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Gemlik Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Genel Kurulu Yapıldı İki Yıl Önce Vurulan Tokat Can Aldı

Önadım: “Kullanılan Krediler Haydariye’de Cinayet!

Enflasyonun Altında Kalıyor”
Haydariye Köyünde geçtiği

miz hafta meydana gelen o- 
layda Nuri Aydın (52) tüfek, 
le vurularak öldürüldü.

Geçtiğimiz hafta sah günü 
Haydariye Köyünde hayvanla 
mu Adabayın mevkiinde ot.

yuldu.
Cinayetten sonra Küçük 

Kumla ya kaçan Cavit CBçtu 
bir süre bahçeler arasında do
laştıktan sonra yeniden Hay. 
darfye Köyitae aktı. Köye gi
derken Jandarma, tarafından

Sınırlı Sorumlu Gemlik Eb_ 
naf Kredi v« Kefalet Kopera. 
tiflnin g*me* kurul kong 
resinde konuşan Kooperatifler 
Birlik Başkanı Kasım önadım. 
•* Kooperatifler demokrasinin 
dinamosudur. Esnaf Ve Sanat, 
kan kredi değil. yeter kredi 
İstiyoruz, Kullanılan krediler 
enftasjromm altında katıyor.” 
dedL 
f önceki gün Ticaret ve Sa
nayi Odası Lokalinde yapılan 
Esnaf Kefalet Kredi Koopera
tifi genel kurul divan başkan, 
lığına Kooperatifler Birl'ği 
Genel Başkanı Kasım önadım 
Başkan Yardımcılığına &ırsa 
Başkan Yardımcılığına Mar 
mara Bölge Birliği Başkanı
AB Osman Kantar, Yazman 
lıklara Haşan Sezer ve Ali 
Mutman getirildi.

S.S. Etenaf Kefalet Kredi 
Kooperatifi Genel Kuruluna 
Belediye Başkanı Hakkı Çakır 
ESKtMTAŞ Yönetim Kurulu 
Başkam Erdoğan Gence, Mu
danya Koop. Başkanı Mustafa 
Nar, T. Halk Bankası Gemlik 
Şube Müd. Orhan öztürkcan 
ve banka personeli katıldılar.

Kalabalık bir esnaf ve sa
natkar topluluğunun katıldığı 
toplantıda çalışma raporu ve 
denetleme raporları Koopera
tif Müdürü Mustafa Porsuk 
tarafından okundu. Daha son
ra raporlar genel kurulca ak

andı.
ÖNADIM KONUŞUYOR

Divan Başkam Kasım öna
dım, yönetim ve denetleme ku

Belediye Meclisi
Toplanıyor

Belediye Meclisi yarın ola
ğan Şubat ayı toplantılarının 
ilkfau yapacak.

Belediye Başkam Haki Ça_ 
kır’ın Başkanlığında toplana
cak olan Belediye Meclisi gün
demlideki maddeleri görüşe- 
«k.

Toplantıda Belediye Sarayı 
yapımı konusunda karar alı. 
nacak.
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TAŞI GEDİĞİM»

1 TALYA - DALYA - BALYA |
j Ulaştırma Bakanı dar, "TALYA”.
i1 Bayar der, “DALYA”. ı

özal yapar, Ekonomiyi "BALYA”.
j Hergfin azalan aşınla, taşıyabilirsen vatandanım tayı..
a Böyle gMarra..
X Açlık,an dikilecek çoğumuzun zamansız mezar tayı... |
| I. T.
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ruflarının raporları üzerine 
söz alan esnaf olmayınca yap. 
tığı konuşmada Kooperatifler 
Birliği çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Kooperatifler de. 
mokraainin dinamosudur di
yen Kasım önadım, şöyle ko
nuştu :

Bursa Merkez Kooperati. 
fi 1 milyar lira kefalet dağıt. 
tL Gemlik Kooperatifi 230 mil 
yon lira kredi dağıtmış, 700 
hin lira takipteymiş. Bugün 
Anadoluda alınan kredilerin 
büyük bir bölümü geriye dön- 
memekted r. Bu kredilerin % 
70 İni oluşturmaktadır. Bunu 
şunun için söylemekteyim. 
Gemlik Kooperatifi başarılı 
bir kooperatiftir. Bursa koo-

Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifinin Genel Kurul 
toplantısına kalabalık bir Esnaf ve Sanatkâr topluluğu 
katıldı. (Fotoğraf : Gömük KÖRFEZ)

Kaçtı mı? Kaçırıldı mı?

