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Şahika Çiçekevi
Hizmetinize Açılmıştır.

Ayrıca Buket, Çelenk, Sepet 
Arajman, Araba SAalemeal, İthal Malı 

Sakaı Çlçafil ve Hediyelik Kolenyeler

Tlf : 1356
GesAeiM Cad. Ne. *

Kurban Bayramı 
Olaysız ve Sakin Geçti 
* PANSİYON VE MOTELLER TATİLDE TAMAMEN DOLDU 
* VERGİ KONTROL MEMURLARI GECE GÜNDÜZ

30 Ağustos
Zafer
Bayramının
63. Yıldönümü

DENETİMDE BULUNDULAR
* SAHİLLER EN KALABALIK GÜNLERİNİ YAŞADI Kutlandı

std* * süren "Urun Ta
ZT sakin ve elay
sa FCtt

I
I Snsiyet yetkililerinden al 

2ğtnna Sügilere göre tatil sü. 
resince ^■r**'*»*? o»sy olmadı, 

thn tatil nedeniyle arife 
gMnden itibaren sahil er ta 

tnamen doldu Küçük Kumla' 
da «kV yataklı motel ve paıı- 
sıyoniar ek yatak koymak su 
netiyle müşterileri kabul eder 
ken. birçok tatilçi yatak bu
lamadı kıyılarda, ve- arabala
rın içinde yatma zoıımdakal 
dı.

DENETİMLER

UZun tatil nedeniy'e beledi

ye zabıta ekipleriyle Vergi 
Dairesindeki kontrol memur 
lan gece gündüz denetimleri 
ni sürdürdüler. Gemlik içi ve 
sahil şeridini her gün tarayan 
vefgi kontrol memurları fiş, 
günlük parakende satış def
teri, fatura, kasa defteri ta
raması yaptılar.

Zafer Bayramının 63. yıldö 

nümü ilçemizde ve bütün yurt 
ta düzenlenen törenlerle kut 
landı.

Zafer Bayramı törenleri sa 

at 8.30 da Atatürk anıtına 

çelenk koyma ile başladı. 
Tebriklerin Ticaret ve Sanayi 
Odası Lokalinde kabulünden

BELEDİYEDE
İHALE
HAFTASI

Gemlik Belediyesi en hızlı 
ihale haftasını yaşıyor. Haf
ta başında başlayan ihaleler 

hafta sonuna kadar tamamla 

nacak ve belediyenin 1985 yı
lı çalışmalarının en önemli 
hizmetleri ikinci bölümü 

tamamlanmış olacak.
Belediye Başkam Hakkı 

Çakır’dan aldığımız ibilgüLefe 

göre, dün başlayan ihaleler 

^öyfe :
I Eylül 1985 günü Su İşlet 

motor 8 milyon liraya, rıh
tım düzenlemesi 8 milyon
500 bin liraya ihale edilecek-

İLÇE 
ŞEHİTLİĞİ 
YENİDEN 
DÜZENLENECEK

MDP İLÇE BAŞKANI KÜLEY 
“SAĞDA BİRLEŞME 

ÇATIMIZ ALTINDA OLUR”
gerekir. Birleşme böyle olabi 
Er. Meclîste grubumuzun bu 
hurması en önemli etkendir. 
Mevcut yasalar içinde en doğ 
ru yol bodur.” dedi

ss£5uı partilerden MDP 
le IKEtes tezleşmesi koc.it-

Se h — so-
SBHHB yanıtlayan MDP üçe 
"hpruffı KDey- şunları söyle

B ESKİ ZİRAATÇI ÖLDÜ
Oyuuizle 1M7-53 yıllan 

Barakla görev yapan VeGem 
W« yerteşen emekli ziraatçı
İM Dcaan’ı yitirdik.

42 yû Ziraat örgütüne hiz- 
«et «nanen sonra emekli
■B ve GemBk'e yerleşen “Bayanlar Hela'sma girmesi 
»aztçj Azdı LTuaan’m ölümü sonucu çıkan tartışmada dö- 
MzU yarattı vüimesi nedeniyle başlayan

İMİŞ MNÇO YILIN SDN KONSERİNDE
DERÇLERİ COŞTURDU

Hsftf müzik sanatçısı Ea 
|nş Waap> yılın zt® konserini
XÜ0k Kumla da verdi. Man- 
7> tonserind» Kumla h genç 
fert ooştordı.

lafMa Sinemasında düzen- 
fena» konsere Kurtalan Eks

il topMnf.ı eşliğtode çıkan
Beılş Mançu'yu bine yakın 
heynm 8<i fle izledi. Bu ara- 

Ida «anseri parasız olarak iz- 
ı|MM isteyen yüzlerce Kum-
|Wb apartman baflconiarma

Olayda bir kişi ağır yaralanmış, bir kişinin gözü çıkmıştı 

CINARALTI GAZİNOSUNU 
BASANLARDAN
7 KİŞİ TUTUKLANDI

Kurban Bayramı öncesi Kü 
çük Kumla Çınaraltı Yalı Ga 
zmosımu basıp kavga çıkaran 
gençlerden 7 kişi çıkarıldık
ları sorgu hakimliğince tutuk 
tandılar.

Haydariye Köyünden Ta
rettin Bakış adlı gençtn Çı- 
naraltı Yalı Gazinosunda 

doldurdu.
IM bölümde kendi şarkıla

rını izleyicilerine siman Ba
rış Manço yaptığı konuşmada 
yılın son konserini Küçük 
Kumla’da Verdiğini bir süre 
sonra Avrupa’da uzun süren 
bir konser turnesine çıkacak 
lannı söyledi.

Konser sırasında sahne 
önüne çıkan yüze yakın genç 
çılgınlar gibi dans ederek eğ 
fendi.

Küley, bütün sağ partilerin 
bir çatı altında toplanmasını 
nasıl karşılarsınız sorusuna 
"'memleket için hayırlı olur" 
şeklinde yanıt verdi.

olay, ertesi gece saat 02.15 
sıralarında 10-15 kişilik eli 
sopalı Haydariye’li gencin ga
zinoyu basarak garson ve 
işleticilerini dövmesi ve bu a- 
rada gazinonun fosseptik ku
yusunu boşaltmağa gelen be
lediye vidanjör şoförü Adnan 
Taşkıran kavgada bıçakla 
kamından ağır şekilde yara
landı, gazino işleticisi beledi
ye başkanvekili İsmail Yasa 
Nurettin Yasa başından. Fikri 
Yasa gözünden ağır şekilde 
yaralandı. Kavgadan sonra 
sabaha karşı sat 03.00 de Ad 
nan Taşkıran’ın ameliyat edil 
diği, Fikri Yasa’mn ise gözü
nün çıktığı öğrenildi.

TUTUKLAMALAR
Yalı Gazinosunun basılma

sı üzerine olay yerine İlçe 
Jandarma komutanlığınca so 
ruşturmaya başlandı Ve ola
yın "Hela” kavgası nedeniyle 
çıktığı öğrenildi. Olaya kanş 
tığı saptanan 23 kişiden 17 
kişisi önce jandarmaca göz- 
altına alındı, daha sonra ya
pılan sorgulamada gözaltına 
alman »anıklardan 4 kişi da
ha serbest bırakıldı.

sonra saat 10.00 da tören a- 
lanmdan Garnizon Komuta
nı, Kaymakam Vekili ve Be
lediye Başkam askeri birlikle 
rin, halkın bayramlarım kut 
ladı. istiklal marşının söylen 

mesiyle göndere bayrak çe
kildi.

Günün: anlamım bildiren ko 

nuşma ve şiirlerin okunmasın 

dan sonra geçit töreni yapıldı.

Gece fener alayı düzenlendi.

Jandarmaca sorguları Kur
ban Bayramının ikinci günü 
tamamlanan -sanıklar savcı
lığa sevkedilmiş ve çıkarıldık 
lan sorgu hakimliğince 7 sa
nık tutuklanmış, 6 sanık ser 
best bırakı]mış(tır.

Olaya karışan ve tutukla
nan sanıklar şunlar : Tacet- 
tin Bakış, İsmail Pak, Remzi 
Bıyık, Emin Şahin, İsa Ara
lan, Ali Sert, Şemsettin Ba
kış. Serbest bırakılan sanık
lar : Orhan Apak, Süleyman 
Beki, Abdullah Biçer, Kadir 
Aslan, Nizamettin Aytaş, Yıl 
nıaz Ali Altın.

Tutuklanan sanıklar Bursa 
Kapalı Ceza ve tutuksınne 
gönderildiler .

meşine Boru ve akşamı 1. 
594.020 Tl.

2 Eylül 1985 günü Orhaniye 
ve Osmaniye Mah. Kaldırım 

işi ihalesi 9.919.114 lira.

2 Eylül 1985 günü Sahil 
Park tanzim korkuluklar^, 
parsel kapak çerçeveleri iha

lesi 4.379.676 lira.
12 Ej’lül 1985 günü 1 Ve 2 

nolu sokaklarda tratuvar dü 

zenlemesi işi 10.614.416 lira.
16 Eylül 1985 günü 11 Eylül 

ilkokulu arkası beton kanal 
yapımı 10.461.699 lira.

4 Eylül 1985 günü Eder 

pompa takımı alımı ihalesi 
3.500.000 lira.

Ote yandan ihale hazırlık
ları yapılan 2 nolu artezyen 

kuyusuna alınacak iki adet

KISA KISA
Kurban' bayramı öncesi 51 

gecekonducuya düzenlenen 

törenle “Tapu Tahsis Belge
leri” dağıtıldı.

EjefeıŞyede düzenlemen tö-; 
rene Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, -üçe Kaymakamı Meh 

met Güler, Garnizon Komuta 
m Namık Yurtışık, Belediye 
encümen ve meclis üyderi, 
vatandaşlar katildıjar.

Belediye Başkam Hakkı 
Çakır, 155 yurttaşın aftan 
yararlanarak Tapu Tahsis 

Belgesi alacağım açıkladı.

Önceki gün kısa süren jıa- 
ğışlar yazlıkların boşalması
na neden olurken, çadırlarda 

kalanlar yağmur sularından 

zarar gördüler. Havarim aç
masıyla kıyılardan akın akın 

kaçış başladı.
Ote yandan yazın ilk yağı 

şı üreticilerin biraz da olsa 
yüzünü güldürdü.

Bçemian tek şehitliği olan 
Şehit Cemal Şihitliği yeniden 
düzenlaıecek.

Belediye Encümenince ah- 
nah bir kararda, yeni yaptın 
lan EmatnlİHh Hatun namii- 
nin yanında bulunan Üçe Şe
hitliğinin yeniden düzenl«une 
si ve şehitliğe Mehmet Akif 
Ersoy^un “Çanaklrole Şehit
lerine” şiirinden;

“Ey bn topraklar için top. 
rağa düşmüş asker

Gökten ecdat inerek öpse 
o pak ahu değer” 
misralannm yn?n iması karar 
laştmjdı.

Hastahane
Yaptırma 
Derneği
1. Kongresini 
Yaptı

Gemük Hastahane Yaptır
ma Derneği birinci olağan 
genel kurul kongresini yaptı. 
Dernek Başkanlığına Hakkı 
Çakır getirüdi.

Ticaret ve Sanayi Odası Sa 
lonunda toplanan Gemlik Has 
tahane Yaptırma Demeği Ge 
nel Kurulunda, kurucu yöne. 
tim kurulunca hazırlanan ça 
hşma raporu okunarak kabul 
edildi. Daha sonra 1985-1986 
vıh tahmini bühçesi İSİ mil
yon lira olarak kararlaş tiril
di. Yapılan seçimlerde Yöne
tim Kurulu üyeliklerine Hak
kı Çakır, Mehmet Turgut. 
Prof. Osdemir Gülesen. Etn, 
Gen. şükrü Obuçucu. Vedat 
Çırpan. Teoman Ekim ve ESnin 
Tuğra! Seçildiler. DeneticiUk 
lere ise Nennin GOner, B?do- 
ğsn Bsrutçuoğhı, Seçkkı Tay 
jısr getirildi.

Yönetim Kurulu arsamda 
yaptığı toplantıda Hakkı Ça 
kırh Başkan Mehmet Turgut’ 
u Sekreter. Emin Tüğnal'ı 
Muhasip seçjti.
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Her lafta Bir Konuk

Hayrettin Minare
Forum Temizlik ve Hizmet Servisi Sahibi

—Sayın okurlar bu hafta size ilçemizde yeni kurulmuş 
bir hizmet servisini tanıtmayı amaçladık.

Gürle Iş Ham 3. katında açılan bir büro ilçede ilk kez 
evlere temizlik, merdiven yıkama ve temizleme, kira ve ki
racı bulma, büro temizleme, gece eğlenceye gidecek ailelerin 
çocuklarına bakacak bakıcı bulma, odun ve kömürünüzü ta 
şıyacak elemanları sağlama, günlerde Ve düğünlerde yemek 
yapacak ahçılan temin etme gibi geniş kapsamlı bir hizmet 
alanım kapsamaktadır. Şimdi bu Servisi Gemlik'lilerin hiz
metine koyan Sajm Hayrettin Minare'yi önce tanıtarak 
yazımıza başlayalım.

— Sayın Hayrettin Minare, bize kısa bir öz geçmişinizi 
anlatır mısınız ?

— 1965 yılında Gemlik’te doğdum. İlkokulu Gemlik’te oku 
dum. Daha sonra Arifiye öğretmenokulunu bitirdim. Şu an 
da Çanakkale Eğitim Yüksekokulu öğrencisiyim. Bu arada 
Gemlik’lilere yepyeni bir hizmet servisini kurarak çalışmaya 
başladım.

— Öğrencilikle bu işler birlikte yürüyebilecek mi î

— Zorda olsa yürütmeğe çalışacağım.

— Gemlik’te ilk kez daha çok ev kadınlarına yönelik hiz 
met veren bir iş kolu kurulmuş oluyor. Bu tür bir iş kolunu 
seçmek nereden aklınıza geldi ?

_ Kardeşim bir süre Paris’te bulundu. Bu arada Paris'te 
ki bu tür servisleri inceleme fırsatı bulmuş ve Türkiye’ye 
döndükten sonra bu çalışmanın etüdünü yaptık. Gemlik'te 
de böyle bir hizmet servisinin yokluğu şiddetle hissediliyor 
ve aranıyor gördük. FORUM böyle bir arayıştan sonra 
meydana çıktı.

_  Büronuz hangi hizmetleri görmektedir î

— Başta ev ve büro temizliği, odun ve kömür taşıtma, 
kiralık ev bulma, ev ve daire kiralama, haftalık çamaşır 
yıkmama ve ütüleme, özel gün ve toplantılara yemek yap
ma, hizmet edecek kaliteli eleman gönderme, ev ve büro 
tamiratları için ekip gönderme (su tesisat, elektrik anzala 
n gibi) gece çocuk bakma, çalışan ailelerin çocuklarına 
bakma.

