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Belediye Başkanı Ankara’dan Döndü

' leylin üreticisi 
.Devletten

1 Milyon 300 Bin Lira Toplandı

VEREM SAVAŞ 
SOSYAL KOMİTESİNE 
YARDIMLAR 
SÜRÜYOR
Gemlik Verem Savaş

Demeği Sosyal Komitesi
Dün Akbarik Gemilik

Şubesinde Verem Savaş

Yardım Bekliyor
} * Başkan, Başbakan Özal İle Görüştü
} * Maliye ve Gümrük Bakanı Alptemoçin Zeytinlikleri İnceledi

ne gıda yardımından son 
ra para yardımı da yapıl 
mağa başladı.

Bayanlar tarafından o 
olıuştunuplaın Verem Savaş 
Yardım Komitesi, geçtiği 
mdlz hafta içinde Tüberkü 
tozlu hastalara ve demek* ' I i ,, ı'
çe harcanmak üzere para

Demeği Yardım Komitesi 
üyelerinin de katıldığı bîr 
törende Banka Müdürü 
Sadık GemicioğTu tarafın 
dan 200 bin liralık yardım 
çeki komite adına Sevgin 
Arseven’e veri&fi. Sevgin 
Arseven, gıda yardımları 
nın dispanserde hastalara
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* Faizsiz Kredi Verilmesi, Ödemelerin Üç Yıl Sonra Yapılması İsteniyor
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Geçen hafta Belediye 
ve üçe sorunlar m görüş 
mek için Ankara’ya gi 
den Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır, zeytin üre 
ficisine destek için Eaşba 
kan Turgut Özal ile gö 
rüştü.

Belediyenin dört jılhk 
imar programı, spor sa 
hası ve kadro durumla 
nyla £g£H görüşmehrini 
ülgüi Bakanlıklarda ta 
mamlıyan Belediye Baş 
kam Hakkı Çakır, Türki 
ye Büyük Milkt Meclisi 
ne giderek Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin ve 
öbür BursaTı parlemen 
terle görüştü. Parlemen 
terlere zeyt'n ürericismin 
soğuklar nedeniyle başla 
nna çok büyük fela 
ket geldiğini bildiren Baş 
kan Çakır, bölgedeki tüm 
zeytin ürert'cisinân borç 
larmın ertelenmesini ve 
Afet Yasasından yarar 
lanchmmasmı istedi. Be 
lediye Başkanı Hakkı Ça 
kır, Ankara ziyaretini
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terlerimiz!»- 
rüşmeden

şöyle anlattı: 
de parlemen 
yaptığım gö 
sdnra Saym

Maliye ve Gümrük Baka 
m Ahmet Bey ile meclh 
te Başbakanı ziyaret et 
tik. Amerika gezisine da 
ha çıkmamış * lan Başba 

> kanımıza zeytin üreticisi 
I irin felak -tini anlattım, 
i Başbak n şahsımla tüm 

ı 7. ey tin üreticilerine 
"Geçmiş odsun” düek'eri
mİ;» iletilmesini istedi.

Konuyla yakmen ilgilen 
mesi için Başbakan Veki 
li Kaya Erdem ve Alpte 
moçin Beyi görevlendir 
di.”

BAKAN GEMLİK’TE

Geçtiğimiz hafta Cuma 
günü Bursa’cakj Maıma 
ra Bölgesi Tütün piyasa 
sim açan Balkan Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin, 
daha sonra ilçemize gele

Gemlikspor 
Serçe
Veriyor

Gemilik Spor Kulübü 
aldığı bir kararla yeni 
bir Piyango çekilişi dü 
zenOıedi.

Gemjk Spor Yönetim 
Kurulsunun aldığı karara 
göre; Milli Piyangonun 
29 Mayıs 1985 günlü çe 
kinişinde an büyük ikra 
miyeyi kazanan numara 
nın son dört rakkamına 
rasthyan bilete 1 adet 
Murat Serçe verilmesi 
kararlaştırıldı’

10 bin adet piyango 
bileti bastıran Kulüp yö 
nöticfleri, bilet, satışları 
na başladılar.

Italyan Oda Müziği 
Konseri Beğenildi

Geçtiğimiz hafta içinde 
Gemlik Rotary Kulübün
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rek Kurtul ve Engürü 
.eük Köylerimde soğuktan 
yanmış zeytin ağaçlarını 
üreti|cffileıf|e ıbflrülkte inoe 
İddi. Bakan, köylülere 
“geçmiş olsun, devlet elin 
den gelen yardımı yapa 
çaktır” deldi. Daha sonra 
incelemelerini ~ Kurşun 
Jıu Köyü ve civarında 
yaptı. Bakan oradan da 
Mudanya’ya geçti.

KONGRE.. KONGRE.. KONGRE.. KONGRE.. KONGRE..

Körfez Yapı
Kooperatifi Yönetimine
Aynı Kişiler Seçildi

Kongreler bakımından 
çok hareketli bir hafta 
yaşadık.

önceki gün yapılan 
S.S. Körfez Yapı Koope 
naıtilfi (kongresinde koope 
raltifin (sorunları uzun 
uzun tartışılıdı. Yapılan 
seçim0erde yönetim Kuru 
lu üyeliklerine Yılmaz 
Şakrak, Turhan Tekkeş, 
Ahmet Gül, Zeki Sanal, 
Cahit Kundakçılar, Mem 
duh Atay, Mustafa Eren 
yeniden seçÜdHer.

MOTORLU TAŞIYICI 
LAR KONGRESİ

Haftanın önemli ikinci 
kongresi S.S. Motorlu Ta 
şıyılar Kooperatifin indi.

Gemlik Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır

Kongreye Aslan Bıyfker, 
ve Ali Işık listeleri ile yö 
netimde görev almak için 
çekişti. Mücaıdıelel'i geçen 
seçimleri Ali Işık listesi 
kazanid^.

Kısa... Kısa...
Kız Meslek Lisesi Koru 

ma Derneği] yararına Al 
tan Karıntaş topluluğunun 
sahneye koyacağı “Gönül 
Avcısı” adlı oyun 11 Ni 
san günü oynanacak.

Araçlarının fenni mua 
yenesi biten araç sahiple 
ri 4—5 Nisan! günleri 
ilçemize gelecek olan Tra 
fik ve Karayolları ekiple 
tine yaptırabilecekler 

yardımı toplamağa başla 
dı. Dernek adına, gazete 
mize açıklamada bulunan 
Sevgin Arseven, toplanan 
yardımların 1 milyon 300 
bin lirayı bulduğunu söy 
leldi.

İlçe Eğitim Müdürü

Ahmet Arı Veda Mesajı Yayınladı
Bir süre önce kendi 

isteğiyle emekliye ayn 
lan. Üçe Eğitim Müdürü 
Ahmet Ala, yayınladığı

Taşıyıcılar KoopferatM 
yönetim Kurulu üyelikle 
rine şu 'kişiler seçildi.

Ali Işık, Kazma San, 
Nurettin Bafşaran, Erdo

ğan Bayram, Feridun Bay 
nam sebildiler.

S.S. BELEDİYE 
MEMURLARI YAPI KOOP.

KONGRESİ

S.S. Belediye Memurla 
n Yapı Kooperatifi genel 
kurul toplantısı yapıldı.

Kooperatif Yönetim Ku 
rulu üyeliklerine ŞU kişi 
ler seçidl :
Ahmet Aşçı, Ergun Şan
lı, Güngör Genç, Selâm Tb 
sun, Cengiz Dural 

yapılmakta olduğunu, ko 
mîteîer halinde para yar 
dimi topamağa devam et 
tikelini de açıkladı. Ar 
seven, ilçe halikının gös 
tertdiği yakın ilgiye teşek 
kür etti.

veda mesajında “34 yıl 
lık çalışma yaşamımdan 
sonra tatlı anılarla emek 
li oluyorum.” dedi.

Ahmet Arı, tarafından 
yazdı olarak gazetemize 
verilen veda mesajında 
1961 yılından beri ilçede 
görev yaptığı belirtiliyor 
ve kendi isteği ile üçe 
Eğitim 'Müdürlüğü göre 
vinden emekliye ayrıldı 
ğmı a çıkıyor. An, mesa
jında şöyle dedi :

“■34 yıllık hizmetim 
içinde yurdumun çeşitli 
yörelerinde görevimi ifa 
etmiş oluyorum. Her gö 
rev kutsal olduğu gibi, 
insanda tatlı ve acı anı 
lar bırakmaktadır. An 
cak mutluluğum şu ki 
Gemlik’ten tatlı anılarla 
emekli oluyorum.”

Ahmet An, öğretmen 
lere, vdSJere, öğrencileri 
ne, kurum ve kuruluşla 
ra meslek yaşamlannda 
başarılar diledi.

Alî Aksoy
Üçüncü Kez Baba Oldu

Gazetemiz yazarların 
dan ve Bunsa Barosu Avu 
katlarından. arkadaşımız 
Ali Aksoy ve öğretmen 
eşi Gülay Aksoy’un Cemil 
önder adlı bir erkek ço 
cılkları dünyaya geldi.

Gazetemiz, genç anne 
ve babayı kutlar, bebeğe 
uzun ömürler diler.



Gemlik Hastanesi Yaptırma, Yaşatma ve Koruma Derneği Tüzüğü
Derneğin Adı ve Merkezi :
Madde 1. Derneğin Adı : Gemlik Hastanesi Yap 

tırnıa, Yaşatma ve Koruma Derneğidir. Merkezi 
Gemlik'tir. Yeri tskric Meydim Liman binasıdır.

Madde 2. Derneğin Amacı : G 'in’ik ilçesinde ol 
mayan ve halkımızın uzun yılardan beıi özlemini 
çektiği, aynı zamanda acili n ihtiyacı olan lüzumlu 
yatak kapasit?!; hastı hane yaptırmak, bakrnı ve 
onanınım sağlamak, her türlü ihtiyaçlarının gide 
ı ilmesi için görevlilere yardımcı olmaktır.

Madde 3. Bu amacı gerçekleştirmek için yapaca 
ğı çalışmalar :

a) 1979 Yılında Gem'ik Belediyesince Orhaniye 
Malıa’esj Kumla Caddesinde ve Tapunun pafta 15 
Ada 344, Parsel 2 ncdı kayı'h 4.400 metrekare 
büyüklüğündeki Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
na veri en arsa üzerine.

b) Yukarıda fa) fıkras nda belirtilen arsa her 
hangi bir sebeble uygun görülmediğinde' aynı gaye 
için sağlanacak evsafa uygun bir başka arsa temin

Adı Soyadı
İ. Hakkı Çakır
Orhan Öncül 
özdemir Gülesen

D. yeri Tarihi B. adı Tabi.
Umurbey 1928 Ahmet T.C.
Yozgat 1927 Mahmut T.C.

Kırşehir 1936 İbrahim T.C.

Şükrü Özuçucu Aydın 1929 Ahmet T.C.

Hüseyin Karpat
Abdullah Arslan
M. Vedat Çırpan

Umurbey 1934 Hümmet T.C.
K. Kumla 1950 Mehmet T.C.

Gemlik 1925 Hail T.C.

Emin Tuğrul Orhangazi 1945 M. Kaşif T.C.

Tevfik Solaksubaşı Gemlik 1926 Ali Cafer T.C.
Nevinin Güner Bursa 1950 Osman T.C.
Erdoğan Barutcuoğlu Gemlik 1938 Ahmet T.C.
Mehmet Turgut Gemlik 1942 Ali T.Ç.
Teoman Ekim Gemlik 1940 Danış T.C.

Madde 5. Medeni haklan kullanma ehliyetine sa 
hip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan ve Dernekler 
Kanununun hükümlerine göre üy tikleri yasaktın 
mamış olanı her vatandaş derneğe üye olab.lir. Ka 
nunun 16. ncı maddesinde belLtilen hususlar yeri 
ne getirilmek kaydıyla kamu göt. evli-tri de üye 
olabilirler.

Madde 6. Üyeik hakları : Dernek yönetim kuru 
İn üyelik için yapılan müracıtl n en geç 30 gün 
içinde üye ğe kabul veya i teğin reddi şeklinde 
karara bağl y:p sonucunu müracak sahibine yazı 
ile duyurmak zorundadır.

Madde 7. Hiç kinse Mr derneğe üye elmaya ve 
ya dernekte üye ka maya zorlan, mız. Her üye isti 
fa etmek hakkına sahiptir.

Madde 8: Üyelikten Çıkantnuuv :
a) Kanunlara dernek tüzüğüne aykırı veya ama 

ca zarar verici hareket edenler üye olma hakkım 
kaybederler.

b) Dernekten çıkarılanların toplanacak ilk genel 
kurula itiraz hakları vardır.

Genel Kurul :
Madde 9. Genel Kurul Derneğe kayıl Iı üyelerden 

teşekkül eder. Genel kurulun topl ntı günün'en 1 
ay öncesinle kadar aidatlarını ödemeyenler, topl ntı 
nisabında göz önüne alınmazlar. Oy kullanamazlar. 
Demek tüzüğünün gazetede yayınandığı tarihi takip 
eden 6 ay içinde ilk Genel Kurul topl ntisını yapar.

Genel Kurul 2 yılda bir Mart ayında olağan ttfp 
lantisını yapar.

Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gör 
düğü hallerde veya Demek üyeieıinîn 1/5(Beşte bi 
rinin) yazılı isteği üzerine olğan üstü t planır.

Genel Kural toplantıya Yönetim Kurulu tarafın 
dan çağrılır. Denetleme Kurutunun veya Demek ü 
yelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine Kurut, Genel 
Kurulu 1 ay içinde toplantya. çağırmaya mecbur 
dur.
GENEL KURUL TOPLANTISI OY KULLANMA 
VE KARA ALMA ŞEKLÎ

Madde 10. Yönetim Kurulu Genel Kurula katılma 
hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel Kur 
rula katTacak üyeler en az 15 gün önceden günü, 
saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan 
edilmek suretiyle toplantya çağrılr. Bu çağrıda 
çoğulduk sağ'annıaz İse toplantının hangi gün yapı 
lacağı da belirtilir.

İlk top'antı günü İle ikinci toplantı günü arasın 
da bir haftadan daha az zaman bırak tmaz.

Toplantnın yapılacağı gün, saat ve yer ile top 
lantı gündemi gününden en az 15 gün önce ma 
hallin en büyük mülkiye amirl'ğine yazı ile 
bildirilir. Bu yazıya top*ant ya katlacak üyeleri 
gösterir liste de ek'enir. Toplantı başka bir sebeb 
le geri bırakılırsa geri bırakma sebebleridle belir 
ti'.mek suretiyle toplantı il minin yapıldığı {gazeteye 
İlan verilerek üyelere duyurulur.

Madde 11. Genel kurul katılma hakkı bulunan

edilmesini.
c)~İlçe sınırlan içinde yine evsafa uygun buluna 

cak bir yapın.n temini ile yeter yatak lajalitel 
hastahaneyi, hastahane müştemilatı elan mal zem el e 
ri yaptırır, satm alır, tefriş eder, mevcutian ona 
nr ve korur.

d) Gayesine uygun konferanslar, müsabakalar, 
aile top antılan, geziler ve eğlenceler tertip 
eder. Mecmua, broşür, takvim vb. çıkartır, başka 
larının cıkartıklanm tevzi eder.

e) Diğer hayır müesseseleriyle ve dernekleriy 
le borç ve bağış a’ıp, vererek karşı ıklı yardımlaşır

f) Yönetim kurulu dernek amaçlarına uygun ola 
rak alman genel Kurul kararlarım ve demeğin 
amaçlarma uyun faaliyet'erj hç bir siyasi amaç 
gözetmeden ve hiç bir siyasi faaliyette bulunmadan 
fahrî «darak yürütür.

Demek Kurucuları :
Madde 4. Demek Kurucuları Şunlardır :

Meslek ve Sanatı İkametgahı
Gemlik B. Başkanı Kayhan mh. 2neIuc<L Gemlik 
Emekli General Cumhuriyet Mh. 44 Gemlik 
Prof. Dr. Uludağ tini. Tip Fak. Ana Bilim Bşk. 
Çekirge Karagöz Arkası Mutiler Sltes; Bursa 
Emk, Hava Gen. Borusan Gen. Müd. Yar.
Muradiye Beşikçiler. Cd. 40/10 Bursa 
Umurbey Bel. Bşk. Orhaniye Mh. Umurbey 
K. Kumla Bel. Bşk. Şükrü Alemdar tâ Kumla 
Marmara Zey. Sat. Koop. Yön. Kurul Üyesi 
Baltkpazan Mh. 1 nriu Cd. 135 Gemlik 
72 nolu Zey. Tar. Sat. Koop. Yö. Ku. Başkam 
Hamidiye Mh. İstik’al Cd. Kt/op. Lojmanı Gemlik 
Tic. ve San. Odla. Bşk. Hisar Mh. Birlik ap.Gemlik 
iktisatçı ev kadım Ham diye Mh. Krom Sk. Gemlik 
Tüccar Orhaniye Mh. Maltepe Sk. 41 Gemlik 
Tüccar Orhaniye Mh. İnayet Sk. 7 Gemlik 
Avukat Cumhuriyet Mh. Kayıkhane Sitesi Gemlik 

üyelerin yarıdan bir fazlasının iştirakiyle toplanır, 
îlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci tjplın 
tıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya 
katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları 
üye tam sayasının toplamımn iki katindan az olmaz.

Madde 12. Genel kurula katılacak üyeler yönetim 
kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına im 
za koyarak toplantı yerine girerler. Genel kurulda 
her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat 
kullanacağı gibi, diğer bir üye aracılığı ilede kul 
ianabilir. Her üye genel kurulda bir üyeyi temsil 
edebilir. Fahri üyelerin ıöy hakkı yoktur. Kararlar 
mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. Onbirinci mad 
dede belirtilen çoğunlulr sağlanm ş ise durum bir 
tutanak ile tesbit edilir. Toplantı yönetim kurulu 
başkam veya görevlendireceği yönetim kurulu üye 
terinden biri tarafından açılır*. Hükümet komiseri 
nin toplantıya gelmemesinin olması toplantinm er 
telenmesini gerektirmez; Açılıştan sonra toplantıyı 
yönetmek üzere 1 başkan, 1 başkan vekili ile 2 
katip seçilir. Divan seçimleri açık oyla yapılır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :
Madde 13. a) Dernek organlarının seçilmesi, 
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
c) Yönetim ve denetleme kurullarının raporları 

mn görüşülmesi, kuruilarm ibra edilmesi.
d) Dernek için gerek'j taşınmaz malların satm 

alınması veyra mevcut taşınmaz malların sat İması 
hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, îlk ge 
nel kurall toplant sma kadar kurucular kuru 
lu alım ve satımı yapar.

e) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, 
yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak' 
kati'ması veya ayrılması.

f) Derneğin fesedilmesi.
g) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri 

yerine getirmesi.
Yönetim Kurulunun Teşkili ve Görevleri :
Madde 14. Yönetim kurulu 7 asil ve 7 yedek 

üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca gizli oy 
la seçilir. Asil üyelik1erde boşalma olduğu takdirdçj 
en çok oy alandan başlamak ürere yedek üyelerin 
göreve çağrılması zorunludur, ilk toplantıda en yaş 
h üyenin başkanlığında jmpüır. Yönetim kurulu 
üyeleri arasında görev bölümü karara bağlanır. 
Toplantılarda mevcudun salt çoğunlu ile karar ve 
rilir. Üst, üste 3, yılda 10 toplantıya mazeretsiz 
olarak katıhnayan üyeler kural üyeliğinden çekil 
iniş sayılır. Buna dair karan ilgili üyenin savun 
ması alındıktan sonra yönetim kurulu verir.

Yönetim kurulunun toplantı günleri kurulca 
tesbit edilir.

Madde 15. Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri 
yerine getirir.

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi 
üyelerinden bir veya birkaç na yetid vermek.

b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin 
işlemlerini yapmak. Gelecek döneme ait bütçeyi

hazırlayarak genel kurula sunmak.
c) Tüzük hükümierinin ve mevzuatm kendirine 

verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullan 
mak.

Denetleme Kurulunun Teşkili ve Görevleri :
Madde 16. Denet’eme kurulu 3 asil ve 3 yedek 

üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir I 
Bu kurul derneğin hesaplarım ve çal «malarını de 
vcmlı denetleyerek asgari 6 ayda bir hazırlayacağı 
raporları yönetim kuruluna ve toplandığında genri 
kurula sunar. Yönetim kurulu her türlü hesap ve 
işlem dosyalarını talebinde denetleme kurulura 
göstermeğe mecburdur.

Madde 17. Gene! kurulca yrpılar seçimi izleyen 
7 gün içinde yönetim kurulu başkam tarafından 
çaydan organlara seçilen asjl ve yedek üyelerin ad 
ve ssyadları, baba adlan, dt/ğum yeri ve tarihleri 
meslekleri ve ikametgahları dernek merkezînin bo 
lımduğu yerin en büyük mülkîye amirliğine yau 
il ebildirilir.

Madde 18. Derneğin tüzüğü gen^ kurula iştirak 
eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile de 
ğiştlriSr.

Yapılan değişildik kuruluştaki usule göre ilan et 
tirilerek kesinlik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ :
Madde 19. a) Giriş ve üye aidatlan

b) Dernekçe yapılan yayın gelirleri.
c) Tertiplenen piyango, balo, eğlence 

temsil, konser, spor yanşması ve konferans gibi fa 
a âyetlerden sağlanan gelirler.

d) Derneğin mal varlığından elde edi 
len gelirler.

e) Bağış ve yardımlar. Yardım topla 
ma lıakkmdakl mevzuat hükümlerine uygun olarak 
toplanacak bağış ve yardımlar. Derneğin dış ülkeler 
deki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluş 
lardan yardım alması İç İşleri Bakanlığı izni ile 
olur.

f) Üyeler girişte 1.000 lira giriş aida 
ti, yılda 1200 lira üye aidatı öderler. Bu miktar yıl 
Iık olarak verilebileceği gibi aylık taksitler ş«k 
tinde de ödenebilir, ödeme şekli ve zamam üyenin 
talebinde gözöniine alınarak yönetim kurulunca tes 
bit edilir. Yapılan bu tesbit her üye için kayıt def 
terine işlenir.