Küçük Mehmet Kayıplara Karıştı

Hamidiye mahallesinde otu. 
razı Mehmet Karataş adlı ço
cuk bir hafta önce evden çıka
rak kayıplara karıştı.

Eşinden ayn yaşayan Hica
bı Karataş, 15 yaşındaki oğlu 
Mehmet’in geçtiğimiz hafta 
evden çıkarak sokakta oynar- 
nen kaybolduğunu söyledi. Hi
cabı Karataş, şöyle konuştu :

“ . Oğlum Mehmet evini ve 

paratlflerinln hepsi başanh 
dır zaten.

Bugün Birliğimize bağlı 627 
kooperatifimiz bulunmaktadır, 
ilu kooperatifler 90 milyar li
ra kredi kullanmışlardır. 1988 
yalına kadar hedefimiz bin koo 
peratif ye 500 miyar lira kre
didir.

Enflasyona esnaf ve sanat, 
karımız yetişememektedir. Ve 
rilen kredi yeterli değildir. Za 
ten kredi değil, yeter kredi is
tiyoruz. Enflasyon ile Türk 
parası 100 defa küçülmüş, 
krediler ise 50 defa büyümüş
tür. Bunların eşit olması ge
reklidir.’’

Kullanılan kredilerde blo
ke paralara % 4 faiz verilir- 

beni usla terk etmez. Başına 
bir hal gelmesinden korkuyo- 
■ um. Görenlerin sağlık habe
rini İletmesini istiyorum. ”

Baba Hicabl Karataş

ken, yapılan girişimlerle bu o. 
ranın % 16’ya çıkarıldığı, ya
zar kasa için esnafın acele et

li. S. 4 de

Kasım Önadım

Et Zammı Reddedildi Ama

Piliç ve Tavuk Etine 
Zam Yapıldı

Gemlik’li kasaplar Belediye 
ye başvurarak et fiatlanna 
.zam istediler.

Geçtiğimiz hafta toplanan 
Belediye Encümeni Kasapla
rın istemini görüşerek kabul 
etmedi.

öte yandan kasapların istemi
D. S. 4 de

SUNCİPEK FABRİKASININ 
48. YILDÖNÜMÜ 
TÖRENLERLE KUTLANDI
X Törene Bursa Valisi Zeki Gümüşdiş Katıldı
)Q( Bu Yıl İlk Kez Törende Sendikacılar Konuşmadı
X Geleneksel Pilav Tavuk Yendi
)$■ Törende Emekli, İşçi ve Memurlar da Bulundu

Gemlik. Sunğipek Viskoz 
Mamulleri Fabrikasının Ulu 
önder Atatürk tarafından hiz 

törenlere Bursa Valisi Zekai D. S. 4 d»mete açılışının 48. yılı tören-

tatmaya götüren Nuri Aydın, 
akşam eve dönmeyince çocuk
ları tarafından aranmağa baş 
landı. Adabayın mevkiine gi
dildiğinde Nuri Aydın’ın Cese
di ile karşılaşıldı.

Av tüfeğiyle öldürülen Nu
ri Aydın’ın katilini arayan 
jandarma cinayetin, iki yıl ön 
ce dövdüğü Cavit özgül (16) 
tarafindan işlenmiş olabilece
ği düşüncesiyle aramaya ko-

TIR İle Çarpışan
Bisikletli Ağır Yaraladı

Hadi ÖZSAYİN

Geçtiğimiz hafta Perşembe 
günü PTT binası önünde mey
dana gelen olayda Tır kamyo
nu ile çarpışan bisikletli ağır 
yaralandı.

