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KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Faşistlerce Katledilen 
Gazetemiz Sorumlu Müdürü 
Av. Mehmet Cengiz Göral 
1. ölüm Ydında Anılıyor

Gazetemiz Sorumlu 
Müdürü ve Bursa Barosu 
Avukatlarından Mehmet 
Cengiz Göral faşistlerce 
katledilişinin birinci yıldönü 
mü ne rastlayan 3 Temmuz 
Perşembe günü mezarı ba 
şında ve gece CHP itçe 
Lokalinde yapılacak tören 
lorla anılacaktır.

Av. M. Cengiz Gö
ral, bîr yıl önce 3 Tem
muz 1979 günü Bursa A 
tatürk caddesinde bulunan 
yazıhanesinden çıktıktan 
sonra Avukatlar Lokalinde 
bîr süre oyalanmış ve Sa 
kaldöken Caddesindeki e- 
vino yürüyerek giderken 
arkasından yaklaşan bir fa 
şist tarafından katledilmiş 
ti.

yasinde çalışan işçi llhami 
Karaçin’i yakalayarak göz

altına aldı. Bir süre sonrada
Abdullah Ozmen adındaki 
ÜGD üyesi gencin, Gö- 
ral'ın öldürmek için yirmi 
gün izlediği öğrenildi ve 
yakalanarak gönderildiği 
mahkemede serbest bıra
kıldı. Daha sonra ise Bur
sa ÜGD üyesi Mustafa 
Karaca yakalandığı Ha
tay’da Mehmet Cengiz 
Göral’ı öldürdüğünü itiraf 
etti.

Sanıkların Bursa 3. 
Ağır Ceza Mahkemesinde 
bakılan davasında, mah
keme olayı Sıkıyönetimin 
ilanını gerektiren haller
den sayarak görevsizlik 

kararı verdi ve davayı İs
tanbul Sıkıyönetim mah
kemesine yolladı.

1 Nolu Sıkıyönetim 
Askeri Mahkemesi de da
vada kendini görevsiz sa
yınca, dosya, görevli mah
kemenin saptanması için 
Uyuşmazlık Mahkemesine 
gönderildi. Uyuşmazlık 
Mahkemesi verdiği karar
la «İstanbul 1 Nolu Sıkı
yönetim Mahkemesinin 
davaya bakacağını» karara 
bağladı. Göral'ı öldürmek
ten tutuklu bulunan sa
nıklar Ağustos ayında 
mahkemeye' çıkarılacak.

ANILACAK

Mehmet Cengiz Gö- 

ral'ın katledilişinin 1. yılı 
nedeniyle 3 Temmuz 1980 
Perşembe günü saat 16 
da Adliye Köyünde bulu
nan mezarı ziyaret edile
cektir.

Bursa Barosuna ka
yıtlı Avukatlar sabah du
ruşmalarına girmeden ön
ce Göral’ın anısına saygı 
duruşunda bulunacaklar, 
daha sonra Bşro’da Av. 
Cengiz Göral adına dü
zenlenen köşe açılacaktır. 
Aynı gün öğleden sonra 
Baro Yönetim Kurulu, Gö- 
ral'ın meslektaşları, partili 
ardakaşları ile sevenleri 
Adliye Köyüne gelecek
lerdir.

D. S. 2 de

Gazetemiz Sorumlu Müdürü Av. M. Cengiz Göral 3.7.070 
günü demokrasi düşmanı faşislerce öldürüldü. Anısını yaşatacağız.

Evli 3 ve 5 yaşların
da iki kız babası elan M. 
Cengiz Göral'm öldürül
mesi yurt çapında büyük 
yankılar yapmış, Göral’ın 
cenazesi Burse’den getiri
lerek büyük bir törenle 
Adliye köyünde toprağa 
verilmişti.

Av. Cengiz Söral'ın öl 
dürülmesi üzerine Bursa 
potieı önce Karayolları 14. 
Bölge Müdürlüğü Şanti-

Brr Sigara 80-100 Lira 

Festival Sigaraları 
Bursa'da Karaborsa 
Satılıyor

Gemlik Festivali ne- 
rfsniyle özel olarak yaptı- 
nlaw ve 37,5 liradan «a- 
•tiBokta elen sigereların 
Ovma de 30 He 100 lira
dan sabldrğı öğrenildi.