Madde 20. TUTULACAK DEFTERLER
a) üye kayıt defteri
b) Karar defteri
c) Gdlen, giden evrak defteri.
d) Gelir ve gider defteri.
e) Bütçe, Kesin Hesap ve Blanço defteri
f) Demirbaş defteri.
Bu defterlerin noterden tasdik® alması zorunlu 

dur.
Madde 21. GELİR ve GİDERLERİN USULÜ :
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Gider 

ler harcama belgesi îte yapılır. Bu belgeler kanuni 
süresi içinde saklanır.

Dernek gelirlerinin alınmasında kullanıacak a 
İmdi belgesi Maliye Bakanhğmca bastırılır. Derce 
ğin talebi üzerine 30 gün içinde bu bdgder veril 
mez ise kanundaki usule göre dernekçe bastırılan 
almdı belgeleri mahallin en büyük Mülkiye amirli 
ğine onaylattırılarak bağış ve aidat kabulünde kul 
lamhr. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri 
dernek yönetim kurulu bir karar ile betirtilh*. Bu 
karar o yerin en büyük Mülkîye Amirliğine tesrii et 
tirîlir. I

Madde 24 TAŞINMAZ MAL EDİNME:
Dernek amacım gerçekleştirmek için bağış veya 

satm alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir ve bun 
lan satabilir. Hibe ve terk edebilir. Kamu yararms 
çalışma karan almadıktn sonra ikametgahı ile s 
maç ve faaliyetleri irin gerekli olanlardan başka ta 
şmnıaz mala sahip olamaz. Derneğe satm alman ve 
ya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden ta 
ş:nmaz mallar dernek adına tepuya tesridinden itila 
rei 3 ay içinde iç işleri BakaBhğına Mdirillr.

5Iadde 25 Dernek merkezinin bulunduğu yerde 
mahallîn en büyük Mülki Amirinden izin almak ve 
kanunlara aykırı davranmamak şartıyla birer loksl 
açıp işletebilir.

Madde 26. Dernek genel kurul karan ile gayrie 
ri için bir vakıf tesis edebilir.

Madde 27. Derneğin Feshi ile Mal Varhğmnı
Tasvîyesi :

Genel kurulun Derneğin Feshine karar atebihneâ 
için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına ss 
hi|ı bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin 
toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk fc/antıds 
çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler usulüne uy 
gun «larak ikinci toplantıya katılan üye sayısı ne 
olursa olsun fesih konusu görüşülür. Feshe ilişkin 
kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki 
çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi 
yönetim kurulu tarafından beş gün içinde Mahallin 
en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

O. S. 3 te



SAYFA 3

İLÂN

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinde»
Dosya No. : 984/630

Gemlik ilçesi, kapaklı köyü, işkele mevkiinde kain, hudutları itibari ila, 
kuzeyi kısmen Seyfettin Gönenç ve Nurettin Erten, güneyi İslam Çakır, do
ğusu Kısmen İbrahim Çakır köy yeri, ve Erdoğan Sarı taşınmazları ve batısı 
Hatice Karakten varisleri taşınmazları ve kısmende Şeref Erdeniz zeytinliği 
ile çevrili bulunan. 655 metrekare miktarındaki zeytinliğin davacı Saadet Er- 
gün tarafından senetsizden tesçili taleb edildiğinden iş bu taşınmaz üzerinde 
hak iddasında bulunanların, işbu ilan tarihinden 3 ay içinde makkememire 
baş vurmaları ilan olunur. -
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Durup dururken, Darvin'de nereden 
çıktı ? Milli Eğitim Bakanı, Dinçerler 
bu konuda neden duyarlıdır ? Konuyu 
ortaya koyarken, bilimsel bir olguya ne 
den ters düşmekte saym Bakan ? Konu 
yu yasaklamaya kadar götüren Saym 
Bakan'n. bugün de tartışılması düşünül 
meyeeek bir konuda; çırpınmasına ne 
denir ?

Bakanlık düzeyine yükselmiş biri, olay 
lara. konulara daha olumlu bakması ge 
tekirken, bilimselliğin dışma taşması, na 
sil, yorumlanır ? Devletin üst kademele 
tindeki insanların “fevri” çıkışları, ken 
dilerini hırpalamaz mı ? Gerçekte, Tür 
kiye'nin baş sorunu Darvvin olamaz. An 
cak, Bakanın direnmesi, bu konuyu uzun 
süre gündemde tutacağım gösterir. Tar 
tışma konusu olacak yaşamsal konular 
varken; konuyu saptırarak toplumsal, bir 
tartşmamn dışında bırakmak da kolay 
bir yol.

Oysa günden, güne tırmanan enflasy o 
nist baskılara ne demeli, nasıl çözüm 
Aranmalı, önemli olanda bu değil midir? 
Çocuk'armuzm okul giderleri, ortadaki 
nin altındaki aileleri derin derin düşün 
dürüyor. Darvm’cilik bir evrim teorisiy 
se, bu yoksul ailelerde, çocuklarıyla Dar 
tvin’in yakınları Olmak.

Bugün, orta boy bir defterin, bir ka 
temin ederleri dar bütçeli ailelerde bir 
sorun olmaktadır. Orta boy bir defterin

ederi on-onbeş lira değil, yüz liranın üs 
tünde geziyor. Tıpkı Darvvin • kuramı gi 
bi. Bu elemek kavgasında, hayvanların 
ve bitkilerin evrimi doğal ayıklama süre 
ciyle olur. Böylece canlilar, varoluş sa 
vaşımnu kazanır, böylece ayakta kalırlar.

Bugün, geri kalmış ülkelerde, milyon 
lar varoluş savaşımı veriyorlar. Bu ülke 
ler insanları, varsıl ülkelerin gönderecek 
teri gıdaları dört gözle bekler durumda 
lar. Darvvin, insanın evrimini ortaya ko 
yarken; bir gün Anadolu’da olumsuz yön 
d© tartışılacağını da düşünmüş müdür ?

İnsanımıza aş-îş yaratma olanakları 
kazandırılacağına, çalılar tersinden siirtü 
lerek, ortalık toz-duman içinde bırakıh 1 
yor. Darvvin’in görüşleri tersine yorum S 
la nanik; insamn yaşam savaşımım kazan H 
ması yollan da kapatılıyor. İktidara yal 
km o’anlar, doğal ayaklamadan kurtulu I 
yortar. “Benden sonra tufan” diyenler, 1 
her kapıda bir aş, bir iş buluyorlar da, H 
iş bulamayanlar neden açıkta kalıyorlar? I

Demokrasilerde, hoşgörü, düşünceye I 
saygı getirilememişse; daha çok hoş I 
görü sofraları bekleyeceğiz. Düşünceye 
kitaba yasak koymak; toplumda yozlaş 
maya gidilen ye'lu belirler. Ağızlara ki 
lit vurulsun mu isteniyor ? Darvvin teo 
risi, dışlansa da bu gerçeği benimsek, 
uygar insamn da benimsemesi gerekmez ra 
mi ?...

Olguları, olaydan saptırmayalım.

İLÂN

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinden
Dosya No. : 984/357

Gemlik ilçesi kapaklı köyü yalı yolu mevkiinde kain hudutları itibari ile 
kuzeyi köy arsası, güneyi Haşan Gençay ve Abdi Gençay taşınmazları, doğu
su ve batısı yol ile çevrili bulunan, 181 metrekare miktarında üzerinde 2 
katlı kargir bina bulunan' taşınmazın davacı Şükrü Erim tarafından senetsiz
den tesçili taleb edildiğinden iş bu yer üzerinde hak iddasında bulunanların 
işbu ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize müracaatları ilan olu
nur.

İLÂN

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinden
Dosya No. : 985/2

Gemlik ilçesi kapaklı köyü ova mevkiinde kain hudutları itibari ile, do
ğusu Mustafa üzmen taşınmazı, kuzeyi Necmettin Oztürk ^taşınmazı güneyi 
Bahattin Bal batısı Orhan Keskin taşınmazları ile çevrili bulunan, 300 met
rekare miktarında üzerinde bahçeli kargir ev bulunan taşınmazın senetsizden 
teşçili davacı Haşan Ali Uz tarafından taleb edildiğinden iş bu yer hakkın
da hak iddasında bulunan işbu ilan tarihinden itibaren 3 ay İçinde mahke
memize baş vurmaları ilan ilan olunur.

İLÂN

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinden
Dosya No. : 984/368

Gemlik ilçesi kapaklı köyü ova mevkiinde kain, hudutları itibari ile, do
ğusu İsmail Hakkı Kap taşınmazı, batısı Fethiye Erdem, kuzeyi Abdi Gençay 
varisleri ve gtineyide hendek ve yol ila çevrili bulunan 134 metrekare mik
tarlı üzerinde kargir ev bulunan, taşınmazın davacı Ahmet özgen tarafından 
senetsizden tesçili taleb edildığinnen iş bu yer üzerinde hak iddasında bulu
nanların iş bu ilan tarihinden itibaren, 3 ay içinee mahkemomize baş vur
maları ilan olunur.

1

Gayrimenkulun Açık Artırma ilânı 
Gemlik îcra Memurluğundan

Dosya No. : 1984/1559
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Satılmasına karar verilen gayrimenku.ıüı cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan Gemlik Tapu sicilinin 17.11.1978 tarih ve 

sahife : 3821, parsel 3829 da kayıtlı Gemlik Küçük Kumla köyü balıklı mevkiin 
de kain 8360 metrekare miktarlı ve bilirkişi tarafından 1/2 hisseye 2.000.000 li 
ra kıymet takdir edilen tarla ve zeytinliğin 1 /2 hissesi açık artırma suretiyle sa 
tısa çıkanlmştır.

Satış Şartlan :

1— Satış 13.5.1985 günü saat 10.30 dan 10.50 ye kadar Gemlik İcra Daire 
sinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 
*/» 75 ni ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masrafları 
m geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıra 
nm taahhüdü baki kalmak şartiyle 23.10.1985 Perşembe günü aynı yer ve aynı 
saatlerde de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanh alacaklı la 
nn alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin eıÇJen kıymetin 10 u nidbetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu verme 
teri lâzımd:r. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üze 
re mehil verilebilir. Dellâliye resmi ihale pulu tapu harç ve masrafları alıcı 
ya aittir. Birikmiş vergiler sat.ş bedellinden ödenir.

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

İLÂN

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinden
Dosya No. : 984/365

Gemlik ilçesi kapaklı köyü ova mevkiinde kain, hudutları itibar ile ku
zeyi Naciye Gönenç taşınmazı güneyi Ahmet Güneş doğusu Tacett Eres batı
sı kısmen Orhan Tutucu Naciye Doğan, ve Mustafa Güner taşınmazları ile 
çevrili bulunan 216 metrekare miktarındaki 'taşınmazı davacı Recep Şezginer 
tarafından senetsizden tesçili taleb edildiğinden iş bu taşınmaz üzerinde hak 
iddasında bulunanların iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mah
kememize başvurmaları ilan olunur.

İLÂN
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinden

Dosya No. : 984/494

Gemlik ilçesi kapaklı köyü, ova mevkiinde ka
in, hudutları itibari ile, Kuzeyi yol, Güneyi kıs
men Hanife Tuncer, kısmen yol. doğusu Muharrem 
Kuyucu taşınmazı, batısı Metin Çetinkaya ve eşi 
taşınmazı ile çevrili 250.000 metrekare taşınmazın 
davacıları Mesut Ali Baş ile Celal Ali Baş tarafın
dan senetsizden tesçili taleb edildiğinden iş bu ta 
şmmaz üzerinde hak iddasında bulunanların iş bu 
ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 
iş bu dava dosyasına müracaatları ilan olunur.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflâs 
Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan 
ve *!» 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalma 
dan kendilerinden tahsil edilecektir.

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

6— Sat şa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündereratını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 984/1559 sayılı dosya numarasiy 
te memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(te. tf. K. 126)
(+) ilgililer tâbirine irtifak hakla sa tora Memuru

kipleri de dahildir.

İLÂN
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinden

Dosya No. : 984/629

Gemlik ilçesi kapaklı köyü, köy önü mevkiinde 
kain, kuzeyi yol, güneyi kısmen Abdi Turan ve 
Hüseyin Deniz varisleri ile, çevrili taşınmaz, do
ğusu Necmettin Yılmaz taşınmazı, batısı Mehmet 
Gül tek in varisleri ile çevrili bulunan, 1001 metre
kare taşınmazın, davacı Salih Zeki Ergün tarafın
dan senetsizden tesçili taleb edildiğinden iş taşın- 
maa hakkında hak iddasında bulunanlar iş bu ilan 
tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememiz dos
yasına başvurmaları ilan olunur.

4EMLİK HASTANESİ YAPTIRMA YALATMA 
VB KORUMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 28. Derneğin feshi halinde tüm mal varh 
ğı ve nakitleri Iıastahane kurulmuş ise hastahaneye 
kurulmamış ise Gemlik Belediy esine devredilir.

Madde 29. Derneğin şubesi yoktur.
Madde 80. Kurucular kurulu ilk genel kurul top 

laııtisina kadar yönetim ve denetleme kurulu göre 
vini yapar.

Kayıp
Gemlik Tekel Müdürlü

ğünden aldığım Tekel Teske
re ve Faturasını kaybettim.

Hükümsüzdür.

Ali Osman Aygün

Devren Satılık
Dere üzerinde faal du

rumda ET MARKET Mağa
zası devren veya 5 dolabı 
ve diğer kesap müşteminatı 
ayrı ayrı da satılabilir.

Mür : Tlf : 2449 Gemlik

COOOOOOOOOOC0000300000 
fin fi

g Oçöncû Şahıslara | 
Duyuru

8 Mehmet Çalım adına 8 
d tanzim adilen
8 25.5.1985 300.000. TL 8 
0 25.10.1985 400.000. TL 8
8 senetler, Sabahattin Sez- 8 
o gin’in bize borcunu öde- Cı 
o madiğinden hükümsüzdür. I

Çetin Bayrak ?
Ahmet Bayrak Jİ
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SAYIN GEMLİKTİLER
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P3 Gürlediler îş Merkezinde
■ Son Vizyon Kaliteli Filmlerle Hizmetinize Girmiştir.
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Nakliyecilerin ağabeyi, iyi ve dürüst İnsan

TAHIR PAKSOY’un ।
YBRLİ FİLMLER

1. PEHLİVAN

2. DAĞINIK YATAK

SEÇME FİLM LİSTEMİZ
YABANCI FİLMLER

1. 13 BOLDBYE SALDIRI 
irfıeasev Austin Steker - Darvin Jottan

GERİLİM

2. MASUMUN ÇIĞLIĞI

3. SEVDALANDIM
/. Tot/oaı • S. Glrsn/rgll

4. OTOBÜS

5. TOPRAĞIN TERİ

6. GİZLİ OYUNLAR 
MOjde Ar

Italyan Oda Müziği

yakınlarına başsağ- I

AŞK FİLMİ______________

3. HANNOFER SOKAĞI

SAVAŞ FİLMİ____________

4. ANI DARBE 
Chat Eanvosd 

POLİŞİTK FİLM__________

5. FRANKEŞTAYNIN SONU

oe üjiçfeimfeei

üi

BAŞSAĞLIĞI

getirtilen

TAHIR PAKSOY’
Nakliyecilerin sevilen ağabeyi, iyi

verdi 
ile iz

GÜZEL NAKLİYAT 
VE PERSONELİ

Kanserden Korkma
Geç Kalmaktan Kork
2 saatte parmağınızdan verece*

1- VÜC 
bölgaslnd

dunuzun herhangi bir 
kanserli doku (Habis ur,

Habis tümör
2- Göğüs kanseri
3- Karaciğer kanseri, Karaciğer 

sirozu
4- Hepollt
5- Akciğer kanseri
Ö- Testls kanseri
7- Kalın barsak kanseri
8- Doğacak olan çocuğunuzun 

beyin sakatlıklarının tespitini yaptı
rabilirsiniz.

Müracaat ı
DR. ALİ ÖZGÜR
Dsmlrsubsşı Mh. 1 Nnlu Cd. Bekar Yokuşu Ne. 2
Tlf : 4145 G • m I I k

“İ Solisti Aogilani” Oda
Müizği Orkestrası, 
ği ikıonserde beğeni 
İmdi.

Endüstri Meslek 
Saüönunda idik (kez

Lisesi
Gem

lik’te biir Oda Müziği kon 
seri izleme olanağı bu 
lan izlsyidiere, fcir saat 
doyumsuz bir müzik ziya 
feftü çeOaüdiı.

Davetliler ve öğrencî’e 
r‘nn 5II|gSıyte izlediği Kon 
ser sühefsâınoe orkestra 
sık sık afeşlainldi'.

S 
8
8

8
8
8

kaybetmenin büyük üzüntüsü İçindeyiz. Merhumun kederli 
ailesine başsağlığı diler, acılarını paylaşır, merhuma Tanrıdan 
rahmet dileriz.

Gemlik İskelesi
Tahmil Tahliye Derneği 2. Başkanı 

İsmail ÖZTÜRK

YEŞİM TUHAFİYE
ASTAR, BUJİTERİ VE 

PARFÜMERİ ÇEŞİTLERİYLE 
GEMLİK HALKININ HİZMETİNE 

GİRİYOR.

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinden
Dosya No. : 984/628

Gemlik ilçesi kapaklı köyü iskele mevkiinde 
kain, hudutları itibari ile. Enseyi ît m al Boşan zey
tinliği, gtaeyl iskele meydanı doğusu Ahmet Erde-

AKDOĞANLAR 
TİCARET

MOTİF DUVAR KAĞIDI KAPLAMA 
TOPTAN ve PERAKENDE 

SATIŞ BAYİLİĞİ
RDUVAR KAĞIDI 
D POSTER
•FORMPLAST
•PARKE
•CAM CİLA 
fHAUFLEKS 
•MARLEY
•YAĞLI BOYA
• PLASTİK
•BADANA 

İTİNA UZ HİZMETİNİZDEDİR

Hatlarımızı vb (eşitlerimizi Gelin Görün.
Memnun Kalacaksınız.

TAMİR KUR
İstiklâl Cd. Sûrle İş Hım itsin üt h. 24 - Tlf: 4925
BEHLİI

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinden
Dosya No. : 984/627

Gemlik ilçesi kapaklı köy* ilbat mevkiinde ka

batısı ana yol, doğuşa kısman Hiseyia Sev 
seytinliği Abdi Gen çay ssy tın lifi, Haçer Gö- 

yıamana davacı Salih Zeki Ergna tarafından, m-

rinde hak iddasmdı 
hinden itibaren 3 ■ 
malan ilan olunur.

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinden
Dnyı No 984/495

Gemlik ilçesi, kapaklı köy*, ova mevt

Herek m en ve Celaletin Yıldım 
çevrili bulanan 627 metrekare

tarafındı

ilan tart- 

luracattları ili

HÜSEYİN AKIXXIANIAR

TLF : 2132
IrtikJâl Cad. Gürle t? Hanı Pnmj içi GEMİJK

Inri il* çevrili 952 metrekare taşınmasın, davacı 
Salih Zeki EryBa tarafından senetsîaden tesçil ta- 
leh edildiğinden iş bn yer ttserinde hak îddanada Gazeteniz Gemlik Körfezi

Okuyunuz, Okutunuz, Abone Olunuz.



YIL: 12

9 NİSAN 1985 SALI
SAYI : 597

(KOV DAHİL) 20 LİRA

gemlik
KÖRFEZ

HAFTALIK BİTABİ GAZETI 

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 19 7 S

TLF : S927
KayhanMh. 1 Notu Cd. GEMLİK

Balıkçılar Derneği Başkanı Dinç GEMLİK

Balık Hattan Maliyeti FESTİVALİ 
KOMİTESİ

Karşılamıyor TOPLANIYOR

Ba’ıkçüar Demeği Baş 
kam Hüseyin Dinç, babk 
fiatlanmn yüksek oJıma 
sirrm üretim, maliyetleri 
cin arttısısndaiî meyda 
na gpHjğiın; söyledi

Gazetemize açıklama 
yapan GemHk Balıkçıllar 
Demeği Başkam Hüse 
yin Dinç, son günlerde 
tezgahlama. balık fiatla 
nrnm yüksek görülmesi 
niın sebebini bahğm az ya 
teüanznasmdan ve üretim 
masraiLarmm yüksek ol 
masandan kaymaklan 
dığmı beZürteıfek şöyle 
kodoştu :

•—Bagün tezgahlarda 
satılan balık fiatlan as 
buda ohnası gereken fi 
atlar değildir. Bu Hatlar 
bugünkü maliyetlerin 
çok altndadır. Tutulan 
haliklar. teknelerin ma 
zot giderler ni bile karşı 
layamaz durumdadır. 
Böyle d:nca balık fjatla 
n yükselmektedir.’’

KİET İT ifK ARTIYOR

Bahk üretim maliyetle 
rinin ammaısurm körfez 
de balikçıhk yapılamam2, 
usıdan meydana geldi 
ğim, sanayi atıklarımın 
ve karaüzasyan pislikle 
rinjn Körfezde badik tür 

Okuma Bayramı Yaptılar
36 ÖĞRENCİ OKUMAYI SÖKTÜ ÇETİN YAMAN

İLÇE TARIM MÜDÜRÜ OLDU

Şehit Cemal İlkokulu 
1-B sınıfı öğrencileri dü
zenledikleri 'Okuma Bay
ramı" ile Okuma ve yaz
mayı öğrendiklerini vefile
rine gösterdiler.

Geçtiğimiz hafta Şe

hit-Cemil İlkokulu Salo
nunda düzenlenen "Okuma 
Bayramı'nda öğretmenleri 
İbrahim Silvin ile hazırla* 
dıkları programı velileri* 
ne sünen minik öğrenciler 
okuma yazma öğrenmenin

sevincinden edeta uçuyor
lardı.

Velilerine okuma par
paları, şiirler, rondlar ve 
piyes sunan öğrenlller al
kışlandılar.

lerimn yak olmasına se 
bep olduğunu, bu reden 
le Marmara'ya açı&nak 
zorumla kaldık'ar ra :»y 
feyen Dinç, açıklamasını 
şöyle sürdürdü :

“—Körfezi yok ettik 
şimdi sıra Marmara iç 
denizini yok etmeğe gel 
di. Yıllardır acil önlem 
alınsın diye bar bar bağı

Lokantacılar - Berberler 
Kahvehaneciler: 
Fiatlarserbest
Bırakılsın

İlçemizdeki Kchveho, 
neci lokantacı ve berber 
esnafı «Fiatların serbest 
bırakılmasını istiyorlar.