Saat 21.45 sıralarında iske
le yönüne gitmekte olan Rem
zi Çiftçi yönetimindeki 14 Ds 
244 plakalı Tır kamyonu ani 
den yola çıkan bisiklet sürü
cüsü Ahmet Güneş ile çarpıştı

Olaydan sonra Bursa Dev
let Hastanesi Beyin Cerrahı 
neş, tedavi altına alındı. Bel- 
Seı-visine yatırılan Ahmet Gü 
leği kapalı olan dikkatsiz sü
rücü- Alime t Güneş’in sağlık 
durumunun ciddiyetini koru
duğu belirtildi.

terle kutlandı.
1 Şubat Cumartesi günü 

Fabrika Salonunda yapılan 

yakalanan Cavit Ctegül yara 
lan sorgulamada suçunu ka
bullendi ve şunları söyledi :

Nuri Aydın, bundan iki 
yıl önce hiç yoktan yere beni 
tokatteda. Bunu içimdin atı. 
rnndım Her karşüaşmasadb 
beni yeniden tokatlıyacak sa
nıyordum. Bunun yüzündeB 
salma sırası Ona geHnee vur
dum.”

Hiç yoktan yere cinayet iş_ 
leyen küçük katil çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanarak Ce
zaevine kondu.

Oyunda Hil» Yapan 
Arkadaşını Bıçakladı

Afacanların Oyununda
Bıçaklar Konuştu

Hadi ÖZSAYİN

Dereboyu mahallesinde etu. 
ran Deş ailesinin 13 yaşında
ki çocukları İbrahim Deş, ar
kadaşı tarafından oyunda hile 
yaptığı için bıçaklandı.

Geçtiğimiz hafta meydana- 
gelen olayda, aynı mahalle ço
cukları İbrahim Deş ve Dur 
sun Elikesik çelik çomak oy. 
narlarken iki arkadaş birbir
lerine “hile yaptın” diyerek 
kavgaya tutuştular. Kavgada 
İbrahim Deş’ten öcünü alama
yan Dursun Elikesik evinden

Gümüşdiş, Vali Yankracun 
Halit TokulIugiL Gemlik Gar
nizon Komutam Namık Yurtu
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Sayfa t

şiir köşesi
ÖRÜMCEK

Mehmet Ali SEVİMTAŞ

DİLEKÇE

Dün gece
Tam biri bir geç*
Bir zelzele oldu
Yedi kat yerinden oynadı dünya
Kılı kıpırdamadı ayva dalında yaprağın

. Lâkin dudakları çatladı korkusundan toprağın 
Dün gece
Tam biri bir geçe

Dün geç* v
Tam biri bir geçe
Edime Kapı asfaltında
Sarhoş bir şair karanlık gecenin ayağına

Çelme taktı
Ve rengi san
Mısralara ayn ayn
Şiirler okudu aşktan -sevdadan yana
Sonra kadınım... Kadınım diye inledi
Dün gece
Tam biri bir geçe

Dün gece
Tam biri bir geçe
Issız bir evin tavan arasında
Bir örümcek zina işledi
Zevkine doyamayan kraliçe
Ülstellkte bir cinayet
Kadınlığını _ dişiliğini gösterdi
Erkeğini öldürdü nihayet
Dün gece
Tam biri bir geçe

Dilersen o gecelerden karanlık 
O düşüncelerden derin 
Gözlerin
Hüznüne dalıp
Seni mısra mısra aşk sevda yaparım

Dilersen o gecelerden karanlık 
O düşüncelerden savruk
Saçının her telline gönlümü takıp 
Mecnuna örnek olurum

Ve Afrodit _ Eros 
Tüm ilâhlara inat 
Gökyüzünü tapmak
Sana güneşte . yıldızlarda ayda taparını

EKİN

Düşünceyi tabana yaymak
Anana _ babana
Dağda çobana yaymak
Edirne’den Kars'a
Nerede karanlık varsa
O yana yaymak
Ve yediden yetmişe
Her yaşa
Aydınlığın şiirini yazmak

AKDOĞANLAR TİCARET
MOTİF 

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ 
HCBBYİN AKDOĞANLAR

Duvar Kağıdı

Poster

Cam Cila
Halıfleks

Marley
Yağlı Boya 

Plastik
Badana

| DAĞ KARDEŞLER §
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞRAMALIK KERESTE ve 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

Uygun Fiat - Gününde Teslim 
Uğramanız Menfaatinlzedir.

