeniy 
le savrularak karşı yola geçti. O sırada, Mustafa 
Kemalpaşa’dan yüklediği sebzeleri Gölcük pazarı
na götürmekte olan, karşı yönden gelen Seyfettin 
Gürgen (47)’in kullandığı 16 SD 661 plakalı Fiat 
Marka Kamyonet’te araca çarptı.

Feci kazada, Ali Baştürk ile birlikte diğer araç
ta bulunan ve arka koltükta olay sırasında uyudu 
ğu tesbit edilen Şeref Şengül (47) hayatım kaybet 
ti. Aynı araçta bulunan Seyfettin Gürgen ve Ha 
yati Sevim (48) kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar.

Kazada ölen Şeref Şengül’ün MK.P. Güllüce kö 
yünde oturduğu evli ve 3 çocuk babası olduğu bü 
dirildi. Aynı kazada hayatını kaybeden Ali Baştürk 
ünde evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Bayramını
konulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla de 
vam edecek.

29 Ekim Perşembe günü saat 09.30’da Kayma
kam, Garnizon Komutam ve Belediye Başkam’nm 
Askeri Birliklerin, Öğrencilerin ve halkın Bayramı 
m kutlamasından sonra Kaymakam Orhan Işın, 
günün anlam ve önemini belirten konuşmasını 
yapacak. Daha sonra İlk, Orta ve Lise öğrencileri 
şiirler okuyacaklar.

Törenler, Gemlik Halk Dansları Folklor Derneği 
tarafından sergilenen Milli oyunlar ve geçit töre
ninden soma sona erecek.

Törenlerden sonra Kaymakam Işın, Makamında 
kuruluşların tebriklerini kabul edecek.

Göz Polkliniği
Göz polikliniğinin de a- 
çıhnasıyla önemli bir ek
siklik daha giderilmiş ol 
du.

Gemlik Devlet Hasta
nesi Başhekimi Vedat Ök 
ter, yaptığı açıklamada, 
poliklinikte bundan son
ra her türlü göz hastalık 
lan teşhis ve tedavisi ile 
birlikte göz tansiyonları- 
ninda ölçülebileceğini ifa 
de ederek, «Önemli bir 
eksikliği giderdik» dedL

Başhekim Vedat Ök- 
tem, Nisaiye polikliniği

Zeytin sineği 
ile mücadele

Tarım Müdürü Dursun 
Özbey, köylülere dağıtı
lan Decices ilacının yüz 
de 100 etkili bir ilaç ol
duğunu vurgulayarak, 
zeytin sineği vuruğunu 
yok edeceğini savundu. 
Özbey, «Zeytin sineği za
rarına imkan vermedik. 
Dağıtılan ilaç sayesinde 
gerek sofralık yüksek ka 
üteli zeytin, gerekse yağ 
lığa ayrılacak kısımlar 
da düşük asiüi zeytinya
ğı elde edilecektir. Sofra 
lık zeytinlerimizde, daha 
kaliteli, temiz ve sağlıklı 
olarak pazara gelecek» 
dedi.

0p. Dr. ALİ MUHSİN SÜZER
Genel Cerrahi Uzmanı

Bursa SSK Hastanesinde gö
reve başladığımı ve yeni mu
ayenehanemde hasta kabul 
ettiğimi değerli hemşehrileri
me duyururum.

Tel. Mûa. (24)232444 Hast. 333858 Ev. 353946
Mua. Altıparmak Cd. Altıparmak Sk. Nilüfer
Apt. Daire 1 BURSA

HALK SİGORTA 
ACENTELİĞİ

Gemlik temsilciliği olarak 
hizmete girdiğini müjdeler 
Trafik, Kasko, işyeri Mesken. İnşaat, 
Tekne sigortalarınız itina ile yapılır.

TEL : 11069 
ALI ÖZKARDEŞ 
İstiklal Cd. No. 47 Gemlik

açıldı
içinde 2 adet Jinekolojik 
masa ve 1 adette doğum 
masası alındığını kayde
derek, göz polikliniği i- 
çin 100, nisaiye kliniği ■ 
içinde 7 milyon lira har
candığını söyledi.

Öte yandan, ek polikli 
nik bina projesinin baş
landığım anlatan Ökter, 
«Proje Belediye tarafın
dan tasdiklendiği taktir
de sitatisine başlanacak 
daha sonrada elektrik ve 
tesisat plam yapılacak» 
şeklinde konuştu.

Kış Makdaları 
re değerlendirilen 50-300 
hektar arasındaki alan 
muhtarlıklara. bildiril 
dİ. Kışlık makdaların da 
şunlar.
ğıtıldığı Gemlik köyleri

Narh,i Karacaaü, B. 
Kumla, K. Kumla, Hay- 
dariye, Şahinyurdu, Seli 
miye ve Mecidiye köyleri.

Öte yandan, DYP İlçe 
Başkanı Abdullah Yeni
ce’nin girişimiyle daha 
önce köylülerden satış 
sonrası kesilen yüzde 20 
lik makda, yüzde 5’e in
dirildi. Ormancılıkla ge
çinen köylüler tarafın
dan büyük bir sevinçle 
karşılanan bu uygulama 
dan sonra köylüler sattık 
lan odunlardan yüzde 95 
kap sağlayacaklar.

TUGSAŞ’ın Zabıta
Takı güçlendi
boyama işinin tamamlan 
dığmı belirterek, «Yapıla 
cak tek iş kaldı. O da 
Atatürk’ün veçizesi ile 
bazı amblemler. Bunları- 
da bir kaç gün içinde bi 
tireceğiz» dediler.

Çok sayıda renkli am. 
puüa donatılan Tak’ın 
üst orta kısmında Ata
türk’ün ünlü veçizesi 
«Hayatta en hakiki mür
şit ilimdir» sözü buluna
cak.

Geçtiğimiz hafta göre
ve yeni başlayan persone 
le, Belediye Başkanlığın
da kimlik dağıtma töre
ni yapıldı. Törende bir 
konuşma yapan Belediye 
Başkanı Nezih Dimili, ye 
ni personelden dürüst bir 
çalışma beklediğini belir 
terek, «Sîzlerden halka 
inerek, halkla bütünleşe 
rek iyi bir çalışma bekli 
yorum. Yeni göreviniz 
hepinize hayırlı olsun» 
dedi.
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