— Evini temizletecek bir aile sizinle nasıl ilişki kuracak 
ve hizmet nasıl götürülecek ?

— Bizim büromuza bağlı aylıklı sigortalı bayan elemanla
rımız mevcut. Bunlar tecrübeli ve güvenileli kişilerdir. 1265 
nolu telefona bir telefon etmek yeterlidir. Servisimiz verdiği 
hizmetler konusunda kargısındaki kişiyi aydınlatacatır. Veri 
lecek randevuya göre elemanımız istenen gün ve saatte 
evinize gelerek günlük, aylık temizliğinizi en iyi şekilde ya 
pacak, ücret büromuza ödenecektir. Büromuz iş bitiminde 
ve iş arasında hizmetini kontrole gelip şikayetleri dinlemek
tedir. Amacımız bu konuda en iyi ve güvenilir bir hizmet 
sunmaktır. Biz Gemlik’teki bu boşluğu doldurmak kararında 
yız.

— Yaptığınız işlerde ne gibi güvence sağlıyorsunuz ?

— Büromuz iş bitiminde iş yaptıran kişiye eri ufak bir 
kuşku bırakmamak için temizlikçi bayanın yanında evinin 
kontrol edilmesini eksiğinin bulunup bulunmadığının araştı 
nlmasım isteyecek ve bir iş bitirim sözleşmesi imzalatıla- 
caktır. Doğacak şikayetler büromuz tarafından anında gide 
rilecektir. Muhatap FORUM Temizlik bürosudur.

_  Uygulayacağınız ücretler nasıl olacak 1

— Ücretler bakımından iddialıyız ki en ucuz ve en kali
teli iş tarafımızdan sağlanacaktır. Şöyleki; bugün ev temiz 
teme işi günde 2 ile 3 bin lira arasındadır. Biz 1750 liraya 
en kaliteli işi yapacağız. Büro temizliğini 1250 liraya yapa 
cağız.

— Kiralık ev bulma nasıl olacak t

— Kiranalacak konut sahipleri bize başvuracak, istediği 
fiatı bildirecek, nasıl bir kiracı edinmek istediğini söyliye- 
cek, bizde bize başvuran kiracılardan uygun olanlara evi 
göstererek arayı bulacağız. Böylece ev sahiplerini birçok 
gereksiz kiracı rahatsız etmemiş olacak. Ote yandan ev ara 
yanlar da sokak sokak gezip ev aramaktan kurtulmuş 
olacaklar.

_ Hizmet servisinizde bir de ilgimizi çeken çocuk balom 
hizmeti. Bu konuda bilgi verir misiniz î

— Bazı aileler çocukları nedeniyle gece ziyaretleri veya 
eğlencelerine katılamadıkları görülüyor. Bu konuya da hiz
met getirdik. Kız Meslek Lisesi Çocuk Bakımı mezunu ba
yanlarla anlaştık. Gece bakıcı isteyen büromuza başvuracak 
ve bayan eleman isteyecek, öte yandan çalışan bay-bayan 
aileler için de tecrübeli çocuk bakıcıları aileler ile çalışanla
rın sorunlarına da yardımcı olacağız.

— Ne zaman kuruldu ve büronuz ilgi gördü mü T

_ Kuruluşumuz çok yeni Bayram öncesi. Bayramda evle 
re broşür dağıttık. Aldığımız telefonlarla bizleri kutlayanlar 
hayli kalabalık Bayanlar bu işte sevinenlerin başında geli
yor. Kendimizi daha da tanıtacağız Gemlik’lilere yararlı 
olacağız kanısındayız.

Telefonumuz 1265 bir telefon yeterli unutmayınız.

_ Sayın Hayrettin Minare, size yani işinizde /Ulah kolay 
lık Versin diyor, başarılar diliyoruz.

_ Sayın Güler, bu imkanı tanıdığınızdan biz teşekkür 
ediyoruz.

■ Forum Temizlik ve Hizmet ■
! Servisi I

Tecrübeli ve Güvenilir 
Bayan Elemanlarıyla 

Hizmetinize Girmiştir.
BİR TELEFON KAFİDİR.

g TLF : 1265
Gürle iş Hanı Kat 2 No. 86 P.K. 98 Gemlik

nnsHflamffiumsnss

AKDOĞANLAR TİCARET
MOTİ F

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ
PAZAR CADDESİ ŞUBEMİZİN AÇILDIĞINI SAYIN 

GEMLİK’LİLERE MÜJDELERİZ
HÜSEYİN AKDOĞANLAR

DUVAR KAĞIDI
FORMPLAST

£ POSTER
PARKE

£ CAM CİLA
▲ w a t.tft .nura
£ MARLEY

YAĞLI BOYA
£ PLASTİK

BADANA

Of : 2132
Merkez : İstiklâl Od. Gürle İş Hanı Pasajı İçi Gemlik
Şube s Pazar Od. No. 8 Gemlik

GÜLER
cE DEMİk ÇEŞİTLERİ
<E BEYAZ ÇİMENTO
CE TAVLI TEL
<E YIĞMA TUĞLA
CE 8,5-13,5 TUĞLA
CE İNŞAATTIK KAVAK 

KERESTESİ
CE MOZAİK ÇEŞİTLERİ

İstiklâl Cad. TU : 4637

TİCARET
CE ÇİMENTO
CE İNŞAAT ÇİVİSİ
CE TAŞ KİRECİ 
CE BACA TUĞLASI
CE KİREMİT
CE EL ARABASI

İLE BÜtZMETİNİZpE

Gemlik

Hürriyet, Milliyet, 
Cumhuriyet
Hakimiyet
Bursa Hakimiyet 
Gazetelerinde
İlan ve Reklâm İşleriniz için
Emrinizdeyiz.

Tlf: 1797
gemlik körfez gazetesi

■ ■
H

| MÜJDE I
| FOTO GÜNEŞ’te I

BÜYÜK UCUZLUK
AMACIMIZ GEMLİK HALKINA UCUZ |

|| İTİNALI VE KALİTELİ RESİM VERMEK 1
6 Adet S B. Vesikahk 300 TL-aas JE

12 Adet S. B- Vesikalık 500 TL

Renkli Amatör 9X13 55 TL.

ü

Nişan, Düğün, Sünnet, Yaş Günü ve 
Benzeri Toplantılarda Renkli 9X’3 
Resim Tanesi 1OO TL.dan Çekim

Yapılır.

Not : 15 dakikada S.B. Vesikalık verilir

H FOTO GÜNEŞ
■ Ziraat Bankası Karşı Aralığı Gemlik 9

SİPAHİOĞLU
İNŞAAT MALZEMELERİ

HAŞAN KURT

■

■
* ÇİMENTO
* KİREÇ
* KERESTE
* TUĞLA
* KİREMİT
* ÇİVİ
* BİRİKET ve KÜNK İMALATI 

HİZMETİNİZDE

■
İLE

M TLF : 3487
Orhangazi Cd Zeytin Koop. Bitişiği Ma. 41 Gemlik

$

• ŞİRKET KURMA.
0 MUHASEBE REVİZYONU 

MUHASEBE ORGANİZASYONU
• VERGİ İHTİLAFLARI
• SİGORTA ”
• İŞ HUKUKU ”

FİZİBİLİTE RAPORLARI
• HER TÜRLÜ MALİ, DANIŞMANLIK 

HİZMEZELERt

* 
t *
*

Yön Mali Müşavirlik
J HAŞAN ÖZTÜRK S

Tlf : 18090 İntam 101 tş Merkezi Kat 6 Bursa

İlân
TİCARET VE SANAYİ ODASI 

BŞK.LIĞINDAN
Odamız bu sene Üniversite imtihanlarını kazanan 

2 öğrenciye burs verecektir.
özel şartname Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasın

dan görülebilir.
İhtiyaç sahiplerinin 20 Eylül 1985 tarihine kadar 

Odamıza müracaatları rica olunur. Bu tarihten sonra 
yapılacak müracaatlar kabul edilmiyecektlr.

İlan olunur.
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanlığı

#*$#*##**##*****♦**♦**
* GEMLİK KÖRFEZ ♦

HAFTALIK SÎYASt GAZETE* *
*

RESMİ İLANLAR TEK SÜTUN CM. 
İCRA ve MAHKEME İLANLARI CM. 
KAYIP İLANLARI
TEŞEKKÜR ve DOĞUM İLANLARI CM.
KONGRE İLANLARI
KOOP. KONGRE İLANLARI
SÜREKLİ ÖZEL İLANLAR PAZARLIKLA

300 TL
100 TL

1000 TL
50 TL

3500 TL
4000 TL
ALINIR.

$

*
*
♦ 6 AYLIK 

YTT.Î.rK
750 TL

1500 TL M



GELİN GÖRÜŞELİM,

yerinde olur.

Gayrimenkulün Açık Artırma ilanı

Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan
Dosya No. 985/9 Satış

KIYMETİ : 2.600.000- lira

Satış Şartlan :

3— ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-}-) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını huşu

ÖNER CAN TİCARET
HİZMETİNİZE AÇILMIŞTIR

Yazı işleri Müdürübaşvurmaları Hân olunur.
İNJAAT VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE

GazetenizKAYIP
Ö^ER TİCARETGemlik Körfezi
İBRAHİM ÖNER
Balıkpazarı 1 Nolu Cad. No. 6(Danış Ekim Evi Karşısı) Gemlik

(te, ir. K. 126)
(ftgOOtr tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahil dir)

verilebilir. Delikliye resmi, ilinle pulu, tapu harç 
satış bedelinden ödenir. İlinle bedeli üzerinden

8— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş vcmünderncatını kabul etmiş sayılacakları, baş 
İma bilgi almak btiyenlertn 985 /9 İzale! şuyu satış sayılı dosya numarasıylo memurluğumuza

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra vc İflas Kanununun 133. 
maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri 
mesul tutatacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5— Şartname, itan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı ve
rildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı tapunun. Osmaniye mahallesi Laledağı mevkiinde kain 28 pafta, 
405 ada, 19 parsel sayılı 1755 m2 miktarında imar planı dışında bulunan zeytinlik kayıtlı taşın 
ma satışa çıkarılmıştır.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %10 u nisbetindc pey akçesi veya bu 
miktar kadar rnilli bir bankanın teminat mektub unu vermeleri lazımdır. Sataş peşin para iledir,

dyte faiz ve masrafla dair olan iddialarım dayan ağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bil
dirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bı. 
rakı bıçaklardır.

aba istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
ve masraftan abaya aittir. Birikmiş vergiler 
%10 K.D.V.

Şuyun izalesme Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 24.12.1984 tarih ve 1984/208 984/511 sayılı 
karar gereğince satdmasma karar verilen aşağıda belirtilen gayrimenkul açık arttırma suretiyle 
satışa çıkarılmıştır.

KÖRFEZ 8 EYLÜL 1985

Halka İnmek

■
I Halk dardayken. siyasilerin iyimser bir tabla 
"çuıurieri aldatmaca oynamaktan başka br şey 
| tağiktr. Onlun en onurlu makama oturtan, kyli't 

sü şehiriissyle halk değihuiydi ? O lıalkki veril - 
ği saltanatı günü gelince almasını da itilen bir 
kalktır.

Siyasilerimi’. adım başında güçlerini halktan 
ı aMıklanm söyleye gelmişlerdir. Halktan alır.;.: 
s güç. yine halk yararına kullanılmazsa yöıieiinıiıv 
lyara alırlar. Erdemli ! siyaset yolu izleyenler. 
. ünce “BENİM” yerine, neden halkımıza y öneli k 

kalkınma ycltannı ışıksız bırakırlar ?

Cumhuriyetle yönetilen ulusumuz, padişah öz- 
temcilerinin ellerinde oyuncak cUnaktan ne za
man kurtulacak ? O padişah özlemcileri İn; ka- 
thnianmm kızlarımızı oğullarımızı, ORTAÇAĞ 
kaîanhğmda mı yaşatacaklar ? DccackraJ ta
mudur î Demokrasilerde açıklık vardır. Kapalı 
devreler demokrasinin boğazına geçirilmiş bir 
halkadır. Yüce Türk l'îusu’ndan gizlenecek lüç 
bir yan ohnanıalıdır.

Tcpluma kapah kalmak, kuşkuların yoğunlaş, 
masına neden olurken, toplum seçtiği vekillerini 
yine kendi adına seçecektir, duşumuz, ulus vekil 
terini denetlemek olanağından yoksun kaldığı sü
itçe, değirmenin çarkı sym şarkıyı söyleyecek
tik Oluşla, vekilleri arasında bir yakınlık doğma 
sı doğaldır. Bu, ulusla vekillerinin arasındaki sıkı 
bağımlılığın göstergesidir. Başbakanları ulus ve. 
küterini tapnlaşürmaya değin varırsanız teknede 
pühkhk doğabilir. O bakımdan yurt sorunlarına 
eğffirken toplumcu gözlemciliği de unutmamak

>

1— Satış 11.10.1985 Cuma günü saat 10.30-10.4 5 arasında Gemlik Mahkemeleri Yazı işleri Mü 
düdüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin ini 
ve rtçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuu nu ve satış masraflarım geçmek şartı ile ihale 
ohnmr. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 21.10.985 
Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da 
riçhanb alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

KÖRFEZ MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ

GAZHANE CAD. ŞİRİN PASAJI TLF : 1797

HER TÜRLÜ CAM - AYNA VE ÇERÇEVE İŞLERİ 
İTİNA İLE YAPILIR

Gemlik Tekel Müdürlüğün 
den aldığım 182 NoIm defteri 
mİ kıy bettim. Hükfimeizdür.

Ömer Cahit 
Çemlıbel

Cumhuriyeti, Cumhuriyet Jkelerini yaşatacak 
olan genç, kuşaklardır. C kullarda bağnazlığa ka
yan öğretim; günü geldiğinde çekirdeğini çatlata
rak Atatürk Devrintriliğ'nl de rafa kaldıracaktır. 
1950-60 anısı yönetimlerin tutum ve davranışla
rını gözden geçirdiğimizde görürüz İd, Atatürk
çülük yoktur. Yine din bağnazlık, yine kişilere 
bağımlılık her yerde kol gezmektedir.

“Son yıllarda Türkiye’de devrimcilik anlayışı 
yeni bir dölüme girmiştir. Devrimcilik üzerinde 
yeni düşünüler oluşmakta, yeni yorumlar yapıl
maktadır. Yeni devrim stratajileri geliştirilmek, 
teilir. Bu ar ıda, ATATÜRK DEVRÎMCİLlĞÎ’de 
değişik aydın topluluklarınca ayn ayn biçimlerde 
yorumlanın aktadır.

' "Atatürk, duygusal değil, akılcı bir devrimci 
idi. Onun için duygusallığa da kaçmadan, Ata
türk’e ne denli inanırsak inanalım, onu bir tabu 
sayı .tadan; Atatürk devrimciliğinin bugünkü ko
şullar içinde nasıl olması, nasıl uygulanması ge
rektiğinin araştırma zamanı gelmiştir artır.”

Evet, Sayın F.CEVİTin dediği gibi, Atatürk’ü 
daha bilme öğrenme; Atatürk’çülüğün hangi ko
şullar içinde geliştiğini de araştırmanın zamanı 
gelmiştir. Atatürk’çülüğü genç kuşaklarımıza iyi 
anlatırsak bugünün Türkiye’si gelecekte daha iyi 
olac i.tır.

Alıntılar : Bülent Ecevit’in, ATATÜRK ve 
DEYRİMCÎLÎK yapıtından alınmıştır.

Okuyunuz, Okutunuz, 
Abone Olunuz

DÜĞÜN SAHİPLERİNE MÜJDE

DAVETİYEDE UCUZLUK
DEVAM EDİYOR

Düğün - Sünnet * Nikâh - Gün - Nişan
Davetiyelerinizi Şimdi Alın Kârlı Çıkın

Türkiye’nin En Ünlü Markaları Olan

İPEK. ATEŞ,
YASEMİN, ULUDAĞ

Davetiyelerinin Zengin Çeşitleri ile Hizmetinizdeyiz

1 SAATTE DAVETİYENİZ HAZIR



GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

a

SUPERMATIK membranlı

2 daireli evlerde, villalardaMini - 2
Midi - 2 »Maksi - 2
Grand - 2

a
ı
a

4 daireli apartmanlarda, sayfiye yerlerinde
16 daireli apartmanlarda
25 daireli apartmanlarda kullanılır.

ertelenmiştir.

3OKUMLU MÜDÜR VE SAHİBİ gemCik
KADRİ GÜLER

KÖRFEZ
GEMLİK KÖRFEZ S EYLÜL 1985

1  1 ve 2 nolu caddeler ile bunların aralarındaki sokak
ların tretuvar düzenlenmesi işi 2886 sayılı Devlet ihale ka
nununun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı zarf usu 
lü ile ihaleye konulmuştur.

Bu ihalede 26 Ocak 1985 tarih ve 18647 sayılı resmi gaze 
tede yayınlanan Bayındırlık ve İskan Bakanhğı tebliğinin 
hükümleri uygulanacaktır.

2 — İşin tahmin edilen bedeli 10.614.416— Tl. dir.

3  ihale 12.9.1985 günü saat 15.00 de riyaset odasında
yapılacaktır.

4_  İhale şartnamesi ile diğer evraklar Fen işleri mesai
saatleri içinde görülebilir.

5__İstekliler; İhale şartnamesi ve eki özel şartnameye ya
pı tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine 
ve uygun bedel’e ait kriterler tebliğine göre :

A_  ihaleye katılma belgesi almak için müracaat dilekçe
si ile birlikte

a_  Yapı araçları b- Teknik personel c- Mali'durum d—
Taahhüt durumu (daha önce yaptığı ve halen devam eden 
taahhütleri için ayn ayrı, düzenlenecektir.) e- Bildirimi ve 
belgelerini f- (C) grubundan en az işin keşif bedeli kadar 
müteahhitlik karnesi (Asimi ibraz etmek kaydı ile suretini)

B_  İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte

a- ihaleye katılma belgesi b. Ticaret ve veya Sanayi Oda 
sı belgesi c- imza sirküleri

d_  Belediye adına âlınmış 318.432.48- Tl. tutarında geçi
d teminatı ve istenilen, diğer belgeleri verecektir.

6  İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 12.
9.1985 günü saat 14.00 e kadar makbuz karşılığında ihale 
komisyonu başkanlığına verilecektir.

7_  Telgrafla müracaatlar ve postadaki geçikmeler kabul
edilmez. Keyfiyet ilan olunur.

NOT : Gemlik Körfez Gazetesi 20.8.1985 gün ve 616 sayı 
lı gazetede yayınlanan ihale iptal edilmiş ve ileri bir tarihe

î. Hakkı ÇAKIR 
Belediye Başkam

İlân
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-— Osmaniye (mahallesi 11 Eylül İlkokulu yanı beton ka 
nal yapımı işi 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 35. mad 
desinin (a) fıkrasına göre kapalı zarf usulü İle ihaleye ko
nulmuştur.

Bu ihalede 26 Ocak 1985 tarih ve 18647 sayılı resmi gaze 
tede yayınlanan Bayındırlık ve Iskan Bakanhğı tebliğinin 
hükümleri uygulanacaktır.

2— İşin tahmin edilen bedeli 10.461.699.19.- Tl. dir.

3— İhale 13.9.1985 Cuma günü saat 14.00 de riyaset oda
sında yapılacaktır.

4— İhale şartnamesi ile diğer evraklar Fen İşleri Müdür
lüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.

5— İstekliler ihale şartnamesi ve eki özel şartname yapı 
tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine ve 
uygun hedere ait kriterler tebliğine göre :

A— İhaleye katılma belgesi almak için müracaat dilekçe
si ile birlikte

a— Yapı araçlar-, b— Teknik personel c— Mali durum d— 
Taahhüt durumu (dalla önce yaptığı ve halen devam eden 
taahhütleri için ayn ayn düzenlenecektir.) e- Bildirimi ve 
belgelerini f- (C) grubundan en az işin keşif bedeli kadar 
müteahhitlik karnesi (Asimi ibraz etmek kaydı ile suretini)

B— ihaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte

a- ihaleye katılma belgesi b- Ticaret ve veya Sanayi Oda 
m belgesi e- imza sirküleri

d— Belediye adına alınmış 313.850.98. Tl. tutarında geçi
ci teminatı ve istenilen diğer belgeleri verecektir.

6— ihaleye .katılma belgesi almak için son müracaat İS. 
9.1985 günü saat ll.OO’o kadar makbuz karşılığında, ihale 
komisyonu başkanlığına verecektir.

7_ Telgrafla müracaatlar ve postadaki geçikmeler kabul 
edilmez. Keyfiyet ilan olunur.

I. Hakkı ÇAKIR
Belediye Başkanı

DÜNYA KALITESIND

EV, APARTMAN, OKUL, ÇİFTLİK, OTEL V B. YERLER 
ŞEHİR SUYUNUN SIK SIK KESİLDİĞİ VEYA BASINCININ 

YETERSİZ OLDUĞU DURUMLARDA

TİPLERİ

HİDROFORLARI I

Az Yor Kaplar — Montajı Basittir — Çalışması Otomatiktir 
Arıza Yapmaz — Sessiz Çalışır — Derin Emer

Yetkili Bayii

BAKARAN TİCARET
HAŞAN BAŞARAN
Akbank Aralığı Peksert İş Hanı Altı Tlf : 1730

| YEŞİM TUHAFİYE |
| ASTAR — TUHAFİYE - PARFÜM — BUJİTBRÎ jf 

ve Pek Yakında Yün Çeşidiyle
Hizmetinize Devam Ediyor ■J
Parfümde Büyük İndirim

MÜŞTERİLERİMİZİN KURBAN BAYRAMINI KUTLARIZ.

Gürle İş Merkezi No. 24 Gemlik

Sultan Kalitede Fiatta
MOBİLYA MEFRUŞAT 

RUŞEN GÜMÜŞ

Gemlikli Müşterilerimiz Gelin Mobilyanızı Seçin
Evinize Teslim Edelim 
Yolunuz Üzerindeyiz

I
MERKEZ t İVAZPASA ÇARŞISI NO M TLF : 15731 BURSA
<UBE t ULUBATLI HAŞAN BULVARI YILMAZLAR
AP. NO S3 TU: 42271 < CAKA] ALTI > •UMA

Yönetim Yen : MüdaJ Cad. Gtirçay Hm 
Kat S TV : 1797 — GEMLİK

Dizgi re BmAi :
Körfez Matbaacılık Ambalaj Sanayii

SAYFA 4

Bi

ooooooooooooooooooooocao 
8
fi Abonelerimize duyuru : A- 

O bone süreleri biten aboneleri- 

n mize gazetemizi bir süre da- 

£ ha göndermekte iken abone- 1 

O leri yenilenmediği için gaze- 0 

a te göndermeyi durdurduk. a 

0 Ote yandan abonesi devam i 

s eden abonmanlarımızın bazı- ! 

|ı lan gazete alamadıklarım öğ j 

11 reniyoruz. Bu tür aboneleri- ı 1 

। mizin gazetemize başvurma, ' E 

lan önemle duyurulur.

Bize Güvenin

İZMİR YOLU
KÖPRÜ BAŞI

ANKARA YOLU



Yll: 13

10 EYlOt »985 Sili

MU : 118

(KDV DAHİL) 30 LİRA

gemlik
KÖRFEZ

UAFTAI. IK H1YA8İ GAZETE

KURULUŞ : 1G HAZİRAN 197S

Şahika Çiçekevi
Hizmetinizi Açılmıştır.

Ayr-ca 8uk*t. Çtaenk. Sepet
A^jman. *r«ba Sûcamesi. İthal MA
Ça*» ** k Kotor'V«4*r

TE : 1356 
Cnin ı Cod M« 9 Gaatlfc

Voli Gümüşdiş 
Köy Konağını Açlı 
Cami Temeli Allı

Gece Kordonda Efll.r.ce Düzenleniyor 

GEMLİK’İN 
KURTULUŞU 
ŞENLİKLERLE 
KUTLANACAK

* HAYDARİYE KÖYÜNDE KONUŞAN VALİ, DÜĞÜN SALONU VE 
KÖY YOLUNUN YAPILACAĞINI SÖYLEDİ

* HAYDARİYE KÖY KONAĞINA 5 MİLYON LİRA HARCANDI
• VALİ GÜMÜŞDİŞ KÖYLÜLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ

Buna Valisi Zeka! Gümüş- 
diş, ilçemize gelerek Hayda- 
riye Köyü Köy Konağ: ve 
Kahvehanesin hizmete açtı. 
Mecidiye Köyünde ise cami

çe Jandarma Komutanı, Em
niyet Amiri Kemal Balık, 11 
Genel Meclis Üyesi Er it Coş
kun ve Hüseyin Aydıner

ile daire amirleri katıldı

MECİDİYEDE TÖREN

köyüne giden Vali Zekai Gü
müşdiş, köye yaptırılan cami 
temelini attıktan sonra Bur-

Haydaıiye’den Mecidiye ea'ya döndü.

Güzel Gemlilr’immn düş
man işgalinden kurtuluşunun 
63. yıldönümü düzenlenecek 
törenlerle kutlanacak.

Kutlama Komitesince yapı 
lan programa göre 11 Eylül 
1985 Çarşamua günü şehrin 
<k>ğusundaki çamlıktan atıla 
cak top atışları vs tabrikalu 
nn çalacalılan sirenlerle tö
renler başlayacak. Törene ka 
tı’acak birlikler ’ ve teşekür-

ler saat 9.00 da atanda

lal marşı ile bayrağımız

da tören 9 43 de
Saat 10.00 d ı

tat

kuzey yününde <
lan askeri birlik ve milis kn 
vctleci s-lah atarak şehre g!

temelini attr
Dün saat 17.30 da Haydarı 

ye Köyüne gelen Vali Zekai 
Gümüşdiş. köylülerle yapbğ 
konuşmada, köylülerden so- 
rykrnı ftinledi Vali Gümüş 
diş. köy ı-lunun onarılması 
ve yapımı devam eden Düğün 
Salonunun tamamlanması 
için gereken yardımın yapıla 
atını söyledi.

Hsydariye Köyü Köy Kona 
D” kahvehanesinin yapı
mında yardımlarını esTgemi 
yen Vali Zekai Gümüşdiş'e 
teşekkür eden köy muhtarı 
tdris Kurt, yapmu 5 milyon 
Hnyn mal olduğunu, 4 mil- 
yoa lirasının özel idare tara- 
ftndm «ağlandığını belirtti. 
Daha sonra konuşan Üçe Kay 
makam-, Mehmet Güler, ise 
devlet ve köylü işbirliği ile 
yaptırılan Köy konağı ve 
kahvehanenin bilinçli kulla- 
mlmasuu istedi. Son sözü 
ûr. Vali Gümiişliş. köyün 
güzel bir yapıya kavuştuğu- 
nu, yanın kalan düğün salo
nunun özel idar tarafından ta 
«anlatılacağın ı köylülere söy 
leb. Kurdeleyi keserek açılışı 
yapan Vali Gümüşdiş. yapının 
HayırtT olmasını diledi.
Haydan» Köyü köy kona 

tüm açılışına Gemlik Beledi 
y» Başkanı Hakkı Çakır, II-

tip tören alanına

İKİNCİ KUYU DEVREYE GİRİYOR 8 Askeri birlik komutanı

8
2

8 a o
8

Boru Bağlantı Nedeniyle
Sular Azaldı

g Topsahası ve Cezaevi pom- 
g palan arasında ana şebeke- 
g ye çelik toru bağlanması ne
ğ deniyle dün ve önceki 
g ilçede sular azaldı, 
g Belediye Başkanı

gün

Hakkı
ğ Çakır’dan aldığımız (bilgilere 
0 göre Topsahası ve cezaevi 
0 pampalarını ana şebekeye
g bağlamak için 200’lülr çelik

ian çalışmalar nedeniyle ilçe 
de iki gün yalnız Atmaca ku 
yusundan su verildi. Dün öğ
leden sonra biten çalışmalar
dan soma Umurbey altında 
bulunan bin tonluk depolan 
na su basılmasına başland'.

Öte yandan Hamidiye ma
hallesinde açılan ikinci artez 
yen kuyunun motoru gelerek

montaj çalışmalarına başlan
dı. Yetkililer ikinci suyun

deresinde suyun çok azalnıa-

8
8
8
8

g borunun döşenmesi için yapı-

hafta sonuna kadar 
sokulabileceğini 
lar.

NACAKU DA
AZARDI

devreye
açıkladı

sına neden 
bulunan su
nan suyun

SU

Uzun süreden beri havala
rın yağışsız gitmesi Nacaklı

oldu. Nacaklıda 
barajında tcçı’o-
yüksekliği bir

metreyi bulmuyor. Baraj 
tında ise dere tamamen 
suz bulunuyor.

al-
su-

Nacaklıdan ilçeye yaklaşık 
saniyede 30 litre suyun gel
diği bildiriliyor.

8

8

8

daki temsili kız öğrencini 
siyah örtüsünü çıkaracak a 
lacağı ’rayrağı göndere çeke 
çektir.

öte yandan gece kords: 
boyunda lıalka açık olaraj 
düzenlenecek eğlencelere ses 
sanatçıları ve folklor grupla 
n katılacak. Cuma günü çar 
şı camiinde şehitler için meı 
lit okunacak.

3 Yıldır Aranan
5 Yıla Hükümlü 
Siyasi Suçlu 
Yakalandı

Cevat Peker adındaki

llk ve Orta 
Dereceli 
Okullar 
30 Ekim Dönü 
Öğretime 
Açılıyor

Muin yurtta ilk ve orta de 
rtttU okullar bu yıl 30 Ekim 
İM Pazartesi günü öğretime 
•çıtacak

Mim Eğitim ve Gençlik 8por 
Bakanlığı 9e 11 İdare Kurulu 
lxı yıl ilk vc orta okluların 
30 Bcbn 1086 günü açılmnsi- 
W karartapUrnuştı

Fatura ve
Perakende
Satış
Fişlerinde
Tahrifat
Ya paıılar
Uyarıldı

(BYE) — Vergi iadesinden 
yararlanan ücretlilerin topla
dıkları fatura ve fişlerin üze
rinde tarih ve tutarında deği
şiklik yaptıklarının belirlen
diği. bunlar hakkında kanuni 
İşlem yapılacağı bildirild.

Maliye ve Gümrük Bakan, 
ılğı Gelirler Genel Müdürlüğü 
nden yapılan açıklamada, bel 
ge düzenine uymayan vergi 
mükelleflerine bir aydan bir 
yıla kadar hapis ve bir aydan 
bir yıla kadar meslekten men 
cezası verileceği bildirildi 
Mükelleflerin tüm defter Ve 
belgelerinin incelenmesi için 
Valiliklere ve Vergi Denetim 
elemanlarına gerekli talimat, 
tın verildiği açıklandı

Belediye Kömür Satışlarım 

Sürdürüyor.-

Bin Ton Daha
Kömür
Geliyor

Gemlik Belediyesince tan
zim satışı yapılan biri ton kö 
mür tüketildi, ikinci parti 
kömürlerin gelmesine taşlan 
dı.

Kış yaklaşması üzerine 
TKİ. Orhaneli ve Keleş Kö
mür ocaklarından dağıtımı 
yapılan tahsis kömürü için 
ihtiyaç sahiplerini T.C. Zira
at Bankası Gemlik Şubesine 
gerekli paran yatırarak sıra 
ya giriyor ve kömür alıyor
lardı. ilk partide Orhaneli' 
ddı gelen bin ton kömür sa 
[tiplerini buldu, ikinci bin ten 
kömür bedeli TKEye yatınktı.

Belediye yetkilileri kömür 
ihtiyaç sahiplerini «yayarak 
paralarım eriten yatırarak 
auıcnz kSmüK^n almalarını 
istedi.

Bilindiği gibi TKİ. kiönüre 
aralıklı sanı yapacağını açık 
lannuştı.

İNŞAATLARDA
DIŞ KORUYULUK
YAPILMAMASI 
TEHLİKE 
YARATIYOR

si hükümlü uç yıl senra gb 
lendiği evd* polisçe yak»1»™ 
d’.

Bursa 'da sol bir örgüt üye
si olup siyasi olaylara karış
tığı ir-iı İstanbul Sıkıyöne
tim mahkemes 4arafmâzn 
gıyabında 5 yıla hüküm v«ri-

İlçemizde yapınılan devam 
eden inşaatların hiçbirinde 
dış koruyuluk bulunmaması 
ciddi tehlikeler yaratabilir.

Inşaat bakımından yeğim 
bir trafiğe açık oian Gemlik’ 
te halen devam eden inşaat
larda dış koruyuhıklann ya
pılmaması ve ilgililerce izlen
memesi hay.vtle karşılanıyor. 
Her an bir kazaya neden ola
bilecek olan inşaatlarda, kalıp 
sökme, kum ve üy çekme 
sırasında iş gûverihğâain bu
lunmadığı gibi inşaat alannur. 
açık olması tehlike oramr.. 
arttırıyor, inşaat sahipleri
nin ynpttan koruyuîuksuz riîr 
dürmcssıin neden önlenmedi
ği merak konusu oluyor.

Öte yandan inşaatı» na so
kak ve cadde üzerinde geniş

yer kaplamaları trafik akışın 
zorluyor, inşaatçıların bas 
boş davranmalamım ördeanes. 
isteniyor.

Emniyet Amiri Kemal Balık 
Polis Akedemiâine Atandı

Dçemîzâe tai y.khr Enmi-
yet Amirliği görevini atarib. 

İren Kemal Balık bir Mt gö- 
:reve atandı.

Emniyet T^^âanada yapı 
tan y®sri atasnaJar karam». 
mesinâe GetnSt ünruyet A- 
miri Keraai Batakta takar» 
B5fis Akedecas öğreten üjo 
bğtne atandığı bS£rile& Ssnri
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DEĞİNDİK

Eski Gemlik Evleri
Av. An AKSOY

Çelik Gük*rsoy diye bir adam var. Bu kişi Türkiye Turing 
ve Otomobil Kunmıu’nun başkamdir, özellikle İstanbul’da ta 
rihsel değeri olan pek çok yapı bu kurumun ve kişinin defter 
li çabalan sonucu restore edilip günümüze kazandırılmıştır. 
Pek çok çeşme, köşk, park, konak bugün Çelik Gülcrsoy sa 
yedinde »yatadır ve halka açılmıştır.

Tarihsel değerlere, ulusal kültüre sahip çıkan bu tür giri 
ş nılerin yanında o "ırak gerekir. Böylesine soylu çabalan olan 
“burjuvayı” alnından öperim ben. Ne mutlu...

&

Devlet de tarihsel özelliği, mimari ve sanatsal değeri olan 
yapıların gelecek kuşaklara kalınasım istiyor. Kültür Bakan- 
hğı’na bağlı “Eski Eserler Genel Müdürlüğü” var. Bu tür 
yapılan saptar. Belediyelere bn binaların yılolamayacağuu, 
tapuya da satılamayacağım bildirir.

Ayrıca Belediyeler, Ankara’nın saptamasına beklemeden 
kendi beldelerinde böyle binaların geleceğe korunarak nevre 
dilmesi için önlem alır. İmar P.anlan yapılırken bu özellikte 
ki binalara işaret edilir, ona göre çevre düzenlemesi yapılır, 
öyle ki imar planına bakıldığında "eski eserler" açıkça belli 
dir.

Gemlik Belediyesinin imar planında da esiri eserler beti 
mi acaba?

& * *

Dilimin altındaki bakla : İki Nolu Caddenin Balıkpazan 
çıkışında, Atatürk İlkokulu köşesinde, ilçemiz’n eski evlerin 
den en güzeli var. Şahane bir eski konak. Nefis bir ağaç iş 
Çiliği.

Vıllardır içinde oturulmuyor. Eskiyen yapının üst balkonu 
göçtü. Duvarlardaki ağaçlarda yer yer açılmalar var. Öyle 
ya yıllara ne dayanır...

Şimdi de günlerdir duvarında bir levha : “Bu evle bitişik 
arsa satılıktır," İlgilenecekler için Bursa'dan bir telefon nu
marası... Üşenmedim, bir müşteri kılığına girip talip oldum. 
Kırk mıilyoncuk istiyorlar... Alan adam yıkacak, yerine Gem 
lik'teki benzerleri gibi beton blok yapacak 1

Efendim “mülk” onların değil mi ? Kim ne karışır ?

* * *

önerimiz, bu bina tarihi eser sayılsın, yıkılmasın, yağmur- 
kar, kızgın güneş yıksın. Veya böyle karga yuvalı kalsın 
değildir. Yeniden onarılsın ve işletmeye açdsm. Müteakipleri
nin paralan ödensin.

Aksi takdirde pek çok örnekte olduğu gibi zamanla en
kaz yığınına, dönecektir. Ya da cesur birisi çıkacaktır bir ge
ce kibriti. Sonra al sana “tarihi eser.”! Peşinden bakanlık 
karan : Evin hiçbir tarihi özelliği kalmadığından, malsahip 
terinin talebinin kabulü ile eski eserden çıkarılmasına”... 
Sonra, buyunın müteahhit bey !

Doğrudur mülkler önce mülk sahiplerine a'ttir. Fakat dev 
let ve yasalar başka şeyleri de düşünmüştür : Korunması 
gereken kültürel mirası... Yerel düzeydeki resmi yetkilileri 
Gemlik’teki eski eserleri saptamağa ve korumağa çağırıyo
rum. Lütfen efendim.

Ben Gemlik’te doğmadım. Çocukluğum bu ilçenin sakııkia 
nnda geçmedi. 1966’da bu ilçeye onsekiz yaşımda geldim. 
Bugün dahi anarken heyecanlandığım “gençlik duygularım 
ve sevgilerim” bu İlçenin sokaklarında, caddelerinde oldu, 
ömrümün en güzel anılandır. O anıların yaşandığı caddele
ri, sokaktan süsleyen çok güzel evler vardı. Camlan cum
balı, önleri tel kafesli, çiçekli, dantel perdeli evler... Ve anı 
lar, anılar... Zaman, böyle evleri yıkarak anılarımızın çerçe 
vesinl parçaladı bu ilçede. Ne yazık... Evler sahiplerine, ama 
o evlerin önündeki anılar bizlere aittir. Bileniniz...

* * *

Yerel düzeydeki görevlileri “göreve" çağırıyoruz. Gemlik’ 
te tarihsel özelliği olan binalar bir an önce saptanmalıdır. 
Böyle evlerin yıkılması önlenmelidir. Nedir ki malsahipleri- | 
nln mağdur olmamaları için değer f tatla evimi satınahnıp, 
onarılıp, İşletmeye açılmalıdır, örneğin orduevi olur, memur 
lar lokali olur, Rotnri Kulüp ahır Veya benzeri bir demek
çe kiralanabilir,.. Veya birisi müze olabilir.

Gemlik bu konuda çok geç kalmamıştır. Bu ilçede yaşa
yanların çocukları da yann yine bu ilçede yaşayacaksa, gc 
leceğe bırakılacak değerli şeyler ohnalı.

Tutucu bir kişi değilim. Herşey 1966’da olduğu gibi katan 
istemiyoruz elbet. Zaten kalmadı ki kalamaz İd... Tekrarlı
yorum : Evler sahiplerini o evlerin arasında büyüyen, 
gençl’ğlnl yaşayan kişilerin anılan kendilerine aittir. Anda- 
rmuıza «ayıp. kendimize «ayiP gedecek kuşaklara saygı 
lütfen...

İLÂN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

।__ 1 ve 2 nolu caddeler ile bunların aı alarmdaki sokak
ların tretuvar düzenlenmesi işi 2586 sayılı Devlet ilıale Ka
nununun 35.ci maddesinin (a fıkrasına göre kapalı zarf usu 
lü ile ihaleye konulmuştur.

Bu ihalede 26 Ocak 1985 tarih ve 18647 sayılı resmi gaze
tede Bayındırlık Ve Iskan Bakanlığı tebliğinin hükümleri 
uygulanacaktır.

2— işin talimin edilen 'bedeli 10.614.416.- Tl. dir.

3— ihale 12.9.1985 günü saat 15.00’de riyaset odasında 
yapılacaktır.

4— İhale şartnamesi ile diğer evraklar Fen işleri Müdür
lüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.

5— istekliler ihale şartnamesi ve eki özel şartname yapı 
tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine ve 
uygun bedel’e ait kriterler tebliğine göre :

A— Dinleye katılma (belgesi almak için müracaat dilekçe
si ile 'birlikte

a— Yapı araçları b— Teknik personel e— Mali dûruın d- - 
Taahhüt dununu (daha önce yaptığı Ve halen devam eden 
leahhütleri için ayn. ayn düzenlenecektir e— Bildirimi ve 
belgelerini f— (C) grubundan en az işin keşif bedeli kadar 
müteahhitlik karnesi (Aslım ibraz etmek kaydı L’e) suretin;

B— ihaleye girebilmek için teklif mektubu i'e blrlkte !
a— ihaleye katılma belgesi b— Ticaret ve/veya Sanata 

Odası belgesi c— imza sirküleri
d— Belediye adına alınmış (318.432.4ı8.- Tl. tutarında ge 

çici teminatı ve istenilen diğer belgeleri verecektir.

6— İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 
12.9.1985 günü saat 14.00’e kadar makbuz karşılığında ilıale | 
komisyonu başkanlığına verilecektir.

7— Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler ka’ ,uı I 
edilmez. Keyfiyet ilan olunur.

I. Hakkı ÇAKIR
Belediye Başkam

GEMLİK BELEDİYE

Belediyemizin ihtiyacı olan 
15 kalem malzeme

II nun 45. maddesine
satın alınacaktır.

1- Takeometre
2- Nivo (Otomatik)
3- Beşgen Prizma
4. Planimetre
5 Mira

2886 sayılı 
göre açık

Â N
BAŞKANLIĞINDAN

ve aşiğıda isimleri belirtilen
Devlet İhale Kanunu- 
teklif almak suretiyle

(1) Adet
(1) Adet
(1) Adet
(1) Adet
(2) Adet

lO.oo da ihale komisyo-

idari şartname Belediye Fen I

■müracaatlardak i gecikmeler

I. Hakkı ÇAKIR 
Belediye Bişkanı 

i

ihale 17.9.1985 Sah günü saat 
nu huzurunda yapılacaktır.

2- Bu işe., ait teknik ve 
işlerinde görülebilir.

3- Posta ile yapılacak 
dikkate alınmaz.

KAYIP
Gemlik Lisesinden aldığım diplomamı kay*

bettim. Hükümsüzdür. Eyüp KILIK

Sultan
MOBİLYA MEFRUŞAT 

RUŞEN GOMOŞ

Gemlik’li Müşterilerimiz

E
I

Evinize Teslim Edelim 
Yolunuz Üzerindeyiz

i 
B

MERKEZ t İVAZPAfA ÇARESİ NO 23 TLF : 15731 BURSA
<UBE : ULUBATLl HAŞAN BULVARI YILMAZLAR
AP. NO. 53 TLF : 42273 < GARAJ ALTI > BURSA

İLÂN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1— Osmaniye mahallesi 11 Eylül ilkokulu yanı beton | 
nal yapımı işi 2886 Devlet ihale kanununun 35. maddesi 
(a) fıkrasına göre kapalı zarf usulü ile ihaleye konulmuşi

Bu ihalede 26 Ocak 1985 tarih ve 18647 sayılı resmi ga 
tede Bayındırlık Ve Iskan Bakanlığı 'tebliğinin hüküm] 
uygulanacaktır.

2— işin tahmin bedeli 10.461.699.19.- Tl. dir.

3— ihaleye 13.9.1985 Cuma günü saat 14.0(yde riyase 
odasında yapılacaktır.

4— İhale şartnamesi ile diğer evraklar Fen İşleri Müdür 
lüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.

5— İstekliler ihale şartnamesi ve eki özel şartname yap 
tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğin» w 
uygun bedel’e ait kriterler tebliğine göre :

A— İhaleye katılma (belgesi almak için müracaat düetçe, 
si ile birlikte

a— Yapı araçları b— Teknik personel e— Mali durum c— 
Taahhüt durumu '(daha önce yaptığı ve halen1 devam eks 
teahhütleri için ayrı ayn düzenlenecektir e— Bildirimi ve 
belgelerini f— (C) grubundan en az işin keşif bedeli kadar 
müteahhitlik karnesi (Aslını ibraz etmek kaydı île ı suretiri

B— ihaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte
a— ihaleye katılma belgesi b— Ticaret ve /veya Sanayi 

Odası belgesi ç— İmza sirküleri
d— Belediye adına alınmış 313.850.98.- Tİ. tutarında geç 

ci teminatı ve istenilen diğer belgeleri verecektir.

6— ihaleye katılma belgesi almak için son müracaat 
13.9.1985 günü saat 11.00’e kadar makbuz karşılığında İha- 
le komisyonu başkanlığına verecektir.

7— Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. Keyfiyet ilan olunur.

İ. Hakkı ÇAKIR
Belediye Başkam

İLÂN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1— Belediyemize ait muhtelif demir işleri 2.ci kısım sahi 
I park tanzim korkuluğu ve parsel kapak çerçeveleri yaptm 
I lacaktır. ihale 2886 sayılı yasanın 81.ci madde hükümler, 
içersinde emanet komisyonu marifeti ile genel ve teknik 
şartname dahilinde yaptırılacaktır.

2— İşin keşif bedeli 4.379.676.93.- Tl. olup geçici teminatı 
131.391.. Tl. dir.

3— Bu işle ilgili gerekli bilgiler Fen isleri Müdürlüğün-, 
den öğrenilebilir.

4— Tekliflerin 16.9.1985 Pazartesi günü saat 11.30’3 ka
dar Belediye Başkanhğına verilmesi ilan olunur.

5— Dıale 16.9.1985 Pazartesi günü saat I4.00’de Belediye 
riyaset odasında yapılacaktır.

L Hakkı ÇAKIR . J 
Belediye Başkanı

KAYIP
Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilim er Fa

kültesi son sınıfa ait kimliğimi kaybett m.
Hükümsüzdür Ergüven Bayram

Kalitede Fiatta | 
Bize Güvenini

IGelin Mobilyanızı Seçin |



KÖRFEZ w EYLVL 1985

Gayri menkulün Açık Artırma ilâm 
Gemlik İcra Memurluğundan 

Dosya. No. 1982/484 T.

insanları düşünmekten alıkoyamazsınız. Ot,:, 
rsgt gesett boş duran insanlar da düşünüyordu. 
Düşünen insan, sorunlamna çözüm bulmaya dili4- 
nervk varır Rr makine mühendisi. eskimiş maki 
nelerin. yerine y^n’slıi kiyma yöntemlerini geliş, 
tiren'.esse. as daha geriye gitm'ş olacaktır.

lasuı. yarauidığ-.ndan buyana, hep tirşeyle'- yu 
paçetnuştir. işte. insanın üretkenliği kornişin’ ye 
nlemesine neden olmuştur. insanlar, kendi işleri
ne dönük ye.ü arayışlara .giremezlerse dünya k ı- 
îuuoyunda: ön planda kendilerini gösteremezler. 
Üretken de olamazlar. Düşünen insan, kuşkusuz 
fSsüra arayan insandır, Beliek denizinden dam’a- 
lar olarak onları su yüzüne çıkarır: bunu yapıır- 
keade düşünme mekanizmasına bir şeyler koydu 
»unun bii'ncindedir de. Deri teknik içinde yeğıv.- 
lallar: bu tekniklerin büyümesine, insanlığa da- 
ha iyi çalışma alanları sağlanmasına önayak 
olurlar

Çalışma düzeninde. makinanın insana egemen
liğini de benimsemek, teknik alanı makineyle pay 
Aşmaktır Bu paylaşma, inşam düşünmeye götü
rürken.. insan kendini bir üretme pazarında bu 
tur. Bu da inşanın en büyük mutluluğudur. Yoğun 
üretimin. duraksamadım işleyen çarklar arasında, 
yenilmeden, makineye tutsak olmadan yaşayabil
mesi. insanın en büyük mutluluğudur, insan doyu 

ma ulaştığı anda rahattır.
Bugünün insanı, teknik alanda geleceğin insa- 

:ıma örnek olmakla öğünebillr. Çünkü, iş başlatan 
la,- ilklerdir. Ortaçağuı karanlık dönemlerinde, bi 
İ nil baş tacı etmiş bilim adamlarının dünyamızın 
bugünlere ulaşmasında katkıları olmuştur. Bilim 
den kopan insan, düşünememenin karanlığında yi 
ter gider. Dünya insan dabuna koşut bir yol tut
muştur.

Az .gelişmiş ülkelerin ulusları, kalkınmanın bi
lincine sonradan varılsa da teknik düzeyde da 
Vı iyiyi yapmak için teknik düzeyde adamlar ye
tiştirme yarışındalar. Bu durumda Türk inşam 
kaplumbağa yürüyüşüyle nereye varacaktır ? Hız 
1 anmak, daha hızlanmak !,

Bugünlerde Türkiye’de geriye doğru bir kabuk 
değiştirme yarışı var, çocuklarımız bağnaz gö
rüşle yetiştiriliyor, uygar çizgiye varamıyorlar. 
Bağnazlıkla ilerleneceğini sananlar Türkiye’nin 
başma çorap örme hevesindeler. Başarabilir
lerse. Ulusumuzu çocuklarımızı, bir lokma bir 
hırka inanmışı götürecekler kendileri en görkem 
yerlerde oturacaklar.

Atalarımızın bir sözü 'var : “ Biri yer biri ba 
kar. kıyamet ondan kopar." demişler. Ne dersi
niz ?

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun
Gemlik Tapu Slcil'nln 8.8.1980 tarih ve Pafta 

Gemlik Kurşunlu Köyü Çiftlik mevkiinle İnin 
İlişeli! mahallem mııfrez bulunan taşınmazın 
çıkarılmıştır.

Satış Şartlan :

1— Satış 11.10.1985 Cuma günü saat 10.20 
artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmad ı 
çaldılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
ie bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıran:’ 
tesi günü aynı yer Ve aynı saatlerde ikine: 
hanlı alacaklıların alacağını ve satış masrafla 

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahm n edilen kıymetin %10 u nisbettnde pey akçesi veya bu 
miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu Vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, 
alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Delikliye resmi, ihale pulu, tapu har - 
ve masrafları ahcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. İhale bedeli üzerinden 
%10 K.D.V.

3— ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım huşu 
siyle faiz ve masrafla dair olan ’ddiaiarmı dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bil
dirmeleri lâzımdır. Alisi takdirde haklan tapu s’çili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bı
rakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133. 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İlâ ihale arasındaki farktan v« %10 faizden alıcı ve kefilleri 
mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

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

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş vemanjerecatmı kabul etmiş sayılacak'an laşka 
ca bilgi almak isteyenlerin 1982/484 T. sayılı dosya num&ras-yle memurluğumuza hs^nandim 
ilan olunur.

(te. îf. K. 126) ■ icra Memuru
(İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir)

emsi, kıymeti, adedi, evsafı :
16, Sahife ■ 295 ve Parsel : 275 de kayıtlı, 
26240 metre kare miktarlı zeytini ğin Kaydcn 
210 /2G240 hissesi açık artırma suretiyle eatışa 

den 10.40 a kadar Gemlik İcra Dairesinde açık 
tahm'n edilen kıymetin %75 n ve rüçhaahaa 
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. EGy 
taahhüdü baki kalmak şartiyle 21.10,1985 Pr/?1 - 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüç- 
ım geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur

İLÂN
r.nntK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1_  Hçenüz Orfaaniye m ■» hanesi inayet sokağı ile Kayık
hane su sporları binası arası (2.cî kordan boyu) inşaat işle
ri 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 35.ci maddecinin (a) 
fitmısma göre kapalı zarf usulü ile ihaleye konulmuştur.

Bu ihalede 26 Ocak 1985 tarih, ve 18647 sayılı resmi gaze
tede Bayındırlık ve -Iskan Bakanlığı tebliğinin hükümleri 
uygulanacaktır.

2— Tyrr tahmin erillen bedeli 8.559.168-90.- TL (Sekızmil 
yon BegyüzelBdoknriHn: yüzaltinışsekiz lira doksankuruşıdır.

3— ihale 17.911985 günü saat 14.00’de riyaset oöasmda 
■ yapılara htir.

4— ihale şartnamesi 2e diğer evraklar Fen işleri Müdür- | 
hi günde mesai saatleri içinde görülebilir,

5— istekliler ihale şartnamesi ve eki özci şartname yapı 
tesis ve cnamn. işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine ve j 
uygun, bedei’e ait kriterler tebliğine göre :

A— ihaleye katılma belgesi almak için müracaat düekçe. i 
si ile birlikte
. a— Yapı araçları b— Teknik personel c— Mali durum d— 
Taahhüt durumu «daha önce yaptığı ve halen devam eden 1 
teahhütleri için ayn ayn düzenlenecektir e— Bildirimi ve 
belgelerini f— (O grubundan en az işin, keşif bedeli kadar ■ 
müteahhitlik karnesi (Aslım ibraz etmek kaydı üe) suretini i

B— ihaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte 
a— ihaleye katılma belgesi b— Ticaret ve/veya Sanayi 

Odası beige^- c— imza, sirküleri
<1— Belediye adına-alınmış i 256.776.-) Tl. tutarında geçici 

teminatı ve ıztenflen diğer belgeleri verecektir.

6— ihaleye katılma belgesi almak için son müracaat 
17.9.1985 günü saat 11.00'e kaçar makbuz karşılığında ih.a’c 
komisyonu başkanlığına verecektir.

7— Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. Keyfiyet ilan olunur.

I. Hakkı ÇAKIR.
Belediye Başkanı

* *
Öğrenciler!

* #
* İthal Halı Kırtasiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü? *

HKR ÇEŞİT KIRTASİYE *

Defter, Poşet Naylon Torba ve. Ambalaj Kağıt
Çeşitleriyle HJzjnetlnJzdel İz *

Î *İ afî
I BURAK KIRTASİYE J
# Toni Çarşı No. 29-30 Beiediy* Dükkanları Gemlik #■

* #

İLÂN
S.S. Gemlik Körfezi Konut 

Yapı Kooperatifi
İkmai İnşaat İhale İlânı

1— Toplu konut kredisi yardımı ile yapılacak olan koope
ratifimize ait Gemlik, Orhaniye mahallesi Manastır mevkii, 
P-AFTA 9, ADA 16, PARSEL 106 da kayıtlı bulunan 100 
DAİRELİK konut ikmal inşaatı proje ve şartnamesine uy
gun olarak yaptırılmak üzere KAPALI ZARF USULÜ ile 
ihale edilecektir.

2— Söz konusu işin keşif bedeli altyapı hariç 416.181.993 
tl. dir. Geçici teminat 12.305.460 ti. dir (Oniki milyon üç- 
yüzbeşbin dörtyüz altmış lira) dır.

3— inşaat proje, şartname ve ekleri GÜRLE HAN KAT 
1 NO. 41 deki Gemlik adresindeki kooperatif merkezinden 
10.000- tl. karşılığı temin edilebilir.

4— isteklilerin ihaleye girebilmeleri için 16.9.1985 Pazarte 
si saat 17.00’e kadar kooperatif merkezine başvurup, yeter
lik belgesi almak için müracaat etmeleri gereklidir.

5— Yeterlik belgesi alınabilmesi için :
— Ticaret Odası belgesi (1985 yılı onaylı)

B— Müteahhitlik karnesi (en az B grubu 500.000.000.-tl.)
lik (Beşyüzmilyon tl.) _

C— Daha önce benzeri bir iş yaptığına veya yapmakta 
olduğuna dair belge

D— Mali durum belgesi
E— Yer görme belgesi (kooperatiften temin edilecektir)
F— Şartnameyi satın almış olmak
isteklilerin yukarıda belgeleri müracaat dosyasında bulun 

durmaları zorunludur

G— Teklif verebilmek için :
A— Yeterlik belgesi almış olmak
B__ Geçle teminatı nakten veya limit içi banka teminat

mektubu şeklinde kooperatif veznesine ahndı belgesi karşılı
ğı yatırmış olmak

C—. Tasdikli imza sirkülerini ibraz etmiş olmak

7— . Yeterlik belgesi alanların tekliflerini kapalı zarf için
de yukardaki belgelerle birlikte 18.9.1985 saat 14.00’e kadar 
(ÇARŞAMBA) kooperatif merkezinde ihale komisyonuna 
teslim etmeleri şarttır.

8— Kooperatifimiz 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp yeter 
lik belgeşi verip vermem elete, ihaleyi yapıp yapmamakta ya 
da dilediğine, vermekte sertesttir.

İHALE KOMİSYONU

KAYIP

Bursu Trafik Şulıesinden almış olduğum 29250 nolu Ağır 
vasıta eğliyetinü kaybettim. Hükümsüzdür.

Yusuf MANAVOÖLU

KONGRE İLÂNI
Sümer Vîskon Yapı Kooperatifimizin yıllık genel kurul 

toplantısı 28.9.1985 Cumartesi günü saat 17.00’de yapıloraş 
aşağıda gündemde belirtilen konular görolüşeeektir.

yönetim "kurulu
GÜNDEM:
1— Açıhş ve yoklama.
2— Divan seçimi.
3— Saygı duruşu.
4— Yönetim ve denetim raporlannm okunması ile 80—81 

82—83—84—85 yıliarma ait faaliyetler ile bu döneme ait 
yönetim ve denetim kurullaruun raporlannm okunması.

5— Üye değişiklilderinin görüşülerek karara bağlanması.
6— Mevcut arsanın parsellenmesi, üyelere dağıtılması, sa 

tılmosı veya konut yapılması ile ilgili konuların görüşülmesi.
7— Yönetim ve denetim kurullarının seçilmesi.
8— istek ve temenniler.
9— Kapanış.
NOT : Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı 5.10.985 

gün aynı yerde ve saatte tekrarianacaktır.

# # # # # # & # S£ # # # «$

i SİPAHİOĞLU i
♦ İNŞAAT MALZEMELERİ *
* HAŞAN KURT
^E £

* ÇİMENTO *

* KİREÇ J
„ kereste
w w

* TUĞLA 
* KİREMİT

# * ÇİVİ *
* BİRİKET ve KÜNK İMALATI İLE ♦

HİZMETİNİZDE *
* *

TLF : 3487 *
# Orhangazi Cd Zeytin Koop. Bitişiği No 4: Gernnh
* *

*#&##*#**❖$**$**♦*

Forum Temizlik ve Hizmet
! Servisi

Tecrübeli ve Güvenilir 
Bayan Elemanlarıyla 

Hizmetinize Binmiştir. 
BİR TELEFON KAFİDİR.

TLF : 1265
Gürle I* Hanı Kat 2 No. 86 P.K 98 Gemlik



KADRİ GÜLER

GEMLİK KÖRFEZ i» EYLÜL W

<4^*

TİPLERİ :

£ 2
2

fi

2 daireli evlerde, villalarda

4 daireli apartmanlarda, sayfiye yerlerinde

16 daireli apartmanlarda

25 daireli apartmanlarda kullanılır.

SORUMU MÜDt'R VE SAHİBİ

DÜNYA KAL TESIND

KORFI

EV, APARTMAN, OKUL, ÇİFTLİK, OTEL V.B. YERLER 
ŞEHİR SUYUNUN SIK SIK KESİLDİĞİ VEYA BASINCININ 

YETERSİZ OLDUĞU DURUMLARDA

SUPERMÂTIK membranlı

HİDROFORLARI

Yönetim Yeri ■ (ad. Gttrçay Ha»
Kat S Tlf : 1797 — GEMİ JK

Di/gi ve Baakı :
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii

— URM^KTF Tl 3e*-Sl BMT

■ATFA4

SPOR . SPOR.. SPOR.. SPOR.. SPOR..

Gemlikspor İlk Maçında 2 Puan Aldı
GEMLİKSPOR : 3
YENİŞEHİRSPOR : 2

C.ı yıl 1 iı i.i-1 l:’m. ye çıkan Gemlkspcr. kendi .ahas-.r.iı 
tecrübeli Yen’-şehiıspor’u 3—2 yendi. Yengi Gemlikspor taraf 
tarlan arasında rcvinç yarattı.

Pazar günü Gemlik Sahasında yapılan karşılanmada, raki 
tine .karşı çok üstün oynayan Gemlikspor, karşılaşmamı, 
11. dakikasında bir karambol golüy'e 1-0 mağ up danan» 
a'jştü. Ancak 14. Ve 15. dakikada Fmin’in nefis flf goö y 
ne 20. dakikada Emin’in 3. go.ü ard arda gelince Gemlik 
spor baskısı Yenişöhir kalesinde devamlı sürdü. 30. dakkada 
Yenişehirspor’lu Suat'ın güzel golü ilk devrenin 3-2 kapan 
masına kadar sürdü.

ikinci devrede Yenişehirspor bir süre sahaya egemendi. 
Ancak, ani başlayan ve tehlikeli olan Gemlikspor akınlan 
sonucu değiştirmedi maç 3-2 son buldu

Sam’ Esirtgen, Atillâ Aktan ve Cüneyt Aktan yönet’min- 
deki karşılaşmaya takımlar şu kadrolarla çıktı.

GEMLİKSPOR ıBülent (xxx), Şükrü (xxx), Cemal (xx). 
Metin (xx),- Adnan (xxx), Mustafa (xxx), Durmuş (xxj, 
Özkan (xxx), Emin (xxxx). Canip (xxxx), Turgut (xxx).

Mini 2
Midi - 2
Maksi -

YENİŞEHİRSPOR .: Ali (xx). Suat (xxx), İbrahim (xxx) 
Bayram (xx), Emin (xx), Faruk (xx), özcan (xxx), Mesut 
(xxx), Ilhan (xx), Zekai (xxx), Uyas (xxx).

Gençler Fırtına Gibi Esti 8-0

Az Yer Kaplar — Montajı Basittir — Çalışması Otomatiktir 

Arıza Yapmaz — Sessiz Çalışır — Derin Emer
Yetkili Bayii

BAŞARAN TİCARET
HAŞAN BAŞARAN
Akbank Aralığı Peksert İş Hanı Altı Tlf : 1730

Sahamızda yapılan Bursa gençlerliği futbol karşılaşmasın 
da Gemlikspor Genç takımı İznik KalespoPu gol yağmuruna 
tuttu.

Zevkli ve heyecanlı geçen karşılaşmada golleri 10—20—86 
dakikada Özkan, 12—37—60 ve 85. dakikada Turgut 44. da 
kikada Hakan attılar.

Umurspor: 0 Iznikspor: 2
Sahamızda Cumartesi günü oynanan karşılaşmada Umur- 

spor Genç takımı Iznikspor Genç takımına 2—0 yenildi.
Karşılaşmanın gollerini Necati 44. Yücel 4. dakikada 

attılar.

Gayrimenkulun Açık Artırma tlânı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No. 1985y!4 Satış

Şuyun izales ne Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 10.6.1985 tarih ve 1985/187 1985/240 sayılı 
karar gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen gayrimenkul açıl: arttırma suretiyle 
.ataşa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı tapunun Gençoli Köyü Dereağzı mevkiinde kain 3 pafta, 1686 par 
■el sayılı 22350 m2 miktarındaki zeytinlik kayıtlı taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

KISMET! : 10.000.000.- lira

Satış Şartlar :

1— Satış 11.10.1985 Cuma günü saat 10.00-10.15 arasında Gemlik Mahkemeleri Yazı İşleri Md. 
üğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artu'mada. tahmin edilen kıymetin %75 ini ve 
’üçlıanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış .masraflarını geçmek şarti ile ihale olıı- 
ur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en ça’c artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 21.10.985 

Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da 
üçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artıranı ihale olunur

2— Artırmaya iştirak edeceklerin talim n edilen kıymetin %10 u nisbetindc pey akçesi veya bu 
miktar kadar milli bir bankanın teminat mektub unu vormeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, 
Jıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye resmi, ihale pulu, tapu harç 

■ • masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir, ihale bedeli üzerinden 
%10 ILD.V.

8— İpotek sahibi alacalıklarla diğer ilgililer ıı (4-) bu gayrimenkul üzerindeki haklanın hıı.u 
tyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bil
dirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile snMt olmadıkça jıaylaşmadan hariç bı

rakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet İçinde ödenmezse İcra Ve İflas Kanununun 133. 
maddesi gereğince İhale feshedilir, tki ilinle anısındaki farktan ve %10 faizden atıcı ve kefilleri 
mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5— Şartname, İlân tarihinden İtibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı ve
rildiği takdirde isteyen alıcıju bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa İştirak edenlerin şartnameyi görmüş venıünderecatını kabul etm'ş sayılacakları başka 
a bilgi almalı isteyenlerin 985 /14 izolol şııyu nntış satış sayılı dosya numarasıyle memurluğu- 
ıııza başvurmaları ilân olunur.

(îc. İf. K. 126) Yazı İşleri Müdürü
, İlgililer tabirine İrtifak hakkı sahipleri do dahil dir)

DÜĞÜN YAPACAKLAR

7ingin Kaliteli ve Ucuz Davetiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü? Gezin Görün Bizde Daha Ucuz
1 SAATTE DAVETİYENİZ HAZIR

KÖRFEZ BASIMEVİ Ali şirin Pasajı - Tlf s 1797 GiMLlK

1

HB KAMYON OTOMOBİL
GAKAJI

GALİP DİKİM
24 SAAT HİZMETİNİZDEDİR

ALİ KEMAL

GARAJ

HİSAR MAH. BAHÇELİEVLER TRAFO YANI

UM»MKIR!«Hiı



YIL: 13
17 EYLÖl 1985 SAH

SAYI : 619
(KDV DAHİL) 30 LİRA

gemlik Şahika Çiçekevi
Hizmetinize Açılmıştır.

Ayrıca Buket. Çelenk, Sepet 
Arejman, Araba SMemesi, ithal Mek 

Saksı Çiçeği ve Hediyelik Kölen yalar

Tlf : 1356
Gaabeo* Cad. Ma. S Ganilik

KURULUŞ : 16 HAZİBAB 1971

Küçük Sanayi Silesi Alanı 
Kamulaştırtıyor

İKİNCİ ARTEZYEN 
DEPOLARA 
SU BASMAYA BAŞLADI

19eö yılında onaylanan 
Gedîik imar Planında Kü

çük Sanayi Sitesi alanına 
sjmlan araziler. Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğü adına ka
mulaştırma karan alındı.

Geçtiğimiz hafta Kamulaş- 
tınaa kararını elden ilçemi- 

ie getiren Arsa Ofisi İstan
bul Şube Müdürü Ceraalettin 
Kımm Kaymakam Mehmet 
C-Eer ve Belediye Başkanı 
Hakkı Çak-e- ziyaret etti. 

Knrrnı yöneticilerâen kamu- 
layrrma aşamasında gerekli 
yzmnnlarm psiryAnnip.
meşini istedi.

hnar planlarının onaydan 
Ekmesinden sonra ilçemizde 
knnûı bulunan. Küçük Sana
yi Sitesi Yap; Kooperatifi, 
ortaklan adına, planda gös- 
tniulen alaım kamulaştınl-

için Arsa Ofisine, baş- 
vnnnaş, yapılan girişimler 
srssDtia. Belediye Meclisi 
Haziran ayı toplantılarında 
bu alanın, sanayi sitesi için 
yetersiz olduğunu ileri sürül e 
rek Belediye Meclis üyesi 
Sadi Sktür ve kardeşinin Ben 
zm istasyonu kurma istemi
ne olumhı karar vermişti. 
Bayındırlık ve imar İskan 
Bakankg. imar planında Kü
çük Sanayi Sitesi olarak ay
rılan yerlerde benzinlik veya 
başka 3ir yapının kurularm- 
yacagmı bildirmişti

4* Un metre karelik bir 
alanda Ticaret ve Sanayi Ba 
lUnbğmca onaylı plana göre 
yapılacak olan küçük sanayi 
dtestair. Ana Ofisi Genel Mü

dürlüğü adına 1164 sayılı 
yasanın 2- maddesine göre 
kamulaştırmasını isteyen 
Bayındırlık ve Iskan Bakanlı 
ğı Arsa Ofisi Genel Müoür- 
lüğü. gazetemize verdiği dc 
ger tesbiti ilanında, bu arazı 
üzerinde mülkleri bulunan 
Maliye Hazînesi. Hikmet Mi

YENİKÖY’DE 70 DEKAR ÇAMLIK 
CAYIR CAYIR YANDI

Yeniköy girişindeki çam or 
mam bilinmeyen nedenlerle 
öncek gün cayır cayır yandı.

Pazar günü saat 14.30 sı

Yeniköy girişindeki çam ormam dinlen me yeri olabilecek nitelikteydi. Belki bir 
izmarit koca çamları biranda yok etti.

Fotoğrafta yangın söndürme çalışmaları görülüyor. (Fotoğraf Gemlik Körfez)

nare, Ayhan Nurettin Mina
re, Adem Nevzat Minare, Nu 
ray Hatice Erdoğan, Nurgün 
Alşan. Nursel Hüsniye Mina 
re, Nurhan Kızıltan, Şehri- 
ban Altıparmak, Haşan Tah
sin Altıparmak, Ayşe Nigar 
Altıparmak, Sajbriye Altıpar 
mak. İbrahim Ethem işçi.

ralarında başlayan yangın kt 
sa sürede rüzgarın da etki
siyle yayıldı. Bölge trafik eki 
binin yangım ilgililere bildir

Kemal Akıt, Ragıbe Ertür, 
İbrahim Sadi Ertür, Mehmet 
S.S. Küçük Sanayi Sitesi Ya 
Selçuk Ertür, Ahmet Semiz, 
pı Kooperatifi, Sabri (tinal 
Nüksel Akaylar’ın 23 Eylül 
1985 günü saat 11.00 de ara 
zilerinin başında bulunmala
rım istedi.

mesi üzerine Gemlik Belediye 
si, Tügsaş ve Sunğipek itfai
yeleri ile Bursa Belediyesi it- 
faiyesi olay yerine gelerek

Belediye tarafından ilçe
nin su gereksinmesini karşı
lamak için acil çözüm olarak 
düşünülen artezyen kuyuları 
açma projesinin İkincisi de 
gerçekleşti.

Hamidiye mahallesi Or
hangazi caddesinde ilki At
maca Kuyusu olarak adlandı
rılan artezyenden saniyede

yangm söndürme çalışmaları
na katıldı, ilçe Kaymakamı 
Mehmet Güler, Üçe Jandarma 
Bölük Komutam Üsteğmen 
Adnan Altunalan ve Orman 
Ağaçlandırma Şefi Ali Topak, 
yangın alanında gelişmeleri 
izlediler. Zaman zaman esen 
rüzgarın etkisiyle alev alev 
yanan çam ağaçlan Bursa 
Yalova yolunda gidip gelen 
araç sahiplerinin meraklı ba 
kışlan arasında yandı.

itfaiyenin, köylülerin ve 
orman yangm söndürme ekip 
lerin gayretli çalışmaları so
nucu yangm kısa zamanda 
kontrol altına alındı, iki sa
at süren çalışmalardan son
ra çam ormam yangım tama 
men söndürüldü.

ilgililer 70 hektar alanın 
tamamen yandığım söyledi
ler.

60 litre su çıkarılmış ve sa
niyede 40 litresi ilçe su şebe
kesine doğrudan bağlanarak 
Nacaklı suyu takviye edil
mişti. Bu arada ikinci kuyu 
da futbol sahası arkasında 
açılmış ve saniyede 61 litre 
su çıkarılmıştı. Dün THK ta 
rafından abonesi yapılar*^ 
elektriği bağlanan motopomp 
lar çalışmaya başlamış ve 
Belediyenin Umurbey altında 
bulunan bin tonluk depoları
na SU baaıİmasına haşlanmış 
tır.

Belediye Başkam Hakkı Ça 
kır, ilçede su sıkıntımın kal 
madiğim ancak suyun şebe
keye basınçlı gelmesi nede
niyle sık sık borularda patla 
maların olduğunu bildirdi 
Başkan Hakkı Çakır şunları

^-Sıkıntısını çektiğimiz su 
ikinci artezyenin hı^lımm. 
siyin. tamamen giderilmiştir. 
Ancak şehir şebekesinin çok 
eski olması nedeniyle sık sık 
patlamalar olmakta ve büyük 
kaçaklar meydana gelmekte
dir. Su işletmemizdeki teknik 
kadro arızalara yetişememek 
tedir. Amacımız 1986 yılında 
iller Bankasınca yaptırılacak 
olan şehir su şebekesinin yeni 
İşitmesidir Bu problemleri
mizin büyük bir bölümünü gi 
denecektir Yeni sıtBijm. 
clen saniyede 41 litre suyu 
depolarımıza vermekteyiz- 
Gelecek yıl Nacaklı Arıtma 
tesislerinin devreye gdrmesiy 
le ek su depolarımız da »ta
şacak ve yaz ayiannda sı
kıntı çok aza iBecekfir.”

SAVCI ORHAN ÖZYURT

ORDU’YA ATANDI
ilçemizde beş yıldır Cumh ı 

riyet Savcılığı görevim yürü 
tea Orhan Özyurt’un, Ordu 
Cumhuriyet Savcı Yardımcılı 
(ma atandığı öğrenildi.

Hakimler ve Savcılar Yük 
sek Kurulunun yaptığı ata
malarla ilgili olarak 10 Eylül

KEDİYE İHALELERİ 
YAPILDI

Belediyece milyonluk ihale 
ler dün encümen huzurunda 
yapıldı.

Belediye Başkanlığınca İha 
leye çıkartılan kordon motif 
*rtnin tamamlanması, 11 Ey 
MM Dkokub ı arkası kanal ya 

) pum, nhtım ikinci bölümünün 
tanzimi, 1 ve 2 nolu caddele 

i rûi kaldırımlarının yapımı işi 
l Maitcak müteahhitlerin tek 
s üflari encümence incelendi ve 
| o ddjttk teklifleri veren mü 
| MMMOer aldılar

günü yayınlanan resmi gaze 
tedeki yayından öğrenildiğine 
göre : Gemlik Cumhuriyet 
Savcısı Orhan Özyurt Ordu 
Cumhuriyet Savcı Yardımcı 
lığına atanırken, bu göreve 
Tunceli Cumhuriyet Savcısı 
Hüseyin Uz atandı.

Ote yandan ilçemizde boş 
bulunan Ceza Hakimliği göre 
vinç de Zonguldak Sorgu Ha 
kimi Yüksel Fazlıoğlu’nun a- 
tandığı öğrenildi.

Ticaret ve Sanayi Odası 
Yüksek Vergi Ödeyenler 
İle Başarılı İhracatçıları 
Ödüllendiriyor

Gemlik Ticaret ve Sanayi
Odası 198-1 yılında yüksek dti 
zeydo vergi ödeyenler ilo ba
şarılı İhracaatçı firmaları ö-

D. S. 4 do

Gemlik’in
Sosyalizasyon Bölgesi 
Olması Nedeniyle 
Aşı Kampanyasına 
Gerek Görülmedi

Gemlik’in Sosyalizasyon 
Uygulama Bölgesi olması ne
deniyle ilçedeki çocukların 
ÇJS5-90 ımn aşılandığı bildi 
rildi.

ilgililerden aldığımız bilgi
lere göre. Cumhurbaşkanı Ke 
nan Evren tarafindan başla
tılan aşı kampanyasına ilçe
mizde başlanmadı. Ancak Ata 
mahallesine Samsundan ge
len ailelerin çocuklarından 67 
kişi geçtiğimiz hafta Kayma 
kam Mehmet Güler ve Bele
diye Başkanı Hakkı Çakırın 
da katıldığı bir törenle aşı
landılar, ilgililer bugüne, ka
dar çocuklarına aşı yaptırma 
yanların Sağlık Ocağım baş- 
vurmajanm isted|.

Trafik Kazası Bir Can Daha Aldı

Yalova Yolunda
Ezilmiş Bir Ceset Bulundu

Gemlik Yalova karayolunda 
başının yansı parçalanmış 
bir erkek cesedi bulundu.

Geçtiğimiz hafta cumaîtb- 
si günü saat 23.00 sıraların
da bir ihbar üzerine Kapıka- 
yalar mevkiine giden jandar
ma girişde yol kenannda 
anaçlarca «ilmiş kimliği bei 
li olmayan bîr erkek cesedi 
buldu.

Savcılıkça yapılan araştır- 
mada; 35 yaşlarında esmer- 
1.70 boylarında 70-75 kg. ağır 
lığında; üzerinde işçi elbise
leri rulvıısn, kimliğini belir
ten hiçbir bilginin bulunmadı 
ğı ceset. Ata Mahallesi camii 
ne kaldırıldı. Sahipsiz ceset 
kokmaması için Belediyece

sessizce ilçe mezarlığına def 
nedildi.

Kimliği meçhul bir araç ta

rafmdan enlen ışçnm
arkadan gelen başka araçlar 

da eKüdigi ssmüyor.
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DEĞİMDİK

ECEVİT’İN 

HAMZAKOY’DAN
MESAJI

ULUDAĞ'daki Toplantı

Dar Sokakta Siyaset, CuııuAıuriyet yaza
rı Yalçın Doğan’ın 12 Eylül sonrasının W. 
llnmlyen yönlerine ışık t titan yazı dlzlkbıdrn 
Mr bölümü okurlarımızı aydınlatmak alna
cıyla sütunlarımıza aldık. Haınzal .ov’darı 
demokratik solculara seslenen doğal liderin 
o günlerdeki görüşleri bugün daha iyi de
ğerlendirmek gerekir.

Av. AH AKSOY ORDUYU KARŞIMIZA ALMAYALIM
Kasım ayında yürürlüğe girecek yeni İmar Yasası ve Top 

hı Konut üstüne Uludağ’da bir tartışma düzenlendi. Konuş 
macılar : Bayındırlık ve imar Bakanı Sefa Giray. Başbakan 
lık Danışmanı Adnan Kahveci, belediye başkanları. müteah
hitler ve planlamacıları...

Bu toplantıdaki kimi görüşler kamuoyuna yeterince yansı 
nıadı. öyle ya. Toplu Konut Uygulamasını nasıl bir 
bekliyor ? Paralar nereden çıkacak ? Arsalar nasü buluna 
cak T Ve yeni İmar Yasasım uygulamada hangi tehlike 
bekliyor ?

15 Eylül 1985 günlü Cumhuriyetin haber metninden, ki
mi konuşmacıların sözlerini aktaralım.

* * $
Bayındırlık ve Iskan Bakanı Sefa Göray, konut sorununun 

her geçen gün büyüdüğünü beyanla : (Şu anda yılda 300 
bin konut ihtiyacımız vardır. Bu 1.5 trilyonluk bir finans 
manı gerektirmektedir. Daha önceki dönemlerde bu konuya 
ağırlık verilmemiştir Bütçelerden aynlan fonlar, bütçeler 
açık verdiği için konut alanına ak tamlamamı ş tır.)

Öyle ise devlet bütçesi açık vermemeli. Verdiği anda, top 
lu konut için aynlan ödenek fona giremeyecek. Fonun bü 
yümesi bütçenin denkliğine bağlı. Bunu böylece bilelim Ve 
fazla hayal kurmayalım.

Toplu konut konusu bakan gözüyle böyle...

£
Aldı sözü Başbakanlık Danışmanı Adnan Kahveci : (Bu 

uygulamaya İngilizce Robinhud Fonu diyoruz. Türkçesini 
söylemek gerekirse “Köroğlu Fonu” diyebiliriz.)

Hani şu Bolu Beyin® başkaldıran halk efsanesindeki kah 
raman Köroğlu. Hani şu zalime karşı ve mazlumun yanında 
Köroğlu. Yoksulu, düşkünü, muhtacı koruyan Köroğlu !

Bu mantık nasıl bir yaklaşımdır demeyiniz... Yorum yok!
Adnan Kahveciyi dinlemeğe devam ediyoruz : (Uygula 

malara Batıda ve sosyalist blokta kullanılan teknolojilerin 
adaptesi gerekmektedir.) Hangi blok ? Sosyalist blok 1 
Yani düpedüz “doğu bloku modeli” öneriyor danışman...

Devamla : (Küçük konutlara daha çok kredi, daha dü 
şük faiz verilerek bu konutlar cazip hale getirilebilir...) 
diyor danışman. Yorum yok. Böyle diyor !

* sk #
I

Kahveci'den sonra konuşan Konutbirlik. Denetim Kurulu 
Başkam Mehmet Aslan, anlatılanların “ortadirek edebiyatı” 
olduğunu söylüyor. Konutbirlik Başkam : (Türkiye’de so 
kaklarda yatan insanlar, evsahiplerini öldüren insanlar var. 
Bu ortamda nasıl pembe tablolar çizilir ?) diye soruyor.

Müteahhit konuşmacı Fuat Albayrak ise ferdi konut kre 
dişinin gözboyama ve aldatmaca olduğunu iddia ediyor. De 
vamla : (Ferdi kredi olarak verilen para üe evsahibi olu 
namaz. j

Konutbirlik Başkam üe müteahhit hiç de makul şeyler 
konuşmuyorlar.

# # *
Toplantıda konuşan İzmir Belediye Başkanı Burhanettin 

özfatura’nm derdi dağlardan büyük. Kasım ayında yürürlü 
uygulayabilecek kadroya sahip olmayan belediye başkanlan 
uygulayabüeiek kadroya sahip olmayan belediye başkanlan 
nın başı derde girecektir.) diyor.

özfatura hemen arkasından ekliyor : (Bu nedenle beledi 
ye başkanlannın yatması için yeni bir hapisane inşa etmek 
zarureti doğacaktır.)

İzmir Belediye Başkam yeni yasanın uygulamasından ön 
ce bu denli tedirgin.

Peki yeni yasada böylesine tedirgin olunacak ne var ?

# * #
Yeni İmar Yasası, belediye imar planlarını yapmak ve 

mevcutlan değiştirmek konusunda Bayındırlık vc imar Ba 
kanhğı’nı devreden çıkartıyor. Belediyeler, daha doğrusu 
belediye meclisleri-, bundan böyle Ankara'nın onayım ara 
madan kendi göbeklerini kendileri kesecekler. Meclis, imar 
planında kat yüksekliği dört kat olan bir adayı, örneğin 
altı kata çıkartabilecek. Arsa sahipleri Ve müteahhitler 
gözünde meclis üyelerinin "değeri artacak”. Kimli meclis 
üyeleri kimi eğlence yerlerinde konut edilecekler...

Ya peki Gemlik belediye meclisinde neler olabilir ?
Ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Fakat meclis top 

lantılannın bundan böyle hayli izlcyccl çekeceği belli.
Doğması beklenen ilgi dileriz yerel yönetimlere yozlaş 

ma değil, hele Özfatura’nm korktuğu gibi suçlu değil, da 
ha kaliteli bir yerel yönetim getirir.

12 Eylül’ün ilk günleri. Ecevit henüz 
Hamzakoy’da. Oturdu bir mesaj hazırla
dı Kendisini arayan CHP' İllere sürekli 
yazdırıyordu :

“1979 Mayısında Gönen’de yaptığımı ko
nuşmadan itibaren, belli bir oyunun, tezgah
lanmakta olduğuna dair uyarılarda 
bulundum. Hedef demokrasi idi. CHP idi 
ve bendim. Demokrasi yıkılmak ve şimdiki 
gibi bir ekonomik model uygulanmak 
istemiyordu. Bunun tezgahlanmakta olduğu 
belliydi.

Dokuz ay, geniş tabanlı bir'hükümet 
kuruUnasmt sürekli önerdim. Bunalımdan 
ordu müdahalesine gerek kalmaksızın, 
demokrasinin kendi nıekalizmalan ile 
çıkış yolunu göstermeye çalıştım.

Ancak, esldden bunu önerenler bile, bu 
kez, başka bir plan uygulanmak istedikleri 
için karşı çıktılar.

Bütün demokratik mekanizmalar tıkatıl 
dı. terör alabildiğine kışkırtıldı ve ordu 
miidahelesi kaçınılmaz duruma getirildi. 
Yılbaşından beri uygulanmakta olan 
ekonomik modelin gereği, demokrasiden ve 
işçi haklarından kurtulmaktı. Bunlar

sağlandı : Demokrasi sona erdi, işçi hakları 
işlemez durama getirildi ve malum ekono
mik model devam ediyor.

Şimdi o modele uygun bir rejim ohıştunı 
lacaktır ve bu yeni rejimin sağladığı 
olanaklarla, ekonomik model daha başarıy
la uygulanacalrtır. Yani AP nın kendi 
getirip de başardı bir biçimde uygulayanla 
dığı model şimdi daha etkin Mr şekilde 
uygulanacaktır ve AP’nln yıllardan beri 
istediği, ama gerçekleştiremediği 
anayasa ve rejim değşiklikleri de 
gerçekleşmiş olacaktır. Modelin devam 
edeceğinin açıklanması ve Özal’ın daha ge 
niş yetkilerle yerinde kalması bunları 
açıkça gösteriyor.
Gerek dünya konjonktürü dolayısıyla, 
gerek bu modeli desteklediği için, Batı, 
bu gelişmelerden tedirgin ahnıyacaktır. 
Hatta memnun olacaktır.
Şu sırada bu gelişmelere karşı bir müca
dele açmalı da yararsızdır. Çünkü halk 
can güvenliğinden başka bir şey düşüne
mez halegetirilmiştir. Uygulanan planın 
sonucu budur.
Aydın kesim de kendi yozlaştırdığı

AKDOĞANLAR TİCARET
MOT i F 

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ

PAZAR CADDESİ ŞUBEMİZİN AÇILDIĞINI SAYIN 
GEMLÎK'LİLERE MTTTnFrr.FRtZ

Hüseyin akdoğanlar

£ DUVAR KAĞIDI
FORMPLAST

Q POSTER
PARKE

£ CAM CİLA
HALIFLEKS

£ MARLEY
▲ YAĞLI BOYA
£ PLASTİK

BADANA

tH : 2132
Merkez : İstiklâl Od. Gürle İş Hanı Pasajı İçi Gemlik
Şube : Pazar Od. No. 8 Gemlik

IMCirı lIEjr mtJF ~£ VMEBE 2^£09MCIB4İ

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinin 985/271 Esas 985
/313 Karar ilamı ile Kahrlman 
olarak düzç itil İmletir.

olan adım KAHRAAL1N

Kahraman ERDEM

8

i
Hamküye Mahallesi Gemlik

demokrasiden umut kesmiştir.
Şimdi birçok CHP’Ii bile AP hiilri'anrfhvUn 
kurtulmuş ve can güvenliğine kavuşmuş 
olmanın sevinci içinde bulunabilir 
Sonrasını, ilerisini düşünenlerin çok 
olduğunu sanmıyorum.
Terörden beklenen fonksiyon yerine 
getirilmiştir. Yer yer sağ-sol eylemcilerin 
bir günde barışıp koklaşmaları, perde 
ardında nasıl aynı eller tarafından oyna
tıldıklarını gösteriyor.
Her türlü sola karşı çok olumsuz bir ortı. 
ma giriyoruz.
Çok uzun nefesli ve sabırlı bir çalışmaya 
hazırlanmalıyız. Orduyu karşımıza almada# 
ve tedirgin etmeden mücadelemizi 
sürdürmeye çalışmalıyız.
Eğer son zamanlarda bize ısrarlı olarak 
yöneltilen cepheleşme telkinlerine kapılmış 
olsaydık ve fraksiyonların bizi çekmek 
istedikleri tuzağa düşmüş olsaydık, bu 
müdahale şimdikinden de çok farklı olurdu 
ve CHP bugiin çok güç durumda bulunur
du. Bu konudaki dikkatimizi sürdürmeliyiz. 
Bir süre sonra, söyleyeceklerimizin daha 
iyi anlaşılabileceği ortama geliriz.”

İLÂN
YENİ KURULMUŞ YAPI 

KOOPERATİFİ MANASTIR CİVA
RINDA İMARLI ARSA ARANMAK

TADIR.

İlgilenenlerin 1234 veya 1919 nolu telefon
larla Haytettin Yeştl'e müracsstları rica olunur.

GEMLİK KÖRFEZ
HAFTAUDK SİYASİ GAZETE

RESMİ İLANLAR TEK SÜTÜN CM. 300 TL
İCRA Ve MAHKEME İLANLARI CM. 100 TL.
TEŞEKKÜR ve DOĞUM İLANLARI CM. 150 TL
KAYIP İLANLARI 1000 TL.
KONGRE İLANLARI 4000 TL.
KOOP. KONGRE İLANLARI 5000 TL
SÜREKLİ ÖZEL İLANLAR PAZARI.TKT.A AUNIB

ABONE
6 AYLIK 750 TL
YILLIK 1500 TL.

Kalitede Fiatta |
Bize Güvenin I

I
Gelin Mobilyanızı Seçin |

Evinize Teslim Edelim
Yolunuz Üzerindeyiz

MERKEZ : İVAZPAjA ÇARflSI NO 23 TLF : 15731 BURSA 
fUBE x ULUBATLI HAŞAN BULVARI YILMAZLAR 
AP. NO. 53 TLF : 42273 < GARAJ ALTI) BURSA
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? HEç ses çıkarınıyor-

vasi

aydınlatan yeni bir yazı
dizisini sürdürüyor.

Dış işleri Kakam ile

Etkin görevlerde

KÖYÜ 
UMURBEY

sütun 
rleudirmeyi

Evren : “Bu riayetleri

Çağlayangil : "Bu gibi hallerde bünyeden ge 
Sen güçlüklerin, tehlikeleri vardır. Aranızda ilıti 
laf çıkabilir. Altta kıpırdanmalar olabilir...”

olumlu bîr girişimdir 
günlü «dam Sayın esir

şim Orada bir yüzbaşı tecavüze teşebbüs etmiş 
onu da öldürmüşler...

Alıntılar : 1O Eylül 1985 günlü CuttnihuriyeV- 
ten.

■C
Cumhuriyet 

yakın tarih siyasetine
»anmayın rica ederim. Ben size şerefimle temi
nat veririni ki, bizim tarafumzda siyasi faaliyet 
ler yoktur... Ecevit gözönünde koca büro açtı.

sunuz .
Evren— Onlun da biliyoruz... Durumu incele

tiyorum. Derginin tirajı muntazaman düşüyor. 
Eterit, kendi kendini buttrecektir.

Ç'ağlayangil— Niye müsamaha ediyorsunuz ?
Evren — Geçim sıkıntısı var dediler. Parası 

yoksa dergide yine görev alır. Yazı yazması şart
etkiıı ssskerv

demokrasinin a

zaman çıkarıyor
lar. Sîzin de kulağınıza bazı laflar gelmiş olacak,

BS^SKSm 0

veya vuracaklar 
siper olmuş onu 

Olculu’na gelmi

im ? Az 
tefektir.

ı dönemlerde.
Sayın Kulen t

katîyyen böyle birşey yoktur.”
Evren. : Yok beni vurmuşlar, 

mış da yaverim önüme geçmiş, 
öldürmüşler. Ben telâşla Harp

yazıyor işte. Kendi kendisini ele ve-

rücuoir.

ördüremlyoruz..

birbirimize

K A

Eskişehir ili Trafik Mü-

düdüğünden almış olduğum
41908 nolu ehliyetimi kay-
bettim. Hükümsüzdür.

Nazmi MayaS

AntrenörKARATE
EüRamazan ErdoğanGEMLİK

ru. Biz gayeyi daima göz önünde tutuyoruz. Eş
iti dununlar gelmesin dîye gerekli tedbirleri al
mağa çalışıyoruz. Birgiin evvel işimizi bitirmeye 
de ıızimliğiz. Görüyorsunuz beş kişi kendimizi 
ortaya attık. Silâhlı kuvvetler camiasını kesüı- 

siyasetten uzak tutuyoruz. Onda da başa-

n Gemlik İller
KIÇ GELİYOR! ODUN VE KÖMÜR SOBALARINIZI 

EMRE AYGAZ TAMİRCİSİNDE YAPTIRABİLİRSİNİZ

DEMİR DÖKÜM AUER KOR GÜREL ÇANCI SİMTAŞ

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünden
1164 Sayılı Arsa Ofisi Kanununun 2. maddeodnd , e belirtilen amaçlarda 1ı ııflamlmslr üzere aşağıda 

ili ilçesi, mahallesi , köyü ve parsel numaralan ile nitelikleri belirlilen taşıiMuaz mallar Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğü adına Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 2.8.1985 gün ve 843 sayı.

Kamulaştırma Karan (Olıır’lan) gereğince kam ulaş tınlaısaktır.
2942 sayılı Kamulaştmna Yasasının 1O. madde sine göre teşekkül eden kıymet takdir komisy«^m 

tarafından aynı yasanın İL maddesine göre 23.9.1985 günü saat 1LOO de mahallînde kıymet tak 
diri yapılacaktır.

Malik ve ilgililerin belirtilen gün 
olunur.

ÎLt 
ilçesi 
mahallesi 
KÖYÜ

KÖY./MAII.
HİSAR

saatte mahallinde îlanen tebliğ

BURSA

: UMÜKBEY
PAFTA ADA
NO NO

I’ARSKI.

4732
Hikmet Minare : Rıza Kızı
Adem Nevzat Minare : Rıfat oğlu 
Ayhan Nurettin Minare : Rıfat oğlu 
Nuray Nafrjce Erdoğan : Rıfat kızı 
Nurhan Kızıltan : Rıfat Ki7» 
Nurgün Alşan : Rıfat kızı

Nursal Hîisniye Minare : Rıfat kızı
9

45 185

1086 Hikmet Minare s Rıza
Adem Nevzat Nlinare :

Nuray Hatice Erdoğan.

kızı

Rıfat oğlu
: Rıfat oğlu.

: Rıfat kızı

Nurgün Alsan : Rıfat kızı
Nursel Hüsnâye Minare : Rıfat Kızı

Şehriban Altıparmak : Melımet kızı
Basan Tahsin Altıparmak : Mehmet Fikri oğlu 
Ayşe Niğar Altıparmak : Mehmet Fikri kızı 
Sabriye Altıparmak : Mehmet Fikri kızı 
Muzaffer Altıparmak : Mehmet Fikri kızı 
İbrahim Ethem İşçi : Yusuf oğlu 
Kemal Akıt : İbrahim oğlu

Koop.

46 186 ** RagT.be Ertiir : Ali kızı
İbrahim Sadî Ertiir : Yusuf oğlu
Mehmet Selçuk Ertiir : Yusuf oğlu

46 186 8 Ahmet Semiz : Yusuf Ziya oğlu
186 9 S.S.Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Yapı

46 186 13 Sabri Cinai ;Ali oğlu
46 186 14 Hikmet Minare : Rıza kızı

Adem
Ayhan
Nuray

Nevzat Minare : Rıfat oğlu 
Nurettin Minare S Rıfat oğlu 
Hatice Erdoğan : Rıfat kızı

KUZUNE VE ÇEŞİTLERİ

NECATİ EMRE

Not : Evlere Servis Yapılır.

Teşekkür

BU 
iB

tatUclâj Cad. Uf s 4637

OEMTK ÇTJJITI.ERİ 
YIÖMA Ti riLA 
İnşaat çivisi 
ÎNŞAATLTK KAVAK
KE»fXTF.Rl

46 186 15

Nurhan Kızı itan : Rıfat kızı
Nurgün Al şan : Rıfat kızı
Nursel Hîisniye Minare s Rıfat kızı
Yüksel Akaylar : Mahmut Oğlu

Gayrimenkulün Açık Artırma tlâm 
Gemlik İcra Memurluğundan

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün- cinsi, kıymeti, adedi, evsafı s
Gemlik tapu sicilinin 19.3.1984 tarih ve pafta : "3, ada : 301, sahife : 342 ve parsel 29 da ka 

yıtlı Gemlik Balıkpazan 2. nolu cadde, Sefa sokakta kain 1313.96 Metrekare miktarlı, arsa 
üzerine inşa edilen, Tapu sicilinde kat irtifakı halindeki kargir Apartmanın (e) blok, (8) ba-
ğımsız bölüm sıra nolu meskenin İcat, irtifakına tahsis 
bilirkişi tarafından 4.500.000— Tl. kıymet taktir edilen 
çıkarılmıştır.

Satış Şartlan :

1- Satış 28.10.1985 Pazartesi günü saat 10.10dan 10.30*a
arturaa suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada 
caklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış

talimin

suı<eUy le

taahhüdü baki kalmak şartiyle 8.11.1985

Gazeteniz 
Gemlik Körfezi 

Okuyunuz, Okutunuz, 
Abone Olunuz

GÜLER TİCARET
(E BEYAZ ÇİMENTO 

8,5 - 13,5 TUÖLA 
TAŞ KİRECİ 
KtREMtT
MOZAtK ÇEŞİTLERİ

CK

<E
<E

ÇtMKNTO
BAOA TUĞLASI
ET. .NKABASI 

111ZM ETİNİZDE

Gnınlik

8
8
8

8

ahet istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler 
%1O KJO.V.

8— İpotek sahibi ala-caktdaria diğer ilgililerin

dirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde haklan tapu

4— Sataş bedeli hemen veya verilen mühlet

satış ihale bedeH

138.
maddesi gereğince İhale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve 0^,10 tatahıı abra ve keSBeri

rildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönder ilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderccatmı kabul etmiş 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 985/840 T. sayılı dosya mnnaraKİyie meenırr 
vurmalan ilan etonur.

(ilgililer lAbiı-ine irtifak hakkı sahipleri de dahildir)

RagT.be


KADRİ GÜLEB

SOBUMUJ MÜDÜR VE SAHİBİ

KİMLİK KÖRFEZ 17 EYLÜL 1915

gemlik

KÖRFEZ
Yönetim Yeri » İ^lklll Cad. Gtirçay Hm 

Kat S Ttf 1 1797 — GEMTİK

Dizgi ve BöAı J
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii

I
DÜNYA KALİTESİNDE

S YEKLİ Û KETİ M
iMB EV, APARTMAN, OKUL, ÇİFTLİK, OTEL V.B. YERLER
F® ŞEHİR SUYUNUN SIK SIK KESİLDİĞİ VEYA BASINCININ

YETERSİZ OLDUĞU DURUMLARDA

********************* **

fi 
h ı fi TİPLERİ :

SÜPERMATİK membranlı

HİDROFORLARI
Mini -2 2 daireli evlerde, villalarda
Midi - 2 4 daireli apartmanlarda, sayfiye yerlerinde
Maksi - 2 16 daireli apartmanlarda
Grand - 2 25 daireli apartmanlarda kullanılır.

*
I

Az Yer Kaplar — Montajı Basittir — Çalışması Otomatiktir 
Arıza Yapmaz — Sessiz Çalışır — Derin Emer 

Yetkili Bayii

BAKARAN TİCARET
HAŞAN BAŞARAN
Akbank Aralığı Peksert İş Hanı Altı Tlf : 1730 Gemlik

* ♦ ♦ * * * *
* * * * ♦

SIPAHIOGLU
İNŞAAT MALZEMELERİ

HAŞAN KURT
* ÇİMENTO
* KİREÇ
* KERESTE
* TUĞLA
* KİREMİT
* ÇİVİ

♦ 
4

t ♦ * * t i * * * t
BİRİKET ve KÜNK İMALATI İLE ♦
HİZMETİNİZDE

# TLF : 3487
Orhangazi Cd Zeytin Koop. Bltlflği No. 41 

*

« * *
Gemlik $♦

##*#*****#$«$****$*#♦

fi I
4

m e—***

Forum Temizlik ve Hizmet 
Servisi

Tecrübeli ve Güvenilir
Bayan Elemanlarıyla 

Hizmetinize Girmiştir. 
BİR TELEFON KAFİDİR.

TLF : 1265
Oüıle iş Hanı Kat 2 No. 86 P.K. 88 Gemlik

ALİ KEMAL
TIK KAMYON OTOMOBİL 

GAKAJI 

GALİP DİKİM 
24 SAAT HİZMETİNİZDEDİR

Bursa Yolu

Dar*

HİSAR MAH. BAHÇBLİEVLER TRAFO YANI «İMLİK

■IUUIIIIHIIIIHIIIIIIIIIU

Ticaret ve Sanayi Odası 
Yüksek Vergi Ödeyenler 
İle Başarılı İhracatçıları 
Ödüllendiriyor 
dinlendiriyor.

Önümüzdeki hafta pazarte

si günü Ticaret ve Sanayi 0- 

dası t pfraimrie düzenlenecek 

olan olan törende yüksek dü

zeyde vergi ödeyen oda ya k*' 

yitil 26 vergi mükellefi && 

ve firma ile 61 kişiye Bert» 

ve şilt verilecek.

* DÜĞÜN SAHİPLERİNE MÜJDE • 

* DAVETİYEDE UCUZLUK \ 
: DEVAM EDİYOR ;#
♦ Düğün - Sünnet - Nikâh - Gün - Nişan * 
$ Davetiyelerinizi Şimdi Alın Kârlı Çıkın * 
* Türkiye’nin En Ünlü Markaları Olan

| İPEK, ATEŞ, î 
I YASEMİN, ULUDAĞ |
* Davetiyelerinin Zengin Çeşitleri ile Hizmetinizdeyiz ♦ 
* KÖRFEZ MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ «**««*««*«•**«»«««**«***»***»»**
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