Festival Kemlteeinee 
0 ton hendoelon sigara- 
’ern koNboree yorotme- 
w«ss> için ilçedeki esnafa 
asEsr azar verildiği halde 
Burna yyeseomde 100 H- 
todon senfmem aöyfemi- 
üero yal oço

•vreo de otan etim
den toori IMaaH argo» 
bafaamayor.

İlçemizde İlk Siyasi Cinayet İşlendi

RECEP SİNAN ADLI GENÇ 
TABANCA, ZİNCİR VE 
TAŞLARLA ÖLDÜRÜLDÜ 

ölümle sonuçlanan si
yasi olayların olmadığı il
çemizde hafta içinde mey
dana gelen siyasi tartış
malı kavgada Recep 81- 
nan (20) adındaki dev
rimci genç, tebanee, zin
cir ve taş yaralarıyla öl
dürüldü.

öğrenildiğine göre 
Salı günü saat 20.30 sı
ralarında İlçenin Eski Ör
fi angesi Cadde») stadyum 
karşısında baş kişi oldu
ğu sanılan ülkücü genç 
İle cezaevi yönünden ge
len dört devrimci genç a- 
rasında kavga çıktı, Kav
gaya yol konarlarında o- 
Mran kadın, kız, erkek 
mahallelin İnde karışması 
ve devrimci gençlere so< 
peierle, taşlarla »aldırıl
ması üzerine olay bir an

da büyüdü. Dövüleeekle- 
rini anlıyan devrimci genç
ler kaçmağa çalışırlarken 
mahallelinin arasında ka
lan Recep Sinan taş, so
pa ve zincirlerle ağır bir 
şekilde yaralandığı sırada 
silahlar konuştu. Bu ara
da Recep Sinan kurşun
la da yaralanarak olay ye
rinde öldü.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Recep Sinan adında
ki gencin ölümüyle so
nuçlanan kavgadan sonra 
polis olaya katılan beş 
ülkücü genol tutukladı. 
Gençlerin yapılan sorgu
lamalarındı* solcu genç
lerin kendilerini dövmek 
istediklerini, bu karşılık 
verdikleri sırada silahları
nı çekerek saldırıda bu

lunduğu v® bu arada ar
kadaşlarını vurduklarını 

D. 9. 2 de

Recep Sinan siyasi cinayet 
ta öldürüldü.

Cengi'z Göra’ın 
Anısına Düze’nle’nen 
Kitabın Basım ıll 
Tamamlandı

Gazetemiz Sorumlu 
Müdürü ve Bursa Barosu 
Avukatlarından Mehmet 
Cengiz Göral’ın anısına 
düzenlenen " Demokrasi 
Adına" adlı kitabın bası
mı tamamlandı.

Önümüzdeki hafta sa
tışa çıkarılacak olan "De
mokrasi Adına" adlı kitap 
Göral’ın gazetemizde ya
yınlanan yazılarından ve 
şiirlerinden seçmelerden 
oluşuyor. 15 sayfalık bir 
girişten sonra eşi Ayhal 
Göral’ın bir yazısı yer a- 
lıyor.

&&&££&&£ ££££££&*&£ dtââ&fcSHtil
X • •4i 8. Yaşımıza Giriyoruz

M Gazetemiz Gemlik Körfez bu haftadan itiba
m ren 7. yayın yılını bitirerek 8. yaşına basıyor.
-;yz Bugüne kadar gazetemizin yaşa 
fyi lerini esirgemlyen sayın okurlarımızı 

borç biliriz.
GEMLİK KÖRFEZ

teşekkürü

Cengiz Göral’ın em
sine bsstınlao "Demok- 
rasi Adına” adlı kitaptan 
edinmek isteyenler gazete 
miza başvurabilirler.

Sürgünler
Devam Ediyor

Sunğipek’ten
2 Kişi Daha
Sürüldü

Yazısı S. 3 do
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HAFTADAN 
HAFTAYA

Gazetemiz 
Sorumlu
Müdürü
M. Cengiz 
Gürol

Gemlik CHP İlçe Baş
kanı Av. Ali Aksoy, ga
zetemize yaptığı açıkla
mada, Göral'ın 3 Temmuz 
1980 günü parti lokalin
de anılacağını belirtti. Ak- 
aoy, tüm partilileri anma 
gecesine davet etti.

GROLIER 
INTERNATIONAL 

INC.
Yabancı Lisan ve Bilimini 

Kitaplar Satış Temsilciliği 

Tlf ı 2790

1 Nolu Cad. No. 58
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İlçemizde İlk Siyasi Cinayet İşlendi

Recep Sinan Adlı Genç 

Tabanca, Zincir ve Taşlarla 

öldürüldü

söylediler.
Olayı takiple görevli 

Savcı Yardımcısı Olcay 0- 
ner, polisçe kavga Baha
sında 13 mermi kovanı 
bulunduğu, öldürücü dar
belerin silahla mı yoksa 
saldırıda kullanılan sopa, 
taş ve zincirlerin mi ol
duğunun otopsi raporu 
gelince anlaşılacağını ve 
soruşturmanın derinleşti* 
rileceğinl söyledi.

Polis olaya karışan 
solcu üç genci arıyor.

CENAZE 
KALDIRILIYOR

İlçemizde meydana ge
len İlk siyasi cinayetten 
sonra güvenlik önlemleri 
arttırılda ve Bursa'dan 
Toplum Polisi getirtildi, 
öldürülen Recep Sinan'ın 
cenazesi İsveç’te bulu
nan ablasının gelmesi İşin 
bir gün sonra kaldırıldı, 
Cenaze törenine katılan- 
lar yolda attıkları slogan
larla Faşizmi kınayarak 
“Analar Doğurur Faşistler 
öldürür” diye bağırdılar.

Cenaze töreninde olay 
çıkmaması için Bursa ko
mando birliğinden bir bö
lümü ilçede önlem aldı.

Umurbey'deki 
Traktör Kazasında 
Bir Kişi Öldü s

Bir Kişi YaralandıT

Umurbey’de meydana 
gelan traktör kazasında 
bir kişi öldü, bir kişi de 
ağır yaralandı.

Verilen bilgiye göre 
Ethem Günoşoğlu (21) 
nun kullandığı traktör 
Bostanlıklar mevkiinde dav 
rildı. Fazla hız nedeniyle 
meydana gelen kazada 
devrilen traktörün altında 
kalan Ali Balaban (74) 
olay yerinde öldü. Ağır 
yaralanan traktör sürücü
sü Ethem Güneşoğlu Bur
an Devlet Haetahaneslne 
kaldırıldı.

Cihath'da
Kaynını Yaralayan 
Şahıs Kaçtı / /

Perşembe akşamı Ci
hattı köyünde meydana ge 
len olayda Ahmet Güner 
(36) adındaki şahıs 
Ömer Timur (39) rafın
dan tabancayla yaralandı.

öğrenildiğine göre Ah
met Güner ile Ömer Timur 
saat 19.00 sıralarında köy 
kahvehanesi önünde bir a- 
razi konusu yüzünden tar
tıştılar. Tartışma sırasında 
tabancasını çeken Ömer Tl 
mur kaynını atlı kurşun İle 
yaraladı. Yaralı özel hasta 
neye kaldırıldınlarak tada 
vl altına alındı.