£ İsmet Dağ ve Oğulları
ÜÜI Orhangazi Caddesi No. 30 GEMLİK jH
Sf Tlf : İş : 1205 — Ev : 1254- 2835

«BiiöiİSHİSÎİHBt

Tlf : 2132
Merkez : İstiklâl Cd. Gürle İş Hanı Pasaj İçi Gemlik
fubs : Pazar Cad. Ne. 8 Gemlik

000000000000000000030000000000300000000000

i Satılık Daire 8
O Pazar Caddesinde Krediye Uygun 
O Hesaplı Daire o

§ YAPRAK EMLÂK 8
| Tlf : 1271 Gemlik |

OOOOOOOOOOOOOOOO00000000000030000000000000

<â>ultan Kalitede Hatta
MOBİLYA MEFRUŞAT 

RUŞEN BOMİŞ:
SEMLIK'LI MÜŞTERİLERİMİZ

EVİNİZE TESLİM EDELİM 

YOLUMUZ ÜZERİNDEYİZ 
Taksitle’ Kristal Avize Çeşitleri Satışlarına

Bize Güvenin
GELİN MOBİLYANIZI SEÇİN

Başladık

Hmm t IVAZPAfA ÇARŞISI NO 11 TU 115711 BURSA 
SUM t ULUBATU HAŞAN BULVARI YILMAZLAR
AB NO. 53 TU ı 42271 < «ARAT ALTI) BURSA

ANKARA YOLU 

KÖPRÜ BAŞI

3

H

İ
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İZMİR YOLU

Konuk Yazarlar -- - - - - - - - - —- - - - - - - -

Vatandaş Gözü İle
İcraatın İçinden Programı

MUSTAFA KÜÇÜKSİPAHİ
Belediye Meclisi Üyesi

12 Eylülden sonra başüyan ekonomik dönem, milletimizin 
sosyoekonomik düşünce ve inanışlarını alt-üst eden icraatla
ra sahne olmuştur ve halen olmaktadır.

Bu yeniliklerin en önemli olanı, aziz mille timizde ezelden 
beri var olan sabretme ve şükretme hasletni son derecede aiL 
tırmış olmasıdır. Bu öyle bir sabır ki. tunun eşini ne daha dü 
ne kadar birer eyaletimiz olan FAS ve TUNUS’da. ne demok 
raside z rveye tırmanmış bir ülkede ve ne de dikta Ue idare 
edilen POLONYA’da rastlamak mümkün değildir.

Hiç şüphe yok ki vatandaşlarımızın bu muti, bu sessiz vs 
niştik havaya bürünmesinin en önemli faktörü "AMAN 12 
EYLÜL ÖNCESİ BÎRDAHA HORTLAMASIN” korkusu ve de 
"ANAP İKTİDARINA FIRSATVERELIM” iyi niyetidir.

Elhak.. ANAP iktidarı bu duygulan çok iyi istismar etmiş 
ve o 12 EYLÜL ÖNCESİ TEHDİDİ tepemizden DEMOKLE. 
SİN KILICI gibi hiç eksik olmamıştır.

ikinci yenilik, seçim propaganda şeklinin AMERİKANA'Altı 
hüvviyetini almış olmasıdır. Büyük bir Amerikan hayranı o. 
lan Sayın özal, O'nlardan kopye ettiği bu yeni şekil ile de
mokrasiye hasret bırakılmış bizleri öylesine etkilem’ştir ki. 
Seçime girecek olan üç partin'n arasında ANAP’a iktidar ol. 
ma yollarını açmıştır.