Belediyeye başvuran 
lokantacı, kahvehaneci 
berber ve kuaförler, fiat 
tarifelerinin Bursa’da ol
duğu gibi meslek kuru
luşlarınca tesbit edilmesi 
için karar verilmesini is
tediler.

Belediye İlgilileri is
teğin araştırıldığını ve bu 
nedenle esnafa cevap ve
rilmediğini söylediler.

rıyoruz. Sesimizi duyan 
lar, doymuş gibi yapıyor 
lal3 ama sorana ■ çözüm 
getirmiyorlar. Taş Ocak 
lan nizamnamesi uyg'a 
Isınmıyor ve değiştirilin! 
yor. Çe .re Kar unu çıka 
nîıyor. ilgili yönetmenlik 
leri çıkarılmıyor. Bütün 
bu çelişkiler içfrde Mar 
mara Denirini de yok et

Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Abdullah Arslan 
Taburcu Oldu

Küçük Kumla Bele
diye Başkanı Abdullah 
Aslan, tedavi gördüğü 
Bursa Devlet Hastahane- 
sinden taburcu oldu

Bir süre önce Küçük 
Kumla Kasabasında mey
dana gelen olayda Yüks 
sel Doğan adındaki şahıs 
Belediye Başkanı Abdul
lah Arslan’ı kahvehaneden 
çağırarak, silahla aya
ğından yaralamıştı. Bur
sa Devlet Hastahaneslnde 
bakıma alınan Belediye 
Başkanı Aslan, geçtiğimiz 
hafta taburcu oldu. Ab
dullah Aslan, Gemlik’teki 
evinde dinleniyor.

inek üzereyiz, Marmara 
ya ' açtjlan teknelerimiz 
yakaladığı balığı sattığın 
da mazot gider'erini kar

D. S. 2 de

KANALİZASYON ARITMA
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
ililir^ mİ . r n -r j i.

Denize 200 Metre Boru Döşendi
İlçe kanalizasyonunu arıtma depolarına bağlama ve denize boru döşeme çalışma

ları devam ediyor. -• .-* < naı»
Hamldiye Mahallesinde deniz içi çalışmalarını sürdüren müteahhit firma, uzunluğu 

25 er metre olan fiberglas boruları özel dalgıçlarla döşüyor. Bugüne kadar 200 met
relik boru döşendiğini söyleyen ilgililer, deniz İçinde 1200 metrelik döşeme yapılaca
ğını açıkladılar.

Belediye Başkanı Hakkı Çakır, Pazar günü çalışma yapılan bölgege incelemelerde 
bulundu, İlgililerden bilgi aidi. Fotoğrafta Belediye Başkanı incelemeler .^sırşsında gö
rülüyor. ( Fotoğraf Gemlik Körfez Kadri Güler )

Tarım, Orman ve Köy 
işlari Bakanlığınca alınan 
kararla yeni uygulamaya 
geçilen ilçe müdürlükleri 
İçin otamalar yapıldı.

» Öğrenildiğine göre 
Gemlik Tarım Orman Köy 
İşleri Bakanlığı İlçe Mü
dürlüğü görevine Ziraat 
Müh. Metin Yaman atandı. 

ÇETİN ÇAMAN KİMDİR

Gemlik Tarım, Orman 
Köy İşleri İlçe Müdürlüğü 
ne atanan Çetin Yaman 
1942 Erzincan doğumlu, 
Erzurum Atatürk Üniver
sitesi Ziraat Fakültesinden 
1965 yılında mezun olduk 
tan sonra yurdun çeşitli 
yerlerinde görev yaptı.

Gemlik Festival Ko
mitesi yarın Kaymakam 
Mehmet Güler başkanlı
ğında toplanacak.

Öğrenildiğine göre 
yarın toplanacak olan 
Gemlik Festival Komitesi 
1981 yılından beri yapı-

1979 yılında ilçemiz Zirai 
Mücadele Grup Şefliğine 
Baş Mühendis olarak a- 
tanan Çetin Yaman, evli ve 
iki çecuk babasıdır.

Polis Günü
Yarın Kutlanıyor

Polis Teşkilatının 
kuruluşunun 140 yıldö
nümü yarın tüm yurtta 
törenlerle kutlanacak.

Yarın saat 10 oo da 
Atatürk anıtına çelenk 
konacak, saygı duruşun
dan bulunulacak daha 
sonra günün anlamını 
belikten konulmalar ya
pılacak ve şiirler okuna
cak.

lamıyan festivalin yapılıp 
yapılmaması konusunda 
karar bağlıyacak. Ko
misyonun kararı ^olumlu 
olursa 11. Gemlik Turizm 
Festivali bu yıl yeniden 
kutlanacak.

KIYIDA TEMİZCİK 

KÛMLA SAHİLLERİNDEKİ 
İSKELELER TIKILÖI
PTsÇ Turzim mevsiminin 

yaklaşması üzerine sahille
rimizde hareketlenme baş
larken Küçük KumlajBele- 
diyesl aldığı bir kararla kı
yılardaki tüm İskeleti yıktı 
Küçük Kümle sahilindeki 
site sahiplerince kumsalla
ra gelişi güzel yapılan Is 
keleler Belediyece yıktırıl
dı Sahillerin temizleneceği 
ni söyleyen belediye İlgili
leri kumsallarda İzinsiz hor 
türlü yeıpleşmaya İzin ve
rilmeyeceğini söylediler.

Belediyenin tutumu 
memnunlukla karşılandı.



İLÂN
Belediye Başkanlığından

1. Belediye Zabıta ve İtfaiye memurlarına 27 
adet pantolon 54 adet gömlek ve 1 adet takım el 
bise diktirilecektir.

2. Bu işe ait şartname mesai saatleri içinde Be 
lediye Hesap İşleri Müdürlüğünde görebilirler.

3. İhale 17.4.1985 Çarşamba günü saat 15.00 de 
Belediye Encümeni huzurunda açık eksiltme sureti 
ile yap Jacaktır.

4. işin muammen bedeli komple 6000.— lira olup 
geçici teminatı 5400.— liradır. (1 takım 1 panto 
lon 2 gömlek ve işaretlerden müteşekkildir.

5. İstekliler Terzilik işini yaptıklarım belgeleye 
çeklerdir.

t Hakkı Çakır 
Belediye Başkam

Bursa Valiliğinin Olağanüstü Hal İle İlgili 
(1) Numaralı Bildirisi

9. İlimizde yeni gazete, dergi, brcşür el ve du I 
var ilânı, basılması, çoğaltılması, dağıtılması, ya 
çınlanması, ası ması, yapıştırılması, ilimiz dışında 
haşılmış ve Gölcük Donanma ve Sıkıyönetim Ko'mu 
tanl.ğuun 8,14,16,19,20 nolu bildirileri ile Belgeye 
girmesi, bölgede çoğaltılması, yayıklanması yasak 
lanmış gazetı, dergi ve kitapların Bursa İline gir 
inesi, çoğaltılması, dağıtılması ve yayınlanması 
OLAĞANÜSTÜ HAL süresince yasaklanmıştır.

10. Resmi ve özel her seviyedeki öğrenim kurum 
hırında, öğrenim özgürlüğünü engelleyici ve kısıtla 
yıcı boykot, işgal', dersi bırakma, bir kısım öğren! 
çileri dersane’.ere ve yurtlara sokturmama gibi ey 
lenıler ve bunlarla ilgili form toplantı,' 
telkin ve propoganda yapılması yasaktır.

11. Î1 genelinde OLAĞANÜSTÜ HAL ilanına 
beden olan konulan işleyen, suç işemeye özendiren 
teşvik eden, İffete mugayir ses banlı, plâk, görün
tü kaseti, resim ve filhnîerin satışı ve oynatılması 
yasaklanmıştır.

13. İlimizde sergilenmek istenen: her türlü sahne 
oyunları için izin alınması zorunludur.

14. İl genelinde belediyelerin mutad ilân ve ya 
yındarı dış nda her çeşit sözlü, sesli yayın izin ah 
narak yapı abilir.

15. Bankalar, kuyumcular, akaryakıt istasyonları 
hassasiyet taşıyan kamuya vs kişilere alt İşyerle
rinde, Gölcük Donanma ve Sıkıyönetim Komutanlı
ğınca daha önce aldırılmış ve tebliğ edilmiş tüm 
özel güvenlik tedbirleri aynen uygulamada kalacak 
tır. Uygulamadan işyerleri sahipleri Kurum amirle 
ri sorumlu tutulacaktır.

16. Vesikalı dahi olsalar dinamit, tahrip kalıbı, 
kapsül, fi.il ve benzeri patlayıcı, yakıcı, yanıcı mad 
delerin it içinde imali, nakli dışardan jiliıhjze 
ithali ancak izin alınarak mümkün olabilir.

17. Yukarıda açıklanan tedbirlere uymayanlar 
hakkında 2935 Sayılı Yasa’mn 25nci maddesi ışı 
ğında Adlj Kovuşturma yapılacaktır.

İlgililere ve Kamu ovuna duyurulur.
HALİT TOKULLUGİL

Bursa Valisi V.

Gemlik Filatelist Derneği Bşk.

Demeğimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantı 
25 Nisan 1985 Perşembe günü saat 20.30 da (m 
îik Pazar Caddesi Pak iş Ham kat 2 no 7 M 
dernek lokalinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanaıJ 
dığı takdirde aynı yerde ve aynı saatte ikindi^ 
iantı 2 Mayıs 1985 Perşembe günü yapılacaktır. 1

I Sayın üyelerimizin teşrifleri rica chmur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:

1. Yoklama
2. Divan seçimi : Başkan, ikinci başkan, katip
3. Derneğimizin Kamu Yararına çalışan demi 

lerden sayışabilmesi için gerekli çal şmalarmı yara 
masına .ve Demeğimizin Kamu Yararına çalışı 
Demekler kapsamına alınmasına dair karar veri 
inesi

4 .Kapanış.

. .........

Gemlik Ticaret Lisesi ve Öğrencilerini 
Koruma Derneği Başkanlığından

Demeğimizin olağan genel kurul toplanla 
4 Mayıs 1985 Cumartesi günü saat 14.00de 
okulumuz salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplam 
11 Mayıs 1985 Cumartesi günü aynı yer ve saatte 
yapılacaktır. Tüm velilere duyurulur.

YÖNETİM KURUULU
GÜNDEM
1. Açılış
2. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
3. Divan başkanlığının teşekkülü
4. Çalışma raporunun okunması
5. Ça'ışma raporu ile ilgili eleştiri ve görüşler
6. Hesapların ve raporların açıklanması
7. Yeni yönetim ve denetleme kurulların seçimi
8. Temenniler, dilekler ive kapanış.

İLAN
İstanbul 13. İcra Memurluğundan

Dosya No. 1984/4582
Borçlu : Abdullah Kalay
Osmaniye Mahallesi Pembe Sokak Gemlik

Temuçin Atılgan vekili Av. Tekin Güzel tarafın 
dan aleyhinize 3.000.000 TL. ipotek alacağının tah 
sili için icra takibi yapılmış ve takip kesinleşmiştir

Dosyamızdan ipotekli olan Gemlik Tapu Sicil Mu 
haıfzlığma kayıtlı olan 26 pafta, 353 ada, 15 par 
sel sayılı gayrimenkulun bilirkişi tarafından kıymet 
taktiri yapı'mış ve toplam 2.500.000 TL. değer 
takdir edilmiştir.

İbşu ilanın gazetede neşrinden itibaren 27 gün 
içinde kıymet taktir raporuna bir itirazınız varsa 
yetkili İcra Tetkik Mercii Hakimliğine başvurma 
nız aksi halde, ipotek borcunuz nedeniyle gayri 
menkulün satışının talep edileceği hususu bilirkişi 
raporunun tebliği yerine kaim olmak üzere ilan 
olunur. 22.3.1985

13. icra Memuru

♦ Eleman Aranıyor *
& Net 45.000 TL Mas* + Prim
♦ CİDDİ. AİZULU ÇALIŞABİLECEK ♦

* Bay veya Bayan Elemanlara İhtiyaç Vardır. * ’j»7 Not : Müracaatlarla fahaan yapılması rica oluaur

J Adres : BAŞKAN Ktlttr Yayınlan A.Ş. »

7 Gürle tf Hanı Kat 2 No. 101 GEMLİK « 

###**♦*##*♦#♦*****♦♦♦*

Azot Site Kulübü Derneği Bşk.

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
25.4.1985 günü saat. 15.00 de Memur yemekhanesin 
de yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 
ikinci toplantı 2.5.1985 günü aynı yerde ve saatte 
yapılacaktır.

Sayın! üyelerimizin teşrifleri rica Olunur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:

1. Açılış ve divan seçimi
2. Saygı duruşu
3. Faaliyet raporu, gelir gider hesabının okunma 

sı, müzakeresi ve kabulü
4. Denetçi raporunun okunması, müzakeresi ve 

kabulü
5. Yönetim kurulu ve denetçilerin ibrası
6. Yeni yönetim kurulu ve denetçilerin seçimi
7. Dilek ve temenniler, kapanış.

İcra Memuru Katibi
Ahmet Yiğit Emekli Oldu

Gemlik İcra Dairesi 
katibi Ahmet Yiğit 25 yıl
lık hizmetten sonra kendi 
isteğiyle emekli oldu.

Uzun yıllardan beri 
İcra Dairesinde kâtiplik 
yapan Ahmet Yiğit emek
lilik İsteminden sonra bu 
göreve geçici olarak Se
çim Büro Şefi Ali Osman 
Akkuş getirildi.

Ahmet için Cu
ma günü daire arkadaş
larınca veda yemeği dü
zenlenecek.

Sayın Gemlik Halkmd 
Özür Dileriz.

Cumartesi göni H» 
sanağakeyu mevkiinde yi 
pılan hafriyat şuasından 
pılan bir dikkatsizlik U 
nucu Gemlik su borsa 
hattı zedelenmiş olup M 

lediyenizce aniden yefl 
lan müdahale sunusu M 
sa zamanda tamir edil™ 
tir.

Sayın Belediye Reffl 
va diğer ilgilileri zor * 
rumda bıraktığımız içH 

zör dileriz.
Atamer Teslsled

Balık Hatları
Maliyeti Karşılamıyor
fjilayamata duruma gel

iniştir. Ana parayı nasıl 
ödeyecekleri şüphecidir. 
Yakında büyük tekneler 
satışa ç.ıkanhrşa kimse 
şaşmasın. Bunun İçin 
Marmara iç denizini ön 
çelikle kurtarmalıyız, 
işsizler ordusuna balıkçı 
landa eklemek istemiyor 
sek acil önlemler almalı
yız*

*
İ ELEMAN ALINACAK
** ;BÜRO VE MUHASEBE İŞLERİNDEN ANLAYAN,

DAKTİLO BİLEN 1 BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR. *

| — GÜZEL NAKLİYAT
TLF : 1279 - 3144 GEMLİK jA



BATTA 8

Düşünen Adam

^.<4

Taşı konuşturan adam. Koden’in düşü 
nen ‘ADAM’I yaratısının elinden çıktığın 
dan buyana, çağcıllığından bir şey yitir 
medi. Büyük ustanın eserinin bir kopya 
sı da, Bakırköy Akıl Hastanesi’nde yum 
tuğunu çenesine dayamış, düşünüyor ? 
Neyi kimi kimleri düşünüyor ? Acaba, 

। ağırlığı çekilemeyecek boyutlara varan 
■ enflasyonu mu, yoksa el kapılarındaki 
E umutları, arayışları mı düşünüyor ?

Yoksa, uzak ellerde bir yetkiliyle; on 
E beş milyona varan ikili konuşmaya nasıl 
[i yanaşıldığim mı düşünüyor ? Belki de 
। yanılıyor. Amerika yolculuğundan bolluk, 
r bereket yağacağını düşünüyor.
0 El kapılarında dolaşmak, el kapıların 
| da avuç açmak; geçmişlerden bir alış 
Skanhk mıdır. Ne dir ? Koden’in yontu 
İ su; Türkiye'm açmazlara nasıl gelindiği 
I ni de düşünürken, bizlere de bîr mesaj 

iletiyor olamaz mı ? Bugün bazı kapılar 
zorlanıyorsa, bu zorlayışlar geçmiş dö 
nemlerin yanlış uygulamalarından da 
doğsa. bugüne değin bir ışık görülmüş 
üjnalıydı.

Sabahın ıslaklığında, ellerinde azık tor 
balarıyla işe çıkanlar; bir kör ışığa doğ 
ru yüyürlerken, gelecek günleri de düşü 
nüyor olmalılar. Toplumda dengesizlik, 

| ulusal gelirin büyük ellerde toplanması; 
(ortadaki ortanın altındaki insanımızı ka 
■ ramsarhğa götürüyor olmalı.
I Hani ya sosyal adalet ? İnsan emeği,

ne zaman; gerçek değerine kavuşacak ? 
Roden’de bir emekçiydi, yapıtına bakıldı 
ğında; O’nun da emekten yana olduğu 
sezgisi güç kazanır, önemli olan da bu 
gücü doğru, emekten yana kullanmasını 
bi mek, Ko'denvari bilgelikte kullanmak, 
üretkenliğin artırılması konusunda kulla 
nabihnektir.

Korten Usta’nın ünlü yapıtı güncelliği 
ni yitirmedi, yitirmeyecek de. O yapıt 
blzlere her zaman değişik mesajlar ulaş 
tıracak. Düşünen insanın, düşüncesiyle 
yetinmemesini, çevresjjni de etkilemesini 
ister gözüken düşünen adam, çağlar ge 
Fisinden çağların ötesine uzanmasını da 
bilen adamdır.

Toplumlunuzda düşünen ADAMLAR 
çıkış yollarında ömürlerini tüketirlerken, 
göbeklerini hoplata hoplata emeğin tüm 
‘nimetlerini’ beş kuruşa satın alanlara 
ne demeli ? Düşünceye, düşünce üretene 
■idi'iş «den yek Düşünceyi devinime so* 
kabilen kurnaz tilkiler kazanıyor günü 
müzde. Adam akılları durduran hırsızlık 
lar yapıyor, cebini şişiriyor; ustalıkla da 
arpalık dağıtıyor.

Korten Usta’nın Bakırköy Akü Hasta 
nesi’ndekj ünlü yapıtının kopyası, Dünya 
ya geri kalmış ülkelere hiç olmazsa dü
şünmeyi, öğütlerken en iyisini yapmış 
Olmuyor mu ?

Ya sen ! Sen düşünmeyen adam ! Sen 
ne yapıyorsun ?

Gayrimenkulün Açık Artırma tlânı 
Gemlik îcra Memurluğundan

Dosya No. 984/824

İLCE TAKIMLARIMIZ
SAHADAN GALİP AYRILDILAR
Gemlikspor Birinci
Kümeye İddialı Hadi ÖZ1ATIN

Geçtiğimiz hafta sonunda sahamızda oynanan karşılaşmalarda ilçe takımları 
mız sahadan galibiyetle ayrıldılar.

ilçemizin güçlü takanlarından Gemlikspor rakibi Yenişehirspor’u 6—1 yenerek 
1. kümeye çıkma çabalarına bir yenisini daha ekledi.

Haftada oynanan karşılaşmalar sonunda şu sonuçlar alındı.

GEMLİKSPOR : 6 — YENİ$EHİRPOR : 1
Gemlikspor Yenişehirşpor haftamn en gollü geçen karşılaşması oldu, İlçemizin 

güçlü takımlarından Gemlikspor rakibi Yenişehirspctr karşısında atak oynayarak, 
gol girişimlerini sonuçsuz bırakmadı.

Karşılaşmanın ilk golünü 20. dakikada Mustafa penaltıdan kaydetti. Gemlik 
spor’un diğer gollerini 30. dakikada Mehmet, 50. ve 61. dakikalarda Namık, 75. 
Özkan ve 79. dakikada Durmuş attı.

Yenişehir’in tek golünü ise 55. dakikada Cemal penaltıdan kaydetti. 

Mustafa Çakmak (xxx), Şerafettin Kırço (xxx) ve Galip Balkanlı (xxx), 
hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmaya Gemlikspor şu kadroyla çıktı.

GEMLİKSPOR : Bülent (xxx), Veysel (xxx), Celal ı(xx), Metin (xxx), Dur 
muş (xxx), Mustafa (xxx), Mehmet (xxx), Hakan (xxx), Özkan (xxx), Namık 
(xxx), irfan! (xxx), Adnan (xxx), Turgut (xxx).

BORUSANSPOR : 2 - AHMETPAŞA : 1
Haftamn ikinci karşılaşmasında ilse Borusanspor rakibi Ahmetpaşa karşısın

da sahadan 2,—1 galip ayrıldı.

Çekişme içinde geçen karşılaşmada
İralarda Harun attı. Goller sonrasında 

Borusanspor’un gollerini 30 ve 80. dahi
daha atak oynamaya başlayan Ahmetpa

şa’nın başarılı oyuncusu Adil attı.

Mustafâ Çakmak (xxx)’ın orta hakemlik yaptığı karşılaşmada Şerafettin Kır 
ço (xxx) ve Galip Balkanlı (xxx) yanlıakemlik görevinde bulundular.

Takımlar sahaya şu onbirleriyle çıktılar:

BORUSANSPOR : İbrahim (xxx), Haşan (xx), Murat (xx), . Ender (xx), 
Adem (XXX), Mehmet (XXX), Ali (XX), Fikert (xx), Harun (xxx), Ali (xxx), 
Mustafa (xxx).

AHMETPAŞA : 1 özer (xx), Cengiz (xx), Recep (xx), Ferdi (xxx), Raif 
(xx), Necati (xx), Adil (xxx), Ahmet (xx), Cem (xx), Mustafa (xx), Tolğa 
(xx).