Mehmet Şahin 
İlköğretim Müdürü 
Vekili Oldu

Gemlik İlköğretim MU- 1 
dürü Naşlt özdemlr'ln Hay < 
darlye Köyüne, oradanda 
Kastamonu'ya sürülmesin
den sonra bu göreve veka
leten getirilen Ahmet Arı'- | 
nın sağlık nedenleriyle gö~ . 
revl bırakması üzerine Mil 
II Eğitim Müdürlüğünce ŞUk 
rU Şenol İlkokulu öğretmen 
terinden Mehmet Şahin İlk 
öğretim Müdürlüğüne vokâ 
İçten atandı.
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leteoeğlu ■asıl canavarla}»; Öldür- 
etek. işkence yapmak içim uaııl ortamla 
n kollar? Hamaa belirtelim. Ham ciasiae 
kötülük yaparak eğilimi, doğarında var
dır. Ama ku eğilim. Eğitim yoluyla iyi 
yola kaydırılır. Yiaa eğitimle, ecıma duy 
gutu olan insan, ölüm, işkence makinesi 
kesilir. İnsanın iki saa öğesi, onu hayran 
dan ayırır. Ut, düşünme.

Düşünme eğitimi almamış, düşünme 
yi öğrenmemiş insanlar da, kendilerini a 
kıllı sananların elinde oyuncaklaşır; bu 
gibilerin emir kulları olurlar. Gösterilen 
hedefe göl kırpmadan gider, istenileni 
yerine getirir. Burada aklımıaa şu gele
bilir. İnsanın-insanı, pis işlerinde, çıkar
ları doğrultusunda yönlendirilmesinde, 
düşünme yeteneği olmayanlar mı kullanı 
lir. Kuşkusuz hayır. « Para her kapıyı 
açar > özdeyişinden yola çıkarsak, para, 
insanı istediğinco kullanmak için de; i— 
kinci bir anahtardır. Bunların dışında, 
zayıf insanları, masa başlarında görev
lendirmek de tutsak eder. Elleri ayakları 
var insanın. Bu eller, ayaklar düşün 
merkezinden gelen emirlere, uyarılara gö 
re iş görecek; efendilerine göre hizmet 
edecektir. Geçmişden bugüne uzanan çiz 
gide, bu gibiler görülmüştür; görülecek
tir de. Kişiliklerini parayla, makamla sa 
tanlar - Eğer varsa kişilikleri - Çevremiz 
de yek mu? Tanımıyor muyuz bu giûi- 
leri? Dahası, boğsz tokluğuna, bir şişe iç 
kiyo... arpalık dağıtanların olmadığını sa
vunabilir miyiz?

İnsan, düşünür, üretir. Her geçen 
günde, ürettiklerinin tutsağı olur. Ürettik 
terinde öldürücü, olanları, başına bola o- 
lanlan vardır. Atomu bulan insan, ato
mun öldürücü gücünü kullanmış; binler
ce insanın ölümüne neden olmuştur. Yi
ne atomu geliştiren insan, aynı atomu 
insanın her türlü hizmetine sunmuştur. 
Düşünmüş; çekinceyi savmak için, bin
lerce insanı gözünü kırpmadan öldürmüş. 
Binlerce insanı sağlığına kavuşturmuştur 
atomla. Atom gücüyle çalışan denizaltı, 
yüzer şehirler, elektrik santralleri yapmış 
tır. Başta, atomun öldürücü gücüyle in
sanların üstüne giderken, öldürmenin dı 
şında takat kalanlar da olmuştur. Uygar 
Iık dışı uygulayımla da eziyet çektirmek 
redir. Uygarlığı oluşturan insan, uygar
lık dışı davranışları, uygulamaları da ge 
tirmiş birlikte. Bir yandan, lüksü, rahat 
lığı getirirken, işkenceyi, ölümüde birlik 
te getirmiştir. işkence insanlığın, binler 
ea yıldan bu yana yüzünün karası olmuş 
tur.

Neden işkence edil»? Bize göre, dü
şünceye açık olmayan yönetimler, işken

ceyi, faşizmi yasalaştırırlar. Toplumun 
bekçiliğini üstleemiş olan demokratik ku 
soluşlar, basın boş durdurmamaktadır. 
Her zaman, yapılan insanlık dışı baskıla 
rı, işkenceleri kamuoyuna duyurmaktalar. 
Türkiye’de işkence, düştin özgürlüğüne 
karşı olan yönetimlerle gelir. Sadizmin 
sar'asına tutulmuşlar da, akla gelmeyen 
işkenceyi yaparlar. Doygunluklarını bu 
yolla, bu yoldan giderenler, koşullandı
rılmış kişilerdir; ruh hastalandır. Döve
rek, acı çektirerek, bunalımlarını giderir g 
ler. Toplu öldürmeye açıktırlar. Bunları 
arkalayanlar, hedef gösterenler de onlar 
kadar suçludurlar; onlar kadar işkencele. 
re katılmışlardır.

Yayın organlarında, öldürme, yarala [ 
ma, işkence haberlerini hemen hergün H 
bulabilirsiniz, örneğin; « Yok yere göz al R 
tına alınan genç işkenceden öldü. »«İş- E 
kenceci polisler için Sıkıyönetim dava aç g 
açtı. » gibi. İşin başka bir yanıda Alevi R 
sünni ayrımı yapılması. Aşkale Emniyet B 
Başkomiseri, «5 milyon Sünniyi, 3 mil- f 
yon Alevi’ye feda ettik. Sizin sonunuzu fl 
getireceğiz. Siz moskof piçisiniz.» Yine R 
aynı kişi «ulan rus çocukları, siz topu 
topuna 7,5 milyonsunuz, sizin kökünüzü 
kazıyacağız.» diyecek kadar azıtarak iş
kence ediyor. Anaların babaların acıları, 
dayanılmaz bir ortamda yaşıyoruz, Faşis 
min, giderek boyutlarını genişletme ey
lemi verdiği; destek gördüğü bir ortamda 
yaşıyoruz. Karakollarda, insanlık dışı iş 
kencelerin sürdürüldüğü bir ortamda ya
şıyoruz. İnsancıl duygulardan uzaklaştı
rıldığımız, düşüncenin en büyük suç sa- H 
yıldığı bir ortamda yaşıyoruz. Uluslarara R 
sı Af örgütü, Türkiyede işkencenin bo- I 
yatlarının genişlediği konusunda, rapor R 
yayınlamış. Takan yok.

Türkiye 12 Mart günlerinin karanlı R 
ğmı bir kez daha yaşıyor. En acımasızca s 
katliamların olduğu, kişilere yaşama hak R 
kı verilmeyeceğinin söylendiği bir ortam R 
da yaşıyoruz. Bu durumda, Hükümetin H 
başının derdi daha başka. Her şeyi gör- R 
■ezlikten gelerek «Türkiye’de işkence ya | 
pıldığını söylemek, devleti küçültmek dı R 
fanya jurnal etmektir.» «Tam Türkiye'- R 
ye yardım yapılacağı sırada işkence olay I 
lamı ortaya çıkarmak, ekonomik çıkar- • 
larımııı kundaklamaktır.» diyebiliyor. R 
Böyle bir, mantık, insanın, ekonominin R 
vaa geçilmez bir parçası olduğunu yadsı- I 
■iyot mu? Türkiye, birbirini boğazlaya H 
cak; sakatlar ülkesi olacak, işyerlerinde R 
güvence kalmayacak. Ondan sonrada «E R 
konomik çıkarların kundaklanma yayga- I 
tası basılacak.

Olmaz böyle şeyi

GÜÇLÜ TEST 
OTO 

Elektrik ve Karbüratör Bakım Servisi 
Gemliklilerin Hizmetine Devam Etmektedir 

Modern Test Makinaları İle Bakım

KADİR AKSOY
bdklil Cad. Fırın Sak. Mo. 8 (Ziraat Bankası Karşı Aralığı) 8IMLİK

Sürgünler Devam Ediyor».

Suoğipek’ten 2 Kişi Data Sürüldü
AF Hükümetinin ku

rulduğundan beri devam 
•den memur efrgfrderiae 
Sunğîpek Febnkaemdaa i- 
kI kişinin sürümesiyle ye
nileri de eklendi.

Öğrenildiğine göre ön*

ceıu Aakkao'daa öud 
kurye le geürilen eürgûn 
kırsrsıaslsriflds 

Muhasebe Bsş Me
muru NecMUbç'ia Ma- 
istya Sömefbsnk Tkaret

Zamanında Kaddırılmaıya.n Çöpler

Sıcaklarla Kokuşmağa 
Başladı

Hava ısısının artma
sıyla birlikte ilçede geç 
alman çöpler çevreye pis 
kokular saçıyor.

İlçenin çeşitli yerle
rindeki çöp bidonlarının 
işçi kadrosunun azlığı ne
deniyle geç alınması va 
köpeklerinde bidonları de
virmeleri çevre sağlığını 
etkilemeğe başladı. Bazı 
mahallelerden gazetemize

yapılan başvurularda Be
lediyenin çöp konusunda 
hassas davranmasını iste
diler.

öte yandan Kanali
zasyonların düzgün çalış
maması nedeniyle pazar 
İçinde ve yine bazı ma
hallelerde meydana gelen 
pis kokular çevreyi rahat
sız ediyor.

Sanş Baş Memuriuğuna, 
Muhaaatoe Manas Zafer 
Kımevmez'in İm M iğde Bar 
Sûmerbeak Seeş Metean* 
s »e öğrenîK.

İl An Al ir. a. anık

PTT
Telefon Rehberi
Hazırlanıyor

FTT Şenel Müdürlü
ğünce 11 ilde hazırlanan 
telefon rehberleri için ilan 
alımlanna bsşlanacak.

Ilgiliierden aldığımız 
bilgilere göre Bursa İlim
de kapsam İçine alan reh 
ber İle ilgili hazırlıklar ta
mamlandı ve Semlik tele 
fen ebenelerinîn meslek 
ve edres saptemalan ta- 

gmamlaadı.
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| KÖRFEZ BASIMEVİ
iİ
I Her Türlü Düğün, Nisan, Sünnet
I Dnvetiyeleri, Fatura, Bono,
I I

| irsaliye. Makbuz, Şenel,

| Knrivizit, Kurtadres ve
I Her çeşit Basım isleriniz için

ııı : ı / v z
। Gazhane Cad. Şirin^Patajı GEMLİK
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KADRİ GÜLER

SAHİBİ
HÜSEYİN — KADRİ GÜLER

F QemClk > / '

KÖRFEZ
$ayfa 4 28 Haziran 1980

Başsağlığı
RECEP SİNAN

1960 • ....
İşçi Sınıfımızın ve Emekçi Halkımı

zın baş düşmanı faşist canllerce kat
ledildi.

Anısı Mücadelemize Önder Olsun.

Yönlem 
?

S. S. Sunğipek 
İşçi Tüketim Kooperatifi

İLÂN
GEMLİK BELEDİYE BŞK.LIĞINDAN

I- Kasabamızın muhtelif sokaklarında yapıla
cak adi kaldırım kaplama işi şartnamesi gereğince
kapalı

2-

3-

zarf eksiltme cüreti ile ihaleye çıkarılmıştır. 
Keşif bedeli 2,919.200.* lira olup, geçici te- 
87,576.- liradır.
Ihaleei 10 Temmuz 1980 Perşembe giinü sa

at 15-~ de Belediye encümeni huzurunda yapılacak

4- ihaleye iştirak edeceklerin en as üç gün ev 
velinden müracaatla iştirak belgesi almaları gerek
lidir,

5- Postadaki grçikmeler nazara alınmaz.

K A Y I P
Kütahya Trafik Şubesinden almış olduğum 1 

Mart 1971 Tarih ve 12439 nolu amatür ehliyetimi 
19 6 7980 günü kaybettim. Yenisini alacağımdan cc
kiei hükümsüzdür. Mehmet Bolatcı

Akbank T.A.Ş.
Gemlik Şube Müdürlüğünden

Duyuru

Şubemizde çalışmak üzere bir bayan memure sınavla 
alınacaktır.

İsteklilerin 5 Temmuz 1980 günü saat 9.00—12.00 ara
sında yapılacak olan sınava iştirak etmeleri duyurulur.

Kurşunlu Kumsaz’do 
Uzun Vadeli Saldık Arsalar

Büyük Fırsat, Acele Ediniz

Sayın Tasarruf Sahiplerine Büyük İmkanlar 
Arsalarımızın Büyüklüğü 110 ilâ 130 mt. kare Arasıdır

1. Peşinat Söz Konusu Değil
2. 1980 Yılı 1000 TL. Taksit
3. 1981 Yılı I500 TL. Taksit
4. I982
5. I983

Yılı 2000 TL. Taksit
Yılı 2500 TL. Taksit

6. Tapu İşlemleri 3 ay içinde olacaktır 
7 Cazip Hatlarla Emrinizdeyiz

Mehmet Bakı Tlf : 1948 Pak Oteli Yanı Butik Balcı No. 16 GEMLİK

İlân
Küçük Kumla Belediye 

Başkanlığından
Küçük Kumla 70 pafta 4123 panelde b/U Mus 

trfa Soy adına kayıtlı ve İlçe takdiri kıymet ko
misyonunca tanzim edilen 22/5/1980 tarihli raporu 
üzerine istimlâk edilen yer 135.000 lira kıymet tak 
dir edilmiştir İlan tarihi itibarı ile kanuni müddet 
içinde takdir edilen bu bedeli itirazın olduğu tak
dirde 15 gün içinde Gemlik Asliye hukuk mahkeme 
tinde dava açabileceğiniz ve husumetin Küçük Kum 
la Belediye adına tevcih edileceği ayrıca müddeti 
içinde Belediyemize müracaat ile takrir verilmedi-' 
ği takdirde veya itirazen mahkemeye başvurulma
dığında İstimlâk kanunun 16,17 nel maddeleri fere 
ğince işlem yapılacağı, 6830 sayılı kanunun II nal 
maddesine istinaden Han olunur.

| Suni İpek İşçi Tüketim Kooperatifi 
Bşk.lığmdan Duyuru

I. 6. 1980 gününden İtibaren İlçe Hal
kının hizmetine açılan Kooperatifimize 
karşı gösterilen ilgiye teşekkür eder, 
daha İyi hizmet amacıyla üye kayıtları? 
mızı HALKIMIZA açtığımızı duyururuz.

DUYURU

Dikkat
UYSAL DİREKSİYON 

ÖĞRETME KURSU
PEK YAKINDA YİNE 

BAĞLIYACAKTIR.
ĞOFÖR ADAYLARINA 

MÜJDELERİZ

Kurs çalışmaları grup 
halinde yapılacaktır. Arzu 
denlere motor, trafik dersi 
verilecektir, 20 saatlik ki 
parası peşin alınır.

Selahattin Çelik

Minibüs Garajı No. 4
Tlf : 2628 — GEMLİK

CHP İlçe Başkanlığından 
Duyuru

3. 7. 1 979 günü kahpece katledir 
len Partilimiz Av. Mehmet Cengiz Göl
ral’ın 1. ölüm yıldönümü 3. 7. 
Perşembe günü, saat 21.00 de 
Lokalinde yapılacaktır.

Tüm Partililer davetlidir.

1980 
Parti

Parti Merkez Mahalle, Temsilci ve Delegeleriyle 
4 Temmuz 1980 Cuma günü saat 19.00 de toplantı 
yapılacaktır.

gökta$ çIçekevİ 
DÜĞÜN - NİSAN V.B. GÜNLERİNİZDE 

SÎZLERE HİZMETTEN KIVANÇ DUYAR.

ESKİ KARAKOL KARŞISI 
NİZAM PASAJINDA YENİDEN 

HİZMETE GEÇTİĞİMİZİ 
SAYIN GEMLİK’LİLERE SAYGIYLA 

DUYURURUZ.

111:2932 — «İMLİK

2 
MANAVI 
mıştif.

Nolu Cadde öterinde bulunan ÇINAR ALTI 
yeniden oakl işleticisi tarafından dovralın-

önemle duyurulur.
Yöntem Gemlik

Körfez’o
Kadir Inçak
Çıncı Altı Manavı (Kuaför Mlthan Karşıcı) «EMLİK Abone Olunuz
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