
YIL: 13

3 ARALIK 1985 SALI

SAYI: 630
(KDV DAHİL) 30 LİRA

gemLik
KÖRFEZ

SATILIK MAĞAZA
İSTİKLAL CADDESİ STAJI 

SOKAKTA CADDEYE 20 METRE 

MESAFEDE 100 M2 MA&AZA A— 

CELE SATILIKTIK.

Mür. : iskele Cad. No. € 

Uf : 2417 Gemlik

KURULUŞ : 16 H A Z 1 R A M 197*

FUHUŞ İLE MÜCADELE KOMİSYONU KARARI İLE

TERME OTEL
3 AY SÜREYLE KAPATILDI

Radyolink Servisi
Yakında Hizmete Giriyor

Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağ 
İt Asayiş Şube Ekipleri Gemlik ve 
diğer ilçe otellerinde yaptıkları seri 
operasyonlar sonunda toplam 32 kişi 
yi göz altına, aldı.

Operasyonlarda ilçemizde bulunan 
Terme Oteli'de denetlendi. Yapılan 
denetimlerde 12 çift uygunsuz vazi 
yeti» ya kalan irken. bazı iş adamları 
mu evfi kadınlarla ilişki kurdukları 
tesbit edldl. Terme OteFe düzenle 
toen operasyonda Bursa’mn ünlü teks 
tilcîierinden M-T. yanında çalıştırdı 
ğı ELK. ile. otel odasında yakalandı. 
Samsun’la iş adarm M. A. pavyonda 
çalışan T. Ç. ile tam odaya girerken, 
AV. adh iş adamı ise K. K. adlı evli 
kadınla, L K. adh. iş adamı S. Ş. adlı 
evti fa»dmla garsonluk yapan M. K. 
ve M. A isimli kişiler G. I. adlı ka
dınla aynı odada yakalandılar Dol 
muş şoförlüğü yapan K. S. ise M. Ö, 
adh evi. kadm ne başka bîr odada 
uygunsuz vaziyette yakalandılar.

Operasyon sonunda otel odaların 
3-> ya kalana n kadınlar ve erkekler 
göz altına alınırken, kadınlar daha 
sonra bulaşıcı hastalık olup olmadı 
ğmm tesbitî için muayeneye sevk 
edildiler.

Olaydan sonra Terme Otel, Bursa

Fuhuşla Mücadele Komisyonu kara barındırma” suçundan 3 ay sûre île
kapatıldı.rı ile “evlilik dışı ilişki kuranları

Bursa Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Aşayiş Şube Ekipleri 
Terme Otel’de düzenledikleri operasyonlarda bazıları evli 
olan 12 çifti- uygunsuz vaziyette yakalayarak göz altına 
aldılar.

HİSARTEPE MAHALLESİ İLGİ BEKLİYOR
Gemlik Hisartepe mahallesi Yük 

sel sokak sakinleri mahalle yolları 
nın bozuk olduğunu belirterek, bu 
konuda ilgililerden yardım bekliyor 
lar.

- Özellikle kış aylarında yağışların 
etkisi ile sokaklarının çamur gölüne 
döndüğünü belirten mahalle sakinde

ri “—Kışın yağmurun etkisi ile ma 
hailelerimizin sokakları çamurdan 
geçilmez hale geliyor. Çocuklarımız 
okula' gidip gelirken bir çok zorluk 
larla karşılaşıyorlar. Eğer ilgililer 
mahallemizin yol konusuna bir çö 
züımj getirilirse mahalleli olarak hiç 
bir sorunumuz kalmayacak” dedi.

Tüberkülozlu Hastalara Gıda Yardımı Yapıldı
I Gemlik Verem Savaş Derneği Yar 
imi Komitesi Gemlik’te bulunan ve 

.dispansere kayıtlı olan tüberkülozlu

Gemlik Verem Savaş Dispanserine 
kayıtlı bulunan 60 civanında hastaya 
gıda yardımı yapıldığım belirten ko 
mite başkanı Sevgin Arsever, bu tür

yardımların imkanlar çerçevesinde 
sık sık tekrarlanacağını belirterek 
Şöyle konuştu :

“—Gemlik Verem Savaş Demeği 
ne kayıth bulunan tüberkülozlu has 
tatara gıda yardımı yapmaya devam 
ediyoruz. Yaptığımız bu yardımlarda 
peynir, et, süt, şeker prinç fasulye 
un, yumurta, zeytin, çiçek yağı bel 
va, bal, sabun gibi maddeler bulun 
maktadır. 8 aydır devanı eden bu 
yarılırları bundan sonra yıl başında 
yapacağız. Halkımız ve esnafımız 
bu yardımlara önemli ölçüde katıldı 
lar. Bu nedenle yardımlarım esirge 
meyenlere teşekkürü bir borç bili 
riz.”

Gemlik Verem Savaş Derneği Sosyal Yardım Komitesi tüberkülozlu 
hastalara gıda yardımına devam edl yor. Yetkililer bu grupta 60 dvann 
da tüberkülozlu aileye yardım yapıldğını belirttiler.

Öğrencilere
Uyuşturucu Konulu
Seminer Düzenlenecek

Gazetemiz Sahibi ve Sorumlu Müdürü Kaza Geçirdi
Gazetemizin sahibi ve Sorumlu 

Müdürü Kadri Güler, kaza geçirerek 
ytana Haatehanenlnde tedavi altına 
■ ■İmdi.

Pazar günü saat 15.30 sıralarında 
I İskete meydanındaki olayda Ergim 
I Ban, yönetimindeki 16 EF 072 pla 

İkalı Doç kamyonet yaya olarak yii 
I diyen Kadri Güler*e çarparak kaçtı.

Olaydan sonra Bursa Özel Hastalın 
nesine kaldırılan Kadri Gülcr’in ilk 
tedavisi yapılarak hastaJıa'neye ya 
tırıldı.

öte yandan nl küllü ve ehliyetsiz 
olduğu bildirilen ve olaydan sonra 
kaçan Ergim Dan, güvenlik küvetle 
cince yakalanarak soruştumuıyn baş 
Tandı.

ilçedeki orta dereceli okul öğren 
terinin eğitimi amacı iîe “uyuştum 
cuların zararı” konulu seminer ya 
nn başlıyor.

Çarşamba . ve Perşembe günleri 
Gemlik Endüstri Meslek Lisesi ssüo 
nıuıda yapılacak olan seminer Gem 
lik Kaymakamlığı tarafından düzen 
lendi. Gençlerin uyuşturucu alışkan 
lıklan ve uyuşturucuların zararları 
nın anlatılacağı seminere narkotik 
şube müdürü ve. doktorlar katılacak. 
2 gün sürecek olan seminere lOüü 
civarında orta öğretim öğrencisi ka 
tılacak.

İlçemizde bir süreden beri yapımı 
devam eden Radyolink servisi Ocak 
ayı içerisinde hizmete girecek.

Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişe 
hir, İnegöl, Karacabey, M. Kemalpa 
şa ilçelerinin de yararlanacağı rad 
yolink servisi, şehirler ve mîlletler 
arasındaki görüşmelerde büyük ko 
taylık sağlayacak. Gemlik P.T.T. 
binasına takılan yansıtıcım Bursa 
Uludağ yansıtıcısını görmediğini bu 
nedenle Askerlik Şubesi üzerine bir 
yansıtıcı daha takıldığı belirtildi.

Son kontroüardan sonra Ocak ayı 
içerisinde hizmete girecek otan Rad 
yolink servisi sayesinde Gemlik 
Bursa arasında bulunan telefon tel 
lerînin kaldırılacağı, şehirler ve mil— 
ietlerarası konuşmaların hava şart 
larından etkilenmeyeceği bildirildi.

Öte yandan önümüzdeki aylar içe 
risinde temeli atılacak olan Gemlik 
P.T.T. ek santral binasının yapım ça 
lışmalan hızlandırılarak hu binanın 
1987 yılında hizmete girmesi sağla 
nacak.

Küçük Yaştaki Çocukları Bulundurmak ve Kumar Oynatmaktan

8 Kahvehane Kapatıldı
ilçemiz Emniyet Amirliğinin yap 

tığı seri operasyonlar sonunda ku 
ıhar -oynatan ve küçük yaşta çocuk 
bulunduran 8 kahvehane sahibine, 2 
ile 10 gün arasında değişen “İş yeri 
kapatma cezası” verildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin çe 
şitli mahallelerinde yapılan operas 
yonlarda kumar oynatan ve 18 ya 
şmdan küçük çocuk bulunduran 8 
kahvehane belirlendi. Kahvehane sa

hipleri hakkında yasal işlem yapıldı 
ve küçük yaşta çocuk bulunduranla 
ra 2 île 7, kumar oynatanlara ise 7 
ile 10 gün arasında “İş kapama" 
cezası verildi.

Öğrenildiğine göre bu tür operas 
yonların sık sık tekrarlanacağını, 
yakalanan öğrencilerin de eğitim 
gördükleri okul idaresine bildirilece 
ği belirtildi.

Vali Gümüşdiş :

Plansız Yapılaşma Turizme Darbe
Bursa Valisi Zekai Gümüşdiş. 

Gemlik — Armutlu sahil şeridindeki 
plansız yapılaşmanın, turizm sektö
rüne darbe vurduğunu söyledi.

Vali Zekai Gümüşdiş, geçtiğimiz 
hafta sonunda Turizm Geliştirme ve 
Eğitim Vakfının düzenlediği, turis
tik oteller ve seyahat acentalanm 
kapsayan toplantıda yaptığı konuş
mada, sahillerdeki plansız yapılaş 
maya dikkati çekti. Valf Gümüşdiş,

Gemlik ile Armutlu arasındaki sahil 
şeridinde, plansız ve programsız ya 
pılan sitelerin, yaz turizmini kötü 
yönde etkilediğini vurguladı.

Gümüşdiş, Gemlik sahilleri ile bir 
İlkte İznik Gölü çevresinde de soru * 
nün boy gösterdiğini belirtti. Vali 
Zekai Gümüşdiş, özellikle turizm sek 
töründe planlı yapılaşmanın büyük 
önem taşıdığım vurguladı.

Kaymakam Mehmet Güler
Daire Amirleri İle Toplantı Yaptı

Gemlik Kaymakamı Mehmet Gii 
ler, daire amirleri ile bir toplantı 
yaparak temizliğe ve giyime dikkat 
etmelerini istedi.

Halk Kütüphanesi salonunda yapı 
lan toplantıya orta dereceli okul mü 
dünleri, banka mSdSrleri, sanayi ku 
nıluşlan müdürleri katıldı Üçe Kay

O. S A teÇarşamba günü saat 11.00 de

Gemlik Kaymakamı Mehmet Güler. Halk Kütüphanesinde yspûsn 
daire anüriert fı^plantısanda amirlerden lan dairelirde tems^Bk
ve kıyafet konusuna önem verikneei nl istodî Tbplaatay* ilçede butuna* 
dsin- amirleri lıbUı f s n ■ *
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BİR KÖTÜ ALIŞKANLIK
Av. Al AKSOY

Gemlikte kahı vKusler eğzıyla bir! Kiminde taşlı okey şa 
kar şakır. kintfaA» kağıt oyunu şıkır şıkır... sigara dımıa- 

ortahk güz göıü gürmez. B'r yandan arabesk milli 
pn kırah çalıyor. Bütün kihah t kaderin ve feleğin. Söyle
yen Iri^ni» ve dinleyenlerin hiç kabahati ynk.

“Batsın bu dünya. Bitsn bu rüya^.”
Tvk şu kağıt gelsin. tek şu beklediği taşı çekebilsin. Şu 

et bir açab İsin adanı.
Ne dünya batıyor, ne rüya bitiyor ve ne de okey yapılıyor.

* * *

Sabah oyuna oturup. gece kahvehane kapanmeaya kadar 
kağıt veya okey oynayanlar var. Keyif onların, para onların, 
zaman oafena-. Kînî ne karışır 2

Öğleyin eve gitmiyor adam. Hanım birşey ister, çocuklar 
harçlık ister d ye. Masaya lahmancuncu geliyor, tnsçu geliyor 
Dtsha olmansa bir simit akhnhyor garsona. Bir de çay. İşte 
sana öğle yemeği... Evdek 1er mi? Ne yerlerse yesinler onlar.

Gemhk'te üç aşağı beş ytıkan böyle kaç kişi var acaba 2 
Hiç üstüme görev değilken me-ak ederim iaren. Bütün ömrü, 
“gel ulan kağıt" olan kaç k şi?

Salahtan akşama kadar çalan bir müzik. Hani şu aptallı 
ğm fon müziği arabesk.

* # *

Yar m saat, bir saat oynansa neyse...
Günde yedi sekiz saatini oyun masasında geç'retı bir insan, 

eylemli ömrünün vann siz hesaplayn kaçta kaçım kaptın 
yor oınrta...

Ayn masa çevresinde saatlerce biri kte oyun oynadıkları 
arkadaşunn. acaba kaç kişâ eşinin ismini bil r2 Kaç çocuğu 
olduğunu hi»r ? Evi kira mı, geçimi nasıl. ne derdi; var diye 
tâBr? Bilmezler, bilemezler.-

Oyunda herkes kendi çayım içer, kendi sigarasından yakar. 
Alt tarafı oyun ama oyunda herkes sadece kend için var. 
Bir karış ötesindeki arkadaşla arada Cin şeddi gibi duvarlar 
yer alır—

Yaşara a Nr tek amacı var : Oyunda her eli herke-ten ön 
e. b tirmek.-

$ ıfc

İşsizlik, sorumsuzluk avunmak ve belki kendinden kaçış...
Bir zamanlar mangalda kül koymayan "solcular" şimdi en 

birinci oyunca— Cuma günler; cemaatın ön saflarına koşan 
lar var. usta oyuncu! Çok merak ederim, böyle "kendinden 
geçerek” de ibadet ediyorlar mı acaba?

Ömrünün öçte birin. 1eşte birini böyle oyuna kaptırmak, 
bir kısanın önce kendine saygısızlık etmesid’r. Ailesine, ço 
cuklanna ve yakın çevres ne saygısızlık etmesidir...

Hele o kimi emekliler, kimi yaşlılar...
Adamlar adeta oyun oynayarak azrafli bekliyorlar! Yahu 

ahir ömrünüzü bari z yan etmeyiniz—. Torunlarınızı sevin, 
kuşlan sevin akvaryumu 'e balıklan sevin. Kitapla, şiirle, 
müzikle uğraşın. Camilere gid n. ibadet edin, müzeleri dols-

Kahvehanelerde oyuna «sir olarak ömü r ziyan etmek yani:ş 
tır. Bir insanın kendi beni ğine yabancılaşmasıdır oyun tutku 
su. En çok da oyuna dadanan işçilere yanarını-. Yaşamı da 
ha aıüamh kılacak uğraşlar edinmek varken, oyun masaları 
na esir olmak, ömürden hırsızlıktır... Kendimizden "kiş liği 
■■111" çalmaktır.

Kağıt oynayarak, okey taşı çekerek "yaşadığımızı" kamthı 
tzıak mümkün değildir. Değildir ey dtğczll okurlar... değerli 
okeydler-.

Kongre İlânı
Küçük Kumla Yah Spor Kulübünün yıllık olağan genel ku 

rul toplantısı 15 Aralık 1S85 Pazar günü saat 20.00 de Ku 
lüp lokalinde yapılacaktır.

Bütün üyelere duyurulur.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu

1— Açılış
2— Saygı duruşu
3— Divan heyeti seçimi
4— Yönetim kurulu raporlarının okunması
5— Denetleme kurulu raporlarının okunması
6— Yönet m ve denetleme kurullarının ibraı
7— Yönetm ve denetleme kurullarının seçimi
S— Dilek ve temenniler
9— Kapanış.

Genel Kurula Çağlı
Gemlik Kotary Kulübü Derneğinin olağan genel kurul 

toplantısı 19.12.19S5 günü saat 1230 da Gemlik Tibel Otelin 
de yapılacaktır.

Bütün üyelerimize duyurulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

1— Açılış ve Saygı duruşu
2— ffiran seçimi
S— 1986 87 yılı yönetm kurulu ve 1987/88 dönemi baş 

kan seçimi
4— Giriş aidatı ve yıllık aidat tesbiti ve oylanması
5— Dilek ve temenniler.

Gemlik Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Derneği 
Başkanlığından 

DUYURU
Sayın Üyemiz :

24.11.1983 tarihinde 18231 saydı Resmi Gazetede yayınlana 
rak. 1.1.1984 tarihinden itibaren yürürlüğe giren. "Esnaf ve 
Sanatkâr Sicili" yasasına göre siciFe tescil çizi yaptırmanız 
mecburidir.

Bugüne kadar tescilini yaptırmamış olan Üyelerimizin en 
geç 31 Aralık 1985 talihine kadar Dernek merkezîmize baş 
vuruda bulunmaları gerekmektedir.

Aksi takdirde 3153 sayılı y asanın 5. ve 119. maddesine gö 
re sicile t ese li yapılmayanlar Genel kurul toplantısına iştirak 
edem yecekleri gibi ilgili Hakimlikçe 20.00C. ti. ya kadar para 
cezasına çaptınlacaklardır.

Bu nedenle "Esnaf ve Sanatkârlar tîîr ifıw" tescili buhm- 
mayan Üyelerimizin yukarıda belirtilen tarihe kadar tesöBe 
rini yaptırmak üzere ayrıca mesleğini terk etmiş olup üyele 
Timizin dernek kayıtlarım sildirmek üzere başvuruda bafen 
malarım önemle rica ederiz.

Dernek Eaşkam
Şükret SOLMAZ

DUYURU

Gemlik Küçükler Nakliyat Şirketinden
1985 yılı üçüncü üç aylık dönemde Gemlik Azot Fabrika 

lalından firmamız. tarafından naklettirilen gübrelere ait aşa 
gıda tarih ve numaralan yazılı taşıma senetleri tarafımız 
dan ibraz edilmediğinden geçersizdir.

tarih taşıma no plaka no ton gît££îyer

4.7.1985 201066 43 AL 759 13 Akisar
8.8.1985 071782 45 HK 777 12 Akhi<ar

19^.1985 846976 45 HD 654 12 Akhisar
22^.1985 471017 45 tu 555 14 Akhisar
9.8.1985 071923 16 EC 479 12 Yenişehir

27.9.1985 229640 64 AK 389 13 Bozüyük

ÇİFTLİĞE MÜSAİT
SATILIK ZEYTİNLİK *

Karacaall Köyü Akalan Mev

kiinde 3350 m 2 Köye Yakın Yol

E3SCBHK

S AYLIK 
YILLIK
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Gayrimenkulün Açık Artırma İlânı 
Gemlik îcra Memurluğundan

Dosya No. : W /204 T.

Anap, masal anlatırken gücünü kıran iki parti 
var çoğunluktan yana. Biri, Sosyal Demokrat 
Halkçı Parti, öbürü de Demokratik Sol Parti. 
Bu part-ler ortak noktalarda anlaşır, aralarında
ki anlaşmaları, ulusal çıkarlar doğrultusunda 
ortaya koyduklarında; ANAP'm oinuzlaruıdaki 

■ ağırlık daha da sarkacağından, kımıldayacak ya 
c ıı kalmayacaktır.
■ Bugün, ANAP ekonomi alanında dengesizdir, 
lyanhzdır. Enflasyon boyuttan her geçen gün bü 
■ yiirken, büyümeyi durdurabilmenin çözümü olabi 
S lir nü ? Hükünıet'teki parti, Türkiye genelinde 
B gözdağı verirken de, kendini aldattığım biliyor- 
& dur kuşkusuz. Ekonomik veriler, daha da ağırlı- 
Bğuu duyuracağından yoksullar, gün kazanan gün 
I gün yiyenler, Özal ekonomisinin kurbanlarıdır. 
££u kurbanlar giderek daha yoğunlaşacak; bunun 
k karşısında Başbakan Özal; seçenek bulaımama- 
■ nın daha da bunalımında kalacaktır.
3 “Biz yaparız'' diyen. Sayın Başbakan; yapama 
Ediğinin bilincinde halkımızı oyalarken; SHP, DSP 
■ nin daha da büyüyerek gelişmesinden de kaygı 
I duyar. Enflasyonun yularım çekemezse açmlazla- 
S ra gidecektir. Sayın Özal, ne yana baksa önft- 
■ nün kapalı olduğunu gördüğünden; yükselen enf 

iasyonu nasıl durduracağının hesabım yaparken; 
kamuoyunun gözlerini başka yönlere kaydırma 
çabasında. Yollar giderek daralıyor. Daralan yol 
lanla, ÖZAL, EKONOMİSİ batağa saplantısını 
da sürdürüyor.

Bugün Türkiye’de, terazinin kefeleri yoksuldan 
yana olacakken, kefelerin ibreleri varsından ya
na gösteriyor. Böyle giderse; güçiünün İcar şığın
da güçsüzün ezilmesi doğal mı karşılanacak ? 
Kim ne derse desin, ANAP EKONOMİSİ HAS
TADIR, kan yitirmektedir. Bakıma muhtaç, ka 
rıayan ekonomiye, şişelerce kan da yetmeyecek
tir.

Enflasyonun boyutları yüzde kırklarda yoladır 
ken Özal Hükümeti, hamamda şarla söylüyor. 
Türkiye’de açlar işsizler, giderek çoğalıyor. Gele 
cek günlerde bu boyutlar daha da büyüyerek, 
Özal Ekonomisini ters yönde etkileyecektir.

Bu ters yönde etkilenişten hepimiz daha bü
yük yaralar alırken, ekonomik alanda da çalkan 
tılar sürecek, bu çalkantılar, hükümet edenlerin 
boylarım da aşacaktır. Böylesi bir karambolden 
yine üç kağıt açanlar, onların yardakçıları ya-
rarlanacaklardır.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi,

Gemlik Tapu Sicilinin 18.2.1981 tarih ve Ada 
kayıtlı Gemi k Hami diye mahallesi Han arkası 
üzerine inşaa edilen 18 /222 arsa paylı ikinci 
kıymet takdir edilen bağımsız bölüm (5) nohı 
tır.

Sataş Şartları :

1— Sataş 13.1.1986 Pazartesi günü saat 11.40 
artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada 
çaldılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
le bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
be günü aynı yer ve aynı saatlerde de ikinci 
hanlı alacaklıların alacağım ve sataş masraflar 

2— Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %10 u nisbetînde pey akçesi ve 
ya bu (miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Salaş peşin pa 
ra iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. DeHâliye rtsmi ihale pu 
lu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir Birikm iş vergiler satış bedelinden ödenir.

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) bu gayrimin kul üzerindeki haklarım hnm
siyle faiz ve masrafla dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemiz» bU- 
dirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili île sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bı
rakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmense lora vc İflas Kanununun 133. 
maddesi gereğince ihale feshedilir, xkî ihale arasındaki farktan ve ^,10 faHden aha ve kefilleri 
mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet 1 çalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

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

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve miinde recatmı kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 984/294 T. saydı dosya numarasiyle memurlu gramın» baş 
vurmaları ilân olunur.

(İc. İf. K. 126)
(ilgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir)

İcra Memuru

kıymeti, adedi, evsafı :

: lifi, Sahife : 60, Pafta : 31 ve Parsel : 24 te 
mevkiinde kain 286.10. metrekare miktarlı arsa 
kattaki ve bilirkişi tarafından 5.000.000. Lira 
mesken açık artırma suretiyle satışa çıkarılmış 

den 12.00 e kadar Gemlik İcra Dairesinde açık 
tahmin edilen kıymetin %”5 ni ve rüçfaanb ala 
masraflarım geçmek şartı ile ihale olunur. Boy 
taahhüdü baki kalmak şartiyle 23.L1986 Perşem 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüç 
m geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.
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KÖRFEZ NATBAAClUK’lnn 
Yeni İh Hamle Dnün...

SERİGRAF, Madeni Metal Eteket 
Çıkartma, Pirinç Plaket, 

Rozet Flama ve Hediyelik Eşya..!
ZEYTİNCİLER..

TURŞUCULAR
RENKLİ TENEKE BASKI İDLERİNİZİ VE KAVANOZ ETEKETLERİNİZİ 

ARTIK BİZ YAPACAĞIZ

Uygun Fiat - Temiz ve İtinalı İşçilik - Gününde Teslim

“tSMÎMİZ GÜVENCEMİZDİR”
Gelin Görüşelim.

KÖRFEZ MATBAACILIK VE AMBALAJ SAN.
TLF : 1797 MATBAA
TLF : 4223 BÜRO - ATELYE



KADRİ güder

KÖRFEZ 3 ARALIK 1985

SORUMLU MUDUR VB SAHİBİ gemlik
Yönetim Yen : İMiklAJ Cad. Gürçay Pasajı 

No. 5 . Tlf : 4223 — GEMLİK

MÖ O
Dizgi ve Baskı :
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SAYF

TEŞEKKÜR
GEÇÖtDÎGÎM ÜZÜCÜ TRİFÎK KAZASI SONUNDA 

BENÎ OL\Y YERİNDEN SÜRATLE HASTANEYE YETÎŞ- 

TÎKEN MUSTAFA TOPLU ve FAZIL ÇAVDAR’A, BURSA 

ÖZEL HASTANESÎ’NDE BENÎ SAĞDICIMA KAVUŞTU

RAN PROF. DR. TEOMAN ÇORDAN'A. HASTANENİN 

RÖNTGEN SERVİSİNİN ELEMANLARINA. HEMŞİRE 

AYSEL. GĞKBOĞ AZ'A, HASTANEYE KADAR GELEREK 

DURUMUMLA İLGİLENEN VEYA TELEFONLA ARAYA

RAK GEÇMİŞ OLSUN DİYEN TÜM ARKADAŞLARIMA. 

HEMŞEHRİLERİME YE GAZETECİ DOSTLARIM A SON

SUZ TEŞEKKÜR EDERİM.
Gazeteci

KADRİ GÜLER

Kaymakam Mehmet Güler 
Daire Amirleri İle 
Toplantı Yaptı
makamı Mehmet Güler, daire müdür 
leri ile bu tür toplantıların sık sik 
yapılacağım belirterek, karşılıklı di 
aloglar sayesinde sorunların çözüm 
leneceğini belirtti. Güler, daha son 
ra şöyle konuştu :

"—Dairelerinizde özellikle temizli 
ğe önem veriniz. Çalışılan oda ve 
salonlarda günlük, haftalık ve aylık 
temizlik yapın. Hiç. bir daire amiri 
izinsiz olarak dairesini ve ilçeyi terk 
etmesin. Resmî araçlar makam ara 
bası olarak kullanılmamalı yalnız hiz 
met için görev yapmalıdır. 
Dairelerdeki kılık kıyafetlerden; dai 
re amirleri sorumludur. Dairelerin 
güvenlik hizmetlerine önem verilme 
lidîr. Sili sık yapacağım denetimler 
de bunları sîzlerden isteyeceğim.’' 
dedi.

Daha sonra söz alan daire amirle

H

■ ■

SSK

ri Kaymakam Mehmet Güler’e soru^ 
lannı anlattılar.

Müjde Müjde
a

MURAT
İSTİKLÂL CADDESİNDEKİ YENİ MAĞAZASINDA

MOBİLYA ÇEŞİTLERİYLE DE 

HİZMETİNİZE DEVAM EDİYOR.

UYGUN FUTLARLA TAKSİTLİ SATIŞLARIMIZA BAŞLADIĞIMIZI 

DUYURURUZ.

KİMLİK, PASO, RESİM, DİP
LOMA, TAPU, EHLİYET VE RUH

SATLARINIZ İSTEDİĞİNİZ AN, 

AÇILACAK ŞEKİLDE GARANTİ
Lİ OLARAK PLASTİK KAPLANIR

FOTO GÜNEŞ

Gazeteniz 
Gemlik 
Körfezi

Okuyunuz, 
Okutunuz, 

Abone 
Olunuz

a
s
mu

Ziraat Bankası Karşı Aralığı — Gemlik

MURAT
Mobilya - Mefruşat - Dekorasyon
HÜSEYİN CAHİT ATAN
İstiklâl Caddesi No. 31 (Ziraat Bankası Yanı) Tlf : 3052

Şube : Pazar Caddesi Pak Otel Altı No. 10 Tlf : 2368

Gemlik

Gemlik

1986 ZENGİN TAKVİM ÇEŞİTLERİNDE

DUYURURUZ.
İSMİMİZ GÜVENCEMİZDİR. ’

KÖRFEZ Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi - Tlf : 1797 Gemlik
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KÖRFEZ

SATILIK MAĞAZA
İSTİKLÂL CADDESİ STAD 

SOKAKTA CADDEYE 20 METRE 

MESAFEDE 100 M2 MAĞAZA A- 

CELE SATILIK TIR.

Mür. : iskete Cad. No. 6

Tlf : 2417 Gemlik
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Belediye Meclisi 
Olağanüstü 
Toplanıyor

Belediye Meclisinin olağanüstü top 
tınacağı belediye Başkanı Hakkı 
(bikir tarafından açıklandı.

İmar Yasasında yapılan değişiklik 
ie 9 Kafam 1985 günü yürürlüğe gi 
ren yem imar yönetmenliklerinin be 
tediyelere yeni yetkiler vermesi iize 
rtne belediye meclisinin olağanüstü 
otarak taylanması belediye başkanı 

y Hakkı Çakır tarafından kararlaştı 
nldı.

Beledi.' e Başkam Hakkı Çakır, ga 
letemize yaptığı açıklamada şunları 
söyledi :

“—Bilindiği gibi yeni imar yasa 
ayla ilgili değişikEklari içeren bir 
toplantıyı geçtiğimiz hafta ilçemizde 
yaptık. Halkın konuyla ilgili olarak 
«onmlaruu tesbik ettik.

198ö yıh taşında belediyemize 
onaylanarak gelen yen' imar planı 
nnzda büyük yanlışlıklar ve eksik

Yol ve Manastır Genişletme
Kamulaştırma Bedelleri Belli Oldu

Belediyece yol genişletmek ve Ma 
naştınn düzenlenmesi amacıyla 
imar planında gösterilen yerlerin ka 
mnlaştanna bedelleri beffi oklu.

Kamu yararına Balıkpazan ma 
hailesi 7 Evler Sokak ve Halitpaşa 
Mahallesi inayet sokakta bulunan 
ahşap evler ile Manastır mevkiinde 
ki bir zeytinliğin 1360 metrekaresi 
Kasım ayında kamulaştırılmış, ka 
mnlaştmlan 9 ev ve zeytinliğin kıy 
met takdirleri yapılarak bugünkü 
gazetemizde mal sahiplerine duyurul 
du.

Belediye Başkam Hakkı Çakır, ka 
mnlaştnrna ile yolların mevcut imar 
planına uyumunun sağlanacağını ve 
Manastır'ın daha iyi düzenlenerek 
halkın hizmetine açılmasına yarıya 
cağım söyledi.

Kamulaştırma sonarımda İlçe Kıy

Hastahanedun Taburcu Oldu

Trafik Kazası Geçiren Sorumlu Müdürümüz 
Kadri GOler Sağlığına Kavuştu

Geçtiğimiz hafta pazar günü kır 
kinüşü evine giderken ehliyetsiz sü 
rücünün kullandığı DODGE 200 
kamyonetin çarparak ağır yaraladı 
ğ> gazetemiz sahihi ve sorumlu mü 
dürü Kadri Güler, tedavi edilmekte 
olduğu Barsa Özel Hastahancslndcn 
taburcu oldu.

Kaza anında ağır yaralanan ve 
*>k geçiren Sorumlu Müdürümüze 
özel Hastahanede Beyin Mlitehasızı 
Prof, Dr. Teoman Çordan müdahale 

tikler mevcuttur. Bunların yeniden 
ele alınarak düzeltilmesi gerekmek 
tedir. Meclisi imar konulânnı görüş 
mek için toplantıya çağırdım.”

Belediye Başkanı Hakkı Çakır

met Takdir Komisyonunca toplam 
23 milyon 044 bin 475 lira değer bi 
çildi.

Traktörler
Fenni
Muayene
Yapılacak

ilçemizde traktör kullananların 
traktörlerini önümüzdeki günlerde 
yapılacak fenni muayeneye getirme 
leri istendi.

Yapılan açıklamada Perşembe ve 
Cuma günleri ilçeye gelecek olan he 
yet traktörlerin fenni muayenelerini 
yapacak.

etti. Kazada vücutta büyük bir şans 
eseri lank olmaması nedeniyle teh 
İlke kısa bir süre sonra atlatıldı.

Bursa özel Hastahanede 4 gün 
tedavi gören Sorumlu Müdürümüz 
geçtiğimiz hafta çarşamba günü ta 
nırcu olarak evinde dinlenmeğe baş 

Tadı,
Gaontcmiz sahibi ve Sorumlu Mü 

dürü Kndrj Gülcr'in bu sayımızda 
aramıza katılmam Gemlik Körfez’e 
emek verenleri sevindirdi.

420 ORAM EKMEK 60 LİRA OLDU

EKMEĞE 
ZAM

Belediye Encümeni aldığı kararla
ilçedeki ekmek satış 
yaptı.

Üçemizde zamdan 
ekstra 80 randıman

fiatlanna zam

önce 410 gram 
tınılan imal edi

len elemekler 50 lira satılmaktaydı. 
Fırın işleticileri Belediye’ye başvura 
rak işçilik, akaryakıt ve un fiatla 
rındaki artışlardan zarar ettiklerini 
ve zam istediklerini belirttiler.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 
Belediye Başkanı Hakkı Çakır, baş 
kanlığında toplanan Belediye Encii 
meni fırın işverenlerinin istemini ele 
alarak görüştü ve daha önce 410
grama 
ineğin 
rek 60 
ferdi.

50 liradan satılan tek tip ek 
gramajını 10 gram yükselte 
liradan satılmasına karar

İlçemizde geçtiğimiz hafta Perl 
şembe gününden beri 420 gram eki
mek 60 liradan satılmağa başlandı.

410 gram ekmek 10 gram 
artırıldı flatı 60 Ura oldu.

Milli Eğitim Çalışma Takvimi 
Belirlendi
Yarıyıl Tatili 24 Ocak’ta 
Başlıyor

Alilli Eğitim Gençlik ve Spor Ba 
kanlığına bağlı okullarda çalışma 
takvimi belli oldu. Buna göre ilk ve 
orfcadereceli okullar yarıyıl tatiline 
24 Ocak Cuma güü girecekler. Bu 
arada Köy İlkokulları « 16 Mayıs’ta 
şehir ve kasaba ilkokulları ile orta 
dereceli okular 30 Mayıs’ta tatile 
girecekler, öğretmenlerin yaz tatili 
ise 1 Temmuz salı günü haşlıyor. 
Güz dönemi sınavlarına 23 Ağustos 
ta başlanacak, 9 Eylül’e kadar sü 
receği bildirilen açıklamada 23 Nisan 
3kokuHania 2 gün, ortadervceli 
okullarda ise hirgün olarak, 19 Ma 
yıs'ın ise or tadereceli okullarda iki 
ilkokulanta bir gün olarak kaftana 
cağı belirtildi.

Genel Merkezden Onay Bekleniyor
SHP İLCE YÖNETİM 
KURULÜ BELLİ OLDU
* Yönetim Kurulunda 3 HP’li 5 SODEP'II Var
* HP İlçe Başkanı Özalp Görev Almadı
* Onaydan Sonra Üye Yazımlarına Başlanacak

Sosyal Demokrat Halkçı Parti 
(SHP) irin ilçe başkanın m açıklama 
smdan sonra yönetim kurulu üyeleri 
de belirlendi. Yönetim Kurulu üye 
Çikletinin 3 ünü HP’liIer, 5 ini ise 
SODEP’liler aldı.

SODEP ve HP’nin birleşerek Sos 
yal Demokrat Halkçı Parti’yi oluş 
tutmasından sonra taraflar arasında 

İmzalanan prodesür gereği ile ve 11 
çe yönetim kurulları kendi araların 
da anlaşarak ilçe yönetim kurunan 
ile İlÇe ve İl Başkanlannı saptama 

Şı kararlaştırılmıştı. Ülkenin birçok 
yerinde SODEP’lilerle HP’liIer arala 

Arında anlaşarak soruna çözüm geti 
Bremezken ilçemizde anlaşma kolaj’ 
I sağlandı.

| Halkçı Parti İlçe Başkanı Mustafa 
Özalp’in yeni partide görev almak 
istemeyişi işi daha baştan kolaylaş 
tardı. Bir süre sonra blraraya gelen 

iki parti yönetim kurulları sorunu 
aralarında çözümlediler.

YÖNETİM BELLİ OLDU

Sosyal Demokrat Halkçı Parti II 
çe Başkanlığına (getirilen eski SO 
DEP İlçe Başkam Eczacı Erkan 
Mutman, yönetim kurulu listesinin 

Genel Merkeze onaya gönderildiği 
ni belirterek şunları söyledi :

“—SHP üçe Yönetim Kurulunda 
. üç HP’li 5 de SODEP’li arkadaşı 
nuz bulunmaktadır. Böylece Sosyal 
Demokrat kanatta ilçe çapında güç

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Tevfik Solaksubaşı
TİKV Genel Kuruluna
Katılıyor

Türkiye iktisadi Kalkınma Vakfı 
nın dün İstanbul’da toplanan ge 
nel kurul toplantısına katılan Gem 
Hk Ticaret ve Sanayi Odası Başka 
m Tevfik Solaksubaşı. divan başkan 
vekilliğini üstlendi.

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası 
Salonunda toplanan IİKV ge 
nel kurulunda, derneğin AET ile 
olan ilişkileri gözden geçirdi ve 
yılhk çalışmalar üyelere sunuldu.

Tevfik Solaksubaşı, IİKV toplan 
tısına Türkiye Odalar Birliği temsil 
cisi olarak katıldı.

Solaksubayı TİKV Genel Kural
Balkan Vekilli#! Yapk.

lıı bir yönetim kurulmuş olmaktadır.
Yönetim Kurulumuz şu kişilerden 
oluşuyor :

Necdet Buluk (Sekreter—SO 
DEP), İbrahim Koç (Sayman—SO 
DEP), Hüseyin Gürle (Üye—HP), 
Hüseyin Ayar (Üye—HP), Nurettin 
Birlik (Üye—HP), Yılmaz Kılıç (Ü 
ye—SODEP), SaduHah Sözer (Üye 

—SODEP), Mehmet Fikri Semerci 
ler (Üye—SODEP).

Genfel merkezden gerekli onayını 
gedmesinden hemen sonra ynyjgm 
bir şekilde üye yazımlarına baş4a 
yacağız. Bu. (arada bilhassa birleş 
metniz sırasında gösterdiği özveri 
den dolayı Sayın Mustafa özal, SO 
DEP ve HP’li üyelerden büyük tuk 
dit topladılar.

HP—SODEP birleşmesi 3e Sos 
yal Demokratlar sadece seçime ka 
tılmak gibi dar bir anlamda demek 
rasiyi algılamadıklarını göstermek 
tedir. Sosyal Demokrat politikanın 
gereği olarak devletin şirket gibi 
yönetilmeyeceğini, halkıma anlatma 
gayreti içinde olacağımızı, ekonomik 
baskılara rahmen çahşmaiarmnzı 
gönül birliği içinde hDJanthracağı 
mızı ifade ederim.”

SHP İlçe Baskınlığı Göre
ne Getirilen Ecz. Erken Mutman 
“Onay Bekliyoruz” dedi.

DSP’NİN AÇIKLANASI

Önceki hafta gazetemizde çskaa 
bir haberde DSP Bçe üu^utanan be 

Kriendiği haberi üzerine ilçe Başka 

nı Sabahattin üzunkay» aşağıdaki 
açıklamayı gnnrirnti :

Saym Kadri Güler, öncekî hafta 
hıılırı hanlı yapıhmş bir yszıhşhğı 
duzelttnek istiyoruz.

1— Knmcatar Kuruhm» teabtaa 

iy^ter arasında beEröfen Kemal Çe 
Ek ysahş Talat Ştan^ek

Karacntar Karata üyesiydi.

2— Kuracatar Kanda Bnrsa fi 

şrwn»tar4*i say» M olarak yamyaş. 

Bu sayı Gemlik île birlikte 15 kişi 

*.

Dün4tikTMKta; rica «fail.
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tu Haftaki Ko nuğıımıız

ANAP'TAN İSTİFA EDEH KÖYLÜ VATANDAŞ :

ABDURRAHMAN SEMİZ
I Röportaj : Kadri GÜLER

Sayın okurlar: bu hafta sîzlere Fevziye Köyünden bir va 
tandaşla yaptığımız sohbeti sunacağım.

Konuğumuz Sayın Abdurrahman Semiz, genel seçimlerde 
oyunu AN AR a vermiş, hatta partiye girip üye olmuş bir 
yurttaş. Şmdi elinde Gemlik Noterliğinden Anap ilçe başkan 
lığına çekilmiş bir istifanamesi var. Yani Abdurrahman Se 
miz artık partisiz. sade bir köylü vatandaş.

—Sayın Semiz, bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız ?

Abdurrahman Semiz. 1940 Gemlik Fevriye Köyü Doğumlu. 
İlkokulu Köy okulunda okumuş, sade bir köylü vatandaş..

Bildim bileli ç’ftçi Abdurrahman...
—Köyünüz kaç hane, ve ne ile geçiminizi sağlar siniz ?

—Bizim köyümüz zamanında çevrenin en büyük köyüydü. 
Ancak, zamanla Gemlik ve Bursa’ya göçlerle sayımız azaldı, 
yani şöyle söyliyeyim. aslında 150 haneydi ama, köyde sürek 
E oturan aile sayısı 88 hanedir. Kalan hane halkı gelip g'di 
citlir Toprağım sürmeğe gelir. Mahsulünü kaldırmağa gelir.

"mpıjSnamıldon uoplosı nrcjç 'JipS eŞtmnfeq auiAg 
Aşıl gelirimiz odunculuk. Bunun yanında buğday, mısır eke 

tiz. Çiftçilik işleriyle uğraşırız.
—tanma elverişl; midir ?

—Tabi. Kuvvetli topraklarımız var.

—Bay Semiz, bize kısaca köyünüzün tarihçesinden de söz 
eder misiniz ?

—Atalarımız 93 Muaciridirler. Osman Gazi’nin Plevne Sa 
yaşından sonra deniz yoluyla Batunı'dan Gemlik'e gelmişler 
ve a'.mdiki topraklar üzerine yerleşmişler. Yaklaşık bir asır 
hk geçmişimiz var.

O gün, bugündür aynı topraklar üzerinde dedelerimi^ 
yaşadı, biz ve bizim çocuklarımız yaşayacaktır.

—Köyünüzde en önemli sorun nedir ?

—Köyünüzün baş sorunu erezyon 28 yıldır ayn1 konu 
üzerinde bitip tükenmeyen olaylar yaşandı. Bildiğiniz gibi 

köyümüzün altında su bulunmasından arazcm'z kaymaktadır. 
1960 yılmda Orman Bakanlığı tüm köyü 3.5 milyon liraya ka 
nıulaştırdı. Bizi sanırım Orhangazi’de göl kenarına bîr arazi 
ye göçe zorladılar. Olmadı. Daha sonra Tuzla Çiftliğinde bir 
yeri göstermişler o da olmamış, sonunda şimdiki Ata Mahalle 
sinde karar kılınmış. Afet .evleri yapılmağa başlanmış. 150 ha 
ne köyün yalnız köyde oturanlarına konut yapılmış 70 hane 
ye. Ancak arazilerimizi 1960’m parası ile almak isteyince yîn 
anlaşmazlık çıktı. Bize 1960 da verilen 3.5 milyon lirayı alma 
iniştik. O paracın bugünkü değeri verilmeliydi Bir de köy dı 
şmdakiler arazilerini terk etmiyorlardı, bir sürü sorun çıfıtı ve 
12 Eylül geldi. Bir baktık, Bakanlık bize diye yapılan evleri 
Samsun da baraj altında kalan bir köye vermiş. Adamlar gel 
diler yerleştiler. Biz yine yaya kaldık. Hayırlısı...!

Toprak kaymasından köyde yıkılan evler var mı ?

—Bildiğim kadarıyla iki ev tamamen yıkıldı. Bir ev otu 
rulmaz durumda.

—12 Eylül’den sonra köyünüzde siyasi durum nasıl oldu. 
Şöyle söyliyeyim. Oylar partilere nasıl dağıldı ?

ANAP büyük bâr çoğunlukla öbür iki partiyi ezdi. Ben d? 
oyumu ANAP’a verdim. Oy dağılımım bilemiyorum.

—Ben size söyliyeyim Bay Semiz. Anap 190, HP 32 MDP 
26 oy aldı.

—Mahalli seçimlerde yalnız SODEP eskiye göre daha bü 
yüdii.

—Siz 12 Eylül öncesi oylannızlı hangi partilere verdiniz ?
_1965 yılmda AP’ye. 69’da yine AP’ye, 1973 seçimlerinde 

CHP’ye 977 seçimlerinde Bursa’da oturuyordum. Çalıştığımı 
fabrikadan bir işçi arkadaşım TİP milletvekili adayıydı ben 
de oyumu TtP’e verdim.

1983 seçimlerinde ise Anap’a verdim.
—Sizi ANAP’a çeken neydi ?

—ANAP’ın mevcut partiler içinde en iyi hizmeti verece 

ğ’me inandım. İnanmakla da kalmadım. Yurttaşlık görevimi 
yapıp partiye kayıt oldum.

—Sayın Semiz, ANAP'tan bîr köylü vatandaş olarak ne 
ler bekliyordunuz ? Ve ne hnldnmız ?

—Demin değindim. Köyüm ormandan geçiniyor. Eski yıl 
larda Emin Bey zamanında, her yıl "Makta” verilirdi. Bizim 
geçimimiz daha iyiydi. Ancak sonraları bu durum köylünün 
aleyhine değişti. Kesintiler yükseltildi, makta da kısıtlandı. 
Bu da kaçakçılığın artmasına ve düzense kssinîn yapıhna 
sına yol açtı.

Anap iktidarının geniş köylü kitlesine soluk aldıracağım 
sanıyordum. Yükselen fiat artışlannın durdurulacağım, güb 
renin, mazotun ve ilaçın ucuzlatılacağım sanıyorduk. Köylü 
ye getirilen devlet hizmet’erini daha kolaylaşacağım bekliyor 
duk. Seçim öncesi Özal bize bunları yapabilirim imajım ver 
mişti. Ama iki yıl geçti ne fiatlar duruyor, ne ucuzluk olu 
yor ne de işlerimiz kolaylaşıyor..

Kadostrolu tarlalarımıza araba ile gidemiyoruz. Sonuçta 
beklediğimizi alamadık.

Anap bizi geçim sıkıntısına soktu.

—Köylülün 1980 yıhndalû ekonomik durumu île bugün ara 
sızıda bir kıyaslama yapar mısınız ?

—Köyü mahsûlünün daha iyi para etmesini ister. Geçim 
sta~dartı buna bağlıdır. 1980 öncesi bugünden daha rahat 
geçiniyorduk. Bugün sıkıntılarımız daha büyüdü. Yalnız can 
ve tml korkumuz kalmadı. Bunu önemle belirtmek isterim.

—Elinizdeki istifanameden anlıyorum ki ANAP’tan noter 
kana'ıyla istifa etmişsiniz. Buna neden gerek gördünüz ?

—İki yıldır bekledim. Ama maalesef beklediğim gerçekleş 
medi. Aksine umduğumuzun tersi işlerle karşılaştık. T'mutla 
ran yıkıldığı için partiden istifa ettim.

—Saym Abdurrahman Semiz, bu hafta bizim konuğumuz 
oldunuz. Okurlarım adına size teşekkür ederim.

—Ben teşekkür ederim.

AKDOĞANLAR TİCARET
MOTİF 

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ
HÜSEYİN AKDOĞANLAR

Duvar Kağıdı 
Formplast 

Poster 
Parke 

Cam Cila 
Halıfleks 

Marley
Yağlı Boya 

Plastik 
Badana

Şube : Pazar Cad. No. 8

Flf : 2132
Merkez : İstiklâl Cd. Gürla İş Hanı Pasaj İçi Gemlik

Gemlik

Taksitle

8
8
8

8 
8
8
8
8
8
8

GEMLİK KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASI GAZETE

RESMİ İLANLAR TEK SÜTÜN CM. 
İCRA ve MAHKEME İLANLARI CM. 
TEŞEKKÜR ve DOĞDM İLANLARI 
KAYIP İLANLARI 
KONGRE İLANLARI
KOOP. KONGRE İLANLARI

ABONE
6 AYLIK
YTT.T.TK

CM.

300
100

TL.
TL.

150 TL.
1000 TL.
4000 TL.
5000 m.

1500 TL.

Gazeteye verilen yanlar yayınlananı veya yayıa-

Bize Güvenin

EVİNİZE TESLİM EDELİM

AP. NO. 53 TLP t 4*2273 < GARAJ ALTI> BURSA

Sultan Kalitede Fiatta

İZMİR rotu

MOBİLYA MEFRUŞAT 
RUŞEN GÖMÜŞ

GEMLİK’Lİ MÜŞTERİLERİMİZ GELİN MOBİLYANIZI SEÇİN

YOLUNUZ ÜZERİNDEYİZ
Kristal Avize Çeşitleri Satışlarına Başladık

MERKEZ :
<UBB t

İVAZPAfA ÇARCISI NO 23 TLP :15731 BURSA 
ULUBATLI HAŞAN BULVARI YILMAZLAR

ANKARA YOLU

KOPRO BAV

8
8
8
8
8
8
8

8
8

8

Kamu İlânı
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Gemlik Şube 

Müdürlüğünden
1 Ocak 1986 31 Aralık 1986 tarihleri arasında Şube Mü 

düzlüğümüz depolarından satıcılarımıza Kimyevi Gübre nak 
lettirlle çektir.

Şartname ve şevk planlan mesai günlerinde mesaj saatle 
rinde Şube Müdürlüğümüzde görülebilir.

Kapak teklif mektuplarının şartnamede istenilen evraklar 
la birlikte engeç 16 Aralık 1985 Pazartesi günü saat 17.30* 
kadar Şube Müdürlüğümüze verilmiş olacaktır.

Kurulumuz 2886 Saydı Devlet İhale Kanununa tabi değil 
diî.

Kongre İlâm
Küçük Kumla Yalı Spor Kulübünün ytihk olağan genel V 

kurul toplantısı 20 Aralık 1985 Cuma günü saat 20.00 de Kn 
lüp lokalinde yapılacaktır.

Bütün üyelerimize duyurulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1— Açılış
2— Saygı duruşu
3— Divan heyeti seçimi
4— Yönetim kurulu raporunun okunması
5— Denetleme kurulu raporlarının okunması
6— Yönetim ve denetleme kuruDanmn itası
7— Yönetim ve denetilme kuruUsrımn seçimi
S— DUek ve temenniler
4_ Kapanış.

KAYIP

Trabzon Nüfus Müdürlüğünden aldığım Nüfus cüudaıunu 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Hafit BAŞ
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İlan
Gemlik Belediye Başkanlığından

1- Farklı ölçekteki kadastro paftalarının 1/1000 ölçeğine dönüştürülmesi ve 
tersim işlemini DtEİTÎZER (Sayılaştırıcı) ve Grafi bilgisayar vasıtasıyla ilçemiz 
imar planları üzerine işlenmesi işi 2886 sayılı yasanın 35 ci maddesi (C) fık
rasına göre açık teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.

2- İmar paftaları 26 adet olup tahmini 600 hektardır. Tahminî 1 hektarın 
yapım fiatı 5000 TL. dir. Tahmini toplam bedeli 3.000.000.- TL. olup geçici te
minat 90.000.- TL.dir.

Pasif bir direnmenin arkasında gerçeklerden 
korkmanın, gerçeği yatar. Hükümet seçimler ari 
fesnde, halkı saptırmak için yalanlar da söylü 
yon Zaman aşımında bu yalanlar, gerçekmiş gi 
bi gösterilmeye döndüğünde: özal ekibi kendini 
kandırlr oldu. Halk kendilerini dinlerken, halk 
tan gelenler tepkilerini az buluyordu. Yalan ma 
kitlelerini çalıştırmakla, ne demokrasiye giden 
yol açılır: ne de insanımız topbasına. bir dilim 
ekmek atılır.

Bugün Türkiye’de, giderek açmazlar darboğaz 
lar yaratıyor. Sebep kimdir, kimlerdir? inşam 
mız, işten aştan yoksundur, tş kolları, aşağıdaki 
insan için çabşmanın ötesindedir. İnsan, yurt eko 
nom’sini; çalışkanlığıyla kalkınma yollarım arar 
keli, çoğu kez, bu aramaya da karşı çıkanlar o 
luyor. Hükümet mekanizması; Paslanmış iş gör 
mezlik düşüncesinden ne sıyrılacak tır ?

Giderek, ekmek—aş isteyen ağızlar çoğalırken; 
gelecek kuşaklar daha sıkıntılı dönemler yaşaya 
laklardır.

Bugünkü ağırlığı kaldıramayan ekonomi siste 
mi nasıl kimlerin yönlendirmesiyle yolunu bula 
çaktır. Daha tepeden inme daha zor dönemleri 
yaşamaya hazırlanalım.

Halka güven duymayan yönetimler, halktan 
kendilerin: soyutlamışlardır. Halkla elete vereme 
yen yönetimlerin, haşan şansları da yoktur. Top 
hurim yönetimini toplumsuz üstlenirler. “Halkını 
ben parmakla sayılmayan" diyehi'mek için ger 
çekten halk için çalıştıklarını söyleyenler, ancak 
kendilerini çevrelerini kandırırlar.

Halk için ölümlülük yoktur. Bir yerde halk, 
“kırmızı elleriyle sessizliği burgu gibi deler.” Çiin 
kü. O güçlüdür. Yeniden doğacağım serp’lip geli 
şeceğini çok iyi kavrar, çok iyi bilir. Halkı kandı 
ramazsınız. Biz buğdayın toprağı delerek çıkma 
sı, halkın yararınadır. Halkı güçlendirmen'n, bi 
Ençlendirnıenin. tek kaynağı yine halktır. Halka 
öncülük edecekler, toprağın üstüne çıkma nievsi 
mini beklerler.

Gerçekten: halkın sağduyusuna kulak verme 
yenler, kend ilklerinden birşey de üretemezler. V 
retken olan halk, her mevsimde yeniden doğar, 
yeniden yeşerir: üretken olmanın, yöntemlerini 
geliştirme çabası verir. “Biz halkız çünkü yeni 
den doğarız ölümlerde.” İşte bu yeniden doğuşu 
gerçekleştirmek için bilinç ister. Kocaman yürek 
ister. Halklaşmak. nutuk siyasetiyle olmaz.

Oysa hükümet edenler, gerçekleri halka götür 
memek için direnmelerini de sürdüreceklerdir.

3- İhale 17.12.1985 günü saat 14.00 de riyaset edasında yapılacaktır.
4- Bu işe ait teknik şartname Belediyemiz Fen İşlerinde görülebilir.
5- İştirakçilerin Ticaret odası belgesi ve diğer gerekli evrakları ibraz et

meleri şarttır.
6- Posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmaz. 6.12.1985

İ. Hakkı ÇAKIP.
Belediye Başkanı
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Forum Temizlik ve

Hizmet Servisi 
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Tecrübeli ve Güvenilir 
Bayan Elemanlarıyla 

Hizmetini Sürdürüyor 
s sıBİR TELEFON KAFİDİR. g 
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KÖRFEZ MATBAACmriH . |
Yeni Bir Hamle Baha... i

SERtGRAF, Madeni Metal Eteket I
Çıkartma, Pirinç Plaket, |

Rozet Flama ve Hediyelik Eşya..! !
L ' i iZEYTİNCİLER.. s

TURŞUCULAR.. |
|

RENKLİ TENEKE BASKI İŞLERİNİZİ VE KAVANOZ ETEKETLERİNİZİ
ARTIK BİZ YAPACAĞIZ

I
Uygun Fiat - Temiz ve İtinalı İşçilik - Gününde Teslim I“İSMİMİZ GÜVENCEMİZDİR”

Gelin Görüşelim.

|/ A n C C 7 TLF : 1797 matbaa■V F E MATBAACILIK VE AMBALAJ SAN. TLF : 4223 BÜRO - ATELYE
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KADRİ güler
gemlik

KÖRFEZ
Dizgi ve Baskı :

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii

Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gilrçay Pasajı 
No. 6 . Tlf : 4223 — GEMLİK

SAYFA 4GEMLİK KÖRFEZ 10 ARALIK 1985

< TEŞEKKÜR
| Geçirdiğim üzücü trafik kazası nedeniyle 
< ilgi ve sa||lık dileklerini biran esirgemeyen 
I ilçe Kaymakamımız

Sayın MEHMET GÜLER’e
| Belediye Başkanımız
[ Sayın HAKKI ÇAKIR’a

| ANAP» DYP, DSP, SHP ilçe yöneti- 
| çilerine, kurum ve kuruluş temsilcilerine, Bur- 
< sa Özel Hastahanesinde ve evimdeki bakımım 
। sırasında çiçek gönderen, ziyaretime gelen ve 
| telefonla sağlıklar dileyen dostlarıma, arka- 
| flaşlarıma, meslektaşlarıma, komşularıma, ta- 
( nıdıklara tekrar teşekkürü bir borç bilirim.

KADRİ GÜLER

İlân
GEMLİK HASTAHANE YAPTIRMA YAŞATMA VE 

KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

1_ Gemlik imar planı içinde bulunan hastahane yerinde
50 yataklı tanı teşekküllü bir hastahane yaptırılacaktır.

2__ Denenenlerin yaptırılacak olan hastahanenin projesi
ne ait şartlan görüşmek ve teklif vermek üzere 2.1. 1986 gü 
nü saat 17.00 ye kadar dernek başkanlığına yazılı müracaat 
kırı ilan olunur.

Başkan
İ. Hakkı ÇAKIR

Adres : Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası

MERİÇ 
MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE BÜROSU

* Bağ-Kur, * S. Sigortalar, * T.C. Emekli Sandığı 
* Başvurma, Basamak Yükseltme, Hizmet Birleştirme, 

İspatlama ve Emeklilik İşlemleri
* Vergi Beyanı, * Vergi İtirazları İşleriniz 

Büromuzda Çözümlenir.
(Danışma Ücrete Tabi Değildir.)

Adres : istiklâl Cad Gürle Işhanı Kat 1 No. 47
Tlf : 2440 (Noter Bitişiği) GEMLİK

Emsallerinden Üstün Kaliteli

Mutman
Zeytin Çiçeği ve Limon 
Kolonyalarını

— Bakkal
— Market
— Eczane ve Parfümeri Mağazalarında 

Bulabilirsiniz

MUTMAN KOLONYALARIYLA MUTLU GÜNLER

| Kiralık İşyeri
H İstiklal Caddesi Kaymakamlık Loj 
■ maninin Karşısındaki Bir Sokak Arka- 
B da Köşe Başı 76 m2 İki Katlı Dükkan 
g Kiralıktır.

Müracaat : Tlf s 1797-4979 .Gemlik
3ME2MÎ

Gazetemizde ve Hakimiyet Gazetesinde 
Muhabirlik Yapabilecek 

Meraklı Gençler Aranıyor

Mür : Kadri Güler Gemlik Körfez Gazetesi Gemlik

flUR fitti fitti RMBHSHZMSSV3Z *ZXWS 'zottttK MEBUS ZSfiS

Gemlik Belediyesi Başkanlığından

KİRALIK DAİRE

Gazhane Caddesi Gürçay Apt. de 
130 m2 darire kiralıktr.

Müracaat : KÖRFEZ Matbaacılık

(1) Mahallesi Mevkii Cinsi
istimlak

Tamamı Edilen Miktar
Takdir
Edilen MiktarPafta Ada Parsel Malikleri

1— Bahkpazan 7 Evler S. Ahşap Ev 144,15 m2 23,00 m2 1,085,681.—TL. 3 303 1 Fatma — Mazlum Sak
2— Bahkpazan 7 Evler S. Ahşap Ev 61,34 m2 13,40 m2 324,750.—TL. 3 303 2 Ayşe Kara
3— Bahkpazan 7 Evler S. Ahşap Ev 53,60 m2 13,75 m2 302,824.-TL. 3 303 3 Emine Seymen
4— Bahkpazan 7 Evler S. Ahşap Ev 60,57 m2 22,50 m2 450,000.-TL. 3 303 4 İbrahim Çetin
5— Bahkpazan 7 Evltr S. Ahşap Ev 56,46 mü 27,50 m# 550,000.—TL. 3 303 5 Ali Kızı Makbule ve Huriye
6— Bahkpazan 7 Evler S. Ahşap Ev 26-23 m2 12,50 m2 250,000.-TL. 3 303 6 Mustafa Uzun
7— Bahkpazan 7 Evler S. Ahşap Ev 25,15 m2 13,00 tm2 274,000.-TL. 3 303 7 Tuncay Karabulut
(2) 1—Halitpaşa inayet S. Ahşap Ev 42,09 m2 42,09 m2 4,047,518.-TL. 4 311 1 Vesile Aşçı

2— Halitpaşa İnayet S. Ahşap Ev 42,91 m2 42,91 m2 3,269,702.—TL. 4 311 2 Necip Oğlu ( Basri Kansi )
Fethiye ( Basri Kızı ) Naciye

(3) 1— Orhaniye Manastır Zeytinlik 4510,00 m2 1360,00 m2 12,490,000.—TL. 10 342 20 Ali Aktürk. Bahriye, Fazilet. Fazıl Aktürk 
Fahriye Yeşilırmak

1— Yukarıda tapu kayıtlan belirtilen gayrimcnkullcr imar planı tatbikatı nedeni ile kamu yararına Gemlik Belediyesince daha önce 9 Kasını 
1985 tarihli Gemlik Gazetesinde yapılan ilana göre kamulaştınlmıştır.

2— Kamulaştırmaya ve kamulaştırma bedellerine karşı açılacak davalarda husumetin Gemlik Belediyesine tevcih edileceği, kamulaştırma ile 
İlgili evrakların Belediye ilan tahtasında asılı bulunduğu.

3— 29-12 sayılı yasanın ll.nci maddesi uyarınca teşekkül eden takdiri kıymet komisyonunca takdir edilen bedellerin yukarıda gösterildiği. 30 
günlük yasal süresi içinde Gemlik Belediye Başkanlığına müracaatla nza en takrir verilmediği veya itirazen mahkemeye başvurulmadığı takdirde 
Kamulaştırma kanununun 16. ve 17. maddeleri gereğince işlem yapılacağı meşkûr kanunun 13 mcü maddesinin (B) bendi gereğince ilan olunu.

L Hakkı Çakır
Gemlik Belediye Başkan:

EN İYİ REKLAM TAKVİMLE YAPILANIDIR.

ÇIRAK ARANIYOR

Matbaamız Serigraf Ateiyesinde 
Çalışacak 12—17 yaşlanda genç er 
kek çırak ana rıyor.

Müracaat : KÖRFEZ Matbaacılık

J Hakimiyet J
J Hürriyet J
♦ Cumhuriyet ♦
* ırm • *Milliyet #
î Gazetelerine S
w . *

ilan Alınır ♦i ♦X Gemlik Körfez Gazetesi ~
T Tlf : 1797-4223 J

1986 Yılı Zengin Takvim Çeşitleri Gelmiştir. Sipariş Kabulü Devam Ediyor
Temiz işçilik — Uygun Fiat — Zamanında Teslim

KÖRFEZ MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ - TLF : 1797 — GEMLİK
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SAYI: 132
(KDV DAHİL) 30 LİRA

gemLik
KÖRFEZ

______________HAFTALIK SİYAHİ O A Z 11 T Kİ 
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Gemlik ve Mudanya İskelelerinde İnceleme

Kocoçulıur İskelesi
Koran Valiye Bırakıldı

Yeni Otobüs ve 
Hidrolikli
Çöp Kamyonu 
Yarın Geliyor

Sema ÖZDOĞRU

Belediyece Otomansan Firmasın 
dan satmalınan 302 Mercedes yolcu 
taşıma otobüsü ve çöp hizmetlerinde 
kullanılacak “HrdroHkli" çöp kam 
yonu bugün, ilçemize geliyor.

DPT Müsteşar Yardımcısı Öztürkmen, Limanda 
inceleme Yaptı

# İskelenin Bir Şirket Tarafından Yapılıp İşletilmesi 
Düşünülüyor

Devlet Planlama Teşkilatı Müşte 
şar Yardımcısı Bülent Öztürkmen.

nnıspıaiist niırepnjç SA nrpnof) 
rinde incelemek üzere bîr heyetle il 
gemiz ve Mudanya'ya geldi.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü Bur 
sa VaEnsm Zekai Gümüşdiş ve tek 
lük heyet ile. birlikte ilçemize gelen 
DPT Müsteşar Yardımcısı Bülent 
öztürkmen Hçe Kaymakamı Meh 
met Güler’i makamında ziyaret et 
ti. Kaymakamlıkta Öztürkmen Ve 
Vali Gümüşdiş’i Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır, Ticaret ve Sanayi Oda 
si Başkam Tevfik Solaksubaşı. Kü 
çûk Kumla ve Umurbey Belediye 
Kankanları, Belediye Meclisi üyeleri, 
Liman Başkanı ve ilçe Gümrük Mü 
dürü üe ANAP üçe yöneticileri kar 
şılarnlar

Kaymakamlıkta yapılan toplantı 
da, ilçedeki liman konusunda bilgi 
veren Ticaret ve Sanayi Odası Baş 
kam Tevfik Solaksubaşı, Gemlik is 
kelesinin ihtiyaca yeterli cevap ver 
mediğini, gelecek yıllarda limanda 
yük boşaltma ve doldurmanın büyük 
sorunlar oluşturacağını söyledi. Beıe 
tiye Başkam Hakkı Çakır ise; ilçe 
de tek liman yapılacak yerin BP ile

PTT Nüdürli
Çanakkale Beklerken 
İnegöl’e Atandı

ilçemizde başarılı çalışmalarını 
sürdüren PTT Müdürü Haşan Timur 
Melenmedik bir atama ile İnegöl 
PTT Müdürlüğüne atandı.

Uzun süredir ilçemizde PTT Mü 
dürlüğünü yürüten ve görevinde ti 
üzl|ği ile tanınan Haşan Timur, Ça 
n&kkale Dine atanmasını istemişti. 
Ancak İnegöl PTT sinde görevli mü

D. S. 4 te

DSP GÖREV BÖLÜMÜ YAPTI
Gemlik Demokratik Sol Parti 

(DSP) ilçe yönetim kurulu görev 
bölümü yaptı.

Demokratik Sol Parti ilçe Yö 
netim Kurulu Başkanı Sabahattin U 
zunkaya, yaptığı açıklamada; bir 
»üre önce oluşturulan ve Kurucular 
Kurulunca da onaylaman ilçe yöne 
tim kurulu üyelerinin aralarında top 
lanarak İş bölümü yaptıklarını açık 
Myank şunları söyledi :

TUGSAŞ arasındaki Kocaçukur mev 
kii olduğunu belirterek, “iskelenin 
acilen yapılmasını istiyoruz” dedi.

İLÇEDE İNCELEME

Kaymakamlıkta yapılan toplantı 
dan sonra Gemlik İskelesini ve ba 
lıkçı barınağını inceleyen DPT Müs 
teşar Yardımcısı öztürkmen, daha 
sonra BP iskelesini, KOCAÇUKUR 
alanını ve TUGSAŞ iskelesini geze 
rek incelemeler yaptı.
Gemlik’teki incelemelerini tamamla

Elektrik Kesintileri
Aletleri Bozuyor

ilçemizde son günlerde sık sık gö 
ruleti elektrik kesintileri yüzlerce 
aletin bozulmasına neden Oldu.

Son aylarda ilçenin bazı semtlerin 
de elektrik voltajlarının düşük ol 
ması ve programsız kesintiler sonu 
cu buzdolabı, çamaşır nıakinası ve 
televizyon gibi aletlerin çok sayıda 
bozulmasına sebep olduğu bildirili 
yor. Dçemizdeki elektrikli ev aletle 
ri tamircileri, bozuk araç sayısının 
gün geçtikçe arttığım, başlıca sebe 
bin elektriklerden kaynaklandığım 
söylediler.

KÖRFEZ YAPI KOOPERATİFİ 
LOKALİNİ
ŞANTİYEYE TAŞIDI

ilçemizde yapımı sürdürülen 100 
ortaklı S.S. Körfez Yapı Kooperati 
fi. Gürle Iş Hanında bulunan idare 
merkezini Küçük Kumla yolunda ya 
pılan inşaatlarının şantiyesine taşı

“— DSP’nin temel ilkelerinden 
olan, işçi, köylü, esnaf ve emekliden 
oluşan yönetimiz, tüm yurtta da 
KcnıHk’teki gibi tabandan oluşmak 
tadır.

ilçemizde] partimize üye kayıtla 
nna salı günü bnşlıyacağız. Tüm es 
naf, köylü ve atnokli bütün vatan 
(taşlarımızın DSP çalısı altında in 
sanca, hakça bir düzen İçin birleş

D. S. 4 ta
______

♦ Gemlik İskelesinin KOCAÇUKUR’a Yapılması 
Kararı Kesin

# Vali Gümüşdiş, Yakında

yan Bülent Öztürkmen ve Bursa Va 
lisi Zekai Gümüşdiş buradan Mudan 
ya’ya geçti.

VALİLİKTE TOPLANTI

Mudanya’daki liman sorununu da 
yakından gören ilgililer daha sonra 
Bursa’ya gittiler. Valilikte konuyla 
ilgili olarak yapılan değerlendirme 
den sonra, kesin kararın Bursa Vali 
si Zekai Gümüşdiş tarafından veril 
mesi kararlaştırıldı. Vali Vali Gü 
müşdiş, 25 Aralık günü Gemlik ve

BMİYE 
ODUN 
SATIŞLARINA 
BAŞLADI

Gemlik Belediyesi halka tanzim 
odun satışlarını başlattı.

Belediye yetkililerinin bildirdi 
ğine göre, her yıl olduğu gibi bu yu 
da Orman işletmesinden sağlanan 
odunların halka satış işlemlerine 
başlandığı belirtildi.

Belediye tanzim odunlarını KDV 
dahil tonunu 20 bin liraya satıyor.

dı.

önceki gün Kooperatif Lokalinin 

açılışı onuruna düzenlenen törende 

konuşan Kooperatif Başkanı Yılmaz 

Şakrak, uzun süreden beri çeşitli ne 

demlerle geri kalan kooperatif konut 
lannın inşaatının hızla ilerlediğini, 
lokalin inşaatlar içine taşınmasın 

dan mutluluk duyduklarını söyledi. 

Şakrak :
—Bugüne kadar kooperatif ortak 

lannın güçleriyle yürütülen inşaat 
tarımız bu noktaya gelmiştir. iki 

sonra bitecek olan inşaatların daha 
kısa zamanda bitmesi, devletin yapa 
cağı katkıyla bağlıdır. Kredi tıuits 
sesesi ne kadar erken işlerse konut 
larmuza o kadar çabuk kavuşuruz.” 
dedi.

Bir Toplantı Yapacak

Mudanya iskeleleriyle ilgili kesin ka 
rarım verecek. öte yandan Vali Ze 
kai Gümüşdiş’in karar öncesi Beledi 
ye Başkanlan ve arazi sahipleri ile 
bir ön toplantı yapacağı öğrenildi.

Dçemizdeki iskele sılan tısım gider 
mek için yapılması düşünülen KOCA 
ÇUKUR mevkii Bursa’da kurulu bu 
lunan BISAŞ iplik Fabrikasının ma 
lı. BISAŞ, bu alan üzerine iplik Fa 
likası kurmak istiyor. Bu amaçla 
mevzi imar planı hazırlatıp, imar

D. S. 4 te

Av. EmirTErgln Baro Başkanı Oldu

Bursa Baro Seçimleri
Yapıldı

Bursa Barosu eski Başkanı Aıu 
kat Oğuz Ogün’ün beklenmedik ölü 
mü nedeniyle boşalan Baro Başkan 
hğı içm önceki gün yapılan seçimle 
re tek aday olarak katılan Avukat 
Etilin Ergin seçildi.

Cumartesi günü toplanan Bursa 
Barosu Genel Kurulu, Pazar günü 
seçimlerini yaptı. Baro Başkanlığı 
na tek aday olan Av. Emin Ergin 
seçilirken, Şerafettin Gökalp, Asude 
Şenol, İsmail Acar, Cemal Akkoyun 
lu, Yahya Şimşek, Ekrem Deminiz. 
Behçet lyihuylu. Şükrü Uyar ve Ra 
nıazan Hoça oluşan liste yönetim ku 
rulu seçimlerini kazandı.

Denetleme Kurulu üyeliklerine; 
Atilla Özkan, Turhan Başaran ve 
İsmail Güney’in seçildiği genel ku 
rulda, Barolar Birliği Delegelikleri 
ne Av. Emin Ergin. Şerafettin Gö 
kalp ve Vedat Atabek getirildi.

Yağmurun Bıraktığı Çamurlar Temizleniyor

Gemlik Baştan Aşağı Yıkanıyor
Son yağışlardan sonra, ça

murlarla kirlenen ilçe ana caddeleri 
baştan aşağıya yıkanıyor.

Gemlik Belediye itfaiyesi tarafın 
dan ilçenin istiklâl Caddesi dörtyol 
girişinden, haşlayan yıkama çalışma 
lan devam ediyor.

Gemlik Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, yaptığı açıklamada yağışlar 
nedeniyle kirlenen cadde ve sokakla 
rm temiâenniesine başlandığını be 
lirterek şunlan söyledi :

Belediye Otobüs işletmesi ilgilileri 
yolcu otobüsü ve çöp kamyonu al 
mak için ilgili firmalara gittiler. Be 
tediye Başkanı Hakkı Çakır, yeni a 
lınacak otobüs ile taşıma işleri biraz 
daha rahatlayacağını belirterek şun 
lan söyledi :

“— Belediye Meclisinin karan ile 
satın alınan yeni otobüs ile işletme 
nıizdeld faal otobüs sayımız 10’a 
yükselmiştir. Hirrolikli çöp kamyonu 
ile de Çöp sorununa daha iyi çözüm 
getireceğiz. Araçların işlemleri biter 
bitmez çalışmaya sokacağız.”

ÇALIŞMALAR

Belediye Başkanı Hakkı Çakır, 
belediye çalışmaları hakkında yaptı

D. S. 4 te

Gemlik Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır

Siden ve Selen Savcıya
Yemek Verildi

Gemlik eski savası Orhan Ozyurt 
ile yeni sava Hüseyin Uz için Uça 
de yemek verildi.

Bir süre önce Ordu SavdığK* ax_ 
nan ilçemiz eski savası Orhan O* 
yurt, geçici olarak Bursa Sava Yar

D. S. 4 la

Sema OZDOGKI

**■— Yağ-tşiarm getirdiği çamurlar 
başta ana rııMrK.ıî»ıdıi görünüş vt 
kirHA hakurandan kötü bir duruma 
«nktu. Belediye itSsiyesniz aracılığı 
9e tssmçh su «akarak t<«kU] Cadde 
si tsşta ot-nsk üaera Ahmet Dural 
Meyüsm ve Kordon Boyunn yıkatma 
ğs başladık. Temizlik kamyıanyamır 
birkaç gün sürecektir. GemEk gM 
turistik bir beldeyi her zaman tends 
tutana görevimiz ohnab&r."
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Konuk Yazarlar

PIT Müdürü Sayın Haşan Timur’u Uğurlarken

İnan TAMER

ilçemiz PTT Müdüı-il Sayın Haşan Timur, kış kıyamet de 
maden aniden tayin edilmiş.

Kendisine önce isted'ği Çanakkale olur denmiş, Çanakkale’ 
ye tayini bidirilnrş.

Ne olmuşsa olmuş; işe iyi saatte olsunlar karışmış olacak 
ki; tayin yeri değiştirilerek İnegöl’e vapura! denmiş. Hayırlı 
olsun. Memuriyettir, kimsenin bir d’yeceği olamaz.

Kimdir Haşan Timur. Beş yılı aşan hizmet süresinde, ilçe 
miz PTT hizmet binasının ikmal ve tadilini başarmış, yeni 
şa.'ekeyi yer altından donatmış, ilave santraller kurarak se 
kizb n aboneye hizmet sunma başarısı göstermiştir. O yetme 
miş gbi; ilkemizin sanayi ve turizm gelişmesini göz önünde 
tutarak seri ve sağlıklı haberleşme için radyolink tesislerini 
b.tim noktasına getirmiştir.

Disipl'nli ve düzenli çalışmaları ile görevinin bilincinde bir 
personelle hizmete devam etmiştir. Bütün köylerimizi otoma 
tik telefonla donattırmıştır.

Tasa ve yönetmelikleri tam bir tarafsızlıkla uygulamış, işe 
hatır, gönül, eş, dost, arkadaş demeyerek hiçbir gücün ka 
nunsuz ve usulsüz istemlerine boyun eğmeyerek vazife gör 
müştür.

Devlet parasının tahsilini geciktirmemiş, biz aboneleri bu 
anlayış; ile ödemelerini gününde yapan kişiler kılmıştır. Ba 
zılarma göre belkide tek kusuru bu. Bizi öyle derbeder öde 
me yapmaya alıştırmışlardı ki.

ilçemize böyle büyük ve üstün h zmetler vermiş bir Dürüst 
ve Namuslu devlet memurunun tayini haberi bile çok dar bir 
kos m n bilgisi içindedir. Biz bilenlerden bile tayin’n hiç ol 
ma- -n kıyın bitimine kadar durduru'ması için bile bir gayret 
gösteren olmamıştır. Nerede o salladıkları zaman mangalda 
kül bırakmayanlar!..

Yaşadığımız müddet içinde bizler neler gördük, ne’er. Sa 
yın Tmur’un hizmetlerinin yüzde bîrini vermemiş, zayıf ka 
ralcterli, silik kişilikli. kullanılır adam olmak vasfında olan 
nice'eri iç n Ankara yollan aşındırılmış, mektuplar yağdırıl 
mış, telefonlar edilmiş, telgraflar gönderilmiştir. Ama bu iş 
lemler gel görki; tarafsız, devlet n ve milletin hizmetinde me 
muriar için yapılmaz.

Evet Sayın Timur, tarafsız olursan, Parti Başkanı, Müesse 
se Müdürü v.s.nin sade vatandaştan benim" için farkı yoktur 
der, görev yaparsan ne koşanın olur, ne de yanında bulunan.

Bütün bunları bild ğin için hiç üzüntü duymadığım biliyo 
rum. Sizi bizlere sevd’ren ve saydıran bu kişiliğinizdir. Siz 
görevin zi Devlet için, Millet için tam bir tarafsızlıkla vicdan 
huzuru içinde yaptınız. Biz buna şah'diz. Vatanın her yöresi 
h zmet bekliyor. Bu hizmeti sizin gibi çalışkan, dürüst Me 
mutlar verebilir.

Şirin Gemliğ'imize verdiğiniz hizmetler unutulmayacak hiz 
metlerd r. Kadir bilenler bu hizmetleri daima minnetle ana 
caklardır. Bundan emin olunuz.

Bu ilçede görevi esnasında küçük dağlan ben yarattım, 
davranışı içinde olanların, konuşacak bir arkadaş bile bula 
m artıkları ve kaybolup gittikleri gerçektir.

inanıyorum ki ilçe halkım görevinizin bitim’nde size sıcak 
kollarını açacak, bağrına basacaktır.

Aramızdan görev için aynlsanızda, gönlümüz siz’nledir, 
înegöl’üde ihya edeceğinize inanıyoruz. Başarılar dilerim. Yo 
lun açık olsun.

Gelen g deni aratır derler. înşaallah bu kere böyle olmaz.

Kongre İlânı
Gemlik Azot Sanayii Çalışanları Çocuk Bakım Evi Koruma 

ve Yaşatma Derneğinin 4. Olağan Genel Kurul toplantısı 19 
Ocak 1986 Pazar günü saat 14.00 de Gemlik TÜGSAŞ Site 
sinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 26 Ocak 1986 günü aynı 
yer ve saatte ikinci toplantı yapılacaktır.

GÜNDEM : ' Yönetim Kurulu

1— Açılış ve saygı duruşu
2— Divan heyetinin seçimi
3— Faaliyet Raporlarının okunması
4— Yönetim kurulunun aklanması
5— 1986 bütçesinin okunması
6— Yönetim ve denetleme kurulunun seçimi
7— Dilek Ve temenniler kapanış.

«nntı»* 1SSS2SI»

MERİÇ I

MALİ MÜŞAVİRLİK | MUHASEBE OÜROSU }
f -3 * Bağ-Kur, * S. Sigortalar, * T.C. Emekli Sandığı İ 
a * Başvurma, Basamak Yükseltme, Hizmet Blrleşiirme, î
1 İspatlama ve Emeklilik İşlemleri
a * Vergi Beyanı, * Vergi İtirazları İşleriniz t,
> Büromuzda Çözümlenir %
s (Danışma Ücrete Tabi Değildir.)

I Adres : İstiklâl Cad Gürle Işhanı Kat 1 No 47

1 Tlf : 2440 (Noter Bitişiği) GEMLİK |

sssöRssı '*lXri—' «tesisse»

HBSanEBREMIBBMIHnRHBH
I GEMLİK KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

RISr.il İLANLAR TEK SÜTUN CM. 
İCRA v0 MAHKEME İLANLARI CM. 
TEŞEKKÜR ve DOĞUM İLANLARI 
KAYIP İLANLARI 
KONGRE İLANLARI
KOOP. KONGRE İLANLARI

CM.

800
100
150 

1000 
4000 
5000

TL.

TL.

SÜREKLİ ÖZEL İLANLAR PAZARLIKLA ALINIR

ıra 
tfKııN

A B O N B
6 AYLIK 
YH.UK

150 TL.
1500 TL.

•anmasın geri verilmez.
Gazetemiz basan ahlak yaaaama uyar.

2K
gii;;

Kayıp
Gemlik Nüfus Memurluğundan almış olduğum Nüfus 

Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür,
İnci Karaman

1 ct («Sultan Kalitede Fiatta ıİ mobilya mefruşat Bize Güvenin İ
RUŞEN GÜMÜŞ g

GEMLİK’Lİ MÜŞTERİLERİMİZ GELİN MOBİLYANIZI SEÇİN

EVİNİZE TESLİM EDELİM 

YOLUNUZ ÜZERİNDEYİZ
Taksitle Kristal Avize Çeşitleri Satışlarına Başladık

2 MERKEZ ı İVAZPAJA ÇARŞISI NO 23 TLF 115731 BURSA

SİU8B t ULUBATLİ HAŞAN BULVARI YILMAZLAR 
AF. NO. 53 TLF » 42273 ( BARAJ ALTI > BURSA

* „ ---- --------- _ ....

i

AKDOĞANLAR TİCARET
MOTİF

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ 
HÜSEYİN AKDOĞANLAR

Duvar Kağıdı 
Formplast 

Poster 
Parke 

Cam Cila 
Halıfleks 

Marley
Yağlı Boya 

Plastik
Badana

Tlf : 2132
Merkez : İstiklâl Cd. Gürle İş Hanı Pasaj İçi Gemlik
Şube : Pazar Cad. No. 8 Gemlik

"*•

Forum Temizlik ve I
i "a

< Hizmet Servisi I
< 1
r 1; Tecrübeli ve Güvenilir

Bayan Elemanlarıyla 
Hizmetini Sürdürüyor 

BİR TELEFON KAFİDİR. >

f TLF : 1265
( Gürle İş Hanı Kat 2 No. 86 P.K. 88 Gemlik

‘\ui~ur~ ^_jr*ı_r 1ıt*\jt

& İ
Emsallerinden Üstün Kaliteli M

* $

| Mutman *
$ Zeytin Çiçeği ve Limon t
* Kolonyalarını «
j - Bakkal J

— Market 
«ut — Eczane ve Parfümeri Mağazalarında 
» Bulabilirsiniz T
* MUTMAN KOLONYALARIYLA MUTLU GÖNLER *

ıgE^tsı isemrud ıa» it»

ı Kiralık İşyeri
Ş istiklal Caddesi Kaymakamlık Loj* 
13 maninin Karşısındaki Bir Sokak Arka- 
g da Köşe Başı 76 m2 İki Katlı Dükkan 
D Kiralıktır.

V Müracaat : Tlf t 1797-4979 Gemlik

2B4IBMK

Hakimiyet
Hürriyet 
Cumhuriyet
Milliyet 
Saıetelerine
İlan Alınır

Gemlik Kortsa Gazetesi 
Tlf : 1797 4223

Körfezi 
Okuyunız, 
Okutunuz, 

Abone 
Olunuz

RISr.il
YH.UK
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| ANAP Başkanı Turgut Özal, duygu sömürüsü 
nün ticaretin yapıyor. Sayın özal’ın yelken 
lerini suya indiren bir konuşmayı; Sosyal Halkçı 
Parti, başkanmm konuşmasından bir tölümünü 
sunuyorum sîzlere.

“Turkîy elin Batı dünyası ile olan ilişkileri ve 
bağlan salt stratejik ya da efconont'k lirkiler d i 
reyine indirgenemez. Atatürk’ün gösterdiği çağ 
daşlaşma yolunda Türkiye, Batı uygarlığı ile bir 
bütün olarak yapısal bağla kurmuştur. Batı 
ile ilişkilerimiz n siyasal kültürel yapısı son do 
re„-e önemlidir. Bu değer bütünü, demolcrasl ve 
insan haklarına ve teinel özgürlüklere saygılıdır 
ve örgütsel çerçevesini Avrupa Konseyi oluştur 
maktadır. ÖzaJ Hükümeti, Batıyla il’-şkilerinıizin 
temeliDde stratejik ve ekonomik çıkar? ~r ddğil 
demokratik ideallere bağlılığın yattığına inandı 
ğtmızı vurgulamak istiyorum,” Diyordu. Sayın 
Gürkan, Türk ye’nin yolunun ağdalı bir demokra 
si yolu olmad ğım, gefrçek demoltrasin'n Halkçı 
lıkla gerçekleşeceğini de hükümete duyunrnk is 
tiyc~2ıı. Çünkü, hükümet kendisinin kalkmama 

I masun bir gerçeğe dayandıramıyordu. Çünkü, 
B ANAP’tan Türkiye için ağza alınacak sözcük bul 
a makta güçlük çekiliyordu. Gerçekler. ellerine al 

dıkiannda ellerinin yanacağını da biliyorlardı. Ö 
zal simgesi taşıyan enflasyon, günde kazanılanla 
rı cebine indirirken hükümetten ses çıkmıyordu.

Arada bir ‘çağdaşlaşma’ sözcüğünü dillerine 
dolasalar da kimseyi kandıramıyorlardı. Yurt ef 
konomisi uçununun kenarındaymış, ANAP’a vız 
ğeayordu. ANAP çağdaşlaşmıyor, çardakiaşıyor 
ıhı. Böyle gederse, özal ekibinin önünde yüzlerce 
sorun çözüm arıyordu. Bu çöziiürı arayanların ba 
şuıda enflasyon baş dert baş etken. Özal ekibini 
gittikçe sıkıştırıyor. Türkiye’de ortadtrek çöktük 
ten sonra enflasyon canavarının gözü cepleri do 
iti olanlar da, özal enflasyonun önünde ceplerini 
boşaltırlarken yeni işler ayarlamak için dümen 
ç-ovirmektelep. Bu dümenleri de tutmazsa bükü 
meti köşeye sıkıştıracaklardır, içerdeki muhale 
fet, yola getirmek ilçin, tonton başbakanımızın 
tek derdi vardır, içerdeki muhalefete bir gözdağı 
vermek.

Enflasyon oyunları oynayanlardan Türk Halkı B 
:u kurtarmak için her yola da başvurmak gerek B 
ınez mi?

Eirileri, Türkiyenin çözümlenmez demlen so B 
nurlarına sahip çıkmalıdır, hükiimetide uyararak S

Alıntılar. : 12 Aralık tarihti Cumhuriyet’ten g

.. .................................. -»

ilan 
Gemlik Belediye Başkanlığından

1- Hamidiye mahallesi Deyuau Umumiye caddesi ve cami aralik sökelden 
ile Gazhane caddesinin bir kısmının tretuvar ve yellamım yanım işi 2886 sa
yılı Devlet İhale Kanununun 35. ci maddesinin (A) fıkrasına göre kapalı sarf 
usulü ile ihaleye konulmuştur. Bu ihale 28 Ocak 1985 tarih ve 18647 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tebliğinin nüfe :». 
leri uygulanacaktır.

2- İşin tahmin edilen bedeli 14.000.000.- Tl. dir.
3- İhale 25.12.1985 Çarşamba günü saat 14.08 de riyaset odasında yapıla

caktır.
4- İhale şartnamesi ile diğer evraklar Fen İşleri Müdürlüğünde mesai sa

atleri içinde görülebilir.
5- İstekliler ihale şartnamesi ve eki özel şartname yapı tesis ve onarım 

işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine ve uygun bedel'e ait kriterler tebli
ğine göre A- İhaleye katılma belgesi almak için müracaat dilekçesi İle birlik
te a- Yapı araçları, b- Teknik personel c- Mali durum d- Taahhüt durumu 
(Daha önce yaptığı ve halen devam eden taahhütleri için ayrı ayrı düzenlene
cektir.) e- Bildirim ve belgelerini f- (C) gurubundan en az işin keşif bedeli 
kadar müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek kaydı ile) suretini

B- İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte
a- İhaleye katılma belgesi b- Ticaret ve Sanayi Odası belgesi c- imza sirkü

leri d- Belediye adına alınmış 420.000.- Tl. tutarında geçici teminatı ile iste
nilen diğer belgeleri vereceklerdir.

6- İhaleye katılmak için son müracaat 24.12.1985 günü mesai saatleri so
nuna kadardır.

7- Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet 
ilan elunur.

İ. Hakkı ÇAKIR
Belediye Başkanı
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KÖRFEZ
Dizgi ve Baskı :

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Banayii

Yöıı»tlm Yeri : IstUclAJ Ctad Otlrçay Pasajı 
No. 8 . Tlf : 4223 — GEMLİK
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TEŞEKKÜR
S.S. Gemlik Körfezi Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığından

KOOPERATİFİMİZ İDARE MERKEZİNİN AÇILIŞ 

TÖRENİ DOLAYISIYLE BİZZAT TEŞRİF EDEREK, Çİ

ÇEK VE TELGRAF İLE MUTLULUĞUMUZU PAYLA

ŞAN SAYGIDEĞER ORTAKLARIMIZ VE DOSTLARIMI

ZA EN İÇTEN DUYGULARLA TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ 

BİLİRİZ.
Saygılar Sunuyoruz

Yönetim Kurulu

beebbbebbebebbebebeebsebbbbbebbrb

KONGRE İLANI Yeni Otobüs
S S- Eğitimciler Yapı Kooperatifinden

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 25 O 
cak 1986 Cumartesi günü saat 10.00 da Atatürk ilkokulu Sa 
lamında aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu

ğı açıklamalarda kordonda yapımı 
devam eden “Motif’ çalışmalarının i 
önümüzdeki ay (biteceğine değinerek L

“— 11 Eylül İlkokulu çevresindeki ■ 
bütün kanallar kapatılmakta ve çevB 
re pislik ve tehlikelerden temizlen I

MURAT
Mobilya Mefruşat Dekorasyon

İSTİKLÂL CADDESİNDEKİ YENİ MAĞAZASINDA 

MOBİLYA ÇEŞİTLERİYLE DE 

HİZMETİNİZE DEVAM EDİYOR.

UYGUN FİATLARLA TAKSİTLİ SATIHLARIMIZA BANLADIĞIMIZI
DUYURURUZ.

MURAT
Mobilya - Mefruşat - Dekorasyon
HÜSEYİN CAHİT ATAH
İstiklâl Caddesi No. 31 (Ziraat Bankası Yanı) Tlf : 3052

1_  Yoklama, açılış ve saygı duruşu
2 — Kongre divanı seçimi
3 Çalışma ve hesap raporlarının okunması
i_ Raporların müzakeresi
□__Denetçi raporlarının okunmam
6— Raporların kabulü ve yönetim kurulu ile denetçilerin 

ibraı
7__1986 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülerek kara

ra bağlanması
8_ Değer tesbiti komisyonu raporunun görüşülerek kara

ra bağlanması
9— Merkezi ısıtma sistemi ile güneş enerjisinden yararlan 

ma konularının görüşülerek karara bağlanması
10— Fazladan yapılan imalatların görüşülerek karara bağ 

1 onmam
11— Ödemelerini yapmayan üyelerin durumlarının görüşü 

lerek karara bağlanması
12— Kooperatif ve ortaklar lehine hareket edebilmek için 

yönetim kuruluna hareket serbestisi konusunda tam 
yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlan 
ması

13— Kat mülkiyeti ve ferdileşme işlemlerinin görüşülmesi

inektedir.” dedi.
Belediye Başkam Çakır, 1986 yılı 

nm belediye için yatıran ve hamle 
yılı olacağım -da sözlerine ekledi.

M Şube : Pazar Caddesi Pak Otel Altı No. 10 Tlf : 2368 Gemlik j
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14— 5 asil, 5 yedek yönetim kurulu ile, 2 asil 2 yedek dene 
tim kurulu üyesinin seçimi

15— Kura çekimi konusunun görüşülerek karara bağlanma 
sı ve kura çekimi

16— Dilek ve temenniler
17— Kapanış.

DSP Görev Bölmj Yaptı
meye davet ediyoruz.”

Gemlik DSP Üçe Yönetim Kuru 
lu üyeleri aralarında şu şekilde görev 
ıbölümü yaptılar :

Başkan : Sabahattin Uzunkaya, 
idari Sekreter : Kemal Çelik, Müh a 
sip Üye : Alı Aşçı, Üyeler : Talat 
Şimşek, Ali Keskin, Ali Rıza Selman 
İbrahim Kesen.

Kocaçukur İskelesi
İskan ve Bayındırlık Bakanlığından 
onaylattı.

Gemilik ve Mudanya'ya yapılması 
lüşünülen iskelelerin bir şirket tara 
ından yaptırılması ve devlet bütçe 
ine yük olmaması ön fikir olarak 
kabul ediliyor. Kurulacak şirkete 
Belediyeler de ortak olacak ve işlet 
me hakkı da bu şirket eliyle yürütü 
lecek.

nmaiTTiıiffiB^ıri^ııiriTi rm ■ııırvıwıiLHwwrnı min

SATILIK JİMNASTİK ALETLERİ
Kondisyon Bisikleti ve 

Kondisyon Küreği Satılıktır.

Müracaat ı EDA JİMNASTİK SALONU 

(Saat 12.00 ya kadar)

(12.00 dan tonra Tlf l 23S4/3S7 • Ganilik)

PTT Müdürü
|B^lB>iTlBW8HrHî3rı<N3r»"g gMgglı

Giden ve Gelen Savcıya dürün yerel siyasetçilerin gazabına 
(uğrayarak Orhangazi’ye atanması 
sonucu Haşan Timur’un İnegöl’e

dımcılığı görevinde bulunduktan 
sonra asli görevine başlamak için
ilçemizden ayrıldı.

Orhan Ozyurt’un yeni görevine 
başlamasından bir süre sonra emek

kaydırıldı.
öte. yandan Haşan Timur’un ine

göl’e atanmasından sonra boşalan 
Gemlik PTT Müdürlüğüne Orhanga 
zl PTT Müdürü Orhan Esensoy atan

Tiye ayrılması bekleniyor.

Matbaamızda çalıştırılmak üzer
İlkokulu bitirmiş çırak alınacaktır.

Müracaat :
Körfez leaımevl Tlf : 1797 - 4223 Gomll
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LOMBARDİNİM Yok Diyenlere 
Büyük Fırsat

HİC PEŞİNATSIZ 10 AY VADELİ BENZİN VE DİZEL 
LOMBARDIN! DENİZ VE SU MOTORLARI

Lombardini Yetkili Satıcısı

MÜH. VE TİC
KAYHAN MAH. 2 NOLU CAD. 3/A — TLF î 3197 — GEMLİK
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SHP’H Üye Küçüksiphayi ile Başkan Çakır Karşılıklı Atıştılar Yeni Otobüs ve

Mecliste Sert Tartışma -
Belediye Meclisinin Çm*şajnba gii 

mi yapılan olağanüstü toplantısında 
Başkanın kısım amirlerine “Beledi 
ye Meclisi üyelerine bilgi verikııe 
nıesf’ konusunda yayınladığı yazı. 
SHB’li üye Mustafa Küçüksiphayi’ 
nin. eleştirilerine. Belediye Başkanı 
Hakkı Çakırın ise tepkisine yol aç 
tu Toplantı, sert tartışmalar sonun 
da dağıldı

Belediye Başkanı Hakkı Çakırın. 
Yeni imar Kanunu, konusunu görüş 
mek içir» ülağanüstü olarak topladı 
ğı Belediye Meclisi, geçtiğim i?-. haf 
ta Çarşamba günü topladı. Toplan 
tıda eski tutanağın okunarak kabul 
edilmesinden sonra gündemdeki nıad 
delerin görüşülmesine geçildi 

Gündemin ikinci maddesinde bulu 
nan BB, ÇUMTAJŞ, Marmara Kimya 
Entegre Sanayi mevzi imar planla 
nyia ilgili görüşmelerde Meclîs üye 
Serine plan üzerinde açıklayıcı bilgi 
ler getirilmesinden sonra kuruluşla 
rm mevzi imar planlan kabul edildi.

YÖNETMENUtK VE 
TARTIŞMA

Gündemin bir başka maddesinde 
yeni imar yönetmenliği île belediye 
Lere planlar üzerinde değişi'klik yap 
ma yetkisinin verildiğini söyleyen 
belediye Başkanı Hakkı Çakır şöyle 
konuştu :

ilçemizde 6.1.1985 günü onaydan 
gelen imar planında çok büyük hata 
iar mıvcrsttır Yeni yasa bizlere ye 
nt yetkiler getirmiştir. Gemlik’e ya 
kışur bir imar planı için bu planın 
tamamıixin revizyondan geçirilmesi 
rri öneriyorum.”

Belediye Balkanının önerisi, mec 
Hs üyelerince -oy birliği ile kabul 
edildi. Daha sonra gündemin bir 
başka maddesine geçildi ve Arıtma 
Tesisleri sahasının yeri için Yalova 
Orman işletmesi Müdürlüğüne yatı 
nlması gerekli %3 fon için bütçeye 
konmayan bedelin konulması kabul 
edildi.

Gündem maddelerinin görüşülme 
sinden sonra meclis toplantısı sona 
erdi. Belediye Başkanı Hakkı Çakır, 
dağılmayan ı belediye meclis üyeleri 
ne iskele konusunda bilgi verecekti. 
Ancak SXUP’H üye Mustafa Küçük 
nlphayi’nin söz istemesi üzerine açık 
lama yapılmadı. Küçüksiphayi, ge 
Oen yıl Uler Bankasından 67 milyon 
liraya alınan Vidan jörün kanalizas 
yon işini yürüten müteahhit» bedel 
siz olarak verilmesinin nedenlerini 
sordu. Belediye Başkanı Çakır, Uler 
Bankasından 17 Aralık 1985 günü 
gelen yazıyı okuttu. Yazıda sorulan 
na cevap bulunmadığını söyleyen 
Küçüksiphayi, "-Yetimlerin, emeğiy 
le geçinen İlçe halkının verdiği para 
İEtrla a»m«n ve kuruşuna kadar bor 
etmu ödediğimiz vMteunJörttn bedel 
■İz olarak mttteaahhlte knBandırıl 
m»m yanlıştır. Bnnn önleyiniz,” 
dsdl.

Mustafa Küçüksiphayi daha sonra 
belediye başkanın» hitaben şu ko 
nuşmayı yaptı :

"■—Sayın Başkan, bir süre önce Be 
lediye memurlarına yazdığınız bir 
yazıda, belediye mneclis üyelerine hiç 
bir suretle bilgi verilmemesi emret 
inişsiniz. Dünyanın hiç bir yerinde 
bîr bettediiye başkanı böyle bir emir 
vermez. Bıı meclise ve onun üyeleri 
ne saygısızlıktır. Şunu bilin.z ki bu 
belediyenin bütün memurları namus 
lu insanlardır. Ancak, bîizim bilmedi 
ğîm’z Bizans oyunlarını çevirmeği 
düşünüyorsanız o zaman başka. Şu 
nuda biliniz ki bu tür oyunları çevir 
meniz» belediyenin o namuslu m/e 
mıırlan ve biz izin vermeyiz.” 
. Küçüksiphayi’nin bu konuşması 
üzerine masasından kalkan Belediye

7 Kooperatif Yöneticisi Katıldı

KOOPERATİFÇİLİK KONULU SEMİNER
±1 Tarım Müdürlüğü tarafindan 

ilçemizde ilk kez “Kooperatif Yöne 
ticilîğî” konulu bir seminer düzen 
lendi.

Halk Kütüphanesi Salonunda yapı 
lan toplantıya H Tarım Müdürlüğü 
mühendisleri katıldı. Toplantının 
açılışında konuşan Gemlik Kaymaka 
mı Mehmet Güler, kooperatifçiliğin 
dar gelirli insanların bir araya gele

DSP
Parti
Binasını
Açıyor

Yeni kurulan Demokratik Sol Bar 
ti ilçe binası önümüzdeki hafta açı
lıyor.

DSP ilçe Başkamı Sabahattin U— 
zıınkaya, gazetemize yaptığı açıkla
mada, eski Kaymakamlık ve Zirayi 
Karantina dairesi olarak kullanılan 
Şirin Sina.ması üzerindeki dairenin 
Bar ti tarafından tutularak İlçe Bi
nası yapılacağını söyledi. Uzunkaya, 
29 Aralık günü saat 14.00 de yapı 
cak açılışa tüm ilçe halkını davet 
etti.

Umurbey’de
Kamulaştırmalar Başladı

Umurbey Belediyesince Cami çev 
resini açmak amacıyla kamulaştır
ma çalışmalarına başlandı.

UTmurbcy Belediye Başkam Hüse
yin Karpat, yaptığı açıklamada ; ta 
rthl Umurbey Camii çervrasinin kamu.

Başkanı Çakır, “—Bizans oyunları 
sözünü sîze iade ederim. Ben bu ma> 
şada namusumla oturuyorum ve bo 
gazımdan bugüne kadar beş kuruş 
luk haram geçmemiştir. Ben doğma 
büyümle Gemılik’liyim. Bu beldeyi sîz 
den daha çok severijrt. Siz dünkü 
GemKk’lisiniz.” dedi. Küçüksiphayi 
ise "---- Neyi iade ediyorsunuz. Neyi ?
Size namusuzsunuz diyen oldu, mu ? 
Yazdığınız yazı yüz kızartıcı ve mec 
Iis üyelerine hakarettir. O yazıyı 
geri alınız. Namustan doğruluktan 
bahsediyorsunuz, ancak lastik konu 
sunda biliyorsunuz yanlış bir ödeme 
bizim, araştırmamız sonucu önlendi.” 
şeklinde konuştu. Belediye Başkanı

’rek sermayelerini birleştirmeleri so 
nucu çıkarlarını korumak amacıyla 
kurulan demokratik kuruluşlar oldu 
ğunu söyledi. Kaymakam Mehmet 
Güler, “—Kooperatifçilik semineri 
nün ilçetmdzde yapılmasından kıvanç 
duyuyoruz. Tüm kooperatif çiler için 
yararlı olmasını diliyorum Koope 
ratifçiMkte haşan eğitilmiş yönetici

Ticaret Lisesindeki

Bilgi Yarışmasını 

11/A Kazandı

Sema ÛZDOĞRU

Gemlik Ticaret Lisesinde başlatı 
lan bilgi yarışmalarınm finalinde 
11 /A sısmfı şampiyon oldu.

Geçtiğimiz hafta Ticaret Lisesi 
Salonunda yapılan Bilgi. Yarışması 
mn sonunda, finale kalan 11 /A ve 
11 /B smıflanmın çekişmeli geçen mü 
caddesinde ; Figen Erdur, Şenay 
Sanşen ve Şahin Akdoğan’dan olu 
şan 11/A sınıfı ekibi, Zeynel Kara 
Sevda Elibol, Derya 'Onal ekibinden 
oluşan 11 /B sınıfını 2 puan farkla 
yenmeyi başardı ve şampiyon oldu.

Halk Eğitim Merkezi Kursları
Devam Ediyor

laştınlarak açılacağım ve çevresi 
rün düzenleneceğini söyledi.

Öte yandan Umurbej- Beledij-esin 
ce satın alınan bir adet traktör de 
dar sokaklardaki çöp taşıma iğlerin, 
de kullanılacak.

Hakkı Çakır, “—Kime ne ödendi. 
Kimseye usulsüz, kanunsuz para 
ödenmemiştir. Şahit gösterin” dedi. 
Küçüksiphayi, bunun üzerine meclis 
üyesi Bilal Kara ve Necdet Buluk’ 
u şahit gösterdi. Tartışman-İT» bun
dan sonraki bölümü daha da sertleş 
ti ve kimin ne kadar namuslu oldu 
ğu konusuna, oradan da kişisel bir 
soruna kadar uzadı. Mecliste bugüne 
kadar görülen en sert tartışmada 
üyeler Başkan ve Küçüksiphayi’yi 
hayretler içinde izlediler. Bazı üyele 
rin araya girmesi ile meclis salonu 
terk edilerek toplantı tartışma ile 
bitti.

den geçer” dedi.
Gemlik, Orhangazi ve îzniık’li 7 

kooperatif yöneticisinin -katıldığı se 
minene. Bursa Tanm Müdürlüğün 
den Ziraat Yüksek Mühendisi Yıldı 
nm Özalp, Mustafa Okurgan, Or 
man Yüksek M-ühendisleri Turhan 
Bayoğlu, Aziz Yazıcıoğlu ve İktisat 
çı Kazım Uğul katıldı.

Hisartepe Mahallesi İlgi Bekliyor

Gemlik TüsartePe Ma.ha llesıi Y ük

sel sokak sakinleri mahallenin sorun 

lannı dile getirerek ilgi 'bekledikle

rini söylediler.
Ozelbkle kış aylarında mahalle so 

kaklarının çamurdan geçilmez dur 

ruma geldiğini söyleyen mahalle sa 

kinleri "Kışın yağan yağmurun ve 

karın etkisi ile sokağımız çamur der 
yemna dönüşmektedir. Çocuklarımız
okuDann^ ghSş 
çok zorluklarla

Belediyece satın alman 1 artra 302 
rip Mercedes yolcu otobüsü ve Hid 
rolikli çöp kamyonu geldi.

Geçtiğîrrr>^r hafta biri İstanbul’dan 
öbürü de İzmir’den getirilen araçiaz- 
deneme seferlerine haşladılar. Bele 
diye Başkanı Hakkı Çakır, plaka iş
leri bitirilen yolcu otobüsünün seter 
lere başladığım belirterek y— 
söyledi :

"----  Yeni otobüsümüz ile Buran
Gemlik arasında çalışan araç sayı 
mız KFa yükseldi, öte yandan 17 mil 
yon 500 bin Hraya, aldığımız Bıdro 
I’kli Çöp Kamyonu da Ounm günü 
geldi. Dün ilçe içinde deneme çöp top 
lama çalışmalarını başlat tak Blaka 
i şlcimle tinin bitmesinden sonrEh çöp 
kamyonunu da hizmete sokacağız. 
Bu araçtan gerekli randımanı aldığı 
mızdn. yaz aj'Iarmda ikinci KidroKk 
13 Kamyonu almayı düşünüyoruz.”

önceki Gön Sallandık

Hafif İki
Depreaa Oldu

Hçemizde hissedilen hafif iki dep 
rem oldu.

Bazar günü saat 21 ^x> mralannda 
dipten gelen ilk sallantıdan sonra i 
kinci sallantıyla korkan halk sokak 
lara çıktı.

Depremde ilçemizde hasar olmadı.

Meıcdi ÖZSAYirsi
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i DAĞ KARDEŞLER I
Kereste ve Ambalaj Sanayii

DSP’den Tarafım
At. ah aksoy

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞRAMALIK KERESTE ve 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

Uygun Fiat - Gününde Teslim 
Uğramanız Menfaatlnizedir.

DeaıokraLk Sol Parti kurulalı bir ay oldu. Partiyi kuran 
632 kurucu üye anısında Gemlik'ten de hemşehrilerimiz var. 
Kendilerini yuzyıize kutlamıştık, bu kez kamu önünde kut 
lar. başarılar illeriz.

„UulUJttU .uluman partinin uçe yönetimi oluşlu. Kirala 
. ... ıramı"tv luuuaa. üzere. Yakında beyaz güvercin
u paiu »MMeiasmı goıeecğJ. imha sonra partiye üye kayıtla 
rı s e adasal çalışmalar gelecek^.

- uaiâi uıur : voP Kurulmadan önce kurmuşuna ka 
jma çuvamar arasiuoayı*. Ve şmırn Kurucmar 

li-ıme jumız . ou yüzden soruyorlar : CHP'ııi sen ilçe baş 
_ .m kuruMiuguiMia 8OoKı''c girmiştin. Sonra bur
su ı_»u mr gurup ıznkara'ya gıuerek Oran Sltesi’ndaKi evde 
auumx UMiıuıuz. s ayları içı-mı... Dönüşte SOBrh^ten İsına 
c . .... w ur-uıan. iummue uır yazı : (Kedem Yem ı*ıırt>l') 
. .... tu yerel »eçunler artiesı : 19 Şubat 1984te...

...... ..... *.mmuşuna u^tıımsık iken neden dışlandınız ?
..._ --aşarı" ruamız î ini yu içinde Ankara'da, BursalIn
»e uvuma ıe ueler o.du îl Kuguı mıyız ? DSP konusunda 
mışmaUeulZ ııeuır f

, uuyuuea nünse merakta kalmasın. Baştan söyleye 
yım ; ısum jsoi nuU'yi destekkyorum. Bütün “olanla
*a rağmen' ou partiden yanayım.

# * *
Herşey gözonünde oldu : 24 Ocak kararlan. 12 Eylül Ha 

isx>» -anayasası. Yem partLer ve seçimler... Toplu 
mun yazgısını hırını sayasal geleneğimizde ittihat ve Tendi 
m uen beri hep yukarısı belirLyor. CHP ve tüm Atatürk re 
imirnan y aparman. Demokrat Parti ve çok partili denıokra 
sı soran yuKarnian.._ 27 Mayıs ve 61 Anayasası yukarıdan. 
» sız.n zamanlarda Adalet Partisi ve ANAU yukarıdan.

naraıaniam soyut beklenti : Y tıkardaki iyi insanlar, iyi 
bir paruler kursunlar, ülkeyi iyi yönetsinler, bizim de cebi 
m_ze iyi para girsin ! Ve iyi yaşayalım...

'lauzımat tan beriye tüm aksamalar, 1950 sonrasında de 
moarasinln üç kez kesintiye uğraması, toplumun politikaya 
yırnm ııgi duymasından değJ, aksine ilgisizlik nedeniyle po 
utma yapan azınlığın halkı sadece “oy deposu" olarak gör 
meşindendir.

Geçmişte CHP “ortanın solu” değişimi ile ve elbet Bülent 
Ecevifin düşünsel v'e eylomli çabalarıyla “devlet partisi” ol 
mak yerine “halkın part-si" olmağa çalıştı. Bu dönüşümü 
kendi içmue yapabildiği oranda başarılı oldu. Tam yapamadı 
ğı için de başarılı olamadı.

♦ * *
Bir gerçeği teslim edelim : Parti kapatıldığında “timi si 

per” yapmayan tek kişidir sayın Bülent ecevit. Bu yüzden 
hapse girdi. "Arayış” dergisinde görüşlerini yazmakta diren 
diği için hapse girdi. 1982 AnayasasTna karşı çıktığı için 
hapse g-rdi.

O a-şamna» “lordlar” kendisini “romantik” buluyorlar. Her 
kesin işi gücü, çolukcocuğu var efendim... diyorlar.

Yo'Jar çok önceden ayrıldığı İçin ayn partiyle sonuçlandı 
İş. Ve gün geldi dediler “bir bölen”! Hani tam da “İnönü” 
soyadının öyle ki yapacağı çağrışımlara bel bağlanırken...

Öyle ki CHP'nln mirasçısı "muvazaa” Halkçı Parti değil 
Sosyal Demokrasi Part-si'dir. Halkçı Parti’de DSP'ye göz 
kırpılarak kazanılan bir genel başkanlık ! Bir’.rtşen iki parti 
ve durmayan milletvekili istifaları. Birleşen fakat yine de 
"kaynayan" bir parti örgütü : SHP !

♦ * ♦
CHP*yi başka isim altında kurmak yanlıştır. Kurduğumuz, 

da “eski hastalıktın" bünyeye almalı gerekir. Geçmişten an 
cak ders çıkartılır. Eski parti değişimle hangi tabana dayan 
dınlmak istenmiş ise partiyi doğrudan o taban lıumınlı. Y’a 
ni işçiler, köylüler, esnaflar ve kadınlar çoğunlukta almalı.

1981 Şubat’ında bu sayfada (Neden Yeni Parti ?) konusu 
nu yazılını. Gemlik'ten böyle bir kabul ile 12 kişi kuruluş 
blld rgesi doldurduk Ve gönderdik. Bursa düzeyinde 800 kü 
sur kişi... Ne ki kurucu üye olmak onuru bize "zimmetli" 
değildi.

Bu sayı az veya çok belli bir kesim mi değil mi tartışma 
sı önemli değil. Kınlan, gücenen, küsen hiç öneimli değil. 
Amaç önemli, İlke önemli ! Ülke tarihinde İlk kez bir siya 
sal parti “tabandan” kuruluyor.

♦ ♦ #
Kurucular açıklanalı beri Gemlik'te bir yüz ekşitme : Fi 

İAnconın kurtluğu parti!.. Aslında kimi kumcu isimlerdeki 
"isabetsizlik”' do önemli değil ! Nihayet kurucu üyedir, yarın 
kongrede başkası seçilecek.

Bütün bunları söylemekle politika yapmağa, parti yönetme 
ğc soyunuyor doği.im. DSP İşçilerin, köylülerin, esnaf ve 
sıutatkarhırın, kadınların ağırlıkta okluğu örgüt yapısına ka 
vuşmalıdır, DSP’nin programı doğrultusunda w İlkelerinden 
ödün vermeden yapacağı siyasal çalışmaları kişi olarak des 
teklemek kararındayım.

Demokrasinin kesintiye uğramaması İçin gerektiğinde baş 
ka partilerle uzlaşabilecek, başka düşünce taşıyanları “ha 
İn” alarak görmeyecek ve partileri kapatıldığında "tüh" dİ 
yarak İnsanlar lAıım bize...

j İsmet Dağ ve Oğulları
। Orhangazi Caddesi No. 30 GEMLİK £|

S Tlf : 1$ : 1205 — Ev : 1254 - 2835

Kongre îlânı

Menkulün Açık Artırma 
îlânı

Gemlik icra Memurluğundan 
Dosya No. 985/227 T.

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve faj 
metleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci artırma 29.1.1986 günü saat 13.40—13.50 de GemiH 
Hükümet Konağı önünde yapılacak ve o günü kıymetlerhM 
%75ine istekli tulıumradığı takdirde 30.1.1986 günü aynı jm 
vo saatte 2. artırma yapılarak «n çok fiat verene satüacağJ 
ve satış şartnamenin icra dosyasından görülebileceği, masa 
fı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene göJ 

derilebileceiği, fazla bilgi almak isteyenlerin Mikanda yazdı 
dosya numarasıyla icra memurluğuna başvurmaları daz 
olunur.

NOT : İhaleye İsıtılanlardan muhammen laymetta %jo 
nisbetinde teminat alınacaktır. (KDV alıcıya aittir.) 
Muhammen kıymeti Adedi Cinsi

Ura Krş.
5.087.600. 00 1 16 KA 456 Kakan (?Ş—

1982 model 9 Peguet maıkı
14 kişilik vaat*

Sınırlı Sorumlu ÇÎMTAŞ Gemlik Fabrikası Tüketim Koope 
mtlf.nin kuruluş Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemi 
görüşmek üzere 9.1.1986 Perşembe günü saat 15.00 de ÇÎM 
TAŞ Gemlik Fabrikası Toplantı salonunda yapılacalctır.

GÜNDEM:

1— Açılış
2— Saygı duruşu
3— Divan kurulu seçimi
4— Faaliyet raporu okunması
5— Hesap raporu okunması
6— Yönetim kurulu asil ve yedek üye seçimi
7— Denetim kurulu asil ve yeddk üye seçimi
8— Dilek ve temenniler
9— Kapanış.'

| AKDOĞANLAR TİCARET
} MOTİF
| DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ

HÜSEYİN AKDOĞANLAR

ı Duvar Kağıdı
Formplast

Poster
Park®

Cam Cila
| Halıfleks
| Marley
• Yağlı Boya

Plastik 
Badana

Tlf : 2132
Merkez : İstiklâl Cd. Gürle İş Hanı Pasaj İçi Gemlik
Şube : Pazar Cad. No. 8 Gemlik

«Ma «Aaı «*««•

Matbaamızda çalıştırılmak üzere I 
İlkokulu bitirmiş çırak alınacaktır. î 
Müracaat : ?
Körfez Basımevi Tlf : 1797 - 4223 Gemlik 2

I «NMMM MM* W «MM* «MN* f

aaaB—awaıııııwaiBaı

«Sultan
MOBİLYA MEFRUŞAT 

RUŞEN BOMÖŞ
GEMLİK’Lİ MÜŞTERİLERİMİZ

EVİNİZE TESLİM EDELİM

Taksitle

MERKEZ s
<UBI :

YOLUNUZ ÜZERİNDEYİZ
Kristal Avize Çeşitleri Satışlarına

MERİÇ
MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE BÜROSU

* Bağ-Kur, * S. Sigortalar, * T.C. Emekli Sandığı 
* Başvurma, Basamak Yükseltme, Hizmet Blrleşiirme, 

İspatlama ve Emeklilik İşlemleri
* Vergi Beyanı, * Vergi İtirazları İşleriniz 

Büromuzda Çözümlenir
(Danışma Ücrete Tabi Değildir.)

Adres : istiklâl Cad Gürle Işhanı Kat 1 No. 47
Tlf : 2440 (Noter Bitişiği) GEMLİK

SATILIK JİMNASTİK ALETLERİ
Kondisyon Bisikleti ve 

Kondisyon Küreği Satılıktır.

Mdracaat : EDA JİMNASTİK SALONU 
(Saat 12.00 ye kadar)

(12.00 den sonra Tlf : 2384/357 - Gemlik)

GEMLİK KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GASDTE

RXSMİ tLANLAB. TEK SÜTUN OM.

TEŞ2SKKÜB ve DOOüM ÎTANLAKI CM.

KONGRE İLANLARI 
KOOP. KONGRE İLANLARI

3oo n»

150

5000
sürekii özel Hanlar pazarukla aunib

6 AYLIK 
YIULIK

g humasm geri vırfcn
Gaeetımiı bMM nN*k yMMB» «yv.

Kalitede Fiatta
Bize Güvenin

GELİN MOBİLYANIZI SEÇİN

Banladık ANKARA YOLU

KÖPRÜBAŞI
İzmir yolu

İVAZFAIA CARflSI NO 21 TLF 11S7M DURSA 
ULUBATLI HAŞAN BULVARI YILMAZLAR

SULTAN MOBİLYA

AF. NO. $3 TLF : 42271 < D AR Al ALTI > DUMA



GK3WIJK KÖRFEZ 24 ARALIK 1985 üeyte 3

Gayrimenkulun Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No : 1983 /594 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Tapu sicilinin 21.4.1981 tarihi ve pafta 31 sayfa 3027 parsel 3022 de kayıtlı
Gemlik Armutlu Köyü çınardere mevkiinde kain 3035 m2 miktarlı gayrimenkulun 2015 

metresti yol ve yeşil saha olarak kamu yaratma terk edilmiş olup geriye 1-010. metre karesinin 
imar durumu verilebileceği ve bilirkişi tarafın dan taşınmazın 4.000.000. ti. kıymette olduğu, 
açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Ekonominin kurallarını bildiklerini sananlar, 
yanılgı içindedirler. Kentlileri enflasyonlu» sı 
taktığını duymayabilirler. Ama hsrik bunu pek 
ağır şekilde öder. Kini kurtaracak ekonominin 
dehlizlerinden çıkamayanları ? Bugün bulan 
bugün yiyenlerin yanın düşünmekten, gözleri 
ne uyku girmiyor. Odununu taneyle ahuılar, 
acaba Özal Hükümetin’n tutumunu nasıl karşı 
lıyor. acaba. Bu iflas etmiş Özal ekonomisti; 
daha geriye dönerken dayanamayanları da bir 
İlkte götürecektir.

Bugünkü yakan yıkan ekonomik yöntemlerin 
içeriğinde dayanamayanlar gider olgusu yatı 
yor Hükümetin, halkla ilişkileri yok denecek 
denli azsa, hükümet başkam gerçekleri dile ge 
üremiyorsa, sakladıkları var -demektir. Tiirk 
Halkı kapak devrelerden usammştır. muşumu 
za gerçekler tüm çıplaklığıyla halka anlatılma 
ildir. Ulusun karşısında yüzyiize konuşmayı yeğ 
İçmeyen hükümet: seçimlerde halkın karşısına 
ne yüzle çıkar ?

Bugüne değin hükümetin çalışmalarından 
bir incir çekirdeği kadar yarar sağlanamamış 
tzr. Ulusal ekonomi politikamız, yabancı ulus 
larm ellerindedir. Bugün, Amerika ne derse o 
yapılmaktadır. Bir Allahın kulu çıkıpta direne 
iniyor. Ust düzey yöneticileriniz; gözlerimizi 
başka yönlere kaydınrlarken atı alan Üsküdar 
z geçiyor. Bizlere atm ayağının tozu kahyor.

Ekonomi politikası yanında ağır aksak bîr 
de kültür politikamız var Kültür politikamızı

.

yönlendiren başları göklere değmiş olanlar, 
uzaktan yakından ilgilenmeseler de, ld₺a|ba 
«kumaya düşmanlıklarım sürdürüyorlar, özal 
ekonomisi iflasın eşiğindedir. Yine yokluklar fi 
darlıklar dönemlerini yaşamaktayız. Bu batak ■ 
ekonomi! içinde. Sayın özal, başta olmak üzere ■ 
milyarların peşindedirler, özal, ekibini milyar I 
hırın üzerine sakmış, kimseye pay vermek eği I 
İlminde gözükmüyor. Memlekete zor H 
hıklar oladursun, şu Milli Piyango çekilişinden I 
milyonlar, milyarları ceplerine sokalcak olanlar I 
ulusun karşısına, ne hakla ne yüzle çıkacaklar S 
dır. .1

Esinde bulgur aşım bulamayanların çoğunluk 9 
ta olduğu Türkiye’de bir gerçekten bunu gör I 
mek istemeyenler ulusun karşısına çıkarlarken; I 
görkemiG otellerde yalşamlfarmı sürdürecekler, 
dangiglerde flng atacaklar da bunun adına da 
kültür denecek nerede; kaldı kültür edebiyata 
kültür durduğu yerde oluşmaz çimlenmez. Kül1 
türün verileri insanımıza dönük olduğu sürece, 
kültürsüzlük ortadan kalfkacaktıü*. Kitapları 
depolarda cezalandıranlar, hiç mi üzüntü duy 
muyorlar ? Niçin bu denli kitaba düşmandır 
lar ?

Ekonomiyle kültür, eflele verdiklerinde, so 
runlanmızm çoğunun çözüme ulaşacağı kuşlan 
götürmez. Gençlerimiz^ çocuklarımızı yetiştirir 
ken Türk Halkımı» kültürünü de yapabildiği 
mizce vermek, biz yetişkinlerin görevi değilini 
dır ?

Satış Şartlan :

1— Satış 27.1.1986 Pazartesi günü saat 10. 20 den 10.40 a kadar Gemlik İcra Dairesinde 
açılı artırma sur eti je yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75ni ve rüçhanh
alacaklılar varsa alacakları mecmtfunu ve 
nur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
6.2.1986 Perşembe günü aynı yer ve aynı 
artırmada da rüçhanh alacaklıların alacağın, 
artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %10 u nisbetînde pey akçesi ve 
ya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sataş peşin pa 
ra iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. DeHâliye resmi ihale pu 
lu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir Birikm iş vergiler satış bedelinden ödenir.

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+ ) bu gayrimenkul terindeki baklana huşu 
siyle faiz ve masrafla dair olan Mdlnlnrmı dayanağı belgeler île onbeş g*> iftete dairemize biL 
ıfirmeierl lâzımdır. Aksi takdirde haklan tapu siciS île sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bı
rakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lora ve t flaş Kaıwumın 133. 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İri ihale arasındaki farktan v* %10 fatedea aha ve kefilleri 
mesul tutulacak ve Mç bir hükme h^cet kalmadan kendCerinden tahsfl edifecekür.

5— Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebikneai işin dairede açık olup masrafı ve- 
r ildiği takdirde isteyen alıcıya, bîr örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gör müş ve mıinderecatmı kabul etmiş sayılacakla 
n başkaca bilgi almak İsteyenlerin 1983 /594 T. sayı dosya numarasiyle memurluğumuza 
başvurmaları ilan odımıtr.

(tc. îf. K. 126) tcra Memuru
(ilgililer tâbirine irtifak hakla sahipleri de dahildir)

satış masraflarım geçmek şarti ile ihale olu 
artıranın taahhüdü bakî kahrak şartf yje 
saatlerde ikinci artırmaya çakarı la calrlrr Bu 
ve satış masraflarım geçmesi şartiyle en çok

t EN İYUREKLAM
TAKVİMLE YAPILANIDIR.

1986 ZENGİN TAKVİM ÇEŞİTLERİNDE 
YİNE ÖNCÜYÜZ^

ÇEŞİTLERİMİZ GELMİŞTİ
fi

fi K AB Ü t ÜN D E $ O N HAFTA 
CARETHANE SAHİPLERİNE 

DUYURURUZ.
“ İSMİMİZ GÜVENCEMİZDİR. ”

KÖRFEZ Matbaacılık v« Ambalaj Sanayi - Tlf : 1797 — Canilik



GEMLİK KÖRFEZ ARALIK IMS

gemlik

KÖRFEZ
SAYU 4

■■ nn ■■ «■ aimm at» in ırj

Kılıç Parfümeri’nin !
YENİ YIL MÜJDESİ I

I
DÜNYACA ÜNLÜ KOZMETİK ÜRÜNÜ

ELİZABET ARDEN Mamulleri |
Uzman Kadrosu ile Şimdi Gemlik’te Yalnız |

Firmamızda

I
TLF : 1813 I
FIRIN SOKAK NO. 2 GEMLİK I

1 11 11 11 W 11 11 W1— 11 111111 mTTir m’ŞniT'l

Demokratik Sol Parti 
İlçe Başkanlığından

• PARTİ BİNAMIZIN 29 ARALIK 1985 GÜNÜ SAAT 14.00 DE 

YAPILACAK OLAN AÇILISINA TÜM GEMLİK’Lİ

HEMŞEHRİLERİMİZİ DAVET EDER, SAYGILAR SUNARIZ

D.S.P.
İlçe Başkanı 

Sabahattin Uzunkaya

I Kayıp I

Gemlik Nüfus Memurluğun- S

|| den aldığım Nüfus Cüzdanımı kay- 

bettim. Hükümsüzdür.

Kenan Ateş

■ımro

$ Hakimiyet Hürriyet $ 
î Cumhuriyet Milliyet * 
# Gazetelerine #
J İlan Alınır $
?fc #y Gemlik Körfez Gazetesi

Tlf : 1797-4223
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Lombardlnim Yoh
DİYENLERE
Büyük Fırsat

Hiç Peşinatsız 10 Ay Vadeli 
Benzin ve Dizel Lombardini Deniz ve 

Su Motorları

Lombardini Yetkili Satıcısı

Afetti MÜH. VE YİC.
KAYHAN MAH. 2 NOLU CAD. 3/A — TLF : 3197 — GEMLİK
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gemüik
KÖRFEZ

Hakimiyet Hürriyet 
Cumhuriyet Milliyet 
Gazetelerine 
İlan Alınır

Gemlik Körfez Gazeteci
Tlf : 1797-4223

KÜRDLDŞ : 1« IAI1IAI 1971

BELEDİYE BAŞKANI ÜÇÜNCÜ BASIN TOPLANTISINI YAPTI

Çakır “ 1987 Yılında Büfçe 
1 Milyar Lira Olacak ” Dedi

69.876 M2 Kaldırıma 75 Milyon Harcandı 

Belediye Sarayı ve Stad 1986 Yılı Programına Alındı

ESKİ SORUMLU MÜDÜRÜMÜZ

Cengiz Göral’ın Katiline
İDAM!

Belediye Başkanı Hakkı Çakır 
üçüncü hasın toplantısını yaptı. Baş 
kan Çakır. Belediye Meclisindeki mu 
halefet üyelerine seslenerek “—Top 
lantdarda hizmetlerimizi ba’talarak, 
politika sokmak, tüzünssüz ve geçer 
siz tartışmalar ile zaman israf etme 
terine Başkan olarak kesinlikle Hin 
venniyeceğimL-’ dedi.

Belediye Başkanlık odasında üç 
gazeteci, belediye encümen ve ban 
meclis üyeleri ile çok az sayıda hal 
km katıldığı üçüncü basın toplantısı 
na saat 14.00 de başlatan Belediye 
Başkanı Hakkı Çakır, hazırladığı ya 
zıh metinden demecini okudu. Daha 
sonra gazetecilerin ve halkın sorula 
rma cevap verdi.

Belediye Başkanı Hakkı Çakır, ba 
am toplantısında halkın kısır çekiş 
melere değil, birikmiş birçok hizme 
te ihtiyacı olduğunu belirterek 
“—Çatışmalarımızdan ve hizmetleri 
mizden belde sakini erimizin memnu 
ı<y ellen muhalefete meusup meclis 
üyelerini huzursuz ettiğini gayet iyi 
biliyorum. Onlar ne kadar huzursuz 
obalarda hizmetlerimizi aksatma 
dan hızla devam ettireceğimizi bîr 
kere daha belirtmek isterim.” dedi.

Belediye Başkanı daha sonra 21 
aylık çalışma döneminde yaptığı ça 
bşmalan anlattı. .. ■>.
Belediye Başkanı Hakkı Çakır, 1980 
yılında 26.800 olan ilçe nüfusunun 
9843 kişi artarak 1985 yılında 36. 
543 e yükseldiğini belirterek İnegöl’ 
den. sonra en büyük ilçe durumuna 
yükseldiğini söyledi. Çakır şöyle ko 
nuştu :

"—Hızla nüfusumuz artarken 11 
şenin imar planı 5 Ocak 1985 günü 
belediyemize onaylanarak gelmiş, 
ancak planda hatalar olduğu görül 
müştttr. Bu hataları planın ana kal 
deleri bozulmadan artan ve artacak 
nüfus da göz önüne alınarak belde 
lehine revizyon ettireceğiz.”

Daha sonra belediye bütçesinin 
geçmiş yıllara göre %100 arttığım 
söyleyen Çakır, ”1987 yılı bütçe he 
defi 1 milyar lira alınmıştır. Gelirle 
rfmfz arttıkça hizmetlerimizde elbet 
teki artacaktır.” dedi. Çakır, daha 
sonra 21 ayda toplam. 69.876 m2 kal 
dınm yapıldığını bunlara toplam ola 
rak 75 milyon lira harcandığını söy 
ledl. Balık esnafına dükkan yapıldı 
ğnu, 11 Eylül ilkokul kanalının ta 

ı marnlandı ğuu, istiklal caddesi ile 1 
ve 2 nolu caddelerde tratuvar yapı 

ı ırana hajt andığım, kordona motifler 
yapıldığını sahil düzenlemesinin biti 
rilmek üzere olduğunu İlçeye yeni 
çocuk bahçeleri yapılacağını, iki 
adet artezyen açtırılarak ilçenin su 
İhtiyacının giderildiğini, göreve ge 
Bildiğinden beri üç adet 302 Otobüs, 
1 adet et aracı, 1 adet ithal vidan 
jör, 1 adet hidrolik «ıkıştı imalı çöp 
aracı hizmete sokulduğunu söyledi. 
TYymlr 70 ton 

pirinç ile 17 bin ton kömür ve 3500 
si ter odun getirtilerek satıldığım 
belirtti.

Basın toplantısının sonunda İller 
Bankasınca yapılan çalışmaları an 
latan Belediye Başkanı Çakır, ,1986 
yılında Belediye sarayı ve stadın 
programa alındığını, üçe hastahane 
sinin temelinin de 1986 yılında atı 
iacağını söyledi.

Basın toplantısından sonra halkın 
ve gazetecilerin sorularını cevapla 
yan Çakır, yıkımı kararlaştırılan 
gazinoların sahipleri ile mahkeme

Zabıta 1985 Yılında 1 Milyon
775 Bin Lira Ceza Kesti

Gemlik-Belediye Zabıta Amirliği 
1985 yılında çeşitli suçlardan top 
lam 1 milyon 775 bin’ lira ceza kes 
11.

Belediye ilgilileri, 1985 yılı içeri 
sinde en fazla, cezanın uygunsuz yer 
işgali edenlere kesildiğini belirterek 
ba< konudaki denetimlerin arttınlaca

Etiketsiz mal satanlar • 
Çevreyi kirletenler 
Yüksek’ Hatla mal satan 
Karnesiz işçi çalıştıran 
Uygunsuz yer işgali
•Yol kenarlarına harfiyat koyan 
Gıda kontrolleri 
Tarifesiz mal satan 
Faturasız mal satan 
Taşıta fazla yolcu alan 
inşaatlarına. tabela koymayan 
Kamu malına zarar verine 
Çeşitli cezalar

Gemlik Rotary Kulübü Genel Kurulu Yapıldı 

Dr. Naci Üzokur Gemlik Rotary Dönem Başkanı Oldu
ikinci genel kurul toplantısını ya 

pan Rotary Kulübü dönem başkanlığı 
na Dr.-Naci Qzokur seçildi.

Rotayr kulübü genel kurul' toplan 
tısında 1986 çalışma döneminde yö 
netim kurulu dönem başkanlığına 
Dr. Naci Oznkur seçilirken Başkan

Gazetemiz Sahibi ve Sorumlu 
Müdürümüz

Kadri Gülerin
Kızı Dünyaya Geldi

Gazetemiz sahibi ve Sorumlu Mü 
dürü Kadri Güler İle Eşi öğretmen 
Nursal Güter'in kızlan oldu.

Geçtiğimiz hafta Cumartesi saba 
hı Uludağ Üniversitesi Kadın Has 
talıklan ve Doğum Kliniğinde dün 
yaya gelen yavruya “ÖZGECAN’' 
adı kondu.

Nuraen Güler ve Kadri Güler'in 
bir de "ATACAN” adlı oğullan var. 

lik olduklarını, bir soru üzerine de 
belediyenin kira gelirlerinin 17 mil 
yon liradan, 57 milyon liraya çıktığı 
m söyledi'. Bir gazetecinin çevre 
kirlenmesine karşı ne gibi önlemler 
alıyorsunuz ? Sorusunu yanıtlayan 
Belediye Başkanı, mevcut yasaların 
hapis cezası verilmeyişinden! ve uy 
gulayıcılarin Valilikler olmasının 
çaydıncılık yapmadığım belirtti. 
Belediye Başkanı bir başka soru üze 
tine 1986 yılında Gemlik Festivali 
yapılmayacağını söyledi.

Hadi ÖZSAYIN

ğını söylediler, ilçede yapılan dene 
timler sonunda 1985 yılı içinde 649 
zabıt tutularak 1 müyon 775 bin li 
ra ceza kesildi.

Gemlik Belediye Zabıta Amirliği 
tarafından yapılan, sıkı denetimler 
sonunda 1985 yılında kesilen ceza 
lar şöyle :

Tu. zabıt Ceza miktan
113 275.00 Tl.
80 253.000 ”
50 125.500 ”
66 206.500 ”

107 . .- ■ 356.000 ”
4 13.500 “

35 139.000 "
14 41.500 ”
69 159.000 ”
8 15.500 ”
9 40.500 ”
3 13.500 ”

91 136.500 ”

Yardımcılığına Aydın Akovalıgil, 
Ayhan Minare, Genel Sekreterliğe 
Ceyhan Aydın, Saymanlığa Güven 
Ünlü, Üyeliklere Mehmet Semerci 
ler Sadi Ertür, Kemal Erkul seçil 
diler.

Yenilendirme
Çalışmalarına Başlandı

Gemlik Belediyesi ilçede bulunan 
park, dörtyol ve nhtını bölgelerinde 
yeşillendirme çalışmalarına başladı.

ilçenin şirin köşelerinden biri elan 
park kenarında bulunan tretuvaria 
ra şimşir dikilirken, orta kısımların 
çim ve çiçek dikimine başlandı.

öte yandan, rıhtımda bulunan de 
mir parmaklıkların kenarlarına ve 
dörtyol kavşağındaki toprak kısım 
lara yeşillendirme çalışmaları sürdü 
rülüyor.

Bursa Barosu Avukatlarından ve 
gazetemizin Sorumlu Müdürlüğünü 
yapan hemşehrimiz Av. Mehmet 
Cengiz Göral’ı öldürmekten Ankara 
1 nolu Sıkıyönetim Mahkemesinde 
yargılanan Bursa Ülkü Ocakları 
ikinci başkanı Mustafa Karaca ve 
altı arkadaşı idam hükmü verildi.

Av. Mehmet Cengiz Göral, 3 Tem 
muz 1979 günü Setbaşı Sakaldöken 
caddesindeki evine giderken, kendi 
sini izleyen kişilerce arkadan vuru 
larak öldürülmüştü. Katil zanlısı 
olarak önce ilhamı Karacan adlı bir 
sanık gözaltına alınmış, ancak delil 
yetersizliğinden serbest bırakılmış 
tı. Daha sonra silahlı bir eylem sı 
rasında polisçe yakalanan Bursa

Vali Zekai Gümüşdiş “iskele 2 milyar Liraya Mal
Olacak”

Vali Gümüşdiş, “Yap-İşlet-Devret
Formülü Uygulanacak

Gemlik ve Mudanya’da yapılacak 
iskeleler konusunda geçtiğimiz haf 
ta valilikte yapılan toplantıda Bur 
sa Valisi Zekai Gümüşdiş, işkele ya 
piminin “Yap—işlet—devret” formu 
lü ile gerçekleşeceğini 'söyledi

Belediye Başkanı Hakkı Çakır ile 
çevredeki sanayii kuruluşlarının 
müdürlerininde katıldığı toplantıda 
Gemlik iskelesinin Kocaçukur mevki 
inde yapılacağını beürterek hüküme 
tin uygulamakta olduğu “Yap—iş

DSP İlçe Merkezi Açıldı
Demokratik Sol Parti Gemlik H 

çe Merkezi düzenlenen törenle açıl 
<h.

Şirin Sinemasl üzerindeki eski 
Kaymakamlık dairesini parti binası 
olarak tutan DSP yöneticileri açıhş 
larmı Atatürk anıtına saygı duru 
şayia başlattılar.

Bursa DSP H yöneticilerinin ve 
Gemlik Refah Partisi üçe Başkam 
Ahmet Selvi’nin konuk olarak katıl 
dığı açılışta, beklenen kalabalık göz 
lenmedL Kurucu tlçe yöneticileri ve 
birkaç partililerin hazır bu 
lunduğu açılışta konuşan İlçe Baş 
kam Sabahattin Uzunkaya, kendüe 
lini eleştirenlere seslenerek ilçenin 
güzel yerinde binalarını açtıklarını, 
birlikte kısa zamanda güçlenecekle 
rini söyledi.

Sayın Okurlanmızın

Yeni Yıliannı Kutlar,
Sağlık. Mutluluk ve Esenlikler Dileriz.

***«****«»*»*«***»«♦*♦**«»

Ülkü Ocakları ikinci Başkam Muşta 
fa Karaca, sorgulamasında Av. M. 
Cengiz Göral’ı öldürdüğünü söyle 
inişti. Ülkü Ocakları davasının, 
MHP davasıyla birleştirilmesinden 
sonra Ankara 1 nolu Sıkıyönetim 
Mahkemesinde devam eden dava 
geçtiğimiz hafta sonuçlandı ve mah 
keme "Bursa yöresinde silahlı çete 
kurmak, adam öldürmek, yarala 
mak, bomba atmak, kurşunlamak" 
suçlarından 143 sanıktan 7 sine 5 
lüm, 86 sına da bir ile 36 yıl ara 
sında çeşitli cezalar verdi.

Ceza alanlar arasında ilçemizden 
Recep Ekici, Akif Akbulut ve Nev 
zat Bıyıklı 9 yıl 4 er ay hüküm giy 
diler.

let—devret” formülü ile kuracağımız 
anonim şirket ile gerçekleştirecekle 
rini söyledi. Vali Gümüşdiş bunun 
için başta Gemlik Belediyesi Bursa 
özel idaresi, Asil Çelik, Bisaş gibi 
Kuruluşlarm şirkete ortak olmaları 
m istedi.

Konuyla ilgili toplantıda şirketle 
rin konuyu yönetim kurullarına gö 
tüyerek karar bildirmesi için Ocak 
ayma erteledi.

Daha nonra konuşan Bursa 11 Baş 
kam Adnan Gürler, ilçelerdeki Hk 
örgütlenmeyi Gemlik'te gerçekleştir 
meşinden mutluluk dnyduklanm be 
lirterek şöyle konuştu :

“—Geniş halk kesiminin ilgi des 
tek ve katılımı ile kurulan DSP çağ 
daş demokrasinin ülkemizde de yer 
leşip köklenmesini ana hedef olanak 
belirlemiştir. DSP’nm temrf olçötO 
demokratiktir. Yani pariementer ka 
tıiımcı özgürlükçü demokrasiye 
inançtır. DSP’nfcı önoeükle e£e aldı 
ğı konu demokrasiye işlerlik kazan 
dırsnak. emekçilerin katüımı üe bu 
nu yaşatmaktır. Buzun koşulu ise 
atılım ve örgütkrane örgüriükieri 
nin gemşlemesîdir.”

M Başkamnm konuşmssmdaa son 
ra Cçade tanışma yapüdı.

C. KÖRFEZ
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Büyükkumla Spor Kulübü Derneği Tüzüğü
Derneğin Adı ve Merkezi :
Madde 1— Derneğin adı ve merkezi Bursa Büyükkumla 

Spor Kulübü.
Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek İçdn yapara 

ğ. faaliyetler
Madde 2— Derneğin amacı üyeler arasında sportik faaliyet 
te bulunmak futbol, güreş voleybol, atletizm, basketbol, yüz

Adı ve Soyadı
1— Kazım Konan
2— Halil Ünal
3— Ömer Şahin
4— Hüseyin Bayrak
5— İbrahim Keser
6— İsmail Ak
7— Hayrettin Tiryaki 

Tabiyeti
T.O. Zeytinci
T.O. Market Sahibi
T.O. Tercüman
T.O. İşletmeci
t.c. İşletmeci
T.C. İşletmeci
T.O. işletmeci

ine, boks, kayak, tenis, masa tenisi, branşlarından enaz beş 
dalda faaliyet gösterecektir.

Bu amacı gerçekleştirmek için aşağıda açık adres ve kim 
İlkleri belirtilen şahıslar geçici yönetim kurulu üyesi olarak 
seçilmişlerdir.

Demek Kumcuları :
Madde 3— Dernek Kumcuları Şunlardır :

Gemlik Büyük Kumla Köyü 
Gemlik Büyük Kumlu Köyü 
Gemlik Büyük Kumla Köyü 
Gemlik Büyük Kumla Köyü 
Gemlik Büyük Kumla Köyü 
Gemlik Büyük Kumla Köyü 
Gendik Büyük Kumla Köyü

Derneğe üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma Şart 
ve Şekilleri ;

Madde 4— Medeni haklan kul anma ehliyetine sahip ve on 
sekiz yaşım bitirmiş bulunan ve demekler kanunu hükümle 
ftne göre üyelikleri yasaklanmamış olan herkez demeğe üye 
olabilir. Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen hususlar yeri 
ne getirilmek kaydı ile kamu görev'ileri de üye olabilirler.

Kanunun 4cü maddesinin i’ind fıkrasının (2) ve (3) nu 
naralı bendler.nde gösterilenler ile diğer kanunlarla dernek 

<ere üye olamayacakları belirlenen kişiler ve ortaokul ve or 
taöğrettm öğrencileri demek üyesi olamazlar. Kanunun 4cü 
maddesinin 2ci fıkrasının (4)cü bendinde gösteri'enler bu 
bendde belirtilen yasak süresinde demeğe üye ulamazlar.

Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri 
için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka o yaban 
cinin Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmasıda gerek 
lidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Üyelik Haklan :
Madde 5— Demek yönetim kurulu, üyelik için yapılan mü 

racaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin 
reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine 
yazı ile duyurmak zorundadır.

Madde 6— Hiç kimse bir demeğe üye olmaya ve demekte 
üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etmek hakkına 
sahiptir.

Devamı Haftaya

UMURBEY UMURSPOR KULÜfBÜ 
. BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz ve Kasabamız İdarî makamlarının, işçi, memur 
esnaf, sporcu Ve sporseverlerimizin ve bütün halkımızın 
Yeni Yıllarını içtenlikle kutlar, 1986 yılının sağlık esenlik 
ve başarılar getirmesini dileriz.

Umurspor Yönetim. Kurulu

İLÂN
r.EMllK SULH HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 1985/548

Kars Ardahan ilçesi Ölçek Köyü 44 hanede Nüfusa kayıtlı 
İznuHah ve Anahanım’dan olma 1955 doğumlu Güleser Çak 
mak’ın MJK. 355 maddesi gereğince hacir altına alınarak 
kendisine babası îznullah Çakmak’ın M.K. 369. Maddesi ge 
reğince velayeti altına alınmasına 23.12.1985 tarih ve 1985 
468 sayı ile karar verildi. 26.12.1985

İsim Düzeltmesi
GemJk Aslîye Hukuk Mahkemesinin 1985—492 Esas 1985 

565 Ka.ar sayılı ilamı ile Gemlik Küçük Kumla Köyünden 
muris imlamın Nüfusta yazılı bulunan DEVRÎŞE ismi DER 
VÎŞE olarak düzeltilmiştir.

Mehmet Aktürk
Hamidiye Mahal’esinden

SAYIN MÜŞTERlLERlMlZÎN

YENİ YILINI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLAR, 

1986 YILINDA SAĞLIK ve ESENLİKLER TEMENNİ 

EDERİM.

AHMET SÜREN
Süren Müzik Evi

Osmaniye Mah. Irmak Sok. No. 22 GEMLİK

SAYIN DOST ve MÜŞTERİLERİMİZİN YENİ VTT.TNT 

en İçten dileklerimle kütlar, sağlikli 
MUTLU GÜNLER DİLERİM.

ULUSAL Video Gemlik Şubesi

MURAT VİDEO

İlan
Esnof ve Küçük Sanatkarlar Derneğinin 

Kongreye Daveti

İstiklal Caddesi Gürle İşham GEMLİK

Muhtelif esnaf ve küçük sanatkarlar derneğimizin 1986 
ve 1987 yık genel kurul toplantısı 14.2.1986 Cuma günü sa 
at 10 da Hükümet Konağı karşısındaki Volkan Düğün Salo 
nunda yapılacaktır, bu toplantıda ekseriyet olmazsa ikinci 
toplantımın aynı yerde 27,2.1986 Perşembe günü saat 10 da 
yapılacaktır. Sayın esnaf ve küçük sanatkar’arımızın bu 
toplantıda hazır bulunmaları önemle rica ederiz.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM;
1— Açılış başkanlık divan seçimi, saygı duruşu
2— Faal yet raporu, kesin hesap ve denetim kurulu rapor 

rantın okunarak müzakeresi
3— Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrası
4— Bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve kabülü
5— Yönetim kurulu tarafından İstenen yetkilerin görüşül 

mest ve kabülü
6— D lek tesbiti
7— Yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üyeleri 

nin seçimi.

Umurbey Umurspor Kulübü Başkanlığından

Kaymakamlık Makamının 6.11.1985 tarih ve 901 sayılı 
İzinleri 19 Ocak 1986 Milli Piyango Teşkilatının çekili 
ştae göre düzenlenen Eşya Piyangomuz için bastırılan Bilet 
lcr!n arkasında en büyük ikramiye olarak konulan ve VES 
TEL VHS VİDEO yanlış'ıkla yazılmış olup, doğrusu VES 
TEL NHS PLAYEK. VlDEO’dur ilgilenenlere ve kamuoyuna 
duyurulur.

Umurspor Klb. Bşklğı.

Saym müşterilerimizin Yeni Yılım En içteni dileklerimle 

kutlar, 1986 yılında sağlık Ve esenlikler dilerim.

UMUT MUHASEBE

Mustafa ÇAM

Muhasebe ve Sigorta İşleri

SAYIN MÜŞTERÎLERÎMÎZÎN

YENİ YILINI EN İÇTEN DİLEKLERLE KUTLAR, 

1986 DA SAĞLIK ve ESENLİKLER DÎLERÎZ

ÇİMEN ÇİÇEK EVİ

ARSLAN TİCARET 
İsmail ARSLAN 

DEMİR — ÇİMENTO — SAÇ — PROFİL 
ELEKTROT

YENİ YILINIZI KUTLAR', MUTLULUK 
Ve BAŞARILAR DİLERİM

Tel : 2065—4902 
İstiklal Cad. No. 77 GEMLİK

DOST ve MÜŞTERİLERİMİZİN YENİ YILINI KUTLAR, 

SAĞLIK ve MUTLULUKLAR DİLER.

AYDINLI AİLE KARART
Kadri AYDINLI

Belediye Kahvesi Karşısı tif : 3435 GEMLİK

SAYIN MÜŞTERİLERİMİZİN YENİ YILINI EN İYİ 

DİLEKLERİMİZLE KUTLAR. MUTLULUKLAR 

DİLERİZ.

YİĞİTLER GIDA PAZARI

Fevzi BOZYİĞÎT

ÖZ EMEK TİCARET
Erdoğan Karabulut

TURİSTİK EL SANATLARI ve
HEDİYELİK EŞYA

YENİ YILINI EN İÇTEN nP.EKT.ERTE KÜTLAR,
SAYIN MÜŞTERİLERİMİZİN 
19S6’DA SAĞLIK ve eseni DİLERİZ

İstiklal Cad. Gürle t» Merkep No. 3/20 GEMLİK

STİL
MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK BÜRO 

Gül YUŞAN—Faika KURT (Gündoğan) 
Güzle İşham K. 3 GEMLİK

DOST ve M C ŞTEKÎT ERİMİZİN YENİ YILINI KUTLAR, 

SAĞLIK ve MUTLULUKLAR BİLEŞ.

Soyadı Düzeltmesi
GenaiBc Asliye Hukuk Mahkemesinin 1*88 . 507 Esas 1985 

556 Karar Bamı De Muris Annem .Ayşe'nin Nüfustaki Ti k 
soyadmm iptali De TUN olarak düzeltilmiştir.

Katine PeMh-aa



GMLffi KÖRFEZ Sİ AUUK 1985 Sayfa 3

SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN YENİ HUM

en İçten dileklerimizle kütlar, 1986 ijmnda

SAĞLIK VE ESENLİKLER TEMENNİ EDERİZ

GEMLİK HALKININ VE ÜYELERİMİZİN İTENİ İTLİ

Nİ EN İÇTEN DUYGULARLA KUTLAR, MUTLU YARIN

LAR DİLEĞİYLE SAYGILAR SUNARIZ.

Üçe Yönetim Kurulu

Adına

ERKAN MU'TMAN

SAYIN GEMLİKLİLERİN ve MÜŞTERİLERİMÎZtN

YENİ YILLARINI KUTLAR, MUTLULUKLAR ntT.FR.

ULUDAĞ SÜTHANESİ

İsmail ve Osman EMEÇ

İlyas Avni Yılmaz

SAYIN MÜŞTERİLERİMİZİN YENİ YILINI KUTLAR,

ÜYELERİMİZİN ve GEMLİK HALKIMIZIN YENİ1986 YILINDA SAĞLIK VE BAŞARI DOLU GÜNLER TE-
YILLARINI EN İYİ DİLEKLERİMİZLE KUTLAR,MENNİ EDERİZ.

DAHA NİCE YENİ YILLARA SAĞLIKLI v<

BAŞARILI GÜNLERLE GİRMELERİNİ DİLERİZ.
GÖRAL BUTİK

CEVDET GÖRAL

Gemlik Şoförler Derneği Yönetim Kurulu

GÜLLÜ TİCARET
Ahmet GÜLLÜ

Saygılarımla 
EMİR DOĞRU 

DOĞRU NAKLİYAT

Sakarya Trafik Şubesinden almış olduğum 54 DV 947 
plakalı arabamın ruhsatım kaybettim hükümsüzdür .

SAYIN DOST VE MÜŞTERİI.ERİMİN YENt YILLARI 
NI EN İYİ DİLEKLERİMLE KUTLULAR, DAHA NİCE 
YILLARIN SAĞLIK VE MUTLULUK İÇİNDE GEÇMESİNİ 
DİLERİM.

SAYIN MÜŞTERİLERİMİZİN YENİ YILINI EN
İÇTEN DİLEKLERİMİZLE KUTLAR, 1986 YILINDA 

SAĞLIK ve ESENLİKLER DİLERİZ.

Kovalamaca

Aylar aylan kovalarken; ömürler bu kovalama canın sarma 
baa dokumuş. 1985 Altının tortularını da 19S6 ya ulaş 
tırıyoruz. Yöneticilerimi*. ne denli iyilik şırıngaları yaparlar 
sa yapsınlar, giden yıün sancılan daha da sürecektir hızı 
mm krsıt^MÎen. Enflasyonun büyük boyutlarda gezindiği, da 
ha da gezineceği apaçık ortada. Yöneticilerimiz, ne derlerse 
A.ı~Tth;ır giren yıl daha da ^°r tir yıl olacaktır.

3*> Ocak 1985*in özlemi içinde olanlar tuzlan kuru olanlar 
ıhr. 86 yıh görmeyen gözlerin tuzak yılı olacaktır. Ne yapa 
tan ki. yöneticilerimiz fiy aşkokınnı gözlerimizden kaçırmaya 
{•taşıyor: ülkeyi güllük gülistanlık göstermek istiyorlar. 
Aiiatmacalıktan cayarak, gerçekleri önümüze serseler, tüm 
nhzs da İnanacaktır; hangi sularda olduğumuza. Gözlerimize 
baka baka yalan söylemenin hiçbir anlamı yoktur.

Türk uiusunun altın yıllan, beceriksiz bunahmh hükümet 
lerin elinde çar—çur edilirken, yalnız muhalefetten ses gelir 
se burada bir olumsuzluk nr demektir. Bu olumsuzluk il», 
mıts yararına olamaz. Doğrular eğriler ulusun yararından çok 
rarannadır. Doğrular eğriler ulusun önüne bir serihneli ki. 
hükümetin doğruları gördüğüne inana hm. Gerçekler, ne den 
li *cı da oha korkmadan çekinmeden ulusa anlatılabilmeli. 
Kapat devre hükümetçilik oynamak, ulusun yönetimin zara 
nca değil midir T Devletin üst katlarına tırmanmış olanlar, 
keaÖLernı yutar, makinesi durumuna getirilirse hiç oluru 
yoktur.

31 Aralık'ta.ı 1988’nm Ocağına sarkarken önümüzdeki gün 
terin neler getireceği ne götüreceği şimdiden kestirilemez, 
yeter ki, ülkemizin bundan böyle daha iyi yönetilmesi, göz 
lercen hiç bir şeyin saklanmaması tek dileğimizdir. Hükümet 
edenler bandan böyle de bildiklerini okuduklarında, buna kar 
şı bir güç oluşturmak halk muhalefeti yapmak tek yoldur. 
Hükümetin gerçeklere iyi tanı koyması yoksulu ortadakini 
sevindirecektir. Zamların peşpeşe gelmesi herkesi huzursuz 
ederken neden hükümet edenlerden ses çıkmaz. İnsan varlı 
ğtrmzı unutmuş görünen hükümet ne zaman aymazlıktan 
sıyrılacak ?

1986 yıhnm daha bol bereketi; olması tüketiciyi de üretici 
yi de rahatlatacaktır. Yeter kî hükümet edenler gerçekleri 
yakalamasını bilebilsinler. Hükümet edenler, topluma yansı 
yan ekonominin dar çemberini kırarak ortadaki insanımıza 
1986 yıhnda daha çok refah payı ayırabilsinler.

Sayın okuyanım 1986 yıhnm bizlefre mutlu olması dileğiyle 
ekonomik bunalımların daha az olacağı günlere özlem duya 
rak Yeni Yılınız Kutlu olsun.

Sayın dost ve müşterilerimizin Mimarlık- Mühendislik - Elektrik

Yeni Yılını en içten dileklerimizle Sayın dost ve müşterilerimizin
kutlar, Yeni Yılını en içten dileklerimizle
1986 yılında sağlık ve esenliler kutlar
temenni ederiz 1986 yılında sağlık ve esenlikler

temenni ederiz

KONGRE İLÂNI

GÜRLE BEBE 
İBRAHİM GÜRLE

Derneğimizin yırtık olağan genel kurulu toptan tısı i 9 Ocak 
1M6 gttutt saat 21 de Armutlu Haşan Sarıcan kahvehanesin 
de yapılacaktır. Ekseriyet toplanmadığı takdirde 26 Ocak 
1984$ pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Bütün üyelerimize önemle duyurulur.

Armutlu Avcılık ve /İticilik 
İthlsas Demeği Bşk.

I— Açılış ve saygı duruşu
2— Kongre başkanlık divan seçimi

Yönetim kuruta ve denetim kuruta faaliyet raporunun 
«kanman

Rap'r'la.r üzerinde görüşme ve aklanması 
S— Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi 
6— Dilek ve İstekler

Sosyal Demokrat Halkçı Parti 
ilçe Başkanlığından

SAYIN DOST v® MÜŞTERİLERİMİZİN

YENİ YILINI

EN İÇTEN DİLEKLERİMİZLE KUTLAR, 

SAĞLIK ve ESENLİKLER DİLERİZ.

Deniz Restaurant

ÇİÇEK KASABI
Abdullah Güre

Mimar Tank Kaplan 
İnş. Müh. Zekai Karadumun 

FT.K Miih. Tamer Kaplan

Kestaurantımmız açılış

leri onurlandıran sayın

eder, saygılar sunarız.

törenine çelenk ve bizzat gelip biz

Gemlikli dostlarımıza teşekkür

BACANAK RESTAURANT

Sayın Gemlik'lilerin Yeni Yıllarını Kutlar, saygılar

sunanı

tT.FR
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KADRİ GÜLER

GEMLİK KÖRFEZ sı ARALIK 1985

‘ gemLik
J KÖRFEZ Dtggi ve Baskı :

Körfae Matbasolıfc ve Ambalaj Sanayii

Yön» tta Tart : lattklAl OmI Oürçey Paas)> 
Mo. B . Ttf : 43M -- GmnSK

SATFA

MM MM MM RDM ın ■ O'« MMMM |

Kılıç Parfümeri’nin |
YENİ YIL MÜJDESİ |

DÜNYACI ÜNLÜ KOZMETİK ÜRÜNÜ I
ELİZABET ARDEN Mamulleri |

Uzman Kadrosu ile Şimdi Gemlik'te Yalnız I
Firmamızda I

YENİ YILINIZI KUTLAR, I
SAĞLIK. MUTLULUK ve ESENLİKLER DİLERİZ.

; I
TLF : 1813 |

FIRIN SOKAK NO. 2 GEMLİK g
rn m«E0M3M£RMKVMMS(M«IIMS3MS3MRX

MAN KOLONYA'dan
Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketlerine
Duyuru

İmalatçı fiatına 

Bakkallara, 
Marketlere, 
Eczanelere, 
Tüketim Kooperatiflerine 

uygun Şatlarla satışlarımız 

davam etmektedir.

Yani Yılınızı Kutlar. 
Mutluluk vb 
Esenlikler Dileriz.

TEŞEKKÜR

Doğulundan önci içinin düzenli kontrolkrını 
( yapan değerli dostum, arkadaşım, Kadın Hastalıklın 
| ve Doğun Uzmanı, Bursa Zübeyde Hanım Hastahanesi 
f Doktorlarından

AHMET DOĞAN’A
Kızın ÖZ6EC A M ’ın doğumunu sağlıklı bir şekildi 

f gerçekleştiren Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın 

( Doğun Kliniği Doktorlarındın
î HALİT ÇELİK’E
| Ebe SAHRA TORKELl’yı, kısım hemşire ve has-

( tabakçılarına, bizleri kutlayan, yavrumuza sağlıklı 
| yaşam dileyen eş, dost ve tanıdıkları teşekkür ederim.

< KADRİ GÜLER

UYAR TbdLUJBrASlElBlE VJE 
BURAK KIRTASİYE 

AMBALAJ MALZEMELERİ TİCARETİ
Dost ve Müşterilerinin Yeni Yıllarını Kutlar, 
Mutluluklar Diler.

AKSET 
MİMARLIK MÜHENDİSLİK BÜROSU 

PROJE - TAAHHÜT

Y. Mim. Mustıfı Semiz
Inş. Müh. Atili Köse 
Elk. Müh. Adem Tinin

■ *

YENİ YILINIZI EN İYİ DİLEKLERİYLE KUTLAR

Gürle Han Kat 2 No. 95 Tlf : 3884 Gemlik

î0Rll,YEEELAK KREDİ 
BANKASI 

L—-J "Güçlü Devlet Banketi”

SAYIN GEMLİK HALKININ VE 
MÜŞTERİLERİMİZİN
YENİ YILLARINI EN İYİ DİLEKLERİMİZLE KUTLAR, 

SAYGILAR SUNARIZ.

Türkiye Emlak Kredi Bankası 
Gemlik Şubesi

Marmara 
Madencilik91 en

Duyuru
Marmara Bölgesinde üretilen Yüksek 

Kalorili Kalorifer ve Sanayi Kömürlerinin 
Satışına Başladığımızı Gemlik Halkına 
Müjdeleriz.
Not: Evlere Kömür Siparişi Alınır

İSTİKLÂL CAD. GÜRLE HAN 2/51 GEMLİK

0sss™
GEMLİK ACENTESİ

NECDET VE FATİH BULUK

Sayın Gemllk'iilerlrv ve Müşterilerimizin 

Yeni Yıllarını En İyi Dileklerimizle Kutlar, 
S aylık ve Esenlikler Dileriz.

ŞARK SİGORTA

Yekelendı|ı hastalıktan kurtulamryerek emmeden eynlon, birieik revrumuz

ILÎF YILDIRIM .» 

cenazesine katilse, telefonla, »elgrefle ve bizzat gelerek ocılenmı» paylaman •» 
doıt, temdik ve akrabalarımıza eonesz tefekkür ederiz.

Annesi Bebesi
Neftoe Yıfoırrm Mehmet Çatta Yıldırım
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