Asıl üzerinde durmak istediğim husus, yeniliklerin üçüncü, 
sü Olan İCRAATIN ÎÇtNDEN PROGRAMIDIR.

TRT’nin büyük müsamahası İle başlıyan bu programın ilki, 
ANAP’a oy verm'ş ve vermemiş olanların büyük bir ilgisini 
görmüştür. Vatandaşlarımız bu ilk programı hayranlık ye 
ümitle seyretmişlerdir.

Daha sonraki programlarda bu ümit ve inanç, yerini “Aca
ba söylendiği gibi düzelecek mi’’ şüphesine terk etmiştir.

Bu programlarda sayın başbakanımız millete olan vaadleri 
gerçekleşmemiş, halkımız, dünyada eşi emsali görülmeyen 
miktarlardaki zamlara sık sık muhatap olmuştur.

1985 yılı Aralık ay ında televizyonda yayınlanan son prog
ramı izlemek istemedim. Seyredenlerin söylediklerini dinle
dikten sonra ne kadar isabetli hareket ettiğimi daha iyi anla
dım. Gazetelerin yazdıklarına göre Sayın Başbakanımız bu 
programda sanayicilerden, büyük holdinglerden ricalarda bu
lunmuş, onlara özel vergi uyguladığını bildirmiş ve her es. 
naftan almağa tasarladığı peşin vergiyi ihracatçılardan almı- 
yacağını ifade buyurmuş.

Bunları duyduktan ve okuduktan sonra, daha önce sırrını 
çözemediğim bir husus gün gibi aydınlığa çıkıvermişti. Bu 
programlan seyreden her vatandaşımız bir şeye dikkat etmiş 
terdir... Sayın özal program süresince elinde bulundurduğu 
kalemi ile oynar Ve bazan bu kalemi kendisini seyredenlere 
doğru sallardı. Bunun bir alışkanlık olduğunu zannetmiştim. 
Ş-mdi anladım ki bu kalem orta direğe sallanmıştır ve anla
mı “SİZ GÜNÜNÜZÜ GÖRÜRSÜNÜZ” demekmiş. Ve gör
dük günümüzü ANAP’a oy verenler ve vermiyenler.

Dünyada hiçbir ülke yoktur ki iktidarda bulunanlar, geç. 
miş iktidarların basiretsizlikleri ve hataları yüzünden bozu, 
lan ekonomilerini düzeltmek için, en ağır yükü, belirli bir ke
sime ve aynı nesile yüklesin. Ülkenin durumu kötü mü, düzelt 
meğe muhtaç mı? Eğer böyle ise hep beraber yardımına ko. 
şalım yurdumuzun. Tıpkı milli mücadele yıllarında olduğu gi
bi... Tıpkı milli mücadeleden sonraki kalkınma devrinde oldu, 
ğu gibi. Ben emekli olarak, siz işçi-köylü olarak, diğeri me. 
mur ve küçük esnaf olarak, hepimiz bu fedakârlıklara katla
nalım.

Ancak biz bunu yaparken sanayici, holdingci, büyük tüccar, 
milletvekilleri, hükümet, ithalatçı ve ihracatçı da bu kervana 
İcatılmalı. Bu takdirde hiç kimsenin hiç kimseye söyleyecek 
bir şeyi olamaz. Ama bu böyle olmuyor. Hükümet çıkardığı 
yasalarla holdinglere özel vergiler getiriyor., indirimler yapı, 
yor. Her esnaf ve işçi-memur peşin vergi öderken ihracatçı 
bundan muaf tutuluyor, iflas eden şirketlere kurtarma ope
rasyonları ismi ile devlet hâzinesi peşkeş çekiliyor ve bu şir
ketler kurtarılıyor. Pek iyi... memuru, emekliyi, küçük esna
fı niye kurtarmıyorlar iflastan ve sefaletten?

Yurdumuzda ender görülen VEKEM hastalığı eğer bugün 
yaygın bir halde ise, eğer fuhuş, rüşvet, hırsızlık sahtekârlık 
çok büyük boyutlara erişmiş ise bu milletimizin ahlakının dü 
şüşünden değil, ekonomik sıkıntılardan, açlıktan ve yokluk
lardan kaynaklanıyordur.
Ülkemiz de bir bakanın nişan merasimine 30 milyon liralık çl 

çek gönderilirken, çocuğunun istediği mantoyu alamamanın 
ızdırabından intihar eden öğretmenlerin, ufacık yavrusuna 
ayakkabı almak için para bulamayıp ayakkabı çalan genç 
annelerin yaşadığı bir ülke haline gelmiştir, iktidar isterse 
bu programlan hergün tekrarlasın, dilediği kadar beyin yıka
ma usullerine baş vursun hiç kimseyi, ama hiçkimseyi yukar. 
da belirttiğim gerçekler karşısında ikna edemez.

Milletimiz çok asil bir millettir... Anlayışlıdır ve müslü. 
manhğın ŞÜKÜR felsefesine bağlıdır. Ama bilinmelidir ki 
ORTA DtREK denilen kesim sefaletten her gün biraz daha 
çökmektedir. Tahammül ve sabır çaresizliğe dönülmüştür.

Ve yine bilinmelidir ki, rahmetli İSMET ÎNÖNÜ’nün İfade, 
len ile :

türk mîlleti, kore milletinden daha az hay
siyetli DEÖÎLDÎR, Bizden hatırlatması.
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Oan almağa susamış, Îfftanbul-Bursa yolu, bir *
düzene sok ulamaz mı? Gerek araba, gerdkee in. {
son trafiğinin yoğun olduğu bu yolda b'r bakan 5 
bir çözüm arayan çıkmayacak mı ? İSTANBUL ‘
BURSA yolu ne güne dek çoculdarımızın, kısan. • 
lalamızın kanlarına girecek? X

o 
Hisartcpe çevresi, gMerek yoğunlaşan inşan vc !

araba trafiğini ka’dıracak kapasitede midir? ' [
Bunca çocuğun bunca yetişk’nin ölümlerine. ıtır, 
tunızı çevirmek, bir çözüm yolu aramamak u. 1 1
nııırsamazlığın ta kendisi değil midir? Okullun. ı ı
na giden çocuklarımızın başka seçenekler1, de ı ı 
yoktur. । ।

Okulların akşam tat İlerinde, çoc.ıklarrmz 
‘ÖLÜM YOLIFna çıkıyor; sıkışık trafikte cam- 11
hazhklar yaparak kendilerini kurtarmağa çalışı- ı1
yurlar. Bugüne değin, çök insan yedi bu ‘ÖLÜM 11

SPOR.. SPOR.. SPOR.. SPOR.. SPOR,. SPOR.. SPOR.. SPOR..

UMUPSPOR’DAN HABERLER

UMURSPOR KULÜBÜ
KONGRESİ YAPILDI

Umurspor Kulübünün genel 
kurul kongresinde yeni yöne
tim kurulu belirlendi.

Olgun bir hava içinde yapı
lan genel kurul toplantısında 
yen> yönetim kurulu üyelikle
rine : ~

Ahmet Albayrak (Başkan), 
Fatih Güler (2. Başkan), Ha. 
lit Pala (Muhasip), Emin Çes.

meçi (Kasa), Cevat Atalay 
(İdare Amiri), Osman Aypek 
(Genel Kaptan)

Genel Kurul kongresinde se
çimlerden sonra konuşan Baş. 
kan Ahmet Albayrak, Ama
cımız Umurspor'u daha düze
ye çıkararak kulübümüzün a_ 
dini duyurmaktır." dedi

İhsan ÜNLÜ

UMURSPOR
E$YA PİYANGOSU 
NETİCELENDİ

Umurspor Kulübü tarafın
dan düzenlemen Eşya Piyan
gosu sonuçlandı. Çekilişte ka
zananlar belli oldu.

Milli Piyangonun 19 Ocak 
1985 günü yapılan çekilişinde 
en büyük ikramiyeyi 
numara düzenine göre yapa

lan eşