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Fabrikanın 47. Kuruluş Yılı Kutlandı

Sunğipelı
ilk Keı Kâr Elti

I Gemlik Islahatçı Demokrasi 
< Partisi Kuruldu

Gomtik Sunğipek Viskoz 
MamııHpa-i Sanayi Müesse 
sesinin Atatürk tarafından 
işletmeye açılışının 47. yıl 
dönümü törenlerle kutlan 
eh.

Geçtiğimiz hafta cuma 
günü kutlama törenleri sa 
ait 9.30 Müessese Müdürü 
Haluk Yıkılmaz ve diğer 
yöneticilerin Atatürk Ara 
una çelenk koyarak saygı 
duruşunda bulunmalarıyla 
ile başlandı. Aynı gün f ab 
rikada kutlamalara devam 
edildi.

Fabrikadaki törene Bur 
sa Valisi Zekai Gümüşdş 
Kaymakam Mehmet Güler 
Belediye Başkam Hakkı 
Çakır, Askeri Vet. ve A- 
raşcrma Enstitüsü Kam. 
Kıdemli Alb. Namık Nami 
Yurtnşık.îlçe Savcısı Orhan 
Özyurt Azot Müessese Mü 
dürü Nuri Argun,Petrol-îş 
Sendikası Genel Başkanı 
Cevdet Selvi .Sendika yö 
neticileri işçiler, emekli iş 
çiler ve davetliler katıldı.

Törende günün anamı 
hakkında bir konuşma ya 
pan Müessese Müdürü Ha 
tuk Yıkılmaz, fabrikanın 
1984 yılmda 750 miyon li 
ra kar elde ettiğini söyle
di Yıkılmaz şöyle konuş

Belediyeye Çöp Kamyonu Şasesi Geldi
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYESİ 
İKİNCİ OTOBÜSÜNE KAVUŞTU

Küçük Kumla Belediye 
ikinci halk otobüsünü 

getirtti.
Toplu taşımacılığın ön 

cülüğünü yapan Gemlik ve 
Küçük Kumla Belecfiyele 
ri ard arda yeni otobüs 
ler satın alıyor. Geçtiği 
miz hafta Küçük Kumla 
Belediyesi Otomansan Fir 
masından yeni bir Merce
des marka otobüs satın 
aldı. Gemlik Belediyesi O 
tobüa İşletmesi yetkilile 
rtnden akiğimiz bilgiye 
göre önümüzdeki hafta ye 
ri bir 302 tipi otobüsün 
ilçeye getirileceği açıklan 
dL

öte yandan, Gemlik Be

tu:
83-84 yıllarında dene 

me çalışmalarını tamamla 
yan selofan işletmemiz ay 
m yıl camiamızın karlı ku 
ruluşlan arasında yer al
dı. 1984 yılı net kârımız 
750 milyon İfnadır.

1985 yılında ikinci lak
larla ünitesini kendi jm- 
kânlarımızla yapacağız. 
Böylece yıllık selofan üre 
timimiz 3300 tondan 5120 
tona yükselecektir. Daha 
önce tamamen yurt dışın
dan getirtilen selofan işlet 
marizin devreye girmesiy 
fe yurt ekonomisine yılda 

Sunğipek] Fabrikasının 47. kuruluş yıldönümü tö- 
' ranlarla kutlandı.

tediyesinde mezbaa aracı 
olarak kullanılacak 140 
BMC kamyon şaseşi ilçeye 
geddi. Belediye BaŞkam 
Halkla Çalar, otobüse et.

ZEYTİN İHRACATINDAN 1 MİLYON 945 BİN DOLAR 
DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLANDI

ANKARA (BYE) Mar 
mara Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği 1984 
yılmda çeşjtll ülkelere 2 
bin 296 ton sofralık zey 
tim ihraç etti.

Marmara Birlik yetkile 
rinden edinilen bilgiye gö 
re, birlik ihraç ettiği 2 
bin 296 ton zeytin karşılı 
ğmrla 1 m Uyun 945 bin 

6-7 milyon dolar döviz ta 
sarrufu sağlıyacaktır. ” 
dedi.

Daha Sonra konuşan 
Petrol-İş Sendikası Genel 
Başkanı Cevdet Selvi’ de 
işletmenin yıllardır 'İlk kez 
kâra geçmesinden işçiler 
adna memnunluk duyduk
ların ı belirterek “ toplu 
sözleşme görüşmelerine ya 
kında başlanacaktır. Arka 
flaşlar müsterih olsunlar 
görüşmeleri sürdürüyoruz. 
* dedi.

Geleneksel pilavm yenme 
siniden sonra Vali Gümüş
idir ziyaret defterine üşlet- 

taşıma kasası yaptınlaca 
ğmı bunun için proje ça 
hşmalarmın sürdürüldü 
günü söyledi.

dolar döviz girdisi sağla 
dı. Birlik yetkilileri, zey 
tin ihracatına bu yıl da 
devam edileceğini, eldeki 
zeytin miktarının, ihraç 
yapacak düzeyde olduğu 
nu bildirdiler. Yetkililer, 
ihraç fiyatlarının İç piya 
sa Hatlarının üstünde ol 
rluğunu bildiriyorlar.

menfin yurt ekonomisine 
olan katkılarını övücü sa
tırlar yazdı.

^Müessese Müdürü Ha
luk Yıkılmaz, fabrikanın 1984 
yılında 750 milyon Ura kâr 
ettiğini açıkladı. Yıkılmaz’ın 
Genel Müdürlüğe Daire Baş
kanı olduğu öğrenildi.

Kar Yeniden Geldi 
Fırtına Zarara 
Yol Açtı

önceki gece başlıyan 
şiddetli rüzgar ve fırtına 
zamana yol açtı.

Metodoloji yaptığı açık 
lamada, bütün Türidiye’infin 
soğuk hlava (dalgası içine 
girdiği açıklandı. Dün ha 
va ısısında yaklaşık 7-8 
derecelik düşüşten sonra 
kar yağışı (başladı. İlçeye 
bağlı dağ köylerinde kar 
kalınlığının 15 cm. geçti 
ği bildiriliyor.

önceki geceki fırtınada 
ilçemjzde birçok çatıdan 
kiremitler uçarken, şiddet 
li dalga da sahildeki Vol 
kan Düğün Salonunun ya 
nsına yakın. (bölümünü par 
çaladı. iskele meydanında 
ki gazinolar da dalgadan 
zarar gördüler.

Islahatçı Demokrasi Par 
' tisinin Gemlik ilçe Örgütü 
kuruldu.

Parti üçe örgütü adına 
gazetemize yazılı açıklama 
gönderen kurucu başkan 
Sadettin Koç, partilerinin 
'amacınım Türk insanım, 
mazisi, eşsiz tarihi birikim^ 
vıe manevi değererie layık 
ileri, mutlu, bir hayat tar
zına kavuşturmak olduğu 
nu Söyledi'.

■ ı W»* * *0*0  W

KISA KISA
Uzun süredir boş bulu

nan 11 Eylül İlkokulu 
Müdürlüğüne UmuTbey tik 
okul öğretmenlerinden Ze 
ki Zeybekçi atandı.

• •
ilçede sıkıntısı çekilen 

düğün salonu çözüm geti
recek yeni bir salon balık 
pazen itfaiye kaışısında 
hizmete açıldı.

Belediye Yolsuzluğu Davasına Devam Edildi
BİR MEMUR DAHA
SERBEST BIRAKILDI 

4

Gemlik Belediyesinde 
müfettişlerin ortaya çıkar, 
dığı yolsuzduk olayıyla il 
gili olarak mahkemece tu 
tuManan beş kişiden biri 
daha serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz hafta Gem 
lük Sorgu Halkimliğince ya 
pılan 'duruşmada, yolsuz 
lük olayı ile ilgili olarak 
tanıklar. 'dinlendi. Eski Be 
tediye Başkam Şahabet 
tin Cantay, eski muhase 
be memuru Kadir Sal ve 
Bete’diye Zabıta amiri Os 
man Acar’ın dinlendiği 
mahkemede tutuklu sanık 
lardan, Elektrik Teknisye 
nî Ali Yabaituğ serbest bı 
nakildi. Duruşma 22 Şu 
balt’a ertelendi. Aynı da

Belediye’ye
İdari Amir ve Makine
Teknisyeni Alındı

Belediye memur kadro
larına yeni atamalar yapıl 
dı.

Bir Süre önce yapılan 
sınavda başan. gösteren a. 
daylardan Mustafa Yılmaz 
İdari Amirliğe, Salih Dik. 
baş, makina mühendisliği 
ne, Emir Ak ise, makina 
teknisyenliği kadrolarına a 
tandılar.

idari Amir Mustafa Yıl 
maz, Başkan Yardımcılığı 
ve (kısımlar arasında eşgü 
düm sağlayacak, Otobüs- 
tşletmesince kurulacak ba
lkım atelyesinde ise makina 
'mühendisi ve teknisyen 
gröev yapacak.

Kaymakamlığa kurucu 
yönetim kurulu lis 
fesini verdiklerini bildiren 
Koç, ilçe yönetim kurulu 
nun şu kişilerden oluştuğu 
nu açıkladı.

Başkan Sadettin Koç, 
(işçi), Başkan Yardımcısı 
Nazma Amiz(işçi), Sekre
ter Hüseyin Çayıroğfcı (iş
çi) , Muhakip î. Fehmi Ku 
Jıaber (esnaf) , üye Zafer
Tangifl, (işçi)'.

ya ile ilgili olarak daha 
önce Su işleri Teknisyeni 
Ahmet Aşçı mahkemece 
serbest bırakılmıştı.

Belediyede ortaya çıka 
nlan yolsuzluk olayında 
zimmetine para geçiren ve 
evraklarda silinti-kazmtı 
yapan muhasebe işleri 
Müdürü Şevket özerdi, 
tutukluluk kararma rah 
men daha yakalanamadı. 
Oiaylla ilgili Olarak mute 
met Haşan Gedik, eski 
mutemet Faris Ayan, mu 
temet Necdet Kınay tu 
tuklu bulunuyorlar.

Limanımızdan
45 Milyar Liralık 
İhracat Gerçekleştirildi

ANKARA (BYE) Gem 
lük limanından 1984 yılm 
da toplam 55 milyar 451 
milyon 540 bin liralık it 
halat, 45 milyar 746 mil 
yon 710 bin 250 liralık 
da ihracat yapıldı.

Gemlik Gümrük Müdür 
iüğü'nden alman bilgiye 
göre, yıl içinde çeşitli kim 
yasal maddeler, çelik hur 
da, rulo saç, kütük demir, 
tekstil makin alan, pirinç 
ve kurşun gibi mallar it 
hal edildi.

45 milyar lirayı aşan İh 
raca t m gerçekleştirildiği 
a>Tu sürede başlıca ihraç 
mallarını ise tarım ürünle 
ri, yan mamul mallar, o- 
tomobil ve tekstil ürün
leri oluşturdu.
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KONUK YAZARLAR

Okur-Yazar Olmak
I Celâl İLHAN

Tarih kitapları yazının icadının milattan önce al 
tı bin yıllarına kadar uzandığını söylemektedir. Bu
na milatdan sonra da iki bin yı] eklenince, insanla
rın sekiz bin yıldan beri okuyup yazdıklarını söyle
mek mümkündür. Sekiz bin yıl öncesinin o'anaksız- 
s zhk arı şöyle bir düşünü tirşe, yazıyı icad edenle- 

! rin ve onu öğrenip geliştiren nesi lerin çabası önün
de yerlere kadar eğilmemiz gerekecektir. Hele birde, 
üzerinde yaşadığımız, nice uygarlık'ara beşiklik et
miş bu kutsal topraklarda yaşayan nüfusumuzun 
daha düne kadar %40 ntn «'kuma yazma bilmediği
ni, son zamanlarda yapıan sevindirici bir çaba ile 
bu oranın % 20 Eere ancak düşürül ekildiğini hatırla 

i yınca ata'arımıza duyduğumuz saygının utança dö- 
[ Düşmesini önlemek mümkünmü.?

Eğer son bir kaç yıldanberi sürdürülen olcuma 
i yazma seferberliği aynı hızda giderse iki bin yılma 

J varmadan bu konunun bir sonuca u'aşacağı ve aklı 
başında her yurttaşın okuyup yazacağı düşünülebi
lir.

Ancak bu yeterli olacak mıdır ?
Hiç şüphesiz yeterli olmayacaktır. İnsanın çevresin

de olup biteni anlayabilmesi, mesleğinde yaratıcı ye 
başarıa olabilmesi, daha önemlisi kendini tanıyabil 
mesi, yenileyebilmesi yeni şeyler öğrenmesine, öğre 
nebilmeside en başta okuyabilen bir kişi olmasına 

I bağlıdır. İçinde yaşadığımız çağı anlayabilmek için 
i tarih bilincine, günümüz insanını anlayabilmek top 

lumsal olaylar hakkında sağ ıkh düşünebilmek için, 
felsefe, sdsyoloji, pisikoloji gibi konusu doğrudan 
insan olan bilimlerin alfabesini bilmeye ihtiyaç var 
dır. Bu konulardaki bilgi yetersizliğimizdirld, 
bizim dünya sıralamasında kazalarda en başta, ki 
tap tüketiminde ise en sonlarda yer almamıza ne 
den olmaktadır.

Kimilerimiz kitap okumamayı ekonomik zorunlu 
laklarla açıklar. Buna inanmak hayli zor. Kitap için 
para bulamayan biz yoksulların, sigara ve benzeri 
öğrenceliklere nasıl para yetiştirdimiz herkezin ma 
lumudur. ı

Kimilerimizde, TV. Radyo gibi iletişim araçlarına 
güvenip okumayı sırt çevirmekteyiz, Günümüzde bu 
araçların bazı ha’lerde kişiliğinin oluşmasında zarar 
h bile olabildikleri ciddi ciddi tartışılmaktadır. Ay 
nci TV. aile hayatımıza girdiğinden bu yana top 
lumsal anlamda hiç bir olumlu etki yaptığı henüz 
tesbit edilememiştir.

Konuyu biraz dağıttım belki, kısaca söylemek ge 
tekirse; okur yazar olmayı Lise düzeyinde eğitim 
görmüş olmayı, hatda üniversite bitirmiş olmayı 
yeteri kadar okumuş olmak için bir gerekçe 
saymak inandırıcı olama maktadır.

Ben okumuş yazmış adamım diye öğünen çok in 
san görmüşüzdür. Bu kesin bir yanılgıdır. Oysa çağ 
daş insan, bir zamanlar okumuş yazmış bir insan 
değil halen okuyan, hemde giderek îaha ra çok oku 
yan insandır.

İLÂN
Gemlik Tapulama Hakimliğinden

DOSYA NO .*984/417

Mahkememizde aşağıda kimlikleri yazdı bulunan, 
davacı tarafından davalılar aıeyihine ikame olunan, 
davada : <

Aşağıda isim ve soyadı yazdı bulunan, davalının, 
adına yapılan tebligata tebligatın bila iade edildiği 
ve yapdan adres tahkikatı sonunda, davalının, nere 
de Olduğu bilinmediğinden, davalımn adına, maha’li 
gazete ile, ilan yapılmasına karar verildiğinden, 
davalımn, duruşmanın atılı bulunduğu 5.3.1985 gü 
nü kendisi veya kendisini avukat ile temsil ettirme 
si ettirmediği taktirde davanın yokluğunda devam 
edileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilan 
olunur.

DAVACI
Karacaa’i Köyünden Şeraf ettin TOPLU
DAVALI
Ahmet KÖSEMEN ve Tenesüp Hanım MİRAS
ÇILARI

KONGRE İLÂNI
S.S. GEMLİK ÖĞRETMENLER!

TÜKETİM KOOP. BŞK.LIĞINDAN

Sınırlı Sdrumlu Gemlik Öğretmenleri Tüketim 
Kooperatifinin 10. yıllık genel kurul toplantısı 
2.2.1985 günü ekseriyet temin edilemediğinden 2. 
toplantı 23 Şubat 1985 günü saat 11.00 de Gazi 
İlkokulu salonunda ekseriyet aranmaksızın yapılacak 
ta.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:

1. Açılış, saygı duruşu, divan teşkili
2. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu çalışma 

raporlarının okunması
3. Bilanço, gelir-gjder hesap cetvellerinin okunma 

sı, görüşülmesi ve aklanması I
4. Yönetim ve denetleme kurullarının aklanması
5. Faaliyet devresi kârının ıjığ/mıı halikında 

karar alınması
6. 1985 yılı tahminî bütçesinin ve kadro cetveli 

nin görüşülüp onaylanması
7. Yönetim ve denet’eme kurullarının seçimi
8. Dilek ve temenniler I
9. Kapanış.

KONGRE İLÂNI
GEMLİK MARTI KULÜP DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
21. 2.1985 Perşembe günü saat 14.00 de Bahkpaza 
n 1 nolu cad. Cami aralığındaki derneğimizde yapı 
lacakfcr. Ekseriyet temin edilemediği taktirde genel 
kurul toplantımız 28.2.1985 Perşembe günü aynı yer 

' ve saatte ekseriyet aranmaksızın yapiacaktir.
Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1. Açılış ve divan seçimi
2. Saygı duruşu
3. Faaliyet raporu, gelir gider hesap raporlarının 

| okunması, müzakeresi ve kabulü
4. Denetçiler raporunun okunması, müzakeresi 

ve kabulü
5. Yönetim kurulunun aklanması
6. Tahmini bütçenin okunması, müzakeresi ve 

j kabulü
7. Yeni yönetim kurulu ve denetçilerin seçimi
8. Dilek ve temenliler.
9. Kapanış.

i      , I

S.S. GEMLİK TÜKETİM KOOP.
YÖN. KUR. BŞK.LIĞINDAN

Kooperatifimizin olağan genel kurulu 23.2.1985 
Cumartesi günü saat 14.30 da Pazar Caddesi Hu 
zur Kıraathanesinde aşağıdaki gündemi görüşmek 
üzere toplanacakta. Çoğunluk sağlanamadığı takdir 
de 16.3.1985 Cumartesi günü aynı yer ve saatte 
toplanacaktır.

Sayın ortaklarımıza duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1. Açılış ve yoklama
2. Divan heyeti seçimi
3; Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının 

okunması ve görüşülmesi
4. Bilanço ve fiat farkı cetvellerinin okunması 

ve görüşülmesi
5. Yönetim kurulunun ibrası
6. Fiat farkının sermayeye eklenmesi için karar 

ittihazı
7. Yönetim ve denetleme kurulunun serimi
8. Dilek ve temenliler.
9. Kapanış.

MOBİLYA âultan ’dan ALINIR
SULTAN
MOBİLYA MEFRUŞAT

Sultan Mobilya: Fiatlarıyla, kalitesiyle, evinize, bütçenize uygun, çift katlı mağazamızda zengin çeşitle hizmetinizde. 
Klasik ve Modern Olarak Yatak Odası, Yemek Odası, Oturma Odası, Muhtelif Çek-Yat*Çeşitleri

GEMLİK’Lİ MÜŞTERİLERİMİZE ADRESLERİNE TESLİM YAPILIR.

MERKEZ ı İVAZPASA (AR$I$I NO. 23 - TLF : 15731 BURSA

ŞUBE t ULUBATLI KASAN BULVARI YILMAZLAR AP. NO. 53 TLF : 42273 BURSA 
(GARAJ ALTI)
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Bizim İnsanlarımız

Alacasabah kalkarlar yataklarından ; 
İskele alanında, dere üstünde titreşir du
rurlar. Ayaklarındaki papuçlann uçların, 
dan, soğuktan morarmış parmaklar görü
nür. Kendini yamalı boğça’ara sarmışlar
dır. Memleket'erinden koparak, çoluk-ço- 
cuğa ekmek parası aramak için, içlerine 
giri emiyecek yerlere girerler, azar işitir
ler; itilir kakıdırlar. Bir iş arayıcının kar 
şısına on kişi gelir. Sen-ben kavgası İçinde 
iş kapma savaşı verirler.

Memleketinden çıkalı, yıtiar olmuştur. 
Geceleri sağdık kurallarının içeri girmedi
ği otel odalarmda(l) kalırlar. Ceplerinde
ki para kadar yer, içerler. Yeme’eri - iç 
meleri de bir çanak sade suya bir çanak 
çorba. Bir çanak çorbaya talim eden; İlçe 
derin, şehirlerin köylerin bu azınlık emek 
çi ordusu; neden akar Batı’ya ? Sosyal 
adalet dendiğinde, yüzümüze bön bön ba 
karlar. Onların da kadınlan çocukları var
dır. Onlar da çocuklarının kadın'annın 
özlemi içindedirler. Özgürlük, tanımadık 
lan bir kavramdır.

Çoğu okul nedir bitmezler. “Okula git 
tin mi ? dendiğinde bön bön bakar «Sen 
ne dirsin amca» demekten başka bir söz 
çıkmaz ağızlarından. Bu insanlar bizim 
insanlarımız. Kalkınmamış yörelerin güç 
kaynaklarıdır. Belleklerinde düşler kur» 
rarlar, yaşayarak. Bu, Batıya akan yoğun 
emek; parasına saatlarca çalışarak, emek 
sömürücülerinin eüernde oyuncak olurlar' 
Bu sılacı kısanlar, ceplerinden çıkardıkla 
n fotoğraflarla avunurlar.

Sıcak bir sobanın sıcağının, yorgun be

delilerini ısıtacağı düşleriyle yatarlar ya
taklarına kışlan beslenme, onlar için ço 
ğu kez yavan ekmek, yada otuz liralık I 
simittir. Bunlar, bizim insanla rımızdır. 
Emeklerini çoğu kez ucuza satanlarımız 
dır. Kars’tan Hakkâri’den kopup gelmiş 
terdir. Koşuşmaya girdiğinizde; tamdık 
yüz yıldan buyana tamdık bîr yüze rast 
ladıklarmdan sevecendirler.

Gülerken, yüzlerinin karışıldığı asırlar 
öncesinden öyküler anlatır. Yüzyıllık çmar 9 
tara benzerler. Konuştukça açOrlar, kısa ■ 
zamanda ahbaplık kurarlar. Düşünce?eri', 9 
ayna gibidir. Onlar, GöKOVA’yı bilmez a 
ler, tanımazlar. Ama Gökova’daki kavga ra 
yı anlatırsanız üzülürler. Güzelliklerin E 
yitmesine gönüFeri aman vermez. Onlar H 
da güzelliklerin içlinden gelmişlerdir. Emek 9 
terini, güzeli bir yurt için harcamışlardır. 9 
kadınlan kızlan sılada yollarım bekler 9 
ler.

Bunlar bizim însaı^anmızdır. işimizde-ra 
aşımızda, emekleri! olanlardır. Çoğunca,, ca 
na yakınlıklarıyla yürekleri yumuşatırlar. 
Bu canların, kazançlarından arttırdıkları 
sılada bekleşenlerindir. Bilisiz (cahil) olma 
sına bilgi dağarcıktan vardır. Bu, yurdun 
lanna karşın, sanki binlerce yı® yaşamışça 
dört bili tarafına yayılmış insanlarımız, za 1 
marnınızın EVLYA ÇELEBİ’sMm Cor- 9 
hamızın tuzu önlerdir ^Hirek’eri 9
bizlerle çarpar, bizlere ağlar, bizlerce gü- g 
terler.

_ *

Gemlik Mezarlık Altında Ilıcaksa Yolu Üzerinde 

İçme Suyu Bulunan, İmar Sahası İçinde 

Parselâsyona Müsait 9 Dönümlük Tarla Satılıktır.

Talip Olanlar Avukat Rıza Çakıcı’mn YazıhaBesine 

veya Terzi Ali Ertürk’e Müracaat Edebilirler.

KONGRE İLÂNI
GEMLİK MURATOBA KÖYÜ 

KALKINDIRMA VE GÜZELLEŞTİRME 
DERNEĞİNDEN

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
24.2.1985 günü saat 20.30 da köy kahvesinde yapı 
lacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
GÜNDEM YÖNETİM KURULU

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Divan oluşturulması
3. Çatışma ve hesap raporları, denetleme raporu 

okunması
4. Raporların müzakeresi ve ibrası
5. Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi 
6. Dilekler ve kapanış.

S.S. AZOT MENSUPLARI TÜK. KOOP. BŞK.
kooperatifimizin 3 Ocak 985 günlü 7. toplantısı çoğunluk 

sağlanamadığından. 3. toplantı 20 Şubat 985 gönü saat 13.15 de 
Azot İşçi yemekhanesinde yapılacaktır. Üyelere duyurulur.

Gündem Yönetim Kurulu
I. Yoklama, açılış 2. Divan kurulunun seçimi 3. Saygı duru 

şu 4. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının okunması 
5. Bilanço, gelir gider ve tahmini bütçenin okunması ve görü 
gülmesi 6. Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının ak 
(anması 7. Ana tüzükteki kooperatifin isim 'değişikliği 8. Or 
tak katılım paylarının arttırılması 9. Yeni yönelim ve denetim 
kurullarının seçimi 10. Dilek ve temenniler II. Kapanış.
Not : Tüzük değişikliği yapılacağından tüm ortakların katıl

ması önemle rica olunur.

8 • , 88 SATILIK ÇİFTLİK
Küçük Çiftlik MekHn- |' 

g 700 ega* zeytinliği ile 7 
8 damı olan ve 2000 te- | 
8 vukluk kümesi bulunan |' 
8 müstakil evli, zeytin ha- ]' 
8 vuzlu şiftik sahibinden sa- 5 
8 tıhktır. î
8 I
8 8
g Mir .• Tlf ı 2471 Gemlik 
8 8
oooooooooooo0000000000

Gemlik Körfezi o
Okuyunuz,
Okutunuz, 

Abone Olunuz.

ERENOGLU
SIT ve Sili NİMÜLIERİ

Üstün Kalite Ucuz Fiatlarıyla Yıllardır
I Gemlik’te Hizmet Etmeyi îlke Edinen |
I Müessesemiz, Şimdi de Mamullerini I 
| Yeni Fiatlarıyla Satışa Arz Etmiştir. g

TEREYAĞI : 250 GR. PAKET 3OO TL. — MEVSİM YOĞURDU : ORTA KASE 1OO TL. - BÜYÜK KASE : 200 TL.
S KOYUN YOĞURDU : ORTA KASE 120 TL. - BÜYÜK KASE 240 TL. - TAS :25O TL. 9

S Bakkallarda Satışa Sunulmuştur. |
| Ayrıca Satış Yerimizde Beyaz Peynir 650 TL. Taze Süt 100 TL.dan Satılmaktadır. |

( 24 Saat Süt Bulunur. )
GEMLİK ■
SBHIliBaBB

ERENOâLU SÜT VE GIDA MAMULLERİ TLF : 1167 -
■BuaamıınııiBiiMBaMRamanıiKnıiHiaaEsnKmiKiaBMBaaBi
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KÖRFEZ
Yönetim Yeri î ŞMn Pasajı 

Tel : 1W - G EMİ JK 
Bı *
■ « Dizgi ve Baskı
â Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi 
^aa> imjb ınn itt^ ■»n» tt» ıwmf tim

BAYTA 4

ULUDAĞ SÜTHANESİNİN |
Koyun Yoğurdunu |

Denediniz mi? j
Boğaziçi Et Mamulleri | 
:Sucuk;Salam «Pastırma B n 

* GÜNLÜK TEREYAĞI ‘ MİLAS ÇİÇEK BALI g
* PEYNİR ÇEŞİTLERİ |

NOT : HASTA VE ÇOCUKLAR İÇİN 24 SAAT SÜT BULUNUR g 

gSBffiÜffiİ BEiiKHHggi ÜEBİSHİSffil HHIİiiüiiİlBi

■EH^SiE"JH:V’:7K:r'®?ST5JIWrLlit.HaS3«SM»HL-3H3»SnSB«BHBS«B

CAN KARDEŞ Can Kardeş Tenzilatlı 
Kitap Kampanyası

1

9

HAFTALIK DERGİ CAN KARDEŞ İLİM TIKNİK SERİSİ

ANNELER, BABALAR, ÖĞRETMENLER!
Çocuğunuzla Öğünmek mi İstiyorsunuz? 
Ona Her Hafta Bir CAN KARDEŞ Alın

1. Kur’andan Tekniğe
2. Dünyamızda Neler Oluydr
3. Canlılar Dünyası
4. Düşünen Çocuk

CAN KARDEŞ İLAHİYAT SERİSİ a
ii

CAN KARDEŞ TARİHİN 
ŞEREF LEVHALARI

EN GÜZEL ARMAĞAN CAN KARDE| DERGİSİDİR.
HER HAFTA PAZARTESİ CAN KARDEŞ HAFTASIDIR. 
ARADIĞINIZ GÜZELLİĞİ CAN KARDEŞ*TE BULABİLİRSİNİZ. 
CAN KARDEŞ HER ÇOCUĞUN DERGİSİDİR.

NEFES KESİCİ TARİHİ 
ROMANLAR

SUNGUROĞLU SERİSİ

»STiaadOTMISKV

ANNELER, BABALAR, ÖĞRETMENLER! ALIN OKUYUN 
KARARI SİZ VERİN!

Müslüman ilim öncüleri 
ANSİKLOPEDİSİ

Meraklı Bj’giler .Ansiklopedisi
ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLER, VELİLER 

CAN KARDEŞ KAMPANYASINDA BULUŞALIM.

CAN KARDEŞ KİTAPÇILARDA

HARİK.A.LAR ANSİKLOPEDİSİ 
ve Yüzlerce Kitaplarla 

HİZMETİNİZDEYİZ

iâ

D

KAMPANYA 25 OCAK’TA BAŞLADI.

GEMLİK ÖĞRENCİ KİTABEVİ
GEMLİK ÖĞRENCİ KİTABFAA
Osmaniye Mah. Pazar Cad. GEMLİK

OSMANİYE MAH. PAZAR CAD. GEMLİK
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Endüstri Meslek Lisesi Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin Tarafından Açıldı

Bakan “Zeytin Paralarını
Birkaç Taksitte ödeyeceğiz”
• Vatandaş KDV den şikayetçi değil En
etmesi bu paranın devletin kasasına girip 
girmediğinden.
0 Perakende Satş fişleri kopyalı olacak 
Sahteciliğin önüne mutlaka geçeceğiz.

® Avrupa KDV’yi 4-5 yılda uyguladı.Bi- 
zinı halkımız sıkıntılara çabuk uyum gös
terir. Bu nedenle KDV 2-3 yılda rayına 
oturur.

@ Kontrol memurları yollarda : araçları 
daha sık kontrol edecek, irsalyesi bulun 
mayan araç yolun kenarına çekilecek mal 
sahibinin gelmesi beklenecek.

Maliye ve Gümrük Ba 
kam Ahmet Kurtcebe Alp 
temucin bu öğretim yılı 
hizmete giren ESıiüstri 
Meslek Lisesini törenle 
açtı.

Cumartesi günü ilçemi
ze gelen Alptemuçin. Bur
sa Valisi Zekai Gümüşdiş. 
Gemlik Kaymakam Meh
met Güder, Garnizon Ko
mutam KjcL Alb. Namık 
Natmi Yurtişık. Belediye 
Başkanı Hattaki Çakır, il
çe Savası Orhan Özyurt, 
Jandarma Komutam Ser
dar Aydoğan. daire amir
leri. kuruluş müdür veyö 
neticfleriyie halk Endüst
ri Meslek Lisesinin açılışı 
na katıldı

Acılaş töreninde konu 
şan Gemilik Kaymakamı 
Mehmet Güller, okul hak 
kumda bilgi verdi. Kayma 
kam Güler, 1977 yılında 
ihalesi yapılan inşaatın 
1984 yılında bitirildiğini 
ve 1984 yıilı Radarıyla 
370 milyon liraya mal ol
duğunu söyledi. Derefik, 
idare, spor salonu, elekt
rik ve demircilik atelye- 
ien ve lojman blokları n - 
dan oluşan Endüstri Mes
lek Lisesinde 12 dershane 
ve iabratuvarlar, ille loj
manlarda 8 daire bulunu
yor.

VALİ KONUŞUYOR

Kaymakam Mehmet Gü 
terkten sonra söz alan Buj- 
sa Vafoti Zekai Gümıüş- 
diş, kaflonmanm temetti- 
nin eğitim olduğunu vur
gulayarak şunlan söyledi:

“-Gemlik ve çevresi gün 
geçtikçe sanayi kuruluşla 
riy la doldu- Bu kuruluşla 
ra kalifiye eleman yetiş
tirmek içm Endüstri Mes
lek Lisesi kurulması zo
runlu öfmnştnr. Okulun 
eksiklerndn kısa zamanda 
tamamlanarak çevreye ya 
rarh hizmetler getireceği
ne inanıyorum. Okulunuz 
Gemfik’e ve ülkemize üa. 
yırij okun.” Daha sonra 
söz aâan Balkan Ahmet 

Kurtcebe Alptemuçin de 
okulun memleket ekono
misine ve bölgeye hay o ılı 
olmasını dileyerek açılışı 
yaptı. Bakan da okuttu gez 
dikten sonra Anavatan 
Partisi ilçe Merkezine gide 
rek partilileri? görüştü.

Maliye ve Gümrük Ba
kam Ahmet Kurtcebe Alp 
temuçin'den Anap İlçe Baş 
kam Haşan Başaran, zey
tin paralannm biran önce 
dağıtılması isteminde bu
lundu. Başaran, zeytinin 
temel gıda maddeleri ara
sına alınmasını da Balkan 
dan istedi. Daha sonra ko 
nuşan Balkan Alptemuçin, 
zeytin üreticilerinle 1 mil
yar 500 bin lira ödendiği
ni, kattan 1 milyar 200 mil 
yon ıhramtn da birkaç tak
sitte ödeneceğini söyledi. 
Devletin yalnız zeytin üre 
tidsine değil bütün ülke
deki üreticiler e para yetiş 
t İrmak zorunda olduğunu, 
bunun içinde vergi gelirle
rinin yüksek olması gerek 
tiığini belirtti. KDV konu
sunda da bilgi veren Ba
kan, şöyle konuştu :

“-Zeytinin temel gıda 
maddesi saylımasını bende 
istedim ama temel gıda 
maddelerinin tesbitini uz
manlar yaptı. Bakanlar 
Kurulu da üzerinde tar
tıştı. Uzmanların görüşü
ne göre zeytin artık paha 
lılığı nedeniyle temel gıda 

Maliye ve Gümrük Bakairy tarafından açılan En 
düsrtri Merfek Lisesinde bu yıl 125 öğrenci öğne 
nâm görüyor. ( Fotoğraf .'Gemlik' Körfez )

maddesi olmaktan çıkmış 
tır. Uzun süre de bu böy
le kalacaktır. Bu (nedenle 
KDV den muaf olamaz.

Hükümetimiz KDV ko
nusunda da cesur karar 
almıştır. Tıklardır KDV 
üzerinde çalışmalar yapıl
mıştı. Daha öncelleri KDV 
yi' isteyenler, vergi adale 
tini yaygınlaştıracağım 
savunanlar bugün aceleye 
getirildi diye yaygara edi
yorlar. Halbuki KDV ha
zırlıkları tamamlanmıştı. 
Ticaret Odalarında, Üni
versitelerde, Mâliyede, 
her yerde tartışıldı. Bun
lar zaten her iyi şeye kar 
şı çıkarlar, bir zamanlar 
köprüye de karşı çıkmış
lardı ama bugün bîr köp
rü de yetmiyor ikinci köp 
rü Mart ayuida Başba
kanımız tarafından temel
leri atılacaktır. KDV Av- 
rupada 4-5 yılda oturdu. 
Birim halikımız zor şeylere 
çabuk uyum sağlar. Bu 
nedenle KDV bizde 2-3 yıl 
da oturur. Bugün zorluk
larımız var, mesela bin li
ranın altındaki alışveriş
ler I belgelenmesi. Adam, 
perakende satış fişinin bir 
taratma 500 lira yazar
ken öbür tarafına 50 lira 
yazıyor. Bunu önleyeceğiz. 
Perakende satış fişleri 
kopyalı olacak. Halk KDV 
den şikayetçi değil. Endi
şesi bu paranın devletinin 

kasasına gidip gitmemesin 
dendir.” 'dedi.

Vergi kontrolörlerinin 
bundan sonra yotan tuta 
cağım ve mal nalküyeSiin- 
de irsaliye kontrolünü ya
pacağını söyliyen Maliye 
ve Gümrük Bakam “irsa
liyesi olmayan taşıyıcının 
aracım kenara çektirece
ğiz ve mal sahibinin gel
mesini bekliyeceğiz. Bunu

Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantıları Başladı

TEVFİK SOLAKSUBAŞI
"TİCARET VE SANAYİ ODASININ 
YE$İL SAHA GÖSTERİLMESİNE
ŞAŞIRDIK”

Belediye Meclisinin Şu
bat ayı olağan toplanUla- 
mndan 'ilki yapıldı.

Geçtiğimiz hafta Belledi 
ye Başkanlığı odasında 
toplanan Belediye Meclisi, 
gündeminde bulunan mad 
deleri görüştü. Toplantı
nın açılmasından sonra bu 
önceki miedilsin tutanakla 
n okunarak kabul edildi. 
Daha sonra Belediye Oto
büs İşletmesi Bütçesinden 
Befediye Bütçesine 5 mil
yon lira aktarma yapıldı. 
Bu para ille Belediye’ye ye 
ni 'alman et taşıma kam
yonu kasası yaptırılacak, 
öte yahdan yol silindiri
nin motoru dizelle dönüş
türülecek.

Belediye Meclisi toplan
tısına konuk olarak katı
lan Ticaret ve Sanayi Oda 
sı Başkam Tevfilk Solak- 
subaşı, gündem dışı yaptı 
ğı konuşmada Ticaret ve 
Sanayi Odasının yerinin 
yeni imar planında yeşil 
saha olanak gösterilmesi
ne belediye meclisi ve baş 
kanın sessiz kalınasım 
eleştirdi. Solaksubaşı özet, 
le şunları söyledi :

“-önce şunu öğrenmek 

da mutlaka sağlayacağız” 
şeddinde konuştu.

ZEYTİN ZEYTİN
Toplantıda; Marmara 

Birlik Zeytin Kooperatifi 
Yönetilin Kurulu üyesi Ve 
dat Çırpan söz alarak yap 
tığı konuşmada, Birliğin 
elinde fazda stok kalmadı
ğım, 86 yılında stoksuz

D. S. 3 «e

isterim. Acaba sayın baş
kan ve meclis üyeleri bu 
planda yeşil saha olarak 
gösterilen kendi > malları 
olan Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Tibel otel binası 
m görmediler mi ? Bu 
plan daha önceki bışkan 
döneminde hazırlanmış ₺i 
le olsa, sizin döneminizde 
önaydan geldi. Meclis ve 
Başkan bunu görmeme® 
tikten gelemezdi. Gemlik’ 
te yeşil saha olacak yer 
mi kalmadı. Belediye ken 
di mülküne sahip cıkama-

KISA KISA
Elif Ticaret Gıda Mad 

deleri A.Ş. Federal Al
manya’dan ikinci parti 
15.300 Kg. Et ithâl etti.

Orhangazi Caddesinde 
çalışmakta, olan “Eder”in 
su borusunu parçalaması 
yüzünden ilçemiz Cumar
tesi ve Pazar günleri su
suz kaldı.

Belediye Encümen üyesi 
Müh. Rahmi Şengül'ün 
dün biır tazı dünyaya 
geldi.

Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin

di. Bu birier için üzüntü 
kaynağı ölmüştür. Biz, 
Oda olarak bunun iptali 
için elimizden gelen her 
şeyi yapacağız.”

Solalksubaşı’nm ko- 
nuşmasmdan sonra söz 
attan Belediye Başkam Hak 
ta Çakır, planların son 
aşamasında bulundukla 
rmı ve Otel ile Ticaret 
Odasının yeşil saha o’ma-

D. S. 3 te

BURSADA
KAFETERYA BASAN
GENÇLER TUTÜKLANBI

Kendilerine Heavy 
(Ağır) Meatlci adım varan 
sekiz Gemlik’li genç, Bur 
sa’da kafeterya basmak 
tan tutuklandı.

öğrenildiğine göre, ön 
çeki gece Gemllk’ü genç 
Terden Zeki Güneş Altıpar
mak Semtinde bulunan 
Şato Ikafeterjia’ya gitti. 
Kafeteryada garsonların 
kendilerine kötü batana 
sına sinirlenen genç, küfe

D. S. 3 te
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İLÂH
Küçük Kumla Belediye Başkanlığından

1. Belediyemizde münhal bulunan G.t.IL sınıfına 
dahil 14nci derecedeki şoför kadrosuna 657 sayılı 
devlet memurları 48 maddesinin (A) fıkrasında be 
lirtilen şartlara uygun müracaatçılar arasından bir 
adet şoför alınacaktır.

2. Sınavlar 25.2.1985 Pazartesi günü saat 14.C0 
de yapılacaktır.

3. Genel ve özel şartlar mesai saatleri dahilinde 
yazı işlerinde görülebilir, şartlara haiz olan istek 
tilerden 6 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, dip
loma sureti ve dilekçeleri ile birlikte 22.2.1985 tari
hine kadar şahsen müracaatları ilan olunur.

Abdulah ASLAN 
Belediye Başkam

Basın

İstanbul Umum Sigorta Anonim 
Şirketinden

Hamidiye Mah. Dereboyu No :19 Gemlik adresinde 
bulunan “Ömer Tekkeş” Yangın, Nakliyat, Kaza, 
Makine Kırılması, C.A.R-E.A.R. ve Hayat sigortala 
rmda acentelik mukavelenamesinde tesbit ediTen si
gorta dairesinde yapılacak teklifleri kabule, şirketi- 
mizce tanzim ve imza olunacak, poliçe, Tecditname 
ve Zeyi’namelerin tahakkuk eden ücretlerini tahsil? 
veya iadeye yetkili kılınarak “B” acenteliğimize ta
yin olduğunu 7397 sayılı kanun hükümleri gereğince 
ilân olunur.

İSTANBUL UMUM SİGORTA 
ANONİM ŞİRKETİ ı

Gemlik Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesi 
Hakimliğinden 
İLÂN 

1984/262 Esas 
1984/519 Karar »

Gemlik Hamidiye mahallesi Orhangazi Caddesi 
No. 27 de Ticaret yapan Metin Bayrak’ın KONKOR 
DATO Teklifi mahkememizce verilen 23.11.1984 
tarih 984/262 Esas 984-519 Karar sayılı ilamı ile 
tastık edilmiş ve karar kesinleşmiş olup mühlet hi 
tanı bulmuştur.

İcra iflas Kanununun 30. maddesi gereğince ilan 
olunur. 1.2.1985

Basın

Sınırlı Sorumlu
Gemlik Esnaf ve Sanatkârlar 

Kefalet Kooperatifi 
Başkanlığından

Kooperatifimizin 1984 Yılı 30. Olağan Genel Ku 
rul toplantısı 3 Mart 1985 Pazar günü saat 11.00 
de İskele Meydanı Volkan Düğün salonunda aşağı 
daki gündem gereğince yapılacağından beErtlcn 
yer ve saatte hazır bulunmalarınızı önemle rica 
olunur.

Saygılarımızla
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1. Açılış ve divan seçimi
2. Yönetim ve denetim kurulu çalışma raporları 

mn okunması
3. Bilanço Gelir, Gider Hesap cetvellerinin okun 

ması
4. Okunan raporlarının hesap vaziyetlerinin müza 

keresi ile yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 
ibraları

5. 1985 yılı muhammen bütçelerinin okunması 
ve kabülü

6. Kooperatifin bir 30 yıl daha faaliyet gösterme 
si hakkında izahat ve karar alınması

7. Dilek ve temenniler
8. Kapanış.

Kongre ilânı
S.S. Gemlik Ormancılar Yapı Koop. 

Bşk. lığından
Kooperatifimizin 1985 yılı olağan genel kurul top 

lantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda 3 Mart 
198 5Pazar günü saat 14.00 de yapılacaktır.

Üyelerimizin teşrifleri rica olunur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1. Açılış
2. Divan heyeti seçimi
3. Saygı duruşu
4. Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
5. Denetleme raporunun okunması ve müzakeresi
6. Yönetim ve denetim kurullarının aklanması
7. Dilek ve temennilerin görüşülmesi
8. Yönetim ve denetim kurullarının seçimi
9. Kapanış.

Gazeteniz Gemlik Körfezi

Okuyunuz, Okutunuz, Abone Olunuz.

GEMSA
Gemlik Sanayi Çarşısı Derneği 

Bşk.lığmdan
Derr eğrinizin olağan gene' kurul toplantısı 3 Mart 

1985 Pazar günü saat 15.00 de İstiklal Cad. No. 21 
deki adreste yapılacaktır.

Üyelerimizin teşrifleri rica olunur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Açılış ve yektama
2. Divan teşekkülü ve saygı duruşu
3. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
4. Denetleme kurulu faaliyet raporunun okunması
5. Yönetim ve denetleme raporları hakkında göreş 
meler ve raporların aklanması
6. Yeni yönetim ve denetçilerin seçimleri
7. Dilek ve temenniler.

M** ****
SOYADI TASHİHİ

Osman Karalıkıy

i I
* Gemlik Asliye Hukuk Hekimliğinin 985 81 Esas r 
f 985/21 Karar sayıları ile Karacıkay olan soyadım. Ka- ) 
( raiıkay alarak düzeltilmiştir.
J Üçüncü şahıslara duyurulur. /

ib^»^ «tM, »«W*
f SATILIK EV |

f Osmaniye Mahallesi Ay Sokak’ta 2 katlı, kagir |

| müstakil av satılıktır. |

| Mür : Tlf : 2340 (özcan) |

V» *

Gemlikli Hanımlara Müjde

Sevim Bayan Terzisi

Gelinlik — Nişanlık — Manto 
Tayyör — Gece Elbisesi 

Kupür Dantel Elbise Dikilir

Kordon Boyu Filyos Apt. Altı 

(Kayıkhaneye Gitmeden) Gemlik

——ı «a ■■ um «■ ı— ıw m biht m —m ■■ nıiffi ■■ ■ w Baaı—

MOBİLYA buttan’dan ALINIR
SULTAN
MOBİLYA MEFRUŞAT

Sultan Mobilya: Fiatlarıyla, kalitesiyle, evinize, bütçenize uygun, çift katlı mağazamızda zengin çeşitle hizmetinizde. 
Klasik ve Modern Olarak Yatak Odası, Yemek Odası, Oturma Odası, Muhtelif Çek-Yat Çeşitleri

GEMLİK’Lİ MÜŞTERİLERİMİZE ADRESLERİNE TESLİM YAPILIR.

MERKEZ ı İVAZPASA ÇARJISI NO. 23 - TLF : 15731 BURSA

ŞUBE t ULUBATLI HAŞAN BULVARI YILMAZLAR AP. NO. 53 TLF : 42273 BURSA
(GARAJ ALTI)
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Genç Kuşaklar

Genç kuşaklar büyük bunalımlarla kar 
şı karşıya. Demokrasiyi yaşatacaklar, 
gençler olacağına göre; bu genç kafalar
da Türkiye sorunlarının yoğun olaıak 
şekilleneceğini, usumuzdan çıkarmayalım 
Bugün gençlerin durumu nedir?

Şunu unutmamak gerekir; gençleri 
iyi'yi-doğru’ya yöneltmek, düşünce geli
şimini. tarafsız görüşle pekiştirmek hü
kümetlerin işidir. Hükümetlerin, toplu
mu; genciyle, yaşlısıyla bilinçlendirmek, 
kapalı devre kanallardan geçmez. Adım 
başmda ‘ATATÜRK’ demekle yetinmek, 
yanlış bir gidiştir. Unutulmamalı bugün 
kendilerine, çeşitli yakıştırmalar yapılan 
gençler neden gerçek bilimler ışığında ay 
dmlatıhnazlar?

Genç kuşakların sorunlarına eğilme
yenler, bu kuşağın başka ellere kukla o- 
lacağım. beyinlerinin amaca ya da amaç
lara dönük yıkanacağını görenler olma
yacak mı? Giderek, bunalıma sürüklenen 
genç kesim; yakm geçmişte olduğu gibi 
birer asi gençlik havasına bürünmeleri mi 
istenir?

rı kaderciliğe bağnazlığa itmek, gençleri 
yitirmek olmaz da ne olur? ATATÜRK, 
boşuna bırakmadı gençliğe Cumhuriyeti. 
1945’lerde demokrasiye geçiş hazırlığı i- 
çinde olan ulusumuz; demokrasinlîn er
demlerinden yararlanmadan, yapay, yan
lı demokrasi; on yılın sonunda elimizden 
kaçıverdi.

Bugün genç beyinlerin pek çoğu, ka
derciliğin - bağnazlığın çemberindedir. Ge 
Üşen Türkiye’nin, kadınının ayrıksı tutu
ma itilmesinden, beyin yıkamağa değin 
saptırmalar içindedir. Türkiye’nin sorun
larının çözümüne yangözle bakanlar; diin 
olduğu gibi, bugün de etkindirler. ATA- 
TÜRK’ün Devrim politikalarına ters dü
şen, ATATÜRK tikelerini benimsemeyen, 
gözleri kör olmuş azınlığın; çoğunluğun 
üstünde egemenlikleri bir varsayım değil 
dir.

SPOR SPOR SPOR SPOR SPOR SPOR SPOR SPOR SPOR SPOR SPOR SPOR

İLCE TAKIMLARIMIZ SAHADAN 
GALİBİYETLE AYRILDI ™ —
GEMLİKSPOR : 5 İSMETİYESPOR : 2

Geçtiğimiz hafta Pazar günü sahamızda oynanan iki karşılaşmada da üçe ta
kımlarımız sahadan galibiyetle ayrıldılar

Haftanın ilk karşılaşması olan Geml ik spo r İsmetiye müsabaka» Gemlikspor’un 
5-2 galibiyetiyle sonuçlandı. Gemlikspor’un başarılı futbolcusu Namık takmamın 
gollerini 16.34. ve 57. dakikalarda, kaydetti. Gemlikspor’un diğer iki golünü ise 
28. ve 38. dakikalarda Osman attı. 74. ve 78. dakikalarda Mustafa (3) takam 
na iki gol kazandırdı.

Selaattin Erdi (xxx), Salih Türktunç (xxx), Metin Burhan (xxx) hakem üç 
lüsünün yönettiği karşılaşmada takımlar sahaya şu kadrolarıyla çıktılar.

GEMUKSPOR : Savaş (xxx), Celal (xxx), Metin (xx), Adnan (xx), Muşta 
fa (xxxxx), Osman (xxxx), Mehmet (xxx), Özkan (xx), Namık (xxxx), Ca
nip fxxx), Turgut (xxx), Kubilay (xx).

İSMETİYESPOR : Temel (x), Aydın (xx), Erdoğan (xx), Ali (xx), Recep 
(xx), Mustafa (xx), Sinasi (xx), Hüseyin (xxx), Mustafa 2 (xx), Mustafa 3 
(xxx), Mehmet (xx), Gürsel (xx).

Erkek-kız. çocuklarımızı çok iyi eğit
mek durumdayız. Pozitif bilimin ışığını, 
gençlerimizin kafalarına sokarken yansız 
olmanın da büyük payı vardır. Genç ku
şağın, bilinçlenmesine engel olmak, onla-

Anadolu Kavgası’nda savaşan Türk 
Kadını, şimdi bir avuç kendini Bilmezin 
esinde oyuncak olmuş. Bu o'gu bili çok 
düşündürmelidir. Bugün, tarlada tabanda 
ekmek parasım geçimini erkeğinin yanın 
da çıkarmağa duran kadınımız; özverisi
ni, terini toprakla kaynaştırırken toprak
tan birşey umarak toprağa veriyor. Ka
dınlarımız, gençlerimiz yüceldikçe; ulus 
olarak da yükseleceğiz.

UMURSPOR : 2 FETHİYE : O
Günün ikinci karşılaşmasında Umurspor rakibi Fethiyespor karşısında saha 

dan 2-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk golünü birinci yarının bitmesine bîr dakika kala Yusuf kay 

detti. İlk yarıyı 1-0 galip bitiren Umurspor ikinci yanda da rakibinden daha 
üstündü. 60. dakikada Haşan 2 topu bir kez daha Fethiye gönderdi Ve maçın 
skorunu belirledi.

Metin Burhan (xxx)’ın drta hakemi kyaptığı karşılaşmada Selaattin Erdi (xxx 
ve Salih Türktunç (xxx) yan hakemlik görevlerinde bulundular.

Takımlar sahaya şu onbirleriyle çıktılar.
UMURSPOR : Gürbüz fxx), Süleyman (xxx), Haşan 1 (xx), Soner (xx), Fe 

rahset (xx), Fatih (xxx), Haşan 2 (xxx) Fahrettin (xxx), Yusuf (xxx), Yusuf 2 
(xxx), Ali (xx).

FETHİYESPOR : Yaşar (xx), Yılmaz (xx), Haşan (xx), K. Hüseyin (xx), B. 
Hüseyin (xxx), SaduHah (xx), Cevat (xx), Vedat (xxx), Halik (xx), Ahmet 
(xxx), Bahri (xx).

DİĞER SONUÇLAR :
K. KUMLASPOR : 5 — GENÇLERBİRLİĞI : 1
BORUSANSPOR : 1 — BEŞEVLER : 0

GEMLİK’LİLER MÜJDE

PAH LEATHER
Bursa’da Kafeterya Basan
Gençler Tutuklandı

|Mont - Çanta - Kemer 
| Portpöy - Cüzdan ve

- Deri Gravat 
Parça Deri

Çeşitleriyle Sayın Gemlik’liierin 
Hizmetine Girmiştir.

Bütün Mamullerimiz 
Kendi İmalatımız Olup Satışlarımız 

Toptan ve Perakendedir.

İSTİKLÂL CAD. GÜRLE İŞ HANI
ZEMİN KAT NO. 28 G E M L I K

terya’yı terk ettilkiten son 
na Gamlik’e gelerek Hea 
vy Meftal’ci arkaldaşlarma 
durumu anlatarak kaleler 
ya’yı balamaya kanaırllaş- 
tmMıaır.

06 ZU 411 plakalı özel 
oto İle saat 23.oo sıralarıu 

da Şalto kafetei'ya’ya gi
den gençler, kafelteırya’da 
olay çıkardıliar. Kafeterya 
sahiplerinin verdiği bilgi
ye göre; tüfek ile kafeter 
ya’ya gelen gençler, eltrafı 
zarar verelrek. kaçtalar. 
Olayın polise bilriirihnesi 
üzerine takip (başladı. Po
lis sıkı takip Sonucu olay 
çıkaran Ağır Metalçigenç 
leri Mudanya’da kıstai'a- 
vak yakaladı.

Sorgulan yapılan genç
ler, mahkemece tutuklana 
vak Bursa ceza ve tutuk
evine kondu. Tutuklanan 
Gamlik’U Heavyci genç
ler şunlar :

Kaya, Yücel5 Güleç, Şina- 
şi Şahin, özhan Sezer, 
Serfcaç Sanoğlu.

Bakan
Zeytin Paralarını
Birkaç Taksitte
ödeyeceğiz

Ticaret ve
Sanayi Odasının 

Yeşil Saha 

Seçilmesine 

Şaşırdık*’

sandan haberleri bulunma
dığım söyledi. Daha sonra 
konuşan meclis üyeleri, de 
plan çalışmaları konusu
nun meclise gelmediğini 
söylediler.

Gündemin son maddesin 
ide bulunan beş jıllıkimai' 
programı görüşmeleri ye
ni planın askıdan indiril
mesinden sonraki meclis 
toplantısında görüşül
mesine karar verildi.

Belediye Meclisi 14 Şu
Yusuf ilkan, Zeki Gü- bat Perşembe günü, yeni 

neş, Taner Ayyaz, Emir î^ den toplanacak.

çalışacaklarım ancak Ro- 
menller’le yapılan anlaş
maya karşın Romenler’in 
4 bin ton zeytini almadık
larını, ton başına 150 do
lar indirim istediklerini bu 
tıtaı kabul edilmediğini söy 
ledi. Çırpan, 1985 yılmda 
Romenler’le yapılacak an
laşma için girişimde bu- 
lunuhnasmı, isterken şöy
le (konuştu :

“-Bizi müşkül duruma 
sokan faiz hadlerinin yük
sek oluşudur. Faizlerin 
düşmesini beklerken 1-2 
puan daha artta. Şöyle söy 
üyeyim 1982 ürünü için 
alman 5 milyar 200 mil
yon lira krediye 33 mil
yar 911 bin lira faiz öden 

nuştir. Birfiğin durumu 
her geçen gün kötüye git 
mektedir.” dedi

Bakan öğle yemeğini 
Gemlik’te jvıükten sonra 
Bursa'ya gitti.
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Dizgi ve Baskı

Körfez Matbaamhk ve Ambalaj Sanayii

Yönetim Yeri: Şirin Pa»Jı 
Tel: 1797 - GEMLİK
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Milli Ejitim Bakanlığınca Tavsiye Edilen

CAN KARDEŞ
DERGİNİ ALDINIZMI?

Can Kardeş Tenzilatlı 
Kitap Kampanyası

Şubat Sonuna Kadar Devam Ediyor
CAN KARDEŞ İLİM TEKNİK SERİSİ

ANNELER, BABALAR, ÖĞRETMENLER!
Çocuğunuzla Öğünmek mi İstiyorsunuz? 
Ona Her Hafta Bir CAN KARDEŞ Alın

1. Kur’andan Tekniğe
2. Dünyamızda Neler Oiuyör
3. Canlılar Dünyası
4. Düşünen Çocuk

CAN KARDEŞ İLAHİYAT SERİSİ

CAN KARDEŞ TARİHİN
ŞEREF LEVHALARI

EN GÜZEL ARMAĞAN CAN KARDEŞ DERGİSİDİR.
HER HAFTA PAZARTESİ CAN KARDEŞ HAFTASIDIR. 
ARADIĞINIZ GÜZELLİĞİ CAN KARDEŞTE BULABİLİRSİNİZ. 
C N KARDEŞ HER ÇOCUĞUN DERGİSİDİR.

ANNELER, BABALAR, ÖĞRETMENLER! ALIN OKUYUN 
KARARI SİZ VERİN!

NEFES KESİCİ TARİHİ 
ROMANLAR

SUNGUKOĞLU SERİSİ

ANSİKLOPEDİLER

Müslüman ilim öncüleri 
ANSİKLOPEDİSİ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLER, VELİLER 
CAN KARDEŞ KAMPANYASINDA BULUŞALIM.

Meraldi Bfgiler Ansiklopedisi

CAN KARDEŞ KİTAPÇILARDA

HARİKALAR ANSİKLOPEDİSİ 
ve Yüzlerce Kitaplarla

HİZMETİNİZDEYİZ

5

>

KAMPANYA 25 OCAKTA BAŞLADI.

GEMLİK ÖĞRENCİ KİTABEVİ

GEMLİK ÖĞRENCİ KİTABEVİ
Osmaniye Malı. Pazar Cad. GEMLİK

OSMANİYE MAH. PAZAR CAD. GEMLİK
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ERENâti-Ü EF.ENOGLU
£ SÜI ve BIDA mamblleri
Üstün Kalite Ucuz Fiatlarıyla Yıllardır 
Gemlik’te Hizmet Etmeyi İlke Edinen 
Müessesemiz, Şimdi de Mamullerini 
Yeni Fiatlarıyla Satışa Arz Etmiştir.

TEREYAĞI : 250 GR. PAKET 300 TL. — MEVSİM YOĞURDU : ORTA KASE 100 TL. - BÜYÜK KASE : 200 TL. 
KOYUN YOĞURDU : ORTA KAŞE 120 TL. - BÜYÜK KASE 240 TL. - TAS :25O TL.

Bakkallarda Satışa Sunulmuştur.
Ayrıca Satış Yerimizde Beyaz Peynir 650 TL. Taze Süt 100 TL.dan Satılmaktadır.

( 24 Saat Süt Bulunur. )
ERENOĞLU SÜT VE GIDA MAMULLERİ TLF : 1167 - GEMLİK
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TLF : 3927
Kayhan Mh. 1 Nolu Cd. GEMLİK

Şubat Ayı Toplantıları Tartışmalı Geçti

PLANA İTİRAZ
EDİLİYOR

Meclis Üyesi Burak Çorum 
Partisinden İstifa Etti 

Anap’ ta 
Çatlama 
Başladı

• PLANDAKİ HATALAR BAKANLIĞA BİLDİ
RİLECEK
• EMİN BORA GRUP KARARINA UYMAYAN 
ARKADAŞLARINI UYARDI

® İKİ BALIK SATIŞ MAĞAZASI YENİDEN İ-
HALE EDİLECEK
$ NECDET BULUK TOPLANTIYI TERK ETTİ

Belediye Meclisi Şubat 
ayı toplantılarını tamam
ladı. Dün yapılan son top. 
iantida İmar planında gö 
rölen noksanlıkla nn çapta 
narak yasal süre içinde it' 
razda bulunulması karar 
laştmldL

Geçtiğimiz hafta per 
şembe günü ve dün Bele 
diye Başkam Hakkı Ça 
kır. başkanlığında oplı 
nan Belediye Meclisi, gün 
deminde bulunan maddel? 
ri görüştü.

Şubat ayının ikinci otu
rum toplantısında eski tu 
tanağm okunmuşndan 
sonra g ündjm dışı görüş 
mede onaydan gelen jmar 
planı hakkında görüşme 
ter yapıldı. Bu arada Ba 
ymdırHk ve fakan Müdür 
Yardımcısı 
açıklayıcı bilgiler verdi. 
Daha sorara gündem mad 
delerinin görüşülmesine 
gedildi. İmar Komisyonun 
ca hazırlanan raporlar mec 
lise sunuldu. Bu arada 
onaylı imar planımda görü 
len hataların saptanarak 
bakanlığa bildirilmesi oy 
birliği ile kabul edildi. Ba 
ymchrlık ve tmıar Müdür 
lüğünden teknik yardım 
alınması kararlaştırıldı.

Gündemin bir başka 
maddesinde bir süre önce 
ihalasi yapılan Bahk Tan 
z İm Satış yerlerinden kont 
rati imzalanmayan iki dük 
kan hakkında görüşme 
açıklı. Uzun tartışmalann 
yapıldığı gündem madde 
sinde konunun mecliste gö 
rüşülmemesi haikkrrda ka 
rar aldıklarmı söyleyen 
Anaplı üye Envn Bora ar 
kadaşlanrna hitap ederek 
“Arkadaşlar grup kararı 
na uyuyoruz. Bu konu 
meclise getiriamiyerekti. 
Yasal olarak ne gerekiyor 
sa o yapû-nn. Grup karar 
larma uyulmazsa ortada 
parti kalmaz.’’ dedL Tar 
tişmalarrlan sonra iki işye 
rtoin yeniden ihale edilme 
ri kararlaştırıldı. Daha 
sonra Belediye Mülklerin 
deki kfra aortmmı hakkın 

da çıkanlan 3151 sayılı 
yasa hükmündeki karama 
me hükünüerîna göre kira 
larm emsale göre yeniden 
tesbiti İçin Rahmi Şengül, 
Sadullah Sözer ve Bur 
hanattin Yıimaz’dan ko 
misyon oluşturuldu. Soıdep 
ü üyeler grup karan aMı 
ğ’nı belirterek, hiçbir ko
misyonda görev aimıya 
caklarmı bildirdiler. Buna 
karşın Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır, Memur Si
cil Yönetmenliği Tesblt 
Komisyon üyelCğine 
Necdet Buluk’u aday gös 
termesi üzerine söz alan 
Buîük, “-Kararımız kesin 
dir lütfen düşüncelerimize 
saygı gösterin yedek üye 
seçin” uyarısında bulundu. 
Belediye Başkam Çakır’ın 
“sizinle bitikte ça’ışmak 
istiyoruz, (İtiraz etmeyiniz” 
şeklin.: de konuşmasından 
sonra yapılan oylamada ko 
misyon üyeliklerine Nec
det Buluk, Osman Kostak, 
Nazif Ünal seçildiğinde 
Necdet Buluk : “ Bizim 
düşüncemize saygı gösteril

ZEYTİN KOOPERATİFİNİN 
ORTAKLARA 209 MİLYON 
LİRA BORCU VAR

1984-85 üretim yılında 
lor'takSarfından 2 milyon 
kJo zeytin alan 72 nou 
Marmara Binlik Zeytin Ta 
nm Satış Kooperatifimin 
ortaklara 209 milyon lira 
borcu var.

Zeytin alım kampanya
sında ortaklarından 465 
milyon I rabk alımda bulu 
nan Kooperatif, bugüne ka 
rlar 256 milyon lira ödeme 
yaptı. Böylece ortaklarına 
209 milyon lira borcu ka
lan Kooperatifin kalan bor 
cunu 15 Mart’a kadar öde 
yeceği öğrenildi.

Birlik Genel Müdürlüğü 

mezse ben de meclisi terk 
ederim ” diyerek salondan 
çıktı. BefllddiJye Meclîsi Gi
yim Yönetmeliği, Zabıta 
Talimatnamesi hazırlama 
komisyonlarını tesbit etti.

Toplu konut alanlarni'n 
tesbiti sırasında ANAP’lı 
üyeler arasında aynilik çık 
tı ve ANAP’la üyelerden 
Burak Çorum, Başkanı 
sert şekilde eleştirdi. Çu- 
kurbahçenin toplu konut 
alanı kapsamına alınması 
konusunda teklif gelince 
söz alan Burak Çorum, 
“ Bu konuda meclis dikkat 
ii karar vermelidir. Plancı 
bu alanı iskana açmama
sının bir sebebi var
dır. Bu alana konut yapıl r 
sa halk havasızlıktan canlı 
Olarak mezara girer. Bu
nun soumlusu biz oluruz. 
Bu teklifin getirtmesinde 
ki amaç burada arazileri 
olan kişileri korumaksa bir 
diyeceğim yok. Başkan bu 
konuda neden ısrar ediyor” 
dedi. Bu sözler tantışmala 
ra neden oldu ve gündem 
maddesinin görüşülmesi ko 

geçtiğiniz ay aldığı karar 
da zeytin üretic islimin hava 
koşullan nedeniyle zarara 
uğradığım, bunun telafisi 
İçin barem birimlerine 20 
lira zam yapmıştı.

Haşan Sözüneri TMMO Temsilcisi Oldu
Gemük’il Mimarlardan 

Haşan Sözüneri TMMO 
Belediye Proje kontrolör 
lüğü görevlisi oldu.

öğrenildiğine göre bugü 
ne kadar Belediyede Oda’ 
görevlisi projeleri onayla

misyona havale edilerek 
bir sonraki toplantıda ge
niş olarak görüşülmesi ka 
rarlaştınldı.

SON TOPLANTI

Dün üç günlük aradan 
sonra yeniden toplanan Be 
tediye Meclisi “ Dört yıllık 
imar programı ” nı görüş 
şecektî SODEPli üye Nec 
det Buluk, onaylı planda 
büyük hataların bulundu
ğunu, öncelikle plan konu 
sumdaki halta ve yanlışlık
ların saptanarak ortaya çı_ 
kanlimasın gerektiğimi, da
ha sonra imar pogramın- 
ın hazırlanmasının gerek
il olacağını savundu, öne
ri üzerindeki tartışmalar
dan sonra görüş meclise? 
benimsendi. Plan hali ha
zırlarının komisyonca sap
tanıp plan üzerimde belir
mesi de kabul edidi.

Daha sonra Sodep’lî üye 
lerce meclise sunulan öne
riler tek tek görüşüldü. 
Sodep’Ii üyelerin komisyo" 
landan istifaları medlisce 
lenmesi de kabul edildi.

İHRACAT YAPILIYOR
öğrenildiğine göre Gem 

lik Kooperatifinden F. Al 
manya’ya üç TIR toplam 
42 ton zeytin ihraç edile
cek/ 

mıyordu. Haşan Sözüneri 

yakında TMMO'dan Bele

diye ye yazı geleceğini ve 

projelerde Oda temsiilcisi- 

nln onayının aranacağım 

söyledi.

Anap Gemlik Belediye 

Meclis üyesi Burak Çorum 

Belediye Başkanı Hakkı 

Çakır'ı suçlayarak partisin 

den istifa etti.

Geçen hafta belediye 

meclisinde başlayan tartış 

ma Bunak Çorum‘un cuma 

günü partisinden istifa et

mesine kadar Öüifdü.

Bunak Çorum, Anap il 

çe Başkanlığına göhdlertii 

ği istifa dilekçesinde şun

ları söyledi :

“ 26 Mart 1984 tarihin 

de seçilerek gelmiş bulun 
dıığum Belediye Mecisi ça 
lışma’an sırasında Beledi, 
ye Başkanmm gizli ve a- 
çık kötü davranış an, yanlı 
tutumu ve özellikle Gem
lik planı hakkında faydalı 
olmaktan uzak davranışla
rıyla Gemlik'e kötülük et
mekte oldukları kanaatine 
vardığımdan, isteyerek ve 
severek saflarına katıldı

Daktilo Kursiyerleri
Diploma Aldı

.Hadi ÖZSAYIN

Halk Eğitim Merkezi. 
Müdürlüğünce açılan DaJk 
tilografi kursu ‘Belge Tö
reni’ öle sona erdi.

Geçtiğimiz hafta Bayrak 
tar Düğün Saüonunda dü
zenlenen diploma törenin
de konuşan Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü Kemal Çe 
tinoğlu. başarılı kursiyerie 
ri kutladı, Çetinoğlu, top 
tartıda şöyle konuştu :

“ - 984-85 öğretim yılın 
da ilçemizde açılan B&çki 
Dikiş, El Nakış, Piko, Saz 
Çiçek, Daktilografi ve Ka
lorifer Atsşleme kurslarına 
692 bayan 55 erkek kursi
yer katıldı. Sayının yüksek 
olması memnuniyet verici
dir. Gelecek yıllarda kurs 

ğım partimden istifa ediyo 
ram. ”

Burak Çorum Anap’tan 
İstifa Etti

İtfaiye Amiri

Mehmet Sal
Emekli Oldu

Belediye İtfaiye Amiri 
Mehmet Sal 33 yıllık görev 
den sonra emekli oldu.

Belediye hizmetlerine 33 
yjlını veren Mehmet Sal, 
13 yıl Belediyenin çeşitli 
memurluk görevlerinde bu 
duktan sonra İtfaiye Ami
ri oldu. Bu görevi 20 yıl 
yürüten Mehmet Sal, ken
di isteğiyle emekli oldu.

açmayı sürdüreceğiz ” de
Kursiyerler gecede doyn 

siya eğlendiler.

Kar Etkisini
Sürdürüyor

Son günlerde bütün yur 
du etkisi atana alan soğı& 
lar kar yağmasına neden 
okta.

Çevre Î1 ve ilçelerde ok. l 
larm kapanmasma da nel 
eten olan şiddetli kar j’ağişı 
Gemlik'te de e'tkisrıni üç 
gündür süıdürüyor. Okulla 
nn kapanmadığı ilçemizde

Devamı Sayfa 4 te
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Değindik
Av. Ali AKSO Y

Halil Tunç’a
Milliyetin bugünkü (18.2.1985) sayısında, Türk- 

tş eski Genel Başkanı Halil Tunç, (Özal’dan işçiye 
hayır gelmez) diyerek, ülkemizde bundan böyle 
(Zamma yeter mitingi) yapılmasını istiyor...

Feneri ne zaman söndürdünüz Sayın Tunç ?
Siz ki sendikacı'ık yaşamım ve ömrünün çok 

uzunyıllarmı “partilerüstü politika”, sevdasına har
camış insansınız, nereden çıktı şimdi hükümete kar 
şı böyle düpedüz “eylem koymak” ! Yüzbinlerce 
işçiye, meydanlarda ve sokaklarda “hükümet aley
hine” slogan'ar attırmak, şimdi nereden çıktı ?

Siz ki “partiler üstü” kalmanın büyük faziletine 
inanarak yaşadınız. Bu inancınızın gerekleri doğrul 
tuşunda sendikacılık yaptınız, öyle ki, işçiden yana 
siyasal partilerin iktidara en yakın olduğu seçim 
arifelerinde dahi, gerek kişisel ve gerekse Türk-îş 
Genel Başkam olarak seçimde hangi siyasal parti 
ye oy vereceğinizi kamuoyundan özenle sakladınız... 
Nereden çıktı şimdi böyle “mızır adam” olmak 
görüntüsü ?

Sayın Ha’il Tunç.
1961 Anayasası işçi sendikallı ma politika yap

mayı “yasaklamış değil idi.” Yurttaşlara tanınmış 
temel haklar ve özgürlükler çerçevesinde işçiler ve 
onların oluşturdukları sendikalar, “Şiyasal tavır” 
alabilme hakkına sahiptiler.

Bu haklan siz yıl arca geri öperek işçilere çı
karlarının “politika yapmamak” olduğu düıüncesini 
aşıladınız görüşünüze karşı çıkanları “solcu” diye 
nite’ediniz. ı .
Ne var ki arada kimi sendika başkanlan, örneğin Sa 

ym Şevket Yılmaz, sendikal çalışmalara bir süre 
ara verip, “sermaye yandaşı” siyasal parti safla
rında meclise girebiliyorlardı. Siz düzenden, düzen 
sizin sendikacılık anlayışınızdan gayet “memnun ve 
pıesrur” idi. O kadar ki emekli olunca “kontenjan 
senatörü” seçilerek bir anlamda “onore” edildiniz...

Gel gelelim çök sürmedi araba devridli.

Sayan Halil Tunç,
Sizin işçi sendikalarının politikaya karışmaması 

gerektiğini savunduğunuz dönemde, ilginçtir, işve
ren kuruluşları da aynı şeyi, yani işçi sendikaları
nın politikaya karışmamalarım, savunuyorlardı.

Mektup Gibi
Dahası : Bir işveren kuruluşu olan MESS’în 

(Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası) Genel Başka 
m Sayın Turgut Özal’da sizin savunduğunuz ilkele
ri buluyordu. Ve yine Sayın Özal’ın sendikası ME- 
SS’de “partiler üstü” idi...

Görünürde gayet güzel gidiyordu, “milli b rlik ve 
beraberlik”...

Sizin kontenjan senatörü olduğunuz günlerde Sa
yın özal, “Başbakan Ekonomik İşler Yardımcısı” 
oldu ve 24 Ocak kararlan almdı. Araba devrildik
ten sonra da bu görevini korudu.

1982 Anayasası, sizin yıllarca savunduğunuz dü
şünceyi “buyruk” yaptı. Madde 52 şöyle : (Sendi
kalar siyasi amaç güdemezler, siyasi faaliyette bu
lunamazlar, siyasi partilerden destek göremezler ve 
onlara destek olamazlar...)

Son dönemin getirdiği “yasalaşma ve yapılaşma” 
da, “çıraklarınız” (!) Sayın Sadık Şide ve Şevket 
Yılmaz’ın bir hayli emeği var... Ayıp olmaz mı şim
di zamlar yüzünden meydanlarda “miting” yapmak?

* * *

Cesaretim bağışlanır umarım.
Yakın dönemde “olanlar” üzerine, saym Ha il 

Tunç’ta birşeyler mi değişti acaba ? Birdenbire 
hak,, hukuk, emek, özgürlük gibi daha çok solcu
ların sevdiği sözcükleri kullanır oldu. Ne duyalım 
birgün : Saym Tunç’un ismi “daha kurulacak” '(?) 
yeni Demokratik Sol Parti’in ateşli yandaşları ara 
smda. Dahası, bir anlamda sözcüleri arasında...

Bilinçli kamuoyu ve özellikle işçiler, Ha 
lil Tunç isminin “tarihsel işlevini” 'iyi bildikle 
rjnden, gördüğü haklı tepki kendilerini sözcülükten 
etti. Çok da iyi oldu...

Ha'kı miting yapmağa çağırmak, gibi “bozgun
cu” fikirler yakışmıyor eski senatöre.

Yakışmıyor çünkü, Türk kamuoyu önünde geç
mişte savunduğu sendikacılık anlayışının yanlış ol
duğunu, Türk işçi hareketine büyük zararlar verdi 
ğini açıkça kabul ve ilân etmelidir. İşçilere “parti
lerüstü sendikacılık” yaptırmak günahının nelere 
mal olduğunu itiraf etmelidir.

Saym Halil Tunç yalnız kendi yaşam öyküsünü 
anlatmalıdır. Olanca içtenlikle ve ders çıkartarak... 
Türk ulusuna ancak böyle “yararı” dokunur.

Demokratik Sol Parti’yi kuracaklar arasında 
bununmasa da olur..

işçileri “zamlar yeter” mitinglerine çağırmasada 
olur...

S.S. GEMLİK SU ÜRÜNLERİ SATIŞ 
VE KREDİ KOOP.

Kooperatifimizin yıllık Genel Kurul toplantısj aşa 
ğıdakî gündem uyarınca 24. Mart 1985 Pazar günü 
•»aat 14.00 de Gemlik Kayıkhane Caddesindeki Koop. 
Merkezi salonunda yapılacaktır.

NOT : Ekseriyet temin edilmediği taktirde toplan 
tı 31. Mart 1985 Pazar günü ajuı yer ve saatte ya 
pılacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Divan teşkili
3. Yönetim kurulu 1984 yıh çalışma raporu denet 

çiler raporu Kar-Zarar hesaplarının okunması
4. Raporlar ile bilanço ve Kar-Zarar hesaplan 

üzerinde müzakere açılması
5. Yönetim kurulu ile denetim kurulunun aldanma 

sı ve oylanması
6. 1984 yılı Hesap dönemine ait Kârim tevzii 

hususunda karar alınması
7. 1985 yılma ait kadro cetveli ve tahmini but 

cenin okunması müzakere edilmesi ve oylanması
8. Dilek ve temenniler
9. Kapanış.

S.S. ÖNER SOSYAL SİGORTALILAR
KONUT YAPI KOOP. BŞK.

Kooperatifimizin 7. (dönem olağan yıllık genel ka 
rul toplantısı 10 Mart 1985 Pazar günü TÜğSAŞ 
Fabrikaları Gemlik işçi yemekhanesinde saat 1330 
da yapılacaktır. Çoğunluk temin edilmediği takdir 
de 31 Martl985 Pazar günü aynı yerde ve aynı sa 
atte ekseriyet aranmaksızın yapılacaktır.

Tüm ortakların genel kurul toplantısında hazır 
bulunmaları önemle rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Yoklama ve açılış
2. Divan başkanlığı teşkili
3. Saygı duruşu
4. Yönetim ve denetim kurallarının faaliyet m 

porlarmm okunması
5. Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının 

okunması
6. Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı 

aklanması
7. Yönetim ve denetim kurullarının seçimi
8. Dilekler
9. Kapanış.

SULTAN
MOBİLYA MEFRUŞAT

RUŞEN GÖMÜŞ

Kalitede Fiatta 
Bize Güvenin

Gemlik’li Müşterilerimiz
Gelin Mobilyanızı Seçin 

Evinize Teslim Edelim
Yolunuz Üzerindeyiz

MERKEZ t İVAZPASA ÇAR$ISI NO 23 TLF : 15731 BURSA 

ŞUBE : ULUBATLI HAŞAN BULVARI YILMAZLAR

AP. NO. 53 TLF : 42273 ( GARAJ ALTI) •URSA

I

S.S. GÜNAYDIN SOSYAL
SİGORTALILAR YAPI KOOP.

Kooperatifimizin Ortaklığının yıllık olağan genel 
kurul toplantısı 9. Mart 1985 Cumartesi günü saat 
14.00 de (ekseriyet sağlanamadığı taktirde 23. Mart 
1985 tarihinde) Bahkpazan Mah. İtfaiye yanı Bay 
raktar Düğün salonunda yapılacağından aşağıdaki 
gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte sa 
ym ortaklarımızın toplantıda hazır bulunmalarım 
rica ederiz.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

L Yoklama
2. Açılış ve saygı duruşu
3. Kongre divanı seçimi
4. Genel kurul belgelerini imza etmek üzere kong 

re divanına yetki verilmesi
5. Çahşma ve hesap raporlarının okunması
6. Denetçi raporlarının »tanıması
7. Raporların tartışılması
8. Raporların kabulü ve yönetim kurulu üyeleri 

ile denetçilerin aklanması
9. 1985 yıh kadro bütçe ve iş programlarının 

görüşülerek karara bağlanması
10. 7 asil 7 yedek yönetim kurulu üyelerinin seç» 

mi
İL 3 asil 3 yedek denetçi seçimi
12. Ortakların kooperatif içindeki parasal durum 

larmın görüşülerek karara bağlanması
13. Dilekler
14. Kapanış. P"
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COBİİS
Yukardaki — Aşağıdaki

| Enflasyon, orta direği tuşa getirm’ş; 
Itüın olanaklarını sıfırlamıştır. Diyeceğ m 
[şu ,'ORTADİREK” ölmüştür. Kim ki 
I bundan böyle OKTADİREK’ten sözeder- 
Ise bilesiniz dalgasını geçiyordun Ama or 
■ ta direk, hükümetin topluma dönük ol
amayan uygulamalarına paravan ediliyor. 
I Bugünlerde hükümet yetkilileri daha 
da rahatsız. Gümrük kapılarındaki rüş
vet verme olaylan bugünedeğin yalınlan 
madığma bakarsak, gerçeklik paylarının 
biiyiik iiğünü de saklamak olanaksız. Bir 
tahtada 25 milyon kayboluyor. Baş mü
dür üç milyon uz tınca, “korkudan al
dım” diyen sorumlular çıkıyorsa; hükü
met kanat'armda bir hastalık olduğu cl- 
gusuna varırız. Biri soruyör : “Bu gidiş 
nereye doğru” derken; MDP’li Biçer ise 
iş bitirici hükümet hırsızlığa yolaçtı der 
ken; gerçeği dile getiriyor olmalı.

ardır. Özal Hükümeti Türkiye’yi sarsın
tılardan, bataklardan kurtarmaya gelmiş 
tir. Bugün toplumun sıkıntısı, bunalım
ları giderek artıyor. Hükümet, köprüleri, 
barajları satmak için “haraç mezat” der 
ken; bu .atışlardan ortadakine alttakine
îüecek paylar var mıdır ? Ulusal 

dağıLmında at, ortadaki insanın 
B3 cl .cak n- ? Buna yanıt alabilmek 
tir yetkili t rıyor ortadlrek.

Toplumu kıvanca sevince bc’luğa

gelir 
payı 
için,

gö-
türmek hükümetlerin işi olmaz da kim
li: in işi dur. Enflasyonun boyutfan gide 
rek büyürken, Türk parasının değerini 
yitirmediğini söylemekse kandırmaca oy
namaktan başka ne olabilir ? । Toplum
sal olaylar, en alt katlara inmedikçe ukı 
sal gelir payındın da sözedihnesi “Fev
kalâde” «abesle iştigaldir»

Sayın özal, propagında gezilerinde bol
“UM” isim i Deniz Taşunacılk şirketi • ca. vaatlerde bulundu. Genelde yansız tu 

verdik derken ANAP almadık diyebiliyor, taılı bir politika izleneceği imajı yarata- 
Başbakan özal’da hayali ihracatın mali ; rak “BİZ YAPARIZ” larla çıkışlar bir 
portesi üç-dört milyon lirayı geçmez, j balon gibi söndü. Halkımız masal istemi- 
derken, kimleri zan altından kurtarma- i yor. Daha somutlaştırılması yoluna gidil 
ya çalışıyor acaba ? Genelde edinilen ı meden halkın, hükümetin toplumsal veri 
izlenim hükümetin halktın yana olma- leri nasıl değerlendirdiğine de kulak ve
dığı yolunda olduğu çıkıyor. Sermayeden 
yana olan Özal Hükümeti, kuşkusuz elde 
ki verir’eri sermayenin “emri kumandası 
na” verecektir. Çekirdek çatlamış hükü
met genelde yara almıştır.

Toplumun alt katlarına inemeyen yö
netim lir, geçmişte sarsıntıya uğramışlar; 
toplumun büyük dalgalarında yokolmuş-

rilmesi, “memleket menfeatları” açısından 
çok önem taşımaktadır. Hükümet, çevre 
sindeki alaylarla mı uğraşacak yoksa 
halkın sesine mi kulak verecek işte so 
run'ar bu soruda çözüm bekliyor. Yavan 
aldatmaca politikalar bir yana; halka 
gitmek halka eğilmek varken...

Gayrimekulün Açıkartırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. : 984/337 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu SicEinin 2.9.1982 tarih ve sahife : 2073, parsel : 2066’da kayıtlı 

Gemlik Büyük Kumla Köyü Köy İçi Mevkiinde kâin 692 metrekare miktarlı arsa 
üzerine inşa edilen meskenlerden 4/289 arsa paylı ve bilirkişi tarafından 3.500.000.- 
iira kıymet takdir edilen giriş kattaki f3) nolu mesken açık artırma suretiyle satı
şa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI ;

1. Satış 1.4.1985 Pazartesi günü saat 10.30 dan 10.50 ye kadar Gemlik îcra 
Dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıyme
tin °!o 75’ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakan mecmuunu ve sataş masrafla
rım geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıca çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartiyle 11.4.1985 Perşembe günü aym yerde ve aym saat
lerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacakhlarm ala
cağım ve satış masraflarım geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2. Artırmaya iştirak edenlerin tahmin edilen kıymetin % 10’u nisbetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâ
zımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil veri
lebilir. Dellâliye resmi ihale pulu tapu harç ve masrafan alıcıya aittir. Birikmiş 
vergiler satış bedelinden ödenir.

3. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki hak 
lannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit 
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve 
°/o 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadım 
kendilerinden tahsil edilecektir.

5. Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 984/337 T. saydı dosya numarasiy- 
le memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(İc. İf. K. 126)
( + ) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahip- İcra Memuru

leri de dahildir.

GEMLİK’LİLER MÜJDE

9
PAN LEATHER

I

Mont — Çanta — Kemer — Deri Gravat 
Portpöy - Cüzdan ve Parça Deri 

Çeşitleriyle Sayın Gemliklilerin 
Hizmetine Girmiştir. 
Bütün Mamullerimiz 

Kendi İmalatımız Olup Satışlarımız
Toptan ve Perakendedir.

İSTİKLÂL CAD. GÜRLE İŞ HANI

ZEMİN KAT NO. 28 G E M L I K

Gayrimenkulün Açıkartırma İlâm 
Gemlik îcra Memurluğundan 

Dosya NO. 984/1535

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu Sicilinin 7.12.1982 tarih ve pafta : 33/2, ada : 588, sahife : 2386 

ve parsel : 171 de kayıtlı bulunan Gemlik Hamidiye Mahallesi Eski Orhangazi 
Caddesinde kâin ve bilirkişi tarafından 900.000.- lira kıymet takdir edilen 119 
metrekare miktarh arsa açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1. Satış 1.4. 1985 Pazartesi günü saatlO.GO dan 10.20 ye kadar Gemlik İcra 
Dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıyme
tin 0/« 75’ini ve rüçhanh alacaklılar varsaalacaklan mecmuunu ve satış masrafları
nı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartiyle 11.4.1985 Perşembe günü aym yerde ve aym saat
lerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacakhlarm ala
cağım ve satış masrafların geçmesi şartiyle en çök artırana ihale olunur.

2) Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin */» 10u nisbetinde pey 
akçesj veya bu miktar kadar milli bir bankamn teminat mektubunu vermeleri 
lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı islediğinde 20 günü geçmemek üzere mehjl 
verilebilir. Dellâliye ihale pulu, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş ver 
g’ler satış bedelinden ödenir.

3) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile on 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde haklan tapu 
ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4) Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îcra ve İflâs Kanu 
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İkj ihale arasındaki farktan ve */»10 
faizden ahcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendi 
lerinden tahsil edilecektir.

5) Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmes için dairede açık 
olup masrafı verildiği takdnüe isteyen ahcıya bir örneği gönderilebilir.

6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sa
yılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 984/1535 saydı dosya numarasiy- 
le memurluğumuza baş\TirmaIan ilân olunur.
(ic. if. K. 126) îcra Memuru
( + ) îlgi'iler tabirine irtifak hakin sahip 
leri de dahildir.
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gemLik

KÖRFEZ
Yönetim Yeri : Şirin Pasajı 

Tel: 1797 - GEMLİK

Dizgi re Baskı'
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii

SAY>

erekoSlu
SUT ve GIDA MAMU1LERI

Üstün Kalite Ucuz Fiatlarıyla Yıllardır
Gemlik’te Hizmet Etmeyi İlke Edinen
Müessesemiz, Şimdi de Mamullerini
Yeni Fiatlarıyla Satışa Arz Etmiştir.

TEREYAĞI : 250 GR. PAKET 300 TL. — MEVSİM YOĞURDU : ORTA KASE 100 TL. - BÜYÜK KASE : 200 TL.
KOYUN YOĞURDU : ORTA KASE 120 TL. - BÜYÜK KASE 240 TL. - TAS : 250 TL.

Bakkallarda Satışa Sunulmuştur.
Ayrıca Satış Yerimizde Beyaz Peynir 650 TL. Taze Süt 100 TL.dan Satılmaktadır.

( 24 Saat Süt Bulunur. )
ERENOĞLU SÜT VE GIDA MAMULLERİ TLF : 1167 - GEMLİK

Gayrimekulün Açıkartırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya NO. 983/571 T.
Gemlik Tapu Sici’inin 9.9.1977 tarih ve pafta : 3, sahife : 427 ve parsel : 427 

de kayıtlı bulunan Gemlik Gençali Köyü Dereağzı Mevkiinde kâin 41900 metre
kare miktarlı tarlanın 88,251400 hissesi (88/251400 hisseye bilirkişi tarafından 
200.000.- (ikiyüzbin) lira kıymet takdir edilmiştir.) açık artırma suretiyle satışa 
çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

L Satış 1.4.1985 Pazartesi günü saat 11.00 den 11.20 ye kadar Gemlik icra 
Dairesinde açık artırma suretiyle yap lacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıyme
tin % 75'ini ve rüçhanlı a’acaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masrafla
rım geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartiyle 11.4.1985 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saat
lerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanh alacaklıların ala
cağını ve satış masraflarım geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2. Artırmaya iştirak edenlerin tahmin edilen kişnetin % 10’u nisbetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâ
zımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil veri
lebilir. Dellâliye resmi ihale pulu tapu harç ve mas rafa n alıcıya aittir. Birikmiş 
vergiler satış bedelinden ödenir.

3. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki hak 
larını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia’annı dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit 
olmadkça paslaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve 
fto 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan 
kendilerinden tahsil edilecektir.

5. Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sa
yılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 983/571 T. sayıh dosya numarasly- 
le. memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(İc. If. K. 126)
(+) ilgililer tâbirine İrtifak hakkı sahip- icra Memuru

teri de dahildir.

S.S. GEMLİK KÜÇÜK SANAYİ 
SİTESİ YAPI KOOP, BŞK

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul toplan 
tısı 2. Mart 1985 Cumartesi günü saat 14.00 de 
Akmanlar Pasajındaki büromuzda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2. toplantı 
9. Mart 1985 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama
2. Divan oluşumu ve saygı duruşu
3. 1984 yılı çalışma raporunun okunması
4. Raporlar üzerinde ko'nuşnıa ve aldanması
5. 1985 yılı tahmini bütçesinin oylanması
6. Kooperatifin malî konularda genel görüşme
7. Dilek ve istekler, kapanış.

Menkulün Açık Artırma 
İLÂNI

Dosya No. 1984/1389
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, mik

tar ve kıymetleri yazılı mallır satışa çıkarılmıştır.
Birinci artırma 20.3.1985 günü saat 10.00-10.10 

de Gemlik İskele Meydanın da yapılacak ve o günü 
kıymetlerinin */«75 ine istekli bulunmadığı takdirde 
21.3J.985 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapı
larak en çok fiat verene satılacağı ve satış şartna
menin icra dosyasından görülebileceği. masrafı ve- 
ridiği takdirde şartnamenin bir örneğinin İsteyene 
gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yu 
karıda yanlı dosya numarasıyla icra memurluğuna 
başvurmaları ilân ohinur.

NOT : İhaleye iştirak edenlerden muhammen 
kıymetin •/• 10 nisbetinde teminat alınacaktır.
Muhammen kjymefil Adedi Cinsi (Mahiyeti ve ö-

Lira Kr. nemli nitelikleri)
2.000.000. 00 1 16 FE 594 plakalı murat

(Doğan) 131 marka M.
San renginde 1982 nıo 
dol faal hususi otomobil

SATILIK
GÜRLE İŞHANIN 
DA DlYAFON
TERTİBATLI
BUZDOLAPLI
DÖŞELİ ÇAY

OCAĞI DEVREN
KİRALIKTIR

MÜRACAAT :
TEL : 4925
TAHİR ÇAY
OCAĞI

DUYURU
Kooperatif görevlis E- 

mir Ak'm 31 Ocak 985 gü
nünden itibaren koopera
tif mizle hiçbir Tşkjsi kal
mamıştır.

Üçüncü şahışlara duyu
rulur-.

-SS. Gemlik Küçük 
Sanayi Sitesi Yapı Koop.

Baskanhğı

Kar Etkisini
Sürdürüyor

Ha^'dariye Köy yahrıdar. 
başka yolun kapannıadığ J 
üçe Ka^Tnakanu Me'rrr in 
Gül.'r tarafindan açidani. II 
Kaymakam Mehmet Güter ■ 
kar j'ağışı deınm eder j 
ardrndan den dkiuğun38 I 
okulların tatil t\ü)ebi<xvjı. 
nl söyledi.
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KURULUŞ : 16 HAZtEAlF 1971

KIS KÖTÜ BASTIRDI
# OKULLAR İKİ GÜN DAHA TATİL EDİLDİ
# KÖY YOLLARI KARDAN KAPANDI
$ YÜZLERCE SU SAATİ PATLADI
* EN UZUN KARLI KIŞI YAŞIYORUZ

ZEYTİN AĞAÇLARINDA DONMALAR GÖRÜLÜYOR

KIŞ FENA BASTIRINCA

BELEDİYE 
YOKSULLARA
YİYECEK YARDIMI
YAPTI
Kar yağışlarmm bir haf ra yardım elim uzatma

Son yılların en oğıtf t 
kışın1 yaşıyoruz. Bi • haf 
tadır süren kar j ağıştan 
nedeniyle cGûU.r ge;en 
hafta perşembe günün 
den beri kapalı bütana 
yor.

Bütün yurtta tkisini 
şiddetli 'bir şekilde sür 
düren (kar yağışı hayatı 
felce uğrajttj. Jalemizde 
en çok üç gün yerde ka 
lan kar bu kez bir hafta 
süreyle kalarak rekor 
kırdı. Hava ısısır0n eksi 
6-7 ye düştüğü gözfie.fr 
kan, kar yağışıyla bi li: 
te gelen şiddetli rüzgar 
soğuğun etkisini daha da 
arttırıyor.

OKULLAR TATİL 
EDİLİYOR

Geçtiğimiz hafta taşın 
da baştysn kar yağı m 
dan sonra toplanan İlçe 
İdare Kurulu, kardan sen 
ra don olması nedeniyle 
cadde ve sokaklarda gez 
mıemin sakmcaity blalcağı 
m düşünerek ckullan ön 
ce ■'Par^amlhe v£ Cuma 
günleri kapatma karan 
a'ldı. önceki gün kar ya 
ğışı’nm yenliden başlama 
sı ve bütün şiddetiyle s’ir 
me=i üzerine dün ılı; ve 
orta dereceli okıflar il' i 
gün dire ile ikinci kez ta 
til edildi.

Kar yağışı nedeniyi; 
Haydariye, Fınıdıcak, Şük 
riye, Hamküye, Katuta, 
Köy yollan geçtiğimiz hcf 
ta kapandı. Hafta sonun 
da dozerlerin çalışma^y 
in açılan yollar kar y ağı 
şı nedeniyle yeniden ka 
pandı. tlıgiıiiler yoL*r»n 
loşa zamanda açılacağını 
söylediler.

öte yandan kar yağış 
nm uzamajsı nedeniyle 
dağ köylerinden ilçaye 
odun gedmesi durdu, Cr 
haneli ve Keleş kömürü 
nün da gelmemesi yaka 
calk sıkıntısına yol açtı. 
Birçok vatandaş bdlrdiye 
den kömür getirtJmesiıni 

istiyor.

ZEYTİNLER DONUYOR

Hava ısısının sıfırın al 
turda 6—7 dereceye «Xş 
mesi zeytin ağaçla? nida 
donma tehlikesine yol aç 
tı. Birçok üretici, ağaçta 
rtın don ttehlıfcleıslyfls karşı 
karşıya olduğunu belirtir 
ken, üçe Ziraat Mühen

Ava Gittiler Avlandılar
YASAK BÖLGEDE AVLANAN 8 AVCI

YAKALANDI
Hava ısjısmm düşerek 

kar yağışlarmm başllrma 
sı avcıların yüzünlü güldü 
Hürken, askeri bölgede av 
laman 8 avcı yakalaınıd'.

Geçtiğimiz hafta Aııke 
ri Veteriner Araştırma 
Enstitüsü Bölgesindeki ya 
saik ıbölgeie ava çıkan 8 
kişi jandarmaca yalkatana 
rak savcüığa sevkedildi. 
öğrenildiğine göre : yasak 
askeri bölge ile avlanımas 
iGçe av komisyonunca ya 
sak dian Askeri Hara mı ı 
likasında ava çıkan Genç 
ali Köyü halkından Haşan 
Benli, AbĞi Keskin, Metin 
Barensed, Halit Girgin, Sa 
dettin Dinç, Ali Ege, Re

Gençali Köyünde 
Ev Ekonomisi 
Kursu Başladı

Gemlik ilçe Ziraat Mü 
hendisliğine bağlı ev eko 
nom isti erine j Gançaii Kö 
yünde kurs açıldı.

İlgililerden aldığımıı üil 
gülere göre, 20 köylü baya 
nin katıldığı kursta biçki 
dikiş, konse.ve yap'mı, er 
düzeni konularında bilgiler 
veriliyor. Kurslardaki ba 
şanlı çalışmalar Ziraat 
Mühendlsfiğindo hazıta 
man oanıektuıda sengita.û 
yor.

dişliği zeytin ağaçlarnm 
elksi 12 dereceden sonra 
don tehlikesiyle karşı kar 
şıya kalabileceklerini söy 
lüyordar. Ü;e Ziraat Yük” 
sek Mühendisi Sezer Ok 
çuıgil gazetemize yaptı;,1 
açıklamada şunları löyle 
di. :

“ Şimdiden zeyt’n a 

cep Benli ve Talip Ymıu 
adlı şâhıslar jandarmaca 
yakalandı.

Savcılığa şevk edilen 
avcılardan bazlarının av 
tezkereleri bulunduğun 
dan tüfekleri geri verilir 
ken, teZkeresiz avcıların 
tüfeklerine el konldu ve 

Bir Parmaktan Oldu

Acemi Avcı Kendini Vurdu
Armutlu’da babasının______________

tüfeğiyle ava çıkan Yalçın 
Pamuk adlı genç, tüfeği 
ellinden düşürünce yaralan 
dı.

Kar av meraklılarını 
cezbedenken, Armutlu Bu 
cağında genç ava. Yalçın 
Pamuk, babasının tüfeğiy 
ta alvamrken elinden dü 
şürdü. Patlıyan tüfek Yal 
çın Pamuk’un sağ elinin 
orta parmağının kopması 
na neden oldu.

Üç Kişi Kaldırdıkları Genç Kızı Kumla'da İhfal Etti

Evianm:k vaadimi? kan 
dırdıklan 19 b’aşmdaki 
H.K. adlı genç kızı Kü 
çük Kumta'da ihfal ekn 
üç kişi tutuklandı.

Bursa'da bir fabrikada 
işçi olarak çalışan HK. 
adındaki genç kızı e>tan 
mek v.ıadl\tV kandıran 
Beytullah Beüd. (17) ad 

ğaçarında don görüldüğü 
nü söylemek gerçek dışı 
olur. Isı zeytin ağacım 
donduracak kadar düşük 
değildir. Bizim ısöylyece 
ğimiz, kar m yararlı oldu 
ğudur. Birçok hastalık a 
mili kar ile yok olacaktır 
Biz şimdi! k tehlike gör 
müyonız.”

1500 lira para cezasına 
çarptırıldılar.

ilgililer teskeresiz tüfek 
flıa av yapmanın yasak 
olduğunu tekrarlarken, 
tüfeği damlaım tezkere 
çıkarmalarım ve yasak ol 
mayan bölgelerde avlan 
mallarını istediler.

EVLİLİĞE HAZIRLANIYORDU

GENÇ ÖĞRETMEN
TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

İlçemizin gençlerinden 
öğretmen Dündar Karabi 
ber (25) geçirdiği trafik 
kazasında yaşamını yitir 
di.

Önceki yıl Gemlik Orta 
okulunda öğretmenlik ya 

h genç sevdiğimi söjtadi 
ği kızı Küçük Kumla’da 
ber tanıdığın yadığına 
götürdü re n-zma geçti. 
Kumia’j'a arkadaşları 
Melanet Eresi (24) ve 
HüseAİn özdenıir'i de gö 
türen BeytuT.ah Beki 
amacına ulaştıktan sonra 
H.K.’ yı arkadaşlarına 

ta süreyle devam etmesi 
sonucu, belediye yoksul 
vatandaştara yiyecek var
d’imı yaptı.

Geçtiğimiz hafta bele
diyece sağlanan şeker, ek
mek, makarna, pirinç pa 
ketler halinde mahall ler 
de muhtarlarca saptanan 
yoksul halka yandım ola 
rak dağıtıldı.

Belediye Başkam Hak
kı Çakır, gazetemize yap
tığı açıklamada yoksulla

Kış fena bastırınca, Belediye yoksullara yiyecek
(Foto : G. Körfez)yardımı yaptı.

parken rotasyon ile Afyon 
Hine atanan Dündar Kara 
biber, düğün hazırlıklarım 
tamamla: ken ölüm haberi 
geldi

Evlenerek bölgemize a 
tanrnak için hazırlıklar ya 

peşkeş çekti.
önceki gün Bursa’da po 

fise başvuran H.K kendi 
ne tecavüz edildiğini bü 
dirdi ve üç san ktan ş ka 
setçi oldu. PoJısta yakata 
rhğı gençler çıkarıl lığı nö 
betçi mahkemece tutıfctan 
dılar.

nm her vatandaşın cliuğu 
kadar belediyemin de göre 
vi olduğunu belirterek şöy 
ta konuştu :

"—Çetin loş ortamında 
belediye olarak imkanlar» 
mız oranında yoksul vatan 
duşlara yardıma başladık.
117 kişili makarna, şe 
ker, pirinç, ekmek dağıl 
tık. Amacımız ihtiyacı ola 
na yardım etmektir. İm 
kânımız oldukça
yapacağız. ” 

bunu

pan ve Yalova’da bir ba 
yan öğretmenle nikâh kı 
yan Dündar Karabiber. eş 
durumundan atanma isse 
miyl ? Mili Eğitim ve 
Gençlik Spor Bakanü^an 
başvurmuştu. Ancak «a 
haber tün bu bektentfcri 
yanda bıraktı, öğrendiği 
nıize güre; işportadan ça 
1ştığı dönmekte o 
lan KaraMbertaı kıiland 
ğı özel oto. bünnejen bir 
nedenle şarampole yuvar 
tendi. Kazada yaralanan 
arkadaşı yardın alıp gel 
meşine «değin, genç öğret 
r.ıen olay vvrinde <SkXl

Dündar Karabiberdi ö 
tümü flçede üşüntü yaret 
tt Genç öğretmen Cuma 
günü toprağa verildi

zfie.fr
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DEĞİNDİK Av AH AKSOY

KAR ÜSTÜNE
Bu yıl k ş yaptı yapacağını...
Çocukluğumda dedem Anadolu kışla; r a 

dudak bükerdi hep. Dediği : (-Nerde Ma 
kadonya’mn tuzlar mavzer saçaklarda 
kışları ?...) 1

Kış hünerini dökdükçe doktor Abdullah 
Öztemiz’den duyduğum o nefis beyit! sa 
yıklıyorum. Beyit Pri ..tindi Mesihî’ye ait 
ve şöyle :

Mescidi koyup ocak mihrabına yüz tut 
tu halk

Çoook müsliimanı soğuklar eyledi ateş 
perest. I

Şiirimizde kar üstüne yazılın^ o kadar 
çok örnek var ki... Bu hafta ikisini si 
zin'.e paylanmak geçti içimden. Bilmem 
ne dersiniz :

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemizce Tibel Oteli yanındaki derenin üzeri 
kapatılarak yapılan balık çarşısında halen boş bu 
liman 1 ve 6 numaralı dükkânlar açık arttırma su 
retiyle 11.3.1985 günü saat 15’te Belediye Enciime 
ni huzurunda yapılacaktır.
Dükkân No. Muhammen Bedeli Geçici Teminatı

1
6

30.000.
15.000

50.000
50.000

İ. Hakkı Çakır 
Belediye Başkanı

SATILIK ARSA

Orhangazi Caddesi Gümrük 

Bitişiğinde ’O6 m2 5 Kat İmar Mü

saadeli Arsa Sahibinden Satılıktır

Müracaat :

Tlf : Cihattı Köyü (Fehmi Yaşar) davet Gemlik

KAR YAĞARKEN

Karın aydınhğ na dalmış kara gözler...
Susan ışıklar içinde,
Gün arkanda, gece önünde, 
Bahçeler seni düşündürür, bu nıazj 

aynasında...

Şimdi aç kargaların, sefil serçelerin 
Ayaklar altına döktüğü bu garip musiki, 
Göklerden parça parça dağılan 
Bu ölüm baharı, bu çılgın rüzgâr 
İçinde tek teselli 
Kara gözlerin var.

S:ni düşürüyorum, yaşamayı 
düşünüyorum

Beyazkarda, kara gözlerine bakarak
Bahar güneşi bulmuş gibi 
Ismıyorum.
Bir şarkı dökülüyor sokağa
Unutulmuş bir pencereden...
«Geçtim yine dün eski hazan 

bahçelerinden»

Karlar örtüyor bu şarkıyı,
Tamburlar susuyor,, kemanlar inliyor...
— Sus, sus artık...
Sokakta bizi dinliyor.

Baki Süha Edipoğlu

Kardır yağan üstümüze geceden 
Yağmurlu karanlık bir düşünceden, 
Ormanın uğul usuyla birlikte
Ve dört nalı dümdüz bir mavilikte 
Kar yağıyor üstümüze inceden.

Sesin nerede kaldı her günkü sesin ? 
Unutulmuş güzel şarkılar için.
Bu kar gecesinde uzak bir yoldan 
Rüzgâr gibi tâ eski Anadoludan, 
Sesin nerde kaldı* kar içindesin.

Ne sabahtır bu mavilik ne akşam, 
Uyandırmayın beni uyananının, 
Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına* 
A l ıh aşkına* g k, deniz aşkına 
Yağsın üstümüze kar buram buram.

Buğulandıkça yüzü her aynanın, 
Beyaz dokusunda bu saf rüyanın 
Göze uzanır tek-ü tenha bir kamış. 
Sırf unutmak için* unutulmak ey kış* 
Büyülü yalmalığmı dünyanın !

Ahmet Muhip Dnuıas

KONGRE İLANI 
Armutlu İlkokulu ve Öğrencilerini Koruma

Derneğinden
Derneğimizn yıllık olağan genel kurul toplantı 

22. 3. 1985 günü saat 20.00 de Armutlu İlkokulu Sa 
tonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 29.3.1985 
günü aynı yerde ve saatte ikinci toplantı yapıla 
çaktır.

Sayın üyelere duyurulur. Yön. Kurulu

GÜNDEM :

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Divan oluşumu
3. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okun 

ması !
4. Raporlar üzerinde görüşme ve aklanması
5. Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
6. Dilekler ve temenniler
7. Kapanış

I KAYIP i
Artvin Nüfus Müdürlüğünden ald ğım 

w Su nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Sıddık Çelik

******##*♦♦♦♦****♦**

GEMLİK KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASÎ GAZETE

Resmi ilânlar tek sütun santimi 300 TL.
tora ve Mahkeme ilânları sütun santimi 100 TL.
Kayıp llânCaı 750 TL
Teşekkür ve doğum üüantetrı santimi
Kongre ilanları
Kooperatif ilanllan

100 TL.
3500 TL.
4000 TL.

OOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 8 8
Ö 08 KAYIP |

8 8
8 Bursa Pasaport Şubesinden 1985 senesi 8
8 8
g 13/181884 notu pasaportumu ve Gemlik Liman ğ
8 Başkanlığından aldığım Gemici Ehliyetimi kay- 8
8 8
ğ bettim. Hükümsüzdür. g
| Ali Aksal 8
O o8__ 8
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooocoooo

Sürekli özel ilânlar pazarlıkla alınır.

Altı ayhk
Yıllık

ABONE
650 TL.

1300 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayırüanam veya yayın
lanmazın getri verilmez.
Gazetaniz Basın Ahlâk Yasasına uyar.

*##***«****&##**«*#*

SULTAN
MOBİLYA MEFRUŞAT 

RUŞEN GÜMÜŞ

Kalitede Fiatta
Bize Güvenin

Gemlikli Müşterilerimiz
Gelin Mobilyanızı Seçin 

Evinize Teslim Edelim
| Yolunuz Üzerindeyiz
I

MERKEZ t İVAZPAfA ÇARCISI NO 23 TLF : 15731 BURSA

ŞUBE : ULUBATLI HAŞAN BULVARI YILMAZLAR

AF. NO. $3 TLF t 42273 < GARAJ ALTI) BURSA
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BATTA I

îlânen Tebligat 
ÖHeme Emri ve Davet Kâğıdı 
Gemlik îcra Memurluğundan

Esas : 984/1435

Sırtımızdaki kamburdan yakmıyorsak 
atamadığınızdan. Tenimize yapışan sülük
lerden dertliysek; yaşam suyumuzu em 
diklerinden. Kesemize, evimizin düzenin.) 
kumanda ediyorsa istediğimizin dışında. 
Köylü, yirmidört saat çalışmasına karşın 
yakasım düzeltemiyorsa, binlerinin Maun
larındadır.

Köylüyü, emekçiyi sömürü almışsa ; bu 
topluma egemen olmayı amaçlamadın Hal 
km gelişmesini, üretim araçlarına sahip 
olmasını, insanca'yaşamasım istemiyorlar 
varsa, yine bu egemenliğini sürdürmek is- 
tiyenledendir.

Halktaki bilinçlenmeyi örlemek için her 
türü olanaktan yararlanırlar, ileri görüş
ten, düşünceden korkarlar. Topluma yak
laşılan aldatmaca tuzaklarında kurgulan 
mijtır.

Sıkıntılı dönemin içinde yaşıyoruz, alı 
çıdan satıcıya değin parasal zorluklarla 
karşı karşıyayız.

Hızlı kalkınmak kolay değil geri lal
mış ülkeler için. Geri kalmış tilkileri ı bel 
icrini doğrultma süreleri ne denli uzarsa 
sömürü de uzar. Böylece sömürülen ülke 
nin ekmeğine iki kat acı biber serpilir

l'lusal bilinçten yoksun toplumlar, rl? 
•.inde çekişmeli kavgalıdırlar. Ulusal 
LiL’nç!,, tcplümlan yaşadıkları toprak üs 
tünde uygarlığın tüm olanaklarından ya 
rarlanarak yükselme yolunu izler; ulu 
rai çıkarlara ters düşmemeğe özen gös 
teıîr. Ulusal gelirin artışı çağdaş olmanın 
tir göstergesi midir? Bir ülke varsıl o- 
1. bilir, insanlarının çoğuna yakım var
lık içinde yüzebilir ; bu çağdaş olmağa 
yeter mi? Bugün de insan varlığımızı; 
istenilen bilgi seviyesine çıkaramamışsak 
bence geriye demokrasiye geçiş kavgalı 
rina bakmalıyız. Çıkarcı politikacı elinde 
ki bilinçsiz yığınları kullanmasının en kö 
tü örneğini vermiştir.

Cumhuriyet (1923 tarihlidir. O tarih
ten bu yana köprülerin altından çok su 
îar akmıştır. Siyasilerin toplumu güdüm 
lü kılma eyemleri unutulmamıştır. Bugün
yeni bir yönetim içindeyiz. Bu yönetim 
adili!.* iş(e başlaıken koymuştur. Biz 
milliyetçi mukeddesaftçı bir yönetimiz” 
diyerek rengini kelli etmiştir. Bu sözün 
üstünde duruması gerekmez miydi. Ulu
sal Kurtuluş; Savaşındaki kadar 
bilinç içinde miyiz? Bunu yanıtlayalım.

Alacaklı
Vekili
Bdrçlu

Borç Miktarı

Takip Müstenidi

: Esat Coşkun İst ikili Caddesi No. 1 Gemlik
: Avukat Aydın Eren oğlu Hükümet Binan Karşısı Gemlik
: İskender Andan Osmaniye Hah. Sümer Sk Güder Apt Daire 

5 Gemlik
: 498.000. lira alacak ve ayrıca icra masraflın ile vekil ücreti 

ve takip tarihinden itibaren kanuni fiizinin ödenmesi
: Kambiyo senedi (4 adet emre muharrer senet) 163 örnek no 

lu ödeme emri
Yukarıda yazılı borcunuzdan dolayı hakkınızda yapılan takip üzerine adresi 

nize gönderilen ödeme emri ile senet suretleri ve davet kağıdı, adresinizden ayrd 
ılığınız gerekçesi ile PTT’ce bilâ tebliğ iade edilmiş, yaptırılan zabıta tahkikatı 
neticesinde tebligata esas adresiniz tesbit edilememiştir.

Ar deşiniz tesbit edilemediğinden işbu ödeme emri ve davet kâğıdının 7201 sa 
yılı Tebligat Kanununun 28 nci maddesine tevfikan ılânen yapılmasına karar ve 
rilmiştir.

İşbu ödeme emrinin ilânı tarihinden itibaren borcu ve t.’kip masraflarını ka 
mini i(10) günü (10) gün ilavesi sureliyle (20) gün içinde ödemeniz, borcun ta 
marnına veya bir kısmına veya alacak! mn takibat icrası hakkına dair bir it ra 
Zinız varsa, takip konusu edilen emre muharrer senet altındaki imzaların size 
ait değilse yine kanuni (5) güne (10) gün ilavesi ile (15) gün içinde ve açıkça 
bildirmeniz, aksi halde bu emre muharrer senetlerin sizden sadır olmuş sayılara 
ğı, imzayı reddettiğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulun 
manız, buna uymazsanız vaki itirazınız ’ n muvakkaten kaldırılacağı emre muhar 
rer senetler veya borca itirazınızı yazdı veya sözlü olarak (15) gün içinde 
İcra Dairesine bildirmediğiniz takdirde Kanuni (10) güne (10) gün ilavesi sure 
tiyle (20) gün müddet İçinde 74' ncü madde gereğince malbeyanmda bulunma 
nız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç malbeyanmda bulanmaz veya ha 
kikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız 2.10.1984 tarihin 
de yazılı adresinizdeki menkul mallarınıza gıyabınızda ihtiyaten haciz tatbik 
edilmiş bulunduğundan yapılan ihtiyati hacze dahi itirazmız varsa kanuni (3) 
gün müddete ( 10 ) gün ilavesi suretiyle İcra ve İflas Kanununun 103’ncü maddî 
si gereğince (13) gün içinde davet kağıdına itiraz etmeniz, borç ödenmez veya 
itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği,, takibe veya davet kağıdına itiraz 
.ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz et 
memiş sayılacağınız ilânen tebliğ ve ihtar olunur.

Gemlik İcra Memuru 
Abdurrahman Çelik

Ticarethane Sahiplerinin

Vergi Usul Yasasında Yapılan Yeni Değişiklikle, 1 Mart 1985’terı İtibaren Kullanılacak

- FATURA
- PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
- SERBEST MESLEK MAKBUZU
- TAŞIMA İRSALİYESİ

Basım İşi, Bursa Defterdarlığı İle Yaptığımız Anlaşma Gereği Matbaamıza Verilmiştir 
Matbaamızda Bastıracağınız Belgelerden Noter Onayı Aranmayacaktır 

Bu Evrakları Matbaamızda Bastırmakla Kazançlı Çıkacaksınız.
CELİN CÖRÜfELİM!

KÖRFEZ BASIMEVİ GAZHANE CAD. . ŞİRİN PASAJI 45/A TLF $ 1797 GEMLİK



SORUMLU MUDUR ve
SAHİBİ

KADRİ GÜLER

atamı ara—» gmrac jt=^' aMiSB^ESk*

Yönetim Yen : Şirin Pasajı 
Tel : 1797 - GEMLİK

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj .Sanayii
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Halıcı Kamil Demir ■
AHMET DURAL MEYDANI NO. 7 (SÜMERBANK YANI) TLF : 1369 GEMLİK 1
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MÜJDE

3 I

!LEATHERI 8 İ$ Mont — Çanta — Kemer | g Deri Gravat — Portpöy |
g Cüzdan ve Parça Deri

Çeşitleriyle 
Sayın Gemlik’liierin 
Hizmetine Girmiştir.

fi İSTİKLÂL CAD. GÜRLE İŞ HANI

SW ZEMİN KAT NO. 28 GEMLİK»!

L- ' ' - .. M■»■BMtCSiKBBBKSBSİB&fiiSa»

S.S. Gemlik Tüketim Koop.
Yönetim Kurulu Başkanlığından

Kooperatifimizin ol ğan genel kuru! 
toplantısı 23.2.1985 günü çoğunluk sağlı 
ıramadığından 16.3.1985 Cumartesi günü 
saat 14.30 da Pazar Caddesi Huzur Kırat 
hanesinde aşağıdaki gündemi görüşmek 
üzere toplanacaktır.

Sayın ortaklarımıza duyurulur.

I YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama
2. Divan heyeti seçimi
3. Yönetim ve denetleme kurulu rapor 

larımn okunması ve görüşülmesi
4. Bilanço ve fi, t farkı cetvellerinin 

okunması ve görüşülmesi
5. Yönetim kurulunun ibrası
6. Flit fark nın sermayeye eklenmesi 

için karar ittihazı
7. Yönetim ve denetleme kurullarının 

seçimi
8. Dilek ve temenniler
9. Kapanış.

S.S. Kurşunlu Köyü Kalkındırma Kooperatifi 
Başkanlığından

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul toplan 
tısı 17 Mart 1985 Pazar günü saat 20 oo de Köy 
Kahvehanesinde yapılacaktır.

Ortaklarımıza duyurulur
GÜNDEM Yönetim Kurulu

1- açılış ve divan oluşumu
2- Saygı du uşu. yoklama
3 Yöne’im Kurulu çalışma raporunun okunması
4- Denetleme kurulu çalışma raporlarının okunması 
5- Raporlar üzerinde görüşme ve aklanma 
6- 1985 yılı çalışma programının garüşûlmesı 
7 1985 yılı tahmini bütçenin görüşülüp kabulü 
8- Kooperatif merkezinin tesbiti
9 Yeni yönetim ve .denetleme kurullarının seçimi 
10 Yönetim kuruluna proje yapma, yardım alma, kredi 
alma yetkisi verilmesi
11 Dilek ve temenniler kapanış

KAYIP

Gemlik tekel müdürlüğünden cLltğ m
43 nolu defterimi ve ruhsatımı kaybettim 

Hükümsüzdür

Cemal Ağıl
Şahinyurdu Köyü

© ŞİRKET KURMA
• MUHASEBE REVİZYON,

M MUHASEBE ORGANİZASYONU
• ATRGİ İHTİLAFLARI

j • SİGORTA
I • İŞ HUKUKU *

• FİZİBİLİK RAPORLARI
• HER TÜRLÜ MALt. DANIŞMANLIK

| HİZMETLERİ

ğ Yön Mali Müşavirlik
HAŞAN ÖZTÜRK

B Tlf ; ISO90 I
M Çekirge Cd. İmtam 101 İş Merkezi Ket 6 No 602 BURSA |
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