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evaafı :
Gemlik Tcpu sicilinin 24.12.1979 tarih ve sahife : 289, parsel 289 da kayıtlı 

Gemlik Cihatlı köyü düzbağlar mevkiinde kain 2,600 Metre, kare miktarlı zeytinlik 
bilirkişi tarafından 6/8 hissesi 2.250.000.lira kıymet taktir edilen zeytinlik açık 
artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Satış şartlan :
1— Satış 20/5/1985 Pazazteai günü saat 9.30 dan 9.50 ye kadar Gemlik îcra 

dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıyme
tin %75 ni rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmunu ve satış masraflarını 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle biz bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartıyla 30/5/1985 Perşembe günü aynı yerde ve ayni sa
atte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alaca
ğını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tah min edîîen kıymetin ,°/e 10 u nidbetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar millî bir bankanın teminat mektubunu verme 
leri lâzımdır Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek tize 
re mehil verilebilir. Dellâliye resmi ihale pulu tapu harç ve masrafları ahcı 
ya aittir. Birikmiş vergiler satış bedellin den ödenir.

3— ipotek sahibi alacaklılarla ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki hak 
lan m hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile on 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde haklan tapu sicili 
île sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflâs 
Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan 
ve */» 10 faizden ahcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalma 
dan 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 znünderecatını kabul etmiş 
(ayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 984/824 sayılı dosya numarasiyle 
■saasurlağumuaa başvurmaları ilan olunur

(te. İf. K. 126)
(+) İlgililer tâbirin® irtifak hakkı sa 

kipleri de dahildir.
icra Memuru

KUMLASPOR : 3 - HAMİTLERSPOR : 1
Haftanın son karşılaşmasında ise Kumlaspor rakibi Hamitierspor’u 3—1 yen 

dİ:

Karşılaşmanın: gollerini 15. dakikada Abdullah, 20. dakikada Fahrettin penal 
tıdan, 44. dakikada Şerafettin ve 65. dakikada Yılmaz attı.

Fatih Kavran (xxx), Tamer Hotanlı (xxx), Ramazan Akm (xxx), hakren üç 
lüsü yönetti.

Takımlar sahaya şu onbirleriyle çıktılar:

KUMLASPOR : Faruk (xx), Mustafa (xx), Özkan ı(xx), Gülek (xxx), Murat 
(xx), özcan (xx), Abdullah (xxx), Yılmaz (xxx), Mehmet (xxx), Kurtuluş 
(xx), Tanju (xxx), Fahrettin (xx).

HAMİTLERSPOR : Mustafa (xx), Tamer (xx)?, Rasim (xx), Yıhnaz (xx), 
Alaattin (xxx), Şabanı (xx), Hamit (xx), Nusret (xx), Şerafettin (xxx), 
Sıtkı1 (xxx), İskender (xxx).

TİCARETHANE SAHİPLERİNİN 
DİKKATİNE

Vergi Usul Yasasında Yapılan Değişiklikle 1 Mart 1885’ten 
İtibaren Kullanılan

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

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

Bu Evrakları Matbaamızda Bastırmakla Kazançlı Çı
kacaksınız.

GELİN GÖRÜŞELİM
KÖRFEZ BASIMEVİ Gazhan» Cd. Şirin Paaajı Tlf. 1797 Garelih
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KADRİ GÜLER
gemUik

BATTACEMLİK KÖRFEZ 9 NİSAN 1985

Geç Kalmaktan Kork;

J KÖRFEZ

KADİR CEYLAN Tlf : 2841 Gemlik *

e

Kanserden Korkma

300 fi»|Resmi ilânlar tek sütun santimi
6- Testls kanseri

Kalın barsak kanseri7- *
8* Doğacak olan•çocuğunuzun

A 9 O N E

Gazeteniz Gemlik Körfezi
'demlik Okuyunuz, Okutunuz, Abone Olunuz.Tlf l 4145

650 M
1300 fi» I

100 fi»
3500 fi»
4000 fi»beyin sakatlıklarının tespitini yaptı* 

rabillrelnlz.

Altı ayhfc
Yıllık

GEMLİK KÖRFEZ
HAFTALAR SİYASİ GAZETE4- Hepolit

5* Akciğer kanseri

Müracaat ı
DR. ALI ÖZGÜR
Demırsuba*ı Mh. 1 Nolu Cd. Bekar Yokuşu Ne. 2

Kayıp ilanlar
Teşekkür ve doğum ilanları santimi
Kongre Yanlan
Kooperatif, ilanları
Sürekli özel ilânlar pazarlıkla alınır.

Gazeteye verilen yazılar yayınlanası veya >’*)*' 
ianmasan geri verilmez.
Gazetemiz Basan Ahlâk Yazacına uyar.

İcra ve Mahkeme ilânları sütun santimi 100 fi» I
750 fil

YANGIN 
KAPTAN 
ORTADİREK ŞABAN 
GİZLİ DUYGULAR 
ALEV ALEV 
DAĞINIK YATAK 
UTANIYORUM 
s€v6âlandim 
PEHLİVAN
ÖMRÜMÜN' TEK GECESİ

VMS Sistem •VideMfasetlerimiz Gelmiştir. Sayın VHS Sahiplarine Duyurulur,

CEYLAN VİDEO b
P 
ti

2 saatte parmağınızdan Verece
ğinle kanla t ,
' T» ‘ Vöcüdtınuzun herhangi .(bir 

bölgesinde kanserli doku (Habis ur, 
Habis tümör

2- Göğüs 'kanseri

3* Karaciğer kanseri. Karaciğer 
sirozu

-CEYLAN VİDEO
ULUSAl VİDEO GEMUK BAYİİ
AYIN SÜPER YERLİ FİLMLERİ YABANCI DUBLAJ FİLMLER

Ahu Tuğba — Can Gürzap
Orhau Cencebay — Hülya Avşar 
Kemal Sunal
Müjde Ar — B. Bilgiç
T. A kan - G. Bubikoğlu - C. Arkın
Müjde Ar
F. Tayfur — N. Akçaoğlu
I. Tatlıse» — S. Güvenirgil
Ti Akan — M. Orhanaoy
H. Avçar — K. Kalav

SAATLİ BOMBA 
FIRTINA ÇAVUŞ 
13. BÖLGELE SALDIRI 
KATİLLER ÇETESİ 
YIKILAN KÖPRÜ l-ll 
ÇAKAL l-ll 
ŞEYTANIN ÇIĞLIĞI 
BÜYÜCÜ 
AV KÖPEĞİ 
YABAN KAZLARI II

T İ Y A T O L A RR

ELVEDA ÇARLİ 
MİNTİ MİNTİ 
AŞK DEDİĞİN NEDİR Kİ 
HÜSNÜ KURUNTU l-ll 
OĞLUM ÇİÇEK AÇTI

Nejat Uygur
Nejat Uygur
Hadi Çaman — Füsun Önal
Gönül Ülkü — Gazanfer Özcan
Ali Pöyrazoğlu

J) U Y URU

AKDOĞANLAR 
TİCARET

MOTİF DUVAR KAĞIDI KAPLAMA 
TOPTAN ve PERAKEND E

SATIŞ BAYİLİĞİ
• DUVAR KAĞIDI 
•POSTER 
•FORMPLAST 
•PARKE 
•CAM CİLA 
•HAUFLEKS 
•MARLEY 
•YAĞLI BOYA 
•PLASTİK 
•BADANA

İTİNA İLE HİZMETİNİZDEDİR

HÜSEYİN AKDOĞANLAR

2132
İstiklâl Cad. Gürle İş Hanı Pasaj İçi GEMLİK

Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gürçay Han 
Kat 3 Tlf : 1797 — GEMLİK

Dizgi ve Bankı :
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanajii

B. De«wıllıams — M. Fajrchıld 
Tımathy Brent — Tr Marsına 
A. Stoker — .D. Jeston
J. Caan — R. Duval
J. Mc Arthur — Brush 
Edvvard Fox — T. Alexander 
.Korku Filmi 
Korku Filmi 
Burt Revnods

M 
t

ŞgHji

KÜM

1

• ŞİRKET KURALA
• MUHASEBE REVİZYON, 

MUHASEBE ORGANİZASYONl
@ VERGİ İHTİLAFLARI
• SİGORTA ”
• İŞ HUKUKU ”
• FİZİBİLİK RAPORLARI
9 HER TÜRLÜ MALİ. DANIŞMANLIK 

HtMneTLBt

Yön Mali Müşavirlik
HAŞAN ÖZTÜRK
Tlf _• 18090 İNTANI 99 BURSA

8
8
8
8
8
8

8
8
8
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BOŞ SALONA ALINMAYAN GENÇLER 
SAATLERCE YAĞMUR ALTINDA BEKLETİLDİLER 

Gençlik Yılı Voleybol
Karşılaşmalarında
SKANDAL

ARMUTLU DA FACİA!

Sandalları Alabora
Olan İki Kişi Boğuldu

Gençlik Yılı nedeniy
le İlçemizde okullar ara
sında yapılan voleybol 
karşılanmalarında gençler 
maçların yapıldığı Endüst
ri Meslek Lisesi Salonun
dan çıkarıldı. Karşılaşma 
sırasını bakliyen öğrenci
ler sağnak yağmur altın
da bekletildiler.

İlçemize bu yıl kazan
dırılan en güzel kapalı 
salon olması nedeniyle vo
leybol karşılaşmalarının 
Endüstri Meslek Lisesinde 
yapılması Kutlama Komi
tesince kararlaştırılmış ve 
karşılaşmalara 10 Nisan 
1985 günü başlanmıştı. Cu
martesi günü yapılacak 
karşılaşmalar İçin salona 
giden öğrenciler, Gemlik 
Kız Meslek Lisesi orta bö
lümü ile ilköğretim Okulu 
orta bölümü kız öğrenci
lerin karşılaşmalarına a- 
lınmadı. Okul yöneticile
rinin bu davranışı hay
retle karşılanırken, yapı
lan açıklamada “Soyun 
ma Odasının olma
dığı*’ mazeret gösterildi. 
Karşılaşma • blteslye dek 
erkek öğrenciler okul dı
şında sağnak yağmur al
tında bekletildi. Bu Genç
lik Yılı karşılaşmalarının 
yaşanan birinci olayı oldu.

Erkek öğrencilerin kar
şılaşması sırasında İlk maç 
imam Hatip Lisesi ile İlk
öğretim Okulu orta bö
lüm öğrencileri arasında 
oynandı, ikinci karşılaş
ma Endüstri Meslek Lisesi 
İle imam Hatip Lisesi a- 
rasında yapılacaktı. An
cak bu sırada Endüstri 
Meslek Lisesi Müdürü Me
tin Tokmak, tribünlerdeki 
tüm öğrencileri dışarı çı
kardı. Boş tribünlerde kar
şılaşma yapılırken İçeriye 
yalnız İmam Hatip Lisesi 
ve Endüstri Meslek Lisesi 
öğrencileri İkişerli sıralar 
halinde alındt. Bu arada 
karşılaşmaları İzlemeğe 
gelenlerle bir önceki maç
ta oynıyor» öğrenciler o- 
kul dışında yağmur altın
da kaldılar.

Bir günde İki koz ka
palı salona alınmayan 
adeta cezalandırılan genç 
ler şimdi llgllllro soruyorlar

“Bu karşılaşmalar kimin 
İçin yapılıyor. Kendileri 
oynayıp, kendileri seyre
diyorlar. Gençlik Yılı vo
leybol karşılaşmalarına 
katılmamız istenmiyor 
mu?

Endüstri Meslek Li
sesinde dört soyunma odası 

bulunuyor. Bunların iki

20 Nisan’da Bursa’da Yürüyüş ve Miting Var 
BULGARİSTAN’DAKİ 
OLAYLAR 
KINANACAK

Bulgaristan’daki soy
daşlarımıza karşın Bulgar 
hükümetince uygulanan 
baskı politikasını kınamak 
amacıyla 20 Nisan günü 
Bursa’da yürüyüş ve miting 
düzenleniyor.

Balkan Göçmenleri 
Kültür ve Dayanışma Der
neği (Bal - Göç) tarafın
dan düzenlenen miting I- 
çln Tertip Komitesince e- 
çıklama yapıldı :

'• Bulgaristan'da ya- 
şıyan soydaşlarımıza karşı 
Bulgar Hükümetinin sür
dürdüğü soykırım ve zul
mü, aynı zamanda iki mil

Eski Müdür M. Ali Baraş Savaştepe’ye Sürülmüştü
Ticaret Lisesi Müdürlüğüne 
Özcan Yeniçeri Getirildi

Hadi ÖZSAYIN

Gemlik Ticaret Lisesi 
Müdürlüğüne Oıcan Ye
niçeri atandı.

Okuldaki yeni görevi
ne başlayan özcan Yeni
çeri, İnegöl Ticaret Llse- 
al Müdürlüğünden İlçemi
ze atandı. Oto yandan da
ha önce Gemlik Ticaret 
Lisesi Müdürlüğünü yapan 
Mehmet Ali Baraç'ta Ba
lıkesir’in Savaştepe Tica
ret Lisesi öğretmenliğine 

tanesi duşlu. Ayrıca kul
lanılmayan birçok da boş 
derslik var. ‘'Soyunma 
odası yok” diyerek genç
leri sokağa atan zihniye 
tin neye hizmet etmek 
istediğini öğrenmek isti
yor ve ilgililerin konuya 
eğilmelerini bekliyoruz.

yon civarındaki Türk'ün 
milli duygu inanç ve kül
türünü yok etmeği amaç
layan tutumu protesto 
etmek amacıyla oluşturu 
lan Tertip Komitesi 20 
Nisan günü Bursa’da mi
ting ve yürüyüş düzenle
miştir."

Tertip Komitesi adına 
yapılana çıklamada .miting 
ve yürüyüşe etkin bir şe
kilde katılınması istendi 
Yürüyüş Garaj üzerlndon 
Şehre Küstü semtine dek 
sürecek ve burada yapıla
cak miting İle son bula
cak.

atandığı öğrenildi. Baraş, 
bir süre önce Ticaret Li
sesinin, Endüstri Meslek 
Lisesinde öğrenim görme
sini isteyen İl Milli Eği
tim ve Gençlik Spor Mü
dürü İle tsrs düşmüş, da
ha sonra'da Mehmet Ali 
Baraş'ın tepeden inme 
Savaştepe'ye ataması çık
mıştı. Baraş'ın sorgusuz 
saalslı Savaştopo’yo atan
ması sürgün olarak nite
leniyor.

Armutlu Bucağında üç 
gün önce meydana galen 
olayda balık yakalamak i* 
çln sandalla denize açılan 
Mehmet Eren (54) ve Ce
mil Gezer (51) adlarında
ki şahıslar çıkan fırtına 
aonucu teknelerinin ala
bora olması ile boğularak 
öldüler.

2 Kişi Boğuldu, 2 Kişi Ölüm Tehlikesi Atlattı, 
Kiremitlar Uçtu, Camlar Kırıldı

FIRTINA ZARAR YAPTI
Geçtiğimiz hafta Cu

martesi günü meydana 
gelen fırtına İlçede maddi 
kayıplar meydana getirir
ken Armutlu'da İki kişi 
boğularak öldü, ilçemizde 
İki kişi sandalda dalgalar 
arasından kurtarıldı.

TURİZM HAFTASI KUTLANIYOR

TEMİZLİK KAMPANYASI BAŞLADI
Turizm haftası nede

niyle ilçemizde "Temizlik 
Kampanyası" başlatıldı.

Dün sabah İlçe Kay
makamı Mehmet Güler, 
daire amirleri ve orta de
receli okullardan öğrenci
lerin katıldığı cadde ve 
sokakları temizleme İşiyle 
ilçede Temizlik Kampanya
sı başlatılmış oldu. Bele
diyece sağlanan süpürge
ler ile hükümet konağının 
önünden başlanarak bir 
bölüm alan temizlendi. Da
ha sonra öğrenciler sokak 
aralarında mahallelerinde 
katıldığı eylemle temizliği 
sürdürdüler.

Turizm Haftası nede
niyle ilçe Tertip Komitesi 
aldığı kararları bu hafta 
uygulamaya koyacak. Bu
na göre : Temizlik kam
panyasına tüm halkın kat
kısı sağlanacak, en temiz 
mahallenin muhtarına ö- 
dül verilecek. 17 Nisan 
Çarşamba günü belediye
lerden sağlanacak araçlar
la 140 öğrenci Yalova ve 
Iznik's götürülerek tarihi 
ve turistlik yarlar görüle
cek. Akbank ve 72 Nolu 
Tarım Satış Koop came- 
kanlarına Turizm Köşesi 
yapılacak. Hafta boyunca 
lokanta, otel, motel, fırın 
gazino, dükkan, manav 
vs berberler temizlik dene

Cumartesi günü balık 
yakalamak İçin denize a- 
çılan ve Bozburun mevki
inde giden 'Mehmet Eren 
ile Cemil Gezer adların
daki iki arkadaş, saat 12 30 
sıralarınds aniden çıkan 
fırtınada teknelerinin dev
rilmesi sonucu azgın dal
galar arasında boğularak

Cümarteal gönü ani 
olarak patlak veren 
fırtınanın boraya çevirmesi 
İlçemizdeki bazı evlerin ça
tılarını, bacalarını yıktı, ki
remitleri uçtu, camların kır 
rılmasına yol açtı. Bu a- 
rada Kordondan denize a-

timinden geçirilecek, ea 
temiz işyerleri ödüllenir
ken, kirli bulunanlar ce
zalandırılacak. Ayrıca Tu

360 Lira ile açılacak, kilometrede 150 lira yazacak

Taksiler Ay Sonuna Kadar 
Taksimetre Takacak

İl Trafik Komisyonu 
aldığı kararla, ilçelerde 
taksi olarak çalışan araç
lara taksimetre koydurma 
çalışmalarını sürdürüyor.

Komisyon kararı gere

I POLİS KONULU ŞİİR RESİM ve KOMPOZİSYON 
i YARIŞMASI SONUÇLARI BELLİ ÛLOU

Polis teşkilatının 140. 
kuruluş yıldönümü ne 

I den iyi e düzenlenen şiir, 
resim ve kompanieyoa 
yarışmalarının sonuçları 
açıklandı.

Emniyet Amiri Ke
mal Balık konuyla ilgili 
olarak yarışmaya katılan 
ilk ve orta dereceli okul
larda sonuçları şöyle a- 
fikladı Şiir Dalında Bi
rinci Şehit Cemal llkoku 
lundaa Şenol Şahin, ikin 
ci Şehit Cemal ilkokul
undan Nursal Yedigünlü 
üçüncü Namık Kemal îlk

öldüler. Havanın dûzeime- 
sinden sonra iki balıkçıyı 
s ramağa çıkan Armudu 'lor 
bir sonuç elde edemediler 
Aramaların sürdürülmesi 
sonucu önceki gün Cemil 
Gezer’in cesedi bulundu. 
Mehmet Eren’ln cesedi 
nin aramaları sürdürülüyor

çılmış bulunan bir sandal
daki iki kişi dalgalardan 
kendilerini korumağa ça
lışırlarken Zabıta Amiri 
Osman Acar'ın gayretleri 
İle mutlak bir tehlikeden 
kurtarıldılar.

rizm Haftası He ilgili 
şiir kompozisyon yarışma
ları düzenlenecek.

ği, geçtiğimiz haftalar Va
liliğe çağrılan Birlik vo 
Körfez taksi yazıhanesi 
İlgililerine Nisan ayı sonu
na kad;r taksimetre tak-

D. S. 2 de

okulundan Meral Sanan, 
Kompozisyon dalında bi 
rinci Şehit Cemal liko 
kulundan Berkay Bulut 
ikinci Namık Kemal îlk 
okulundan Ebru Ercan, 
üçüncü Umur bey Abdal 
lak Fehmi Ortaokulun 
dan Erol Memiş

Resim Dalında birin 
ci 11 Eylül ilkokul ünden 
Meryem Tekdomir ikinci 
Gazi ilkokulundan Bu i 
rak Angüneş üçüne* Şe 
bit Cemal ilkokulundan 
Gözde Mutman



BESİNDİK Av Ali AKSOY

Kimi Şeyler Var...
Yaşlan elverişli Gemlik’tiler bilir: 1970 yıl.nın 

“10 Kasını Töreni” şuasında, Gemlik Lisesi’nde 
bir “olay” oldu, üniversite öğrencisi konuşmacı 
bir genç, o zamanın hükümetini Atatürk’e şikayet 
etti. Gündemde Bulgaristan’dan elektrik enerjisi 
almamız varken, ne dese iyi ?

—Daha dün çoban gözüyle baktığımız * Bulgaris 
tan’dan, şimdi elektrik almağa kalkmamız, bana 
ağır geliyor...

Sen misin böyle konuşan ! Salonda ön sıralan 
dulduran “yerel büyüklerimizden” kuvvetli bir ho 
murtu... Fenalıklar geçiren bir Lise Müdürü... Ko 
nuşmacının önünden mikrofon kaldırılır ve zorla 
sahneden indirilir...

Olacak şey miydi yani öğrenci gencin de yaptığı. 
Hükümet Bulgarlar’dan elektrik alırken, sen kalk, 
(—Bu durum bana ağır geliyor.) de! Atatürk’ü, 
“işte münasip şekilde” anlatmak duruken, (—Ha 
ni ulusal onur ?) diyerek büküklerimize çimdik at..

Kimi okurlarım anımsayacaktır; ogün konuşma 
sı engellenen üniversite öğrencisi genç bendim...

# $ ♦
Bu olay üzerine yerel “büyüklerimizin” kopardı 

ğ lyaygara :—AH Aksoy Bulgaristan’ı övdü... şek 
linde oldu !

Zinhar yanlış idi...
Fakat daha önce başka birşey yanlıştı. Başka in 

sanların başka türlü düşüncelerine saygılı o'mak...
Bu olay bana yirmiiki yaşmda iken başka düşün 

lelere saygılı olmayı öğretti. Ogün bugün en illet 
olunacak düşünceleri dahi hiç illet olmadan dinle 
meyi, onlara hoşgörülü olmayı öğrendim ve yaşa 
dun...

Sonra Türkiye onbeş yıl boyunca Bulgaristan’ 
dan elektrik aldı.

Sonra Bulgaristan, —Uğur Mumcu’nun dilinde 
tüy bitti artık—, yıllarca Türkiye’deki en “antiko 
minist” adımlarla ticari işbirliği yaparak işbjr 
likçi kapitalizmin belli kesimini ve belli olmayan 
“karanlık çevrelerini” suladı... Anarşi ve terör be 
lasının kimi silahlan bu ülkeden kaçakçılıkla yur 
domuza sokuldu...

Ve Bulgarlar, o ülkede yaşayan Türk soydaşlan 
mızı “eritmeğe” kalkrşmca, Türkiye’nin gösterdiği 
haklı tepkiyi içine sindirememişler... Geçen Cuma 
günü, Hürriyet gazetesinde bir haber: Bulgaristan 
elektriği kesti...

Fikrimce yine biz beceremedik.
Ülke içinde ve dışında Bulgar baskısını kuıayan 

mitingler, diplomatik girişimler, yapılmadan önce 
Türkiye, (—Soydaşlanma bu zulmü reva gören 
komşudan elektrik istemiyorum.) deyip, şalteri in 
dirmeliydi...

önce biz indirmeliydik !

# #
Hep biliriz, ünlü bir atasözüdür: Emanet yeleği 

kapıardında soyarlar. Hele yeleğin sahibi böyle bir 
komşu olursa...

Gel gelelim bizde yönetimler, dış yardımla, dış 
destekle öğüıuneyi pek severler. Daha dün partisi 
nin kurultayında sayın Turgut özal, (—Türkiye 
dış kredi itibarınm zirvesin dedir.) diyordu.

Bulgaristan sorunu ne olacak, nereye varacak 
bilemem. Fakat sorun geniş kapsamlı bir göçle çö 
zülür. Türkiye’nin araya Sovyetler’j “ricacı” koy 
masından lehte bir gelişme olalağınıda pek sanmı 
yorum. Yapılacak iş, Bulgar tırlannm Türkiye’den 
Ortadoğu’ya geçişlerine izin vermemektir... Ve yi 
ne benim fikrimce, Gemlik Azot fabrikasına kadar 
ulaşması plânlanan Sovvet ve Bulgar “doğal gaz”ı 
nı reddetmektir...

Neden ?
Nedeni, ekonomiye ve “kollamanlara” güç katma 

nın faturası, Türk soydaş’ann “eritilmesi” olmasın 
diye... Yoksa yarın şalteri yine bizden önce onlar 
ildirir, doğal gaz vanasını yarın yine onlar önce ka 
patır...

Evet, yerel büyüklerimiz ! Kimi şeyler var bana 
hâlâ ağır geliyor... I

Polis Teşkilâtının 140. Kuruluş yılı nedeniyle düzenlenen ilkokul ve ortaokullar arası şiir ve kompo 
jsisyori yarışmalarında birincilik ödülünü kazanan Şiir ve kompozisyonu yayınlıyoruz.

KORUYUCU MELEK
insanlar ilk çağlardan beri toplu yaşar. Çünkü 

birbirlerine muhtaçtırlar. Allah’ın insanlara verdi 
ği en büyük nimet akıllarıdır. İnsanlar bu akıllan 
m iyiye kullandığı gibi kötülüklere, insanların zara 
rina da kullanırlar. İşte toplumlarm düzenli ve mut 
lu olmaları kötü tiklerden korunmaları için yasa 
lar konur. Bu yasalara uyan toplumlar daha mut 
lu, yarınlarına daha güvenerek bakarlar. Yasa 
lara uymayanlar toplum düzenini hdzar.

Yasalara göre toplum düzenini sağlayan kuruluşa 
polis teşkilatı denir.

Kanun arın yasakladığı her kötü işi yapanların 
karşısında bu teşkilat bulunur. Bu kuruluşta görev 
yapan fedakar insanlarada Polis denir.

Kötü, cani ruhlu insanlardan, iyi namuslu insan 
lann koruyucu melekleri Polis amcalardır.

Benim Polis Amcam
Güven içindeyiz biz, 
Beklerken polisimiz 
Korku nedir bilmeyiz. 
Nöbette Polisimiz

Kapımızda ilk kilit, 
Biliriz Polis Amca 
Çaresizliğe ümit, 
Verendir Polis Amca

Her olayda oradadır, 
Kötülüklerden korur 
Millet için bir gurur 
Sevgili Polis Amca 

O herkesten farklıdır 
Yürümez kanatlıdır 
Altın gibi kalplidir 
Cefakâr Polis Amca

Şenol ŞAHİN
Şehit Cemal İlkokulu

Sınıfı .: 5/B No : 398

Gece gündüz demeden canlan pahasına hep 
m uslu insanlan korumak için görev yaparlar. Bu 
uğurda canlannı seve seve verirler. Devleti db 
düşmanlardan nasıl Ordumuz korursa, iç düşmaa 
lardan da koruyucu meleklerimiz, Polis amaç an 
mız korur. Onlara güvenerek rahat uyuyoruz, w 
kakta korkusuz gezeriz, oynarız. Hırsızdan, dolacdı 
nadan, katilden, trafikten korkmayız. Çünkü kon 
yucu meleklerimiz bunlan sürekli gözler. Canlannı 
bile bizim mutlu yaşamamız için veren koruyucu 
meleklerimize minnet ve sevgi doluyuz.

Koruyucu meleklerimizin kanatlan altında Emni 
yet ve güvenle yarınlara bakıyoruz.

Berkay BULUT
Şehit Cemal ilkokulu 5/B Sınıfı

S. S. Borusan İşçileri Tüketim Koof 
Başkanlığından

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul t« 
lantısı 5 Mayıs 1985 Pazar günü saat 11.00 del 
tiklâl Cad. Bora Sk. Peksert İşhanı Kat 3 No. I 
de yapılacaktır.

Ortaklarımıza önemle duyurulur.
Gündem : Yönetim Kuruta
1. Açılış ve yoklama )
2. Saygı duruşu
3. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu çalşn 

raporlarının okunması
4. Raporlar üzerinde görüşme ve raporların al 

lanması
5. 1985 ydı çalışma programının görüşülüp k 

bulü
6. Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçin
7. Dilekler ve istekler
8. Kapanış.

KAYIP

Gemlik Nüfus Memurluğundan aldığım nüfus cüz 
damım kaybettim. Hükümsüzdür.

Tahsin KORUN

KAYIP

Bursa Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım, Kam 
yonuma ait 16 HN 159 numaralı arka plakamı kay 
bettim.Hükümsüzdür.

Fetih ve Faruk GÜZEL

SOYADI DÜZELTMESİ

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.3.985 ta 
rih 985/145 Esas 985—89 Karar ilamı ile ÇİVE olan 
soyadlın CIVA olarak değiştirilmiştir.

Mehmet CIVA

oooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooo

| ; ömür
j HAVLU ÇEYİZ MAĞAZASI
8

, Pike — Havlu — Çarşaf 
g
8 Hamam Takımı - Bornoz - Plaj Dekora
8 - . . tl
8 Masa Örtüsü Çeşitleri ile

SATILIK

Küçük Kumla Üçler Sitesinde Satılık Daire.
Müracaat : Foto SİMGE Gemlik

| Müjdeler
88 İstiklâl Cad. Gürle işhanı Zemin Kat No. 27 Geısi’ig
GODOOOCCOOOCOOCOOOOOOOCOGOOOOOOOOOOCOOOCOOOOa
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MERKEZ t

ŞUBE

Sultan Kaliteıle Fiatta
MOBİLYA MEFRUŞAT 

RUŞEN GÜMÜŞ

Gemlik’li Müşterilerimiz
Gelin Mobilyanızı ;

Evinize Teslim Edelim
Yolunuz Üzerindeyiz

IVAZPAfA ÇARŞISI NO 23 TLF 115731 BURSA

ULUBATLI HAŞAN BULVARI YILMAZLAR

AP. NO. 53 TLF : 42273 ( GARAJ ALTI > BURSA

Bize

Seçin

ANKARA YOLU 

KOPRO BAŞI

Güvenin

SULTAN MOBİLYA

İZMİR YOLU



SAYFA 8

Unutulmamak

Türla'ye, "enflasyon canavardım elin 
den kurtulacak günleri bekliyor. Enflas
yonun yakıcı rüzgârlar nidan
için, “ORTADA”k| insanların 

r ren paranın: bir gün ederler 
K erinıiyeneğinin, ederlerin her

kurtulmak 
cebine gi 

karşısında 
keseye uy

E gun ayarlanacağımı! garantisini hükü 
■ met çevrelerinden; kim kimler verebilir? 
B Çalışma ve Sosyal Güven’ik Bakanı’ 
8 nm odasının, oturulur olabilmesi için, 
i on milyon liranın ayrılması ne demektir? 
i On milyonla; bugün aç, sefil, bulunca 
I yiyen, bulamayınca aç yatan kaç aile 
§ kalkındırılır? Hem yoksul ulusuz diyece 
F ğiz, hem de on milyonu bakan odasına 
■ yatıracağız. Olacak şey mi ? Bu işin, 
b Sosyal yönü Türkiye genelinde sayıya 
। vuru'duğunda kaç ailenin evine yeterince 
I ekmek yeterince et giriyor. Eti kasapta 
sütü satış yerlerinde görenlerin topluma 

[hiç mi katkıları yok.
Sütün kaymağım üç beş kişi yerken; 

bu dengesizlikte alltakinm en alttakinin,

auiıteri yok sayılırsa, sosyal adalet deni 
'en çark; yine emekten yana değil, var 
sıldan çıkarcıdan yanla işleyecektir. Bu 
açmaz içinde, demokrasi aramanın, de 
mokrasiye, halkı inandırmanın bir anla 
mı olur mu ?

Kırk yılı aşkın, ‘DEMOKRASİ’ oynan 
dı. Halâ perde aralıklarından bakılıyor, 
izleyiciye şahneden ne zaman inilecek, 
izleyiciye sahneden ne zaman inilecek, 
mızm; siyasilere güvenci de yitiyor gide 
rek. Bu güvencin yitmesi, bir gün siya 
silerin önlerinde; kendilerine alkıştuta 
çak kişilerin, bulunmayabileceğini göz 
lerden uzak tutmamak gerekir.

Sosyal adalet tartılı demokrasilerde, 
kartvizitler, arkacılar, cepçiler, geçerli 
olamazlar. Demokrasi, hükümetlere ya 
km olanlara, arpalıklar dağıtma yeri de 
o'amaz. Bu ulus kendine hizmet edenle 
ri, yıllarca unutmaz unutmamıştır da;

Bir de unutursa !...

BRAVO GEMLİKSPOR
GEMLİKSPOR ŞAMPİYONLUĞA YAKLAŞTI

Hadi ÖZSAYIN

Geçtiğimiz hafta sahamızda oynanan karşılaşmada Gemlikspor rakibi Başak 
spor’u 1—0 yenerek şampiyonluğa yaklaştı.

Pazar günü oynanan karşılaşma karşılıklı ataklarla başladı. Zeminin kötü 
olması her iki takanında daha mücadeleci oynanmasına neden oldu. 12. dakikada 
Cemil rakibine yaptığı sert hareketten dolayı san kart gördü. Bundan sonra 
daha da gerginleşen karşı’aşmada sırasıyla Remzi, Veysel ve Turgut’ta san kart 
gördüler.

Gemlikspor’un sürekli ataklan karşısında zor durumda kalan Başakspor, an 
cak 36. dakikada Emin’in golüne mani olamadı. Karşılaşmanın ilk yansıda bu 
sukorla sona erdi.

ikinci yanda da her iki takanda süratli başladı. Atak oyununu sürdüren Ba 
şakspor Gemlikspor kalesinde tehlikeli anlar yaşattı. Maçın 75. dakikasında 
Gemlikspor’lu Turgut’un iyjakaüadı ğöl girişini sahanın bozukluğu nedeniyle so 
nusçuz kaldı.

Daha sonra gergin bir havaya giren karşılaşmada Gemlikspordan 2 ve Ba 
şakspor’dan 1 kişi kırmızı kart görerek saha dışı kaldılar. 77. dakikada verilen 
penaltıyı Başakspor’lu Engin dışarıya atınca, karşılaşmada Gemlikspor’un 1—-0 
galibiyetiyle son buldu.

Metin Burhan (xx), Sabri Buga (xx) ve Salih Türktunç (xxx)’un hakemlik 
görenlerinde bulunduğu kabalaşmaya takımlar sahaya şu kadrolarıyla çıktı.

GEMLİKSPOR : (Bülent (xcx), Emin (xxxx), Celal (xxx), Metin (xx), Vey 
sel (xxxx), Mustafa (xxx), Durmuş (xxx), Özkan (xxx), irfan (xxx), Mah 
mut (xxx), Canip (xxxx), Turgut (xxx).

BAŞAKSPOR : Haşan fxx), Cemil (xx), İsmail (xx), Mehmet (xx), Sera 
fettin (xx), Remzi (xxx), Engin (xx), Erdoğan (xx), Ahmet (xx), Mustafa 
(xx), Necati (xx).

Gayrimenkulün Açık Artırma İlâm 
Gemlik îcra Memurluğundan

Dosya No. 1984/161 T.

İLÂN
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No. : 1984/22 Sataş

Mustafa Üstün ile diğer mirasçıların hissedarı bulundukları ve Gemlik Sulh 
Hukuk Mahkemesinin 28.5.1984 tarih 1984-17 esas 1984-208 karar sayılı ilamı ile 
satılmasına karar verilen Gemlik Orhan ye Mahallesi Maltepe Mevkiinde kain 
7 pafta, 10 ada, 1 parsel sayılı 42.29 m2 miktarında ve halen arsa durumunda 
olan taşmmazm 1.000.000. lira muammen bedel ile açık artırılmaya çıkarılmış 
18.2.1985 günü yapılan açık artırılmasında 7J320.000.- lira bedelle ihale edilmiş 
alıcıya verilen süreye rağmen ihale bedeli yatırılmadığından alt • peylisine teklifte 
bulunulmuş bu dahî almaktan imlâna ettiğinden iş bu taşmmazm Han tarihinden 
itibaren 7 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır.

Açık artırma 24.4.1985 Çarşamba günü saat 10.00 dan 10.15 e kadar Gemlik 
Sulh Hukuk Mahkemesi kaleminde yapılarağından isteklilerin taşınmazın .muam
men bedelin %10 nisbetinde pey akçeleri ile birlikte müracaatları bu günde1 ta
şınmazın en çok artırana ihale olunacağ ı satış peşin para ile olup istendiğinde 
ve uygun görüldüğünde alıcıya süre verilebileceği şartnamenin ilan tarihinden 
itibaren herkese açık bulundurulduğu ihaleye iştirak edenlerin şartnameyi okumuş 
lüzumlu bilgiyi almış ve bunları aynen kabul etmiş sayılacakları terra, tellaliye, 
damga resmi ve satış bedeli üzerinden °/olO Katma Değer Vergisinin alıcıya 
ait olmak üzere keyfiyet ilan olunur.

Kongre Duyurusu
Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 

1 Mayıs 1985 Çarşamba günü saat 17.00 de Oku 
lumuz salonunda toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 
8 Mayıs 1985 Çarşamba günü aynı yer ve saatte 
yapılacaktır.

Gemlik Ortaokulu ve öğrencilerini 
Koruma Der. Yön. Kurulu

G ü N DE M :
1. Açılış, yoklama
2. Saygı duruşu
3. Yönetim ve denetleme kurulu çalışma rapor 

iannm okunması 1
4. Raporlar üzerinde görüşme ve raporların ak 

(anması
5. Yem yönetim ve denetleme kurulların seçimi
6. Dilek ve temenniler, kapanış.

Taksiler
Ay Sonuna Kadar 
maları bildirildi. İlçemizde 
taksi olarak çalışan 40 o- 
to yine geçtiğimiz hafta 
Belediye’ye başvurarak fl- 
at belirlenmesini istediler. 
Belediye Encümeni taksi
metrelerin 3oo lira İle a- 
çılmssına ve her kilomet
re 15o Hra yazmasına ka
rar verdi. İlçedeki taksile
re konacak olaktıcnlk, fl- 
at göstörgeli taksimetrele
rin ayarlanmasından sonra 
ay sonunda tüm araçların 
taksimetre İle çalışmaya 
başlıyacağı öğrenildi.

MÜJDE MÜJDE

DENİZ ÇEYİZ
Gemllk'lilerden gördüğü büyük İlgi üzerine ikinci mağazasını 

hizmete açtığını müjdeler.

* Havlu * Bornoz * Nevresim Çeşitleri * Sabahlıklar 
* Gecelikler * Küpürlü Karyola Takımları ve

Çarşaf Çeşitleri İle Hizmetinizdeyiz.

Adres ; Yani Çarjı Olrlfl No. 12 (Kuyumcu Mutmanlar Karşısı GEMLİK
Şube s Bolıkpazarı Mh. 1 Nolu Cad. GEMLİK

Satılmasına karar verilen gayrimenkuliin cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu sicilinin 16.6.1977 tarih ve pafta 15 sahife 4/358 parsel 270 de 

kayıth Gemlik Kurşunlu köyü Çiftlik mevkiinde kain 558 metre kare miktarlı 
zeytiıüik üzerine inşa edilen meskenlerden 8/250 arsa payh ve bilirkişi taraf m 
dan 4.000.000 Türk lirasına kıymet taktir edi'en 5. nci kattaki B. Blok bağnn 
sız bölüm fl2) nolu mesken açık artırma suretiyle satışa çıkarıînuştır.

Satış Şartlan :

1— Satış 29.5.1985 Çai'şanıba günü saat 9.40 dan 10.00e kadar Gemlik İcra 
dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıy 
metin 0/0 75 ni ve rüçhanh alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış 
masraflarım geçmek şartı île ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 10.6.1985 Pazartesi günü aynı 
yerde ve aynı saatte de ikinci artırmaya çıkardacaktır. Bu artırmada da rüçhan 
h alacakhlann alacağını vö satış masraflanıu geçmesi şartiyle en çok artırana 
ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin 0/« 10 u nisbetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankama teminat mektubunu verme 
leri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üze 
re mehil verilebilir. Dellâliye resmi ihale pulu tapu harç ve masrafları alıcı 
ya aittir. Birikmiş vergiler satış bedellinden ödenir.

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

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflâs 
Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasmdaki farktan 
ve */# 10 fa’zden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet katana 
dan kendilerinden tahsil edilecektir.

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

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve miinderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi a’nıak isteyenlerin 1984/161 T. saydı dosya numara 
siy'e memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(İc. İf. K. 126)
(+) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sa 

tüpleri de dahildir.
İcra Memura

COMMODORE 64 BİLGİSAYAR
1— EĞİTİMDE COMMODORE 64
2— İŞİNİZDE COMMODORE 64
3— EVDE COMMODORE 64

BİLGİSAYAR ÇAĞINI COMMODORE 64’LE YAŞAYINIZ.

Yetkili Satıcısı
MÜH. ve TİC.

Elk. Müh. BEDRİ AKBAL
Kayhan Mah. 2 Nala Cad. 3/A Tlf : >1*7 GEMLİK



SORUMLU MÜDÜR VT SAHİBİ gemLik
Yönetim Yeri î İstiklâl Cad. Gürçay Han 

Kat 3 Tlf : 1797 — GEMIİK

KADRİ GÜLER

J KÖRFEZ
Dizgi ve Ba«kı ;

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii

GEMLİK KÖRFEZ 16 NİSAN K»5 BAYI*

Arştan Otomotiv ve
Sanayii A.$

*
YAĞLARI PIRELLI LASTİKLERİ

* *
*
*

Murat 131 * Murat Serçe * Murat Kartal 
* Murat Doğan * Fiat Traktörleri

* Java Motorbisikletleri
* PUCH Motorbisikletleri Satışlarında

Vadeli Ödeme Kolaylığı İle

Gemliklilere Hizmet Getirmekle Kıvançlıdır
* İSTİKLAL CADDESİ NO. 79 TLF :4585 GEMLİK

CEYLAN VİDEO
ULUSAL VİDEO GEMLİK

*
*

TİYATROLAR

YERLİ FİLMLER 'V TÜRKÇE DUBLAJ YABANCI FİLMLBR

GİZLİ DUYGULAR Kürde Ar W KAYIP İMPARATORLUK Melenin Vinoz'
KARANFİLLİ NACİYE H. Avsar - T. Bulut BARUT GİBİ Mlebeel Sopkhv - Valerle Blake
YAVRULARIM H. Koçyiğit - 0. Tekindbr MANKENLER Lorl Slnger - Erin Gray
ÖMRÜMÜN TEK GECESİ H. Avsar - K. Kalay “----- ■----- SAVAŞ ÇILGINLIĞI Jonathan Bllıe - Karla Lease
YANGIN ' A. Tu*be - C. Gürzep ıı~s POLİS OKULU Stere Gnttenberg - Kim Cattrall
BATAK V. Vural - Ş. Dilen İfT TUAREĞ Mark Harman
SEVDALANDIM 1. Tatlıeea - S. Güvenlrgll

irLe TEHLİKELİ İLİŞKİLER R. Dreyfuss - M. Dillen
ORTADİREK ŞABAN K. Sanal - B. öztan T AYRI ODALAR Alaın Delen
ALEV ALEV T. Akan • G. Bublkoglu BİR ZAMANLAR AMERİKA Sergıo Leone - Robert D. Mire
BİR SEVGİ İSTİYORUM C. Ünal • T. Soray BEYAZ ALEV R. Gınty . y. Wıllıamson

#

*
BEYOĞLU BEYOĞLU 
ELVEDA ÇARLÎ 
HÜSNÜ KURUNTU 
MİNTİ MİNTİ 
AŞK DEDİĞİN NEDİR Kİ*

I. ve II. Bölüm
Nejat Uygur - S. Ferda*
G. özcan - Q. Ülkü
Nejat Uygar
H. Çemen - V, Onat

MÜZİKALLER
ÇOCUK ÇİZGİ FİLMLERİ 
VB YABANCI MÜZİK 
PROGRAMLARI

ÖNEMLİ DUYURU 
VHS SİSTEM VİDEO KASETLERİMİZ GELMİŞTİR. SAYIN VHS SAHİPLERİNE DUYURULUR.

CEYLAN VİDEO KADİR CEYLAN TLF : 2841 — GEMLİK
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KÖRFEZ

KURULUŞ : 16 HAZtKAK 197B

Vergi Rehortmenleri 
Belli Oldu
1. Süreyye Bulca Zeytin Tüccarı 8.347.242.-
2. Ahmet Yılmaz Akaryakıt Bayii 7.765.605.-
3. Ali Rıza Gündü Elk. Ev Al. Bayii 7.758.389.-

İlçemizde en çok ver
gi ödeyen mükelleflerin 

/ adlan açıklandı.
Valilik lasın Büro

sunca yapılan açıklama
da Bursa ve İlçelerinde 
en büyük vergi ödeyen 
mükellefler açıklanırken 
Gemlik’te de 1984 yılında 
en yüksek vergiyi Süreyya 
Buka’nın ödediği açık
landı. Ankara’da Mar
mara Birlik Zeytin Koo
peratifinin başbayiliğlnl 
yapan Süreyya Buka’nın

Iısaı İşleri Müdürünün Yolsuzluğu Ilı Tutuklu Olan

Belediye Muhasipleri 
Serbest Bırakıldı

Gemlik Belediyesinde 
İç İşleri Bakanlığı müfet
tişlerince ortaya çıkarılan 
yolsuzluk üzerine tutuklu 
bulunan üç belediye mu- 

f temedi mahkemece serbest 
bırakıldı.

Belediye Hesap İşleri 
Müdürü Şevket özenli, 
1981 tarihinden İtibaren 
çeşitli defalar evraklarda 
yaptığı değişiklerle, 6 
milyon liraya yakın para
yı zimmetine geçirmiş, o- 
lay müfettişlerin yaptığı 
incelemede ortaya çıktık
tan sonra Şevket özenil 
İle birlikte belediye mute
medi Haşan Gedik, Nec
det Kınay ve eski mutemet

11. Gemlik Festivali
5-6 Temmuz'da Yapılacak

11. Gemlik Festiva
linin 5-6 Temmuz günle
ri yapılmazı kararlaştırıldı.

lige Kaymakamı Meh
met Güler Başkanlığında 
toplanan Festival Komite- 
al 1986 yılında yapılacak 

; festivalin geçmiş yıllardan 
deha İçerikli olması İçin 
etkin bir çelişme yapılma
sını kere deştirdi. Görevli
ler arşemde oluşturuldu 
komiteler çelişmelerine 
beşlediler.

vergisi 8 milyon 347 bin 
242 Ura.

Süreyya Bulca'yı Pet
rol Ofis Bayii Ahmet Yıl
maz 7.765.605 lira İle İz
lerken, bu yılın sürpriz 
adı Elektrikli Ev Gereçle
ri satıcısı Ali Rıza Gündü 
7 758.389 Ura vergi beya
nında bulundu. Ali Rıza 
GOndü’yü, Tevfik Solak- 
subaşı 7.612.988 Ura İle, 
daha sonra İse Salih A- 
kovahgll 7 milyon 142 bin 
091 Ura İle izliyor.

Farls Ayan hakkında mah
kemece tutuklanma kararı 
çıkmıştı, ancak Şevket ö- 
zenli olaydan önce firar et
mişti. Üç mutemet çıkarıl
dığı mahkemece tutuklan
mış ve cezaevine gönde
rilmişti

Geçtiğimiz hafta ya
pılan yargılamada Bele
diye Mutemetleri Haşan 
Gedik, Necdet Kınay, Fa
rls Ayan mahkemece ser
best bırakıldılar. Duruş
malar tutuksuz olarak de
vam edecek.

Borusan’da İş Kazasında 
Bir İşçi Öldü

Geçtiğimi» hafta i- 
çlnde Boruaan Gemlik 
Bora Fabrikasında mey
dana gelen iş kasasında 
Mehmet Atalay (32) adın 
deki nişanlı genç öldü. 
Çarşamba sabahı asat 7.ee 
de meydana galen khnada 
aapan işçisi olarak görev 
yapan ve yakında evle
necek olan Mehmet Ata 
ley'm • zerine latif edilen 
edilen borular devrildi. 
Borular altında kalan 
genç işçi başından aldığı 
yaralarla olay yarinde 
öldü

1984 yılında on yüksek vergi beyanında bulunan 
işadamları şunlar:

1. Süreyya Bulca Zeytin Tüccan 8.347.242
2. Ahmet Yılmaz Akaryakıt Bayii 7.765.605
3. Ali Rıza Gündü Elk, Ev, Al, Bayii 7.758.389
4. Tevfik Solaksubaşı Las, Bayii Yağh, 7.612.988
5. Salih Akovalıgil Diabas İş.
6. Ali Seven inş. Müteah.
7. Haluk Altan İnş. Malz. Satıcısı
8. Cemal Sürmene inş, Mütea,
9. Kemal üühç Zeytin Tüccarı

10. Cemal Öner Zeylin Tüccarı
11. F. Belkız Tunca Akaryakıt Bayii
12. AH Koral Zeytin,1 Tüccan
13. Güven Ünlü Kimya Mad, Tic,
14. İsmail Arsian İnş, Mal, Satışı
15. İbrahim Üre Elk, Ev Al,
16. Hüseyin Avcı Müteahhit
17. Mehmet Avcı
18. Naciye' Kafoğlu Yağ Sab, San,
19. Aftan Kafoğlu Yağ Sab, San,
20. Ali Osman Kaya Taş Kum Tic, 
21. Tun)ç Dalkılıç. Akaryakıt Bayii 
22. Sinan, Akman inş, Malz, Satışı 
23. Süer Akman İnş, Malz, Satışı 
23. Esat Coşkun Ev Aletleri Tic, 
25. Osman, Kostak Zeytin Ticareti

İlköğretim Ortaokul’dan 
Fen Lisesi Birinci 
Basamak Sınavlarını 
9 Öğrenci Kazandı

Fon Lireti birinci 
basamak sınavları sonuç 
ları açıklandı. İlçemiz İlk 
öğretim Ortaokulundan 
9 öğrenci Türkiye çapın 
da İlk elemelerde başarı 
■ağladılar.

D. S. 4 te

Halkejjitim Biçki-Dikiş 
Sergileri Açılış Günleri 
Belli Oldu

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğüne 
bağlı olarak çelişmelerini 
sArdAren Gezici Köy Halk

D. S. 4 te

,7-142.091 
7.113.160 
7.031.041 
6.849.650 
6.419.969 
5.811.632 
5.739.498 
3.582.061 
3.579.069 
3.257.471 
2.799.531 
2.773.984 
2.768.260 
2.697J27 
2.561.979 
2.504.770 
2.307.621 
2.205.566 
2.157.853 
2.075.330 
2.046.917

Nacaklıda Boru Patladı

Bir 8ün Susuz Kaldık
İçme suyumuzun gel* 

dlğl Heydarlye Köyündeki 
Nacaklı Boru hattında

D. S. 4 te

Kordona 50 Adet
Çöp Kutusu Takıldı

Havaların ıtınmasıy. 
la kordon boyunda ge
zilerde başladı. Ancak 
kirliliğin de artman üze
rine belediye SB adet çöp 
kutucu ısmarladı.

D. S. 4 te

Mal Müdürlüğüne
Hazım Alay Atandı

Uzun bir süredir ve
kilde yönetilmek elan ll-

D. S. 4 te

“EGEMENLİK, KAYITSIZ KOfULSUZ 
MİLLETİNDİR”

K. Atatürk

Ulusal Egemenlik ve Çocuk

Bayramının

65. Yıldönümü Kutlanıyor

Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramının 65. yıl 
dönümO, bugln b G t A n 
Yurtta, Kıbrıs Federe Türk 
Devletinde ve dış temsil
ciliklerimizde törenlerle 
kutlanıyor.

Ulu Önder Mustafa 
Kemal AtatOrk’An Ulusal 
Egemenliği ilen edişinin 
ve bu günü Türk çocuk
larına Bayram olarak ar
mağan edişinin 65. yıl- 
dönümü İlçemizde do kat
lanıyor.

Sabah saat 8.00 de 
Atatürk anıtına çelenk 
koyup, eaygı duruşunda 
bulunulduktan sonra, İs
tiklâl Marşı söylendi. Saat 
8.30 da Kaymakamlıkta 
Belediye Başkanlığında ve 
Garnizon Komutanlığında 
gön nedeniyle temsili Ksy- 
msksm. Belediye Bsşkenı 
ve Garnizon Komutanı ol
dular. Daha sonra halkın 
ve çocukların bayramları
nı kutladılar. Kaymakam 
Mehmet Güler, günün an
lamını belirten kıse bir 
konuşma yaptıktan sonra 
İlçe MIHI Eğitim Müdürü 
Selçuk Sarendöl'An ko
nulmasını okullardan bi
rer öğrencinin şiir okuma
sı İzledi. Geçit töreninde 
Atatürk İlkokulu vo Na
mık Kemal İlkokulu öğ
rencileri T.B.M.M. açılışı

nı ve Kurtuluş Baragua 
sembol eden tsblolar yan • 
tiler.

Bayram peçh törenfy- 
le son bulda.

Hükümlüler
Çocuklarıyla 

Bugün 

Kucaklaşacaklar

Bugün 23 Nisan 19B5 
Bugün bütün çocuMum 
ssvinçli günü. Bugün ço
cuk Bayramı. Bugün hl 
kümlü ve tutuklu baba- 
Issın annelerin g*»t 
çoklu anne ve babalanıp» 
la koeaklaşabileeaUer.

Adalet >akanb|iDea 
tim Savcılıklara gönde 
silen bir genelge İle U- 
lusal Egemenlik ve Çe- 
bayramı nedeniyle Kapa» 
h cesa evlerinde bulunan 
tutuklu ve hükümlüler 
aileleriyle kötek kuşağa 
yan yana görüşmelerine 
izin verildi Bakanlık ba
cın görevlilerinin be gö 
rlşmelerl iainlenmecine 
de izin verdi Bugün ilçe 
aciz cezaevinde tutuklu 
ye hükümlülerle aileleri 
görüştürülecek.
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Av AH AKSOY

23 Nisan Yazısı
Son yıllarda tarihe daha bir merak sardım Er 

meniler’in başımıza açtığı yeni sorunlar, beni, (Os 
manlı’ınn çokuluslu yapısı neydi ?) konusuna gö 
türdü. Konuyla ilgili ne bulduysam okudum.

Kimi konular solcu tarihçilerimiz n belki 
işine gelmez diye düşünüp, sağcı tarihçilerin ne 
yazdıklarını özellikle okudum. Ne kadar Milliyetçi, 
muhafazakâr tarihçi varsa hepsini... Okuduklarıma 
Abdülhamit’in hatıraları da dahildir.

Gördüğüm : Osmanh’da “gayrimüslim” chnak 
âdeta bir tür ayrıcalık. Devlet “kafir ku'ları” ğa 
yet hoşgörülü. Her konuda “azınlıklar” tam bir 
serbestlik içindeler. Devletin karşılaştığı savaşlar 
‘•din uğruna” olmakla, içeride devlete boyuncğmiş 
kafirler askere alınmazlar. Müsiümün nüfus ifcîyüz 
yıl boyunca cephelerde kırılırken Rumlar, Yahudi 
ler ve Ermeniler “ticaretlerine” devam ederler. Tek 
külfetleri, biraz fazlaca ödedikleri “haraç vergisi” 
dir ki, bu da canlarına minnet...

OsmanlI'nın asli unsuru dan “Türk ulusu” Ye 
men, Balkan, Kafkas ve GaHçya’da kırılırken, azın 

ı Irklar, Batılı “yabancı sermayenin” işbirlikçili olır.
Yoksul ve namuslu Türk halkı cephelerde kalan ço 
cılklarına ağıtlar yakar, salgın hastalı 
larla ve doğa koşularıyla uğraşırken Ana 
do unun kıyı kentlerinde azmhk nüfusu hızla ar 
tar... Zengin gösterişli ve “Frenkvaıi ’ bir yaşam 
başlar... * # ❖

Yaşanan tarihsel süreçte Türkler “mülk” sahibi 
olamıyor. “Tacir” olamıyor, “birey” olamıyor ve 
padişahın karşsına çıkıp “hürriyet” isteycmiyor...

Kim istiyor hürriyeti ve meşrutiyeti ?
Kapitalist Avrupa’ma yaşam düzenindeki “sonuç 

lan” bize aktarmak isteyen aydınlar. Yani Mithat 
Paşa, Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Tevfik File 
ret vesaire...

Ve bir de Osmanlı devletine karşı “hukuksal gü 
vence” isteyen! azınlıklar... 1876’da Birinci Meşu'i 
yet’in ilânına Türkler den çok Rumlar, Ermeniler 
ve Yahudiler sevinir. Meşrutiyet meclisinden çıkan 
ses, azmlık milletvekili  erir in etk’nliğî. nede 
njyle, hiç de Türk ve müsiüman bir ülkenin mec 
tisine yakışmıyor. Ertesi yıl patlayan “93 harbi”, 
Abdülhamit’in beklediği fırsatı yaratır: Meclisi ka 
patır...I * $ *

Osmanlı Anadolu’sunda azınlıkların dış müttefik 
ki emperyalist Batı’dır. Geçen zaman, günümüze 
de pek yaygın olan sözcüklerle söylersek, “dş düş 
manla” ülke içindeki “iç düşmanı” aynı amaçta 
birleştirir : Anadolu’ya, sömürücü Batı’mn çıkarla 

। n doğrultusunra bir işlev kazandırmak.
Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Sevr 

Antlaşması, bu işleve uygundur. Doğada bir Erme 
ııistan devleti. Karadeniz kıyılarında Rum Pontus 
devleti. Batı Anadolu, İngiltere’nin “himayelerinde;’ 
Yunanistan’a sunulur. Franpızlar ve ita'yanlar nü 

i fos bölgeleri edinirler.
Ulusal Kurtu'uş Savaşı’mız, Anadolu’yu, emperya 

lizmin bu hesaplarından kurtarmak kavgasıdır. Ta 
rihsel akışın kaçınılmaz koşulu, Anadolu’yu, dış 
düşmanla birlikte azınlıklardan da arındırmaktır.

Cumhuriyet Türkiye’si Ulusal devlettir. Anadolu’ 
da “azınlıklar” pek az kalır. 1940’lardaki Varlık 
Vergisi”, ekonomik güçlerini engeller. Rumlar 
Yunanistan’a, Yahudi'ler İsrail’e göçer.

♦ * ♦
Atatürk ve onu izleyen İnönü’nün dönemlerinde 

Türkiye kapitalizmi yeterince gelişemez. Gelişmesin 
den,—kimi çağrışımlar nedeniyle—, adeta ürkütür..

1950’den sonraki yıllarda olur, ne olursa... Kul 
la nacağı m deyimi lütfen hoşgörünüz, zira böyle da 
ha güzel anlatacağım galiba : Bu kez oluşan ser 
maye birikimi sonucu, ortaya bizim Rumlar (!), 
bizim Ermeniler (!) ve bizim Yahudiler (!) çıkar...

Emperyalizmin bu yeni müttefiklerine solcular 
“işbirlikçi burjuvazi” derler...

Günümüz Türkiye’sinde sorun şudur j Geçmişte 
azınlıkları kullanarak OsmanlI’ya zarar veren em 
peryalizm, şimdi bizim azınlıkları (!) kulknınca 
Türk ulusuna yararîlı mı olacak?

işte size bir soru, Gemlik’ti çocuklar. Hepinizin 
bayranu kutlu olsun,

S.S. Takar Mensupları Gemlik Yapı 
Kooperatifi Başkanlığımdan

Kooperatifimizin 1984 yılma ait olağan genel 
de Hamidiye mahallesi Gazhane caddesi 32/B irtî 
bat bürosundaki adreste yapılacaktır.
kural toplantısı 12. 5. 1985 Pazar günü saat 15.00

1. nci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde 
2. nci toplantı 19.5.1985 günü ayni yerde, aynı sa 
atte yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:

1. Açılış
2. Genel kurul başkanlık divam seçim}
3. Divana, genel kurul tutanaklarının imzalanma 

sı hususunda yetki verilmesi
4. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
5. Denetim kurulu raporunun okunması
6. Raporların müzakeresi
7. Bilanço ve fiat farkı hesapların n okunması, 

müzakeresi ve kabulü
8. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibrası
9. 1985 yılı bütçesinin! müzakere ve kabulü

10. Kooperatifin tasfiyesine karar verilmesi
11. Tasfiye kurulunun teşkili
12. Dilek ve temenniler
13. Kapanış.

Küçük Kumla Spor Kulübü 
Derneği Bşk.lığından

Derneğimizin yıllık genel kurul toplantısı 14.5.985 
günü saat 21.00 de dernek lokalinde yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

YÖNETİM KURUULU
GÜNDEM:

1. Açılış >. t
2. Genel kurul başkanlık divam seçim}
3. Yönetim kurulu faaliyet Taponunun okunması
4. Denetim-kurulu raporunun^,-okunması. .ı 
5-Raporiarm müzakeresi
6. Yönetim kurulu üyeleri ile ^denetçilerin ibrası
7. Yeni yönetim ve -denetim kurullarının seçimi
8. Dilek, temenniler ve kapanış. 7 < ş

Kanserden Korkma
Geç3 Kalmaktan Kork

2 SAATTE PARMAĞINIZDAN VERECEĞİNİZ 
KANLA : *

1. VÜCUDUNUZUN HERHANGİ BÎR BÖLGE 
SİNDE KANSERLİ DOKU (HABİS UR, HABİS 
TÜMÖR)

2. GÖĞÜS KANSERİ
3. KARACİĞER KANSERİ, KARACİĞER 

SİROZU
4. HEPOUT
5. AKCİĞER KANSERİ
6. TESTİS KANSERİ
7. KALIN BARSAK KANSERİ
8. DOĞACAK OLAN ÇOCUĞUNUZUN BEYİN 

SAKATLIKLARININ TESBİTİNÎ YAPTIRABİLİR 
SİNİZ.

Müracaat : 1
DR. ALİ ÖZGÜR

Demirsubaşı Mh. 1 Nolu Cd. Bekar Yok. Nö 2
Tlf : 4145 GEMLİK

Gazeteniz Gemlik Körfezi

Okuyunuz, Okutunuz, Abone Olunuz.

İLÂN

Gemlik Belediye Bşk.lığından

1, İlçemiz Kordon toyuna ocak taşı ile dolgu ve 
dalga kıran için taş dolgu 2886 sayılı yasanın 81 
nci maddesi hükümleri içinde emanet komisyonun 
marifeti ile genel teknik şartname gereğince yaptı 
nlacaktır.

2. işin keşif bedeli 5957.100-. TL. olup geçiri 
teminatı 178.713-. TL. dir.

3. ihale 30.4.1985 Salı günü scat 14.00 de Ee’e 
diye Başkanlığı odasında yapılacaktır.

4. İbateye girmek isteyenlerin bîr gün evvelin 
den yapı tesis onaran işleri ihalesine katılma yö 
netmeıdiğindeki hüküm’er içersinde ibraz edecekle 
ri belgelerin ibrazı Fe yeter’ilik belgeleri 
almaları mecburidir.

5. Bu işe ait keşif ve şartnameler Belediyemiz Fen 
işlerinde görülebilir.

6. İştirakçi'erin Ticaret Odası belgesi, araç gereç 
bildirgesi ve mali durum bildirgesi ile bu işe ajt 
müteahhit ik karnesini ibraz etmeleri şarttır.

7. Posta ile yapılacak müracaatlardaki gecikme 
Jer dikkate alınmaz.

(Basm)

İLÂN
Gemlik Belediye Bşk.lığından

1) Belediyemizde münhal bulunan 13. ncü dere 
cede üç adet itfaiye şoförü memur kadrosuna,

2) 10. ncu derecede münhal bulunan bir adet i 
mar inşaat teknisyeni alınacaktır.

İmtihan 29.4.1985 tarihinde saat 9.00 da Gemlik
Belediyesinde yapılacaktır;

İsteklilerde Aranılan Vasıflar :
a) Askerliğini yapmış olmak,
b) imtihan günü 35 yaşını geçmemiş olmak
c) En az İlkokul mezunu olmak (itfaiye şoförle 

ri için)
d) Ağır vasıta ehliyetine haiz olmak
e) imar İnşaat Teknisyeni Yapı Sanat Okulu ve 

ya Teknik Resim Bölümü mezunu olmak.
(Basm)

İLÂN
Gemlik Belediye Bşk.lığından

1. ilçemiz sahilinde iskele ile Kayıkhane arası 
rıiıtım gezinti yerinin 2886 sayıh yasanm 81. nci 
maddesi hükümleri içinde emanet komisyonu nıari 
feti ile genel teknik şartname gereğince yaptıria 
çaktır.

2. İşin: l.ci keşif bedeli 9.991.663.47 TL. olup 
geçici teminatı 299.749.90. TL. dir

3. İhale 30.4.1985 Sah günü saat 16.00 da Bele 
diye Başkanlığı odasında yapılacaktır.

4. ihaleye girmek isteyenlerin bir gün evvelin 
den yapı tesis onaran işleri ihalesine katılma yö 
netmeriliğindeki hükümler içersinde ibraz edecekle 
ri belgelerin ibrazı île yeterlilik belgeleri 
almaları mecburidir.

Bu işe ait keşif ve şartnameler Belediyemiz Fen 
işlerinde görülebilir;

6. İştiıakçiZerin Ticaret Odası belgesi, araç gereç 
bildirgeâ-ive mali durum bildirgesi ile bu işe ajt 
müteahhitlik karnesini ibraz etmeleri şarttır.

7. Posta ile yapılacak müracaatlardaki gecikme 
Jer dikkate alınmaz.

I
• ŞİRKET KURMA
• MUHASEBE REVİZYON, 

MUHASEBE ORGANİZASYONU
• VERGİ İHTİLAFLARI
• SİGORTA ”
• İŞ HUKUKU ”
• FtZİBİLİK RAPORLARI
• HER TÜRLÜ MALİ. DANIŞMANLIK

HİZMETLERİ

£

Yön Mali Müşavirlik
HAŞAN ÖZTÜRK
Tlf :‘18090 İNTAM 99 BURSA
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■
Türkiye tarihinde her alında kalkın 

mayı amaçlayan iki önemli olgu var. Bi 
ri. 23 Nisan 192'J'de Atatürk tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılma 
sı; öbürü de Atatürk’ün silah arkadaşı İs 
met İnönü'nün 17 Nisan 1940 tarihinde 
Büyük Millet Meclisi’nden çıkarılan tir 
yasajü Köy Enstitülerinin kurulmasında
öncülük etmesi. Bu iki olayın da 
sanda buluşmaları.

Birinci Dünya Savaş-arı'nın, yakıcı 
cıkhğında ısınan dünya, soğumadan;

nün yaşamı da değişecekti. Bu toptan 
ct.erherlik için ilköğretim Genel Müdürü 
ilıkkı Tonguç şöyle diyecektir. “Enstitü 
ni-zde hiç bir çiçek meraklısı yok galiba 
k skoca okulda meraklı bîri çıkıp beş 
saksı çiçek yetiştiremedi mi?”

Etrafınızdaki çorak köylerde bile bu 
işin meraklıları var. Köy dedi tezekti du 
vr.rîann arasına konmuş fesleğenin, ka

sı 
bu

kez de İkinci Dünya Savaşı’mn sıcaklığı 
im giriyordu. İşte böyle bir sıcak ortam 
İs; bütün dünyada yankı uyandıracak o 
lan bir olay başlıyordu, Türkiye’de; KÖY 
ENSTITVLERÎ olaya. Bu kutsal girişimin 
kurmayları da. MİLLÎ EĞİTİM BAKANI 
HAŞAN ALÎ YÜCEL; İlköğretim Gene’ 
Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’tu.

Devlet Başkam İsmet İnönü’nün gös 
'yydiği yel ulusal kültürümüzün büyük 
joyut’ara varması doğrultusundaydı. 
Foko'mazlan olur yaparak, yokluklarla 
lavaşı arak Türk çocuğu okuyacaktı; KÖY 
ENSTİTÜLERÎ’nde.

Bu bir seferberlikti. Önce köyden gelen 
jccuklır eğit ilecek, öğretilecek; enst'.tjle 
rin uygulama alanlarında her çeşit bece 
riler kazandıracak, kazandırılan bu keçe 
riler'e beş yıllık eğitim öğretimden son 
ra da köylerden almanlar köylere öğret 
men olarak atanacaktı. Boylere Türkiye’ 
de bir ön atilim da başlatılnrş olacaktı 
Bu atbnnla Türkiye’nin Türk köylüsü;

rsnfili, küpe çiçeği saksılarıyla 
ra sarılan asmaların dibindeki 
Tan görmediniz mi?

“Tüm büyük halk eğitkenleri

çardakla
sarmaşık

gibi Ton
guç’ta da sonsuz bir doğa sevgisi var. 
Enstitü önlerinde, bahçelerde çiçekler aç 
sın, asmalar yeşersin istiyor.”

Köy Enstitülerindeki tüm kadroların 
baş amacı, Köy ı Enstitüleriyle tüm yur 
dun kaikmmasına yönelikti. Tarlada mey 
ve bahçesinde yapı alanlarında ustaların 
önderliğinde, yetişmiş ustalar çalışırdı. 
Devlet bütçesine yük olmadan kendi ya 
pılarmı kendileri yapıyor, bununla da 
övünüyorlardı. Mala bir elde tuğla bir 
elde taş bir elde. Çekiç, bir elde, çekül 
bir ei je Adem ustaya ustalıldanni gös 
teriyoriardı. Adem Enstitülerin yapımın
da yapıların boylanmasında çok 
olan bir yapı ustasıydı. Ve yapı 
ustalarla birlikte marşlar yanık 
ler kıvrak havalar çalarak gidilir

emeği 
yerine 
türkü 
di.

Bu satırları okuyanlar ! Siz yaşadınız 
mı bunları. Ben yaşadım. Daha da yaşı 
yorum. Bir KÖY ENSTİTÜLÜ olarak ?

VOLEYBOLDA : KIZ MESLEK LİSESİ i 9 - TİCARET LİSESİ ? O 
GEMLİK LİSESİ : 3 - TİCARET LİSESİ L O

BASKETBOLDA t TİCARET LİSESİ : 88 - ENDÜSTRİ M. LİSESİ ı S4 

Gençlik Yılı 
Karşılaşmaları 
D e v a mE diyor

Gemlik’te bir süre önce başlayan “Gençlik Yılı” karşılaşmalarına devam 
edildi.

Gemlik Endüstri Meslek Lisesi salonunda yapılan voleybol karşılaşmalarında 
Gem ik Lisesi ve Kız Meslek Lisesi yenilgi almadılar. Kız Meslek Lisesinin başa 
ıSlı İkilisi Nuray ve Biray’ın şahsî gayretleri takımlarının aldığı galibiyetlerde I 
Önemli yer-tuttu. Gemlik Lisesi’nin güçlü kadrosuyla katıldığı karşılaşmalarda 
başan'ı takımlar araşma girdi. Yapdan karşılaşmaları büyük bir seyirci kitlesi 
izledi. Gemlik lisesi’nin son karşılaşmasında ise rakibi imam Hatip Lisesi saha 
dan çekilince hükmen galip geldi.

Hakemler Yalçm Siper (xxx), Halil Yalçmöz xxx).
KIZ MESLEK LİSESİ : Mine (xxx), Seher (xxx), Biray (xxxx), Gülcan I 

(xxx), Nuray (xxxx), İlknur (xx), Emine (xx), Ümran (xx).
TİCARET LİSESİ ; Kezban (xx) Su zan (xx), Güler (xx), Fatma (xx), Mel 

lek (xx), Elif (xx), Serap (xx), Dilek (xx).
Setler : 15—2, 15—6, 15-14

Hakemler : Halil Yalçmöz (xxx), Süleyman Kovandık (xxx).
GEMLİK LİSESİ : Sezai (xxx), Sedat (xxx), Ömer (xx), Mehmet (xxx), Ha 

kan (xxx), Timur (xx), Cem (xx), Emin fxxx), Mehmet (xxx), Ali (xxx), 
Yusuf (xxx).

TİCARET LİSESİ : Göktay (xx), Ömer (xxx), Hüseyin (xxx), Aydm <xxx), 
Recep (xx), Hakan (xx), Murat (xx), Kazım (xx), Yusuf (xx), Ahmet (xx).

Setler : 15—3, 15—10, 15—12

BASKETBOL
Basketbolda ise ilk karşılaşma Gemlik Ticaret Lisesi ile Endüstri Meslek Lise 

si arasında oynandı. Gemlik Lisesi salonunda yapılan karşılaşmada Gemlik Tiea 
ret Lisesi güçsüz rakibi Endüstri Meslek Lisesi’ni 88—34 gibi bir farkla yendi. 
Karşılaşmanın başından sonuna dek atak oynayan Ticaret Lisesi ilk yarıyı 44— 
14 önde kapadı.

Hakemler Yalçm Siper (xxx), Raül Yalçmöz (xxx).
TİCARET LİSESİ : Aydm 28 (xxxx), Rüseyin 24 (xxxx), Kazım (x), Ömer 

24 (xxxx), Göktay 10 (xxx), Hakan 2 (x), Gürol 2 (xx), Murat (x), Rama 
zan (xx), Recep (x).

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ : Engin 4 (xx), Orhan 6 (xx), İsmail (x), Şa 
fak (x), Canter 10 (xx)y Bülent 10 (xx), Hakan (x), Gürkan 4 fx), Turgut (x), 
İsmail (x).

| C0MM0D0RE 64 BİLGİSAYAR |
1— EĞİTİMDE COMMODORE 64
2— İŞİNİZDE COMMODORE 64
3— EVDE COMMODORE 64

BİLGİSAYAR ÇAĞINI COMMODORE 64’LE YAŞAYINIZ.

Yetkili Satıcısı

SSK rm MÜH. ve TİC.

ra 
ffl 
i
I

Gemllk'lilerden gördüğü büyük ilgi üzerine İkinci mağazasını 
hizmete açtığını müjdeler.

*

* Havlu * Bornoz * Nevresim Çeşitleri .* Sabahlıklar 
* Gecelikler * Küpürlü Karyola Takımları ve 

Çarşaf Çeşitleri İle Hizmetinizdeyiz.

Adres : Yeni Çarşı Girişi No. 12 (Kuyumcu Mutmanlar Karşısı GEMLİK
Şube : Balıkpazarı Mh. 1 Nolu Cad. GEMLİKEik Müh BEDRİ AKBALaa53 Kjyfcon Mah. 2 Nclu Cad. 3/A Tlf : 3197 GE MLİK *

♦
* 
♦ 
*

»#»*«**♦**♦*****♦*****#**«***♦**♦

MOBİLYA MEFRUŞAT 
RUŞEN BllMÜŞ

Kalitede Fiatta
Bize Güvenin

Gemlikli Müşterilerimiz
Gelin Mobilyanızı Seçin

Evinize Teslim Edelim
Yolunuz Üzerindeyiz —

* KÛPRO BAŞI

1^1MERKEZ t İVAZPASA ÇARCISI NO 23 TLF : 15731 BURSA SULTANM^nJA

IKIIE : ULUBATLI HAŞAN BULVARI YILMAZLAR

I AF. NO. 53 TLF : 4-2273 < CARA3 ALTI) BURSA

İZMİR YOLU

8
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

OMUR
HAVLU ÇEYİZ MAĞAZASI

Pike — Havlu — Çarşaf 

Hamam Takımı - Bornoz - Plaj Dekoru 

Masa Örtüsü Çeşitleri île 

Gemliklilerin Hizmetine Girdiğim 

Müjdeler

İtiiklll Cad. Gürle ifhanı Zamia Kat No. 27 Gaatlik

8
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gemlik

KÖRFEZ
Dizgi ve Baskı :

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii

Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gürçay Hnn 
Kat 3 Tlf : 1797 — GEMLİK

■m* <B“B"B“B“B“B"B“B“B”B”B"B"B”B”B“B"«
? Arslon Otomotiv ve 5
B8 St

■< Sanayii A.$. <|
YAĞLARI PIRELLI LASTİKLERİ

* Murat 131 * Murat Serçe ♦ Murat Kartal ®
* Murat Doğan * Fiat Traktörleri ı

* Java Motorbisikletleri
* PUCH Motorbisikletleri Satışlarında J

Vadeli Ödeme Kolaylığı İle |

Gemliklilere Hizmet Getirmekle Kıvançlıdır. 1
s İSTİKLAL CADDESİ NO.79TLF:4585 GEMLİK gg 
I I

Fin Lisesi Sınavlarını
öğrenildiğine gire;

Fen Lisesi birinci basa 
msk sınavlarını kaşanan 
öğrenciler fanlar : Ulvi 
Yılman, Yalda Diker, Mu 
rat Şendaldal, Orkan Yıl 
nsaz, Fatma Faraş, Nalan 
Yaşar, Ceyhaa Acar, Kr 
tağrul Aksey, Ayknt Pek 
■ ez

Hacaklı'da Boru Patladı 
Bir Gün Susuz Kaldık

meydana golon patlama 
ennucu bir gön susur 
kaldık.

DOa sabah su boru
sunun patlaması üzerine 
Belediye Bu Ifleımeelnde- 
kl om akibı patlağın oldu* 
|m yare giderek gerekil •* 
narımı yaptı vo bofolmif 
durumda kalan depolara 
öğleden sonra su basıl
mağa baylandı.

Belediye Başkanı Hak
kı Çakır, sıkıntının geçici 
olduğunu vo kısa sürede 
giderildiğini söyledi.

Halkeğitim Biçki-Dikiş Sergileri
Eğitimi Sergilerinin açılış 
tarihleri ballı oldu.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre İlk sargı 26 
Nisan Cuma günü Meci
diye Köyünde ve Armutlu 
Merkezinde ayılacak. Da
ha sonra 29 Nisan Pazar
tesi gönü merkez ilçede 
sçılıy yapılacak- öbür ser
gi ve açılıylar yöyle ola
cak.

2 Mayıs 1985 günü

Katırlı Köyü Atatürk Büs
tü İle biçki dikiş Nakıy 
sergisi açılışı, aynı gön 
saat 16.oo da Adliye Kö
yünde 13 Meyıs 1885 
günü K.Kumla ve Büyük 
Kumla Köylerinde, 14 Ma
yıs 1985 gbnü Cihetli 
Köyünde 17 Meyıs günü 
İse Kurtul Köyünde, cami 
açılıyı İle birlikte biçki, di
kiş-Nakıy yergilerinin açılı
yı yapılaoek.

Kordona 50 Adet
Belediye Bsykauı 

Hakkı Çakır, kordondaki 
elektrik direklerine asıl
ası) olan çöp kutuları 
için junlsrı söyledi.

**• İlçemle turistik bir 
kenttir Bu nedenle temin 
liğe çok dikkat etmek 
gereklidir. Vatandaylana 
geri alanında çöpleri mut 
laka kutulara atmalarını 
latlyorna Temiz bir bol
de yaratmak istiyorsak, 
kurallara uymalıyla" de 
Al.

Mal Müdürlüğüne 
çemlz Mal Müdürlüğüne 
atama yapıldı.

Haşan Aşık taralından 
yönetilmekte olan Gemlik 
Mel Müdürlüğüne, Kırık
kale Mel Müdürü Nezım 
Aley otandı. Bu arada 
Mal Müdürü Vekili Heaan 
Aşık’da İnegöl Mel Mü
dürlüğü Muhasebe Şefll- 
ğrne etendi.

Mel Müdürü Nazım 
Alay’ın önümüzdeki gün
lerde görevine başlıyacağı 
öğrenildi*

AKDOĞANLAR 
TİCARET

MOTİF DUVAR KAĞIDI KAPLAMA
TOPTAN vs PERAKKND E 

SATIŞ BAYİLİĞİ
I •DUVAR KAĞIDI
I •POSTER

•FORMPLAST
•PARKE
•CAM CİLA
•HAUFLEKS
•MARLEY
•YAĞLI BOYA
•PLASTİK
•BADANA

İTİNA İLE HİZMETİNİZDEDİR

HtSEYİN AKDOGANL.YR

TLF : 213a
istiklâl Cad. Gürle İş Hanı Pasaj İçi GEMLİK

PAZARLAMACI ALINACAK
Firmamızın eserlerinin tanıtım ve pazar

lamasında yetiştirilmek üzere bay ve ba
yan elemanlara ihtiyaç vardır.
Maaş tatminkârdır. Gelin görüşelim.

ddres ı «Örfe ly Ham «et Z Ne. MI Tlf o MM «emllb

Sayın 
Gemlik’liler

Nesa Elektronik Mühendislik 
San. ve Tic. Sizin Her Türlü | 
Elektronik Sorunlarınız İçin 

İstiklâl Cad. GOrle İş Merkezi 
No. 26’da Hizmetinize Girmiştir. 
Yapılan İşler 6 Ay Harantilidir.

Ayrıca Park, Bahçe, Gazino.
Düğün Salonu ve Eğlence', 

Yerlerine Her Güçte 
Ses Tesisatı Yapılır.

Gemlik'te
Satılık Telefon

Müracaat : 

Tlf : 26031 — Bursa
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30 NİSAN 1985 SALI

SAYI :ft0
(KDV DAHİL) 20 LİRA

gemUik
(ORFEZ

HAFTALIK SİYASİ OAZETB

KURULUŞ : 16 H AZ t R AN 1971

TLF $ 3927
KeyhenMh. 1 Nota 04. GEMLİK

BU YIL SATIŞ STADLARI AÇILACAK
* FOTOĞRAF VE RESİM SERGİLERİ DÜZENLENECEK
# GEMLİK İLE İLGİLİ BROŞÜR HAZIRLANIYOR

Vali Gümüşdiş
İlçemizi Ziyaret Etti

Gemlik festival A

Hazırlıkları
Başladı

Bursa Valisi Zekai Gü- 
müşdlş, İlçemize gelerek Ar
mutlu İl yolundu incele
meler yaptı

Geçtiğimiz hafta Per
şembe günü beraberinde 
Tarım Müdürü, Karayol 
lan Bölge Müdürü, Kara
yolları İl Müdürü ile Köy 
Hizmetleri Bölge Müdürü 
olduğu halde ilçemize ge
len Buna Valisi Zekai 
Gümiişdiş, İl Daimi Encü
men Üyesi Esat Coşkun’un 
da katılmasıyla Kapaklı 
Köyüne gitti. Burada ya

pım çalışmaları sürdürü
len Armutlu-Gemlik İl Yo
lunu inceliyen Vali Gü
müşdiş, yetkililerden bilgi 
aldı. Dönüşte Narlı Kö
yüne uğrayan Vali Gü- 

mişdlş, yapımı devam eden 
balıkçı barınağı ve Kö
yün içme suyu konusunda 
bilgi aldı. Su soru
nunu halletmek için boru 
verilmesi ve motopomp 
kurulması hakkında emir 
verdi. Vali Gümiişdiş daha 
sonra Orhangazi'ye geç
ti.

5-6 Temmuz 1985 
günleri bu yıl 11 kez kut 
lanacsk elan Gemlik Kül
tür ve Turizm Festivalinin 
geçmiş yıllardan daha de
ğişik geçmesi için çalış
malar yapılıyor.

İlk koz 1973 yılında 

kutlanan Gemlik Turizm 

Festivali. 1979 ve 1980 
yıllarında arada aksama
lar bırakarak 11. kez ye
niden kutlanacak. Kutla
ma Kemitasl İlçe Başkanı 
Kaymakam Mehmet Güler 
ile yaptığımız görüşmede 
Festivalin daha görkemli 
geçmesi işin çalışmaların 
hızlandırıldı! ı belirtildi. 
Her hafta Çarşamba gû- 
ni toplanan Festival Ke-

250 Çocuk Diş 
Sağlığı 
Taramasından 
Geçirildi

Rotary Köylerde 
Diş Taraması 
Yaptırıyor

Gemlik Rotary Kulübü 
İlçemizdeki dört köyde diş 
taraması yaptırdı.

Rotary Kulüp Baaın 
sözcüsü Ecz. Ferruh Erçek; 
gazetemize yaptığı açıkla
mada Yenlköy, Katırlı, Ci
hetli ve Şahinynrdu Köy
lerindeki okul çağı çocuk
larında diş taraması yapıl
dığını söyledi. Diş Tabibi 
Sadi Irtür vo Mehmet Fik
ri Semerciler tarafından 
muayeneden geçirilen ço* 
autlara armağan olarak 
birer diş macuna vo diş 
fırçası varildi.

Taramaların devam e- 
docoğl belirtildi.

mitesi yapılan hazırlıkları 
gözden geçiriyor. Komite 
Beşkanı Kaymakam Meh
met Güler, Festivalin bu 
yıl bir kültür festivali ha
ilde getirilmesine çalışıla
cağını, yalnız folklor gös
terisi ile yetinilmlyeceğini 
belirterek şunları söyledi :

11. Gemlik Kültür 
ve Turizm Festiva'inin da
ha güzel geçmesi için 
çeşitli kesimlerden görüş 
alıyoruz. Bu arada Mar
maris, Bodrum, Antalya 
Festivalleri hakkında bilgi 
topluyoruz. Felklörün ya

BELEDİYEDE
ZAM KUYRUĞU
Berber, Kuaför, lokantacı, otelci, kahvehane 

işleticileri, gazinocular belediyeden zam almak için 
sıraya girdiler.

Belediye Başkanlığına başvuran lokantacı, gazi
nocu, berber, kuaför, otelci, kahvehaneciler maliyet
lerde aiirekli artışlar nedeniyle zam isteminde bu
lundular Bir süre önce belediyeden yine zam iste
yen esnaflara olumsuz yanıt verilmişti. İlgililer is
teklerin görüşüleceğini söylediler.

Hüseyin Ore ve 
Osman Korun
Rekortmenler
Arasında

Gemlik'te en yüksek 
vergi ödiyecekler atasına 
iki kişi daha katıldı. Ev 
araçları aatıoısı Hüseyin 
Ore, 2 milyon 276 bin 
623 lira Madeni Yağ 
Satıcısı Osman Korun 2 
Milyon 628 bin 195 Ura 

vargl beyan ettiğini açıkladı. 

nında, ilçemizde üretilen 
ürünlerin tanıtılacağı ve 
satışının yapılacağı stad- 
lar açacağız. Bunun için 
İmalatçılara duyuru çıka
racağız ve katkılarını sağ- 
lıyacağız* Gemlik ile ilgili 
turistik bir broşür hazır
latacağız. Ses ve saz sa
natçılarını festivale davet 
edeceğiz Fotoğraf ve re
sim sergileri, yarışmaları 
düzen liyeceğiz. Komite o- 
larsk ele almayı düşündü
ğümüz bu çalışmalar için 
programlı olarak çalışma
larımızı sürdürüyoruz."

3. Hanımlar Bönü
Yapılıyor

TÜGSAS’lı hanımlar 
3. genelektel '‘Hanımlar 
Gününü’* kutlama hazır
lıklarına başlandı.

Gemlik Gübre Sana 
yi (Azot) Fabrikasında 
görevli memur eşleri bu 
yıl 3. kes diizenliyeceği 
Geleneksel ‘ 'Hamm lar 
Günü''nün 11 Mayıs 1995 
Cumartesi günü yapıla 
cağı öğrenildi

Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Güler ” Bu yıl 
Festivalin daha güzel göç
mesi için çalışacağız*' 
dedi.

Bu Hafta da 17 Kişi 

Gözaltına Alındı 

Kimliksiz Sokağa 
Çıkmanın Cezası 
1-6 Ay Hapis

Emniyet Kuvvetlerin
ce sıklaştırılan denetleme
lerde kimlikleri bulunma
yan 21 kişi hakkında da
va açıldı.

Emniyet kuvvetlerince 
geçtiğimiz hafta İçinde 
yapılan kontrollerde 2835 
sayılı Yasaya aykırı dav
randıkları saptanan 21 
kişi kimlik bulundurma 
diklerinden mahkemeye 
verildi.

İlgililer sokağa çıkar
ken mutlaka kimlik bu
lundurulmasını istediler.

Belediye Et Aracı ve
Cenaze Aracı
Hizmete Birdi

Bir eüredea beri ka 
sı yapımında bulunan 
Belediye Bt taşıma aracı 

D. S. 3 de

Ulusal Egemenlik vo Çocuk Bayramı Kutlandı

Çocuk Şenliği
Yapıldı
Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı ilçemizde 
görkemli törenlerle kut
lanırken, hafta nedeniyle 
Atatürk İlkokulu bahçe
sinde “Çocuk Şenliği*’ 
düzenlendi.

Bayram Kutlama 
Komitesince hazırlanan

800 Binllralık Elektronik Alet Çalındı

Duvar Delip Mağaza Soydular
Marifetli hırsızlar Pazar gacesl bir mağazadan 

yaklaşık 800 bin liralık elektronik aygıt çeldiler.
Gazhane Caddesi Bore Sokakta bulunan Zeki 

Göncü’ye alt mağazanln bina girı$lndekl duvarı delen 
kimlikleri bllinmiyen kişilerce soyuldu Dün sabah iş
yerini açan mağaza sahibi, bir adet Video, bir Renkli 
Televizyon ve Casio marka Orq'uu yerinde olmadığını 
gördü Daha sonra mağazanın soyulduğunu anlayınca 
durumu Polise bildirdi

Oiay yerinde inceleme yapan polis, elektronik 
aygıt meraklısı hırsızlan aramağa başladı

Başkandan Belediye 
Yazı İşleri Müdürüne 
Takdirname

Belediye Başkanı Hak 
kı Çakır, Belediye Yas 
İşleri Müdürü Halit Ko- 
nak’a takdirname verdi

Belediye Beşkanı Ça
kır, Yası işleri Müdürü 
Halit Konak’a yanlı ola
rak verdiği ve siciline iş
lettiği takdirname şöyle:

” - Sayın Halit Ko
nak

25 Mart 1984 seçim

program gereği Atatürk 
İlkokulu bahçesinde dü
zenlenen '‘Çocuk Şenliği” 
ne ilçemizdeki tüm ilk— 
oknllur katıldı. Minik öf 
reseller “Çocuk Şenliğin 
de” yeteneklerini sergile 
diler.

leri sessen göreve başla
dığım 29.3.984 tarihin 
den bugüne kadar çalış
tığım zaman içinde üs
tün görev anlayışmış ve 
feragatli şalışmalsnnız- 
dan dolayı sisi takdir 
ederias.

Bundan böyle daha 
verimli çalışmalarınızı 
bekler, başarılar dilerim.
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KONUK YAZARLAR

Kitaplar Çizme Materyaller ve İnsan
Emekli Halk Kütüphanesi Memuru

AHMET RIZA YARAMAN

insan denilen yaratıkta var o'an düşünceyi ve uy 
gulama becerisini incelersek; ilkel insan ile bugün 
ün insanı (diğer yaratıklara göre), öylesine hızlı 
aşamalar geçirmiştirki; artık insan soyunu kendi 
türü içersinde incelemeyi düşünmeliyiz. Açıkçası; 
her şeyi enirine alan, özel yaradılışa sahip olan in 
sam; hayvanlar arasından al p, kendi sınıfı içersin 
de görmeye mecburuz.

Hızlı aşamayı üç guruba ayırabiliriz :
a) İnsanda düşüncenin var oluşuyla, iç güdüler 

den sıyrı’ması, 
(AĞIR AŞAMA)

b) Düşüncede akim, zekânın; konuşmak için dilin 
gelişmesi,
(ORTA AŞAMA)

c) Fikir, uygu'ama, yazı ve okumanın: meydana 
ge’mesi,
(HIZLI AŞAMA)

Görüyoruz ki, hızı aşama, insanda iç güdüleri 
hemen hemen yok etmiş, buna karşıEk yapıcı’ık 
becerisini ortaya koymuştur. Aslında yapıcılık; dü 
şüncenin meydana getirdiği deneme arzusunun so 
nucudur.

İnsan konuştuklarım yazıya çevirdikten, düşün 
düklerini çizgiye dönüştürdükten sonra, gelişme 
hızı öylesine artmıştırki; bugün insanın u’aştığı 
hedefler akıTara durgunluk vermektedir!

Yazılar, çizgi er öylesine artmıştır ki; insan bun 
lan koleksiyon yapmayı düşürünce; kitaptır, kaplı 
çizme materyaller meydana gelmiş oldu. Yazan 
lar, çizenler artıkça; bu koleksiyonları bir yerde 

toplamak ve okuyuculara sunmak fikri ağır bas 
mrş sonuç olarak kitapevleri anlamına gelen KÜ 
Ti’PHANELER meydana gelmiştir.

Günümüzde öyle kütüphaneler var ki; bilgi a’a 
cak olanlar için, her türde hizmet bu kütüphane 
lerde hazırdır.

İSVEÇ’in baş şehri Stockholm’de, kütüphanelerin 
de uzun zaman incelemeler yapma fırsatını buldu 
ğınıı zaman bu mesleğime çok şeyler ekledim. Dün 
yada, halin ençok okuyan topluma sahip. Bu ince 
îememi kısaca anlatırken, şunu da hatırlatmamda 
fayda var : Kişiler kütüphanelerden aldığı bilgi 
leri; kütüphane dışında; serbest kurslarda, lâbora 
fuarlarda, danışma kuramlarında uygulamaya ko 
yatliyprlar.

Kütüphanelere girdiğiniz zaman; üç yaşındaki 
çocuklarla, sağlıklı, 70—80 yaşmdaki yaşlılarla 
da karşılaşabi irsiniz.

Bîr taraftan küçük çocuklar yakınlarıy’e kütüp 
haneye gelirler; çocuk masaya oturtulur. Masada 
resim kâğıt an, renkli kalemler, sulubaya ve fırça 
lar var. Bakıcısı 3 yaşmdaki çocuğa; renk ve fırça 
sürmeyi, ka emlerle kâğıtları renk renk boyamayı 
öğretmeye uğraşır. Diğer çocuklar kulaklıklarla 
müzik din erler, özel hazırlanmış resimli kitapla’*!» 
ra bakarlar. Çocuk ve ileri yaşlılara göre zengin' 
koleksiyonları var.

Stokho'm’de Kültür Sarayının kütüphanesine gi 
rine. solda; sıra ile camekân kayıtlarına asılmış, 
çıtalara geçirirmiş,, her ulusa ait gazeteler; o kıs 
mm yarışma kadar, deri! koltuklarda kitap ve ga

:ete okuyanlar var.
Alt yarısında, koltukların yanında kulaklık’ar 

görülüyor. Bu kulaklıklarla, üç dalga üzerinden 
rajro dinleyenler bulunmaktadır. Girişin sağ tara 
fın„'a çocuklar için, ayrılan kısmı. Az ilersinde, gi 
lişin, sol alt kısmında koltuklara oturur, randevu 
saatiniz geldiğinde, arzu ettiğiniz ülkenin mü 
ziğini, pikaptan longplay parçasını dinlersiniz. Gi 
rişin sağ ve so un ortasında ortada daire şeklinde 
hizmet bankosunu görürsünüz. Güler yüzlü, hizmet 
görmekten büyük sevinç duyan’ personelle karşı kar 
şjya bulunursunuz. Bu bankonun içinde bir daire 
banko daha görürsünüz. Burada 30’a yakın DUAL 
pikaplar istek ilerin müzik ihtiyacım karşılar. Ban 
konun sağında—solunda, ileriye doğru dizilenmiş 
masa ve koltuklarda okuyucular kitaplarını okur 
lar

So tarafta okuyucuların önünde üç oda bulunur. 
Birinde teyple müzik, yabancı dil ders kursları ve 
ya çejti konulara ait anlatımları dinlersiniz. İkin 
ci odadaki cihazda, 50 metre uzunluğunda, yukar 
t’aki, si irdir şeklindeki toptan aşağıya doğru san 
lan, bir göziin! görebileceği harften büyük, harf ve 
rakamlarla yazılmış koleksiyonlar, ışık’ı ekra 
mıı arkasına takılır ve yazılar aşağıya inmeye baş 
lar. İstediğiniz numaralara -basarak, o kısımlann 
fotokopisini alabiliyorsunuz. Bu cihazla, büyük kü . 
tüphanede Osmanlı tarihinin bir kısmım gözledim.

Üçüncü odada ise sinemoskop, epidiyaskop film | 
ve' eserieri takip edebilirsiniz, film ve fotoko 
pilerini alabilirsiniz.

Devamı Haftaya
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MOBİLYA MEFRUŞAT
RUŞEN GÖMÜŞ

Gemlikli Müşterilerimiz 
Gelin Mobilyanızı

Evinize Teslim Edelim 
Yolunuz Üzerindeyiz

MERKEZ : İVAZPAfA ÇARIKI NO 23 TLF : 15731 BURSA

$UBE : ULUBATLI HAŞAN BULVARI YILMAZLAR

Bize Güvenin H li
■ 
■

AP. NO. 53 TLF : 42273 < GARAJ ALTI) BURSA

ÖMÜR
HAVLU ÇEYİZ MAĞAZASI

Pike — Havlu — Çarşaf 
Hamam Takımı - Bornoz - Plaj Dekoru 

Masa Örtüsü Çeşitleri İle 
Gemliklilerin Hizmetine Girdiğini 

Müjdeler

latiklAl Cad. Gtfrle ilhanı Zamla Kat No. 27 Gemlik

GEMLİK KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi ilânlar tek sütun santimi 300 TL.
İcra ve Mahkeme ilânlara sütun santimi 100 TL.
Kayıp Ilanlaı 750 TL
Teşekkür ve doğum ilanları santimi 100 TL.
Kongre îlanian 3500 TL.
Kooperatif ilanları 4000 TL.

Sürekli özel ilânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
Altı ayhk 650 TL.
Yıllık 1300 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın veya yaym- 
lanmamn geri verilmez.
Gazetemiz Basan Ahlâk Yasasma uyar.

Kanserden Korkma
Geç Kalmaktan Kork

2 SAATTE PARMAĞINIZDAN VERECEĞİNİZ j 
KANLA :

1. VÜCUDUNUZUN HERHANGİ BİR BÖLGE 
SİNDE KANSERLİ DOKU (HABİS UR. HABİS 
TÜMÖR)

2. GÖĞÜS KANSERİ
3. KARACİĞER KANSERİ, KARACİĞER 

SİROZU
4. HEPOUT
5. AKCİĞER KANSERİ
6. TESTİS KANSERİ
7. KALIN. BARSAK KANSERİ
8. DOĞACAK OLAN ÇOCUĞUNUZUN BEYİN 

SAKATLIKLARININ TESBİTİNÎ YAPTIRABİLİE 
SİNİZ.

Müracaat :
DR. ALİ ÖZGÜR

Demirsubaşı Mh. 1 Nolu Od. Bekar Yok. No 2
Tlf : 4145 GEMLİK

& ŞİRKET KURMA
@ MUHASEBE REVİZYON, 

MUHASEBE ORGANİZASYONU |

• VERGİ İHTİLAFLARI
• SİGORTA
• İŞ HUKUKU ”
• FİZİBİLİK RAPORLARI
® HER TÜRLÜ MALİ, DANIŞMANLIK 

HİZMETLERİ
Yön Mali Müşavirlik
HAŞAN ÖZTÜRK
Tlf : 18090 INTAM 99 BURSA j

■aıiji—ı likamı mna ao »MBaMBMiaBa*
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Emperyalizmin acıması yoktur. Geri tı 
| taktırılmış. kalkınma savaşı veren ülkeler!. 
j emperyalizmin kamçı şaklattığı kaymağı ı 
> yeneeek ülke erdir. Emperyalizm kalkman > 
ı ka kırma savaşı veren ülkelere yumuşak ' 
I edivene yaklaşır. Ondan sonra da binbir I 
j yalanla, tandırmacayla içerde yerleşir. 
■Sonra da ülkelerin, candcmarlarmdaki 
■kan' kendine aktarmakta da ustadır, iş 
it «filidir Bir vardan verir, bir yandan a L*.

Cebinizdeki paraya, ülkedeki üretime ; 
İh ip’enir, kesenize de bir bakar. 
■Kalkınmakta olan, kalkmamamış ülkeler 
I"hıklar m, donsuz gömleksiz bırakırlar.

Emperyalizmin, kalkmamamış kal 
lurma yolundaki ülkelerdeki yeri, yapmak 
istedikleri anlaşıhncaya dek kese'er boşo 

tir. Perelerin , ırmakların sulan kesilir 
t İmparatorluk yönetimlerinde bunlar yaşar, 
|dı

2 öte yandan, yönetimlerde duyurur ağır । 
SlEuu emperyalizm. Ülke ya da ülkeler 
■ yönet m erine : gülücükler yağdırarak ; 
3tükenin bolluk içinde yüzeceğini. İdmsenir 
§ sıkıntı çekmiyeceğini söy'erken gerçek yü 
Szünü de göstermez. Çünkü emperyalizmin 
■bir yüzü yoktur, yüzleri vardır.

Bugün Amerikan Dolarına ayarlı para 
Snnz, Dolarm her yükselişinde değerinden 
Bbirşeyîer yitiriyor. Bu yitiş, keselere enf 
B hsyon olarak yansıyor. Her, üç dört ay

fa, dûlar karşısında paramız değerinden 
düşmesi toplumsal bireysel gelişmemizi 
.'e etkiliyor. Dahası ; girdilerin ederlerine 
ya-sıyan enflasyon birçok işyerinin güç 
kumlara düşmesine neden oluyor.

Yazımın başlığı, “Çanakkale’de Başla 
yj.n” olunca Çanakkale’den, Kurtuluş kav 
gamıza dek de emperyalizmin esintileri 
türerken ; Türk Ulusu’nun Kurtuluş kav 
gası’nde ki güçlü direnişi, kavga’nm mut 
u tonla bitmesi Çanakkale Boğazındı 

verilen onurlu savaşm esint leri, emperya 
ihmin suratının darına dağın oluşu • em 
peryalizmin dize gelişine neden oldu. A 
ma bu dize geliş yapmacık bir oyundu, 
hınçlarını alacaklardı. Son zamanlarda 
bu oyun yine oynanmak isteniyor

Oyumu bitirmek istemiydiler bu kez 
de figüranlar yoluyla yine gündemde tut 
mayı yeğliyorlar. Onurlu, ANADOLU İS 
YANI’nın yüz akıyla çıkanların oğm arı 
kızlan torıuılan olarak Kurtuluş kavga 
mızdan bu yana güçlenen daha da güçle 
necek, Türkiye’ye karanlık bakanlara uy 
garl k yo'undan saptırmak isteyenlerin öz 
lemlrri kursaklarında kalacaktır. Bun1! an 
Gamak istemeyenlere sözümüz var.

ATATÜRK’ÜN GÖSTERDİĞİ YOL
DAN şaşaalar kaçacak delik arayacaklar 
dır. Tıpkı Çanakkale ’de ANADOLU’ da 
olduğu gibi.
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COMMODORE 64 BİLGİSAYAR
1— EĞİTİMDE COMMODORE 64
2— İŞİNİZDE COMMODORE 64
3— EVDE COMMODORE 64

BİLGİSAYAR ÇAĞINI COMMODORE 64’LE YAŞAYINIZ.
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Yetkili Satıcısı
MÜH. ve TİC.

Elk. Müh. BEDRİ AKBAL
Kayhan M«h. 2 Nolu Cad. 3/A Tlf ı 3197 GEMLİK

! TİCARETHANE SAHİPLERİNİN I

DİKKATİNE
Vergi Usul Yasasında Yapılan Değişiklikle 

İtibaren Kullanılan
Mart 1985’ten
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Basım işi, Bursa Defterdarlığı ile Yaptığımız Anlaşma 

Gereğl Matbaamıza Verilmiştir. Matbaamızda Bastıraca
ğınız Belgelerden Noter Onayı Aranmayacaktır.

Bu Evrakları Matbaamızda Bastırmakla Kazançlı Çı
kacaksınız. §

GELİN GÖRÜŞELİM
KÖRFEZ BASIMEVİ Gazhane C4. Şirin Pasajı Tlf. 1797 Gtmlik

Gençlik Yılı Basketbol 
Karşılaşmalarına 
Devam Edildi.

HADİ ÖZSAYIN

Gençlik Yılı basketbol karşılaşmalarına geçtiğimiz hafta da devam edildi. Gemlik 
Lisesi Salonunda yapılan karşılaşmalarda Gemlik Lisesi, imam Hatip Lâsesi’m 50 
12 Ticaret Lisesi, Gemlik Lisesi ’ni 51— 32 ve Endüstri Meslek Lisesî’de İmam Ha 
tip Lisesini 42 — 18 yendi.

Yapılan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı.

GEMLİK LİSESİ : 50 İMAM HATİP LİSESİ : 12

Hakemler : Hain Yalçınöz (XXX), Yalçın Siper (xxx)

Gemlik Lisesi : Serdar (xx), Tarkan (xx) Levent(xx), Emin(xx), Cüneyt (xx) 
Sezai(xx), Timur(x), Fatih(xx), Mura: (xx), özcan (xx), ömer(x).

İmam Hatip Lisesi : Mehmetfx), İlhan (x), Muzaffer (x), Tamer(x), İsmafl(xx) 
Mehmet(x), Ali(x).

TİCARET LİSESİ 51 GEMLİK LİSESİ : 32

Hakem’er : Yalcın Siper(xxx) Halil Yakın'z (xxx).

Ticaret Lisesi : Hüseyin(x) ömer(xxx), Göktay(xxx), Aydm(xxx), Recep (x), Ra 
ma7an(x), Erkan(x), Birolfxx), Kazım(x) Murat(x).

Gemlik Lisesi : Serdar (xx), Tarkan(xx) Levtnt(xx), Emin(xxx), Cüeyt(x), Sezai 
(x), Timur(x), Fatih (x), Murat (x), ezcan (xj, ömer(xx).

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ :42 İM AM HATİP LİSESİ : 18

Hakemler : Bahadır Başoğlu(xxx), Yalçın Siper(xxx).

Endüstri Meslek Lisesi : Engin (xx), Orhan(xx), ismail(x), Şafak(x), Caner(xxx) 
Bülent (xx), Hakan (x), Gürkan(x), Tuğra] (x), İsmail (x) .

İmam Hatip : Lisesi :İsmail(xx) Ali(x)İhan (x) Mustafa(xx), Ferhatfx), Nuret 
tih(x), Fatih(x), Nuri(x), Mehmet(x), Se]çuk(xx).

Gayrimenkulun Açıkartırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No : 984/337 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adeti, evsafı :
Gemlik Tapu Sicilinin 2.9.1982 tarih ve sahife : 2073, parsel: 2066’da kayıtlı 

Gemlik Büyük Kumla Köyü İçi Mevkiinde kâin 692 metrekare miktariı arsa 
üzerine inşa edilen meskenlerden 4/280 arsa payh ve bilirkişi tarafından 3.500.000 
lira kıymet takdir edilen giriş kattaki (3) nolu mesken açık artırma suretiyle 
satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

l.Satış 29.5.1985 Çarşamba günü saat 10.10—10.30 a kadar Gemlik icra Daî 
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edi’en kıyme 
tin % 75’ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve sataş mas 
raflarım geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle10.6.1985 Pazartesi günü aym yerde ve 
aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanh alacak 
iılaruı aîacaınğı ve satış masraflarım geçmesi şartiyle en çok artırana ihale 
olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tah min edLen kıymetin •/» 10 u nWn fiiMk 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu verme 
leri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üze 
re meiıil verilebilir. Deüâliye resmi ihale puhı tapu harç ve masraftan aba 
ya aittir. Birikmiş vergiler sat ş bedelinden ödenir.

3— İpotek sahibi alacaklılarla ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki hak 
lanın hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile oa 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzmıdır; aksi takdirde haklan tapu sofi 
ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflâs 
Kanununun 183. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan 
ve */• 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kafana 
dan kendilerinden tahsil edilecektir.

5— Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebümesi için dairede açdk 
olup masrafı verildiği takdirde isteyen ahcıya bir örneği gönderiletıilir.

6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatim kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 984 337 T. sayıh dosya numara 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilânoiunur.

(İc, İf. K. 126)
(+) ilgililer tâbirine irtifak hakkı sa ter* Memura

hipleri de dahildir.
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KÖRFEZ

B. Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gürçay 
Kat 3 Tlf : 1797 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı :
A ! Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii 1 I
(aUMIMtMtMIMnMiMtfedoJ

_________________________________ ŞAYKA 4 I

S Arştan Otomotiv ve j 
■ Sanayii A.ş. »
F 11 ■ s*3? YAĞLARI PIRELLI LASTİKLERİ

k * Murat 131 * Murat Serçe ♦ Murat Kartal S
* Murat Doğan * Fiat Traktörleri g

L * Java Motorbisikletleri g
I ♦ PUCH Motorbisikletleri Satışlarında M |S ®

Vadeli Ödeme Kolaylığı İle

Gemliklilere Hizmet Getirmekle Kıvançlıdır.
Si i
a İSTİKLÂL CADDESİ NO. 79 TLF :4585 GEMLİK g

♦
# MÜJDE MÜJDE *

DKEJStZ ÇEYİZ ♦* ’ ♦ 
Gemlik'lilerden gördüğü büyük İlgi üzerine İkinci mağazasını 

hizmete açtığını müjdeler.
* * Havlu * Bornoz * Nevresim Çeşitleri * Sabahlıklar * 

* Gecelikler * Küpürlü Karyola Takımları ve J
Çarşaf Çeşitleri İle Hizmetinizdeyiz. J

* ♦ 
îfc Adres : Yeni Çarşı Girişi No. 12 (Kuyumcu Mutmanlar Karşısı GEMLİK *

Şube : Balıkpazarı Mh. 1 Nolu Cad. GEMLİK
♦ ♦

Sayın Gemlikliler
Nesa Elektronik Mühendislik San. ve îio.

Sizin Her Türlü Elektronik Sorunlarınız İçin 
İstiklâl Cad. Gürle İş Merkezi No. 26’da 

Hizmetinize Girmiştir.
Yapılan İşler 6 Ay Garantilidir. Ayrıca Park, 

Bahçe, Gazino, Düğün Salonu ve Eğlence 
Yerlerine Her Güçte Ses Tesisatı Yapılır.

SATILIK EV ve BAHÇE 
Orhangazi Caddesine Cep
heli 437 m’lik bahçe içinde 
müstakil 2 katlı ev bahçe 
ile satılıktır.
TLF : 2364 GEMLİK

Et Aracı ve Cenaze 
Aracı Hizmete Girdi
ile ceaaıe araeı hissete 
girdi..

Belediye Başkan 
Hakkı Çakır'dan aldığı* 
■su bilgilere göre DMO 
dan satın alınan BMC 
marka kamyon üıerıa» 
yaptırılan korunalı kan 
▼o cenaze araeı kasan 
belediyeye teslim edildi. 
Geçtiğimiz hafta içinde 
hizmete sokulan iki araç 
belediyenin hizmetlerini 
kolnylaştıraeak.

Gazeteniz Gemlik Körfezi

Okuyunuz, Okutunuz, Abone Olunuz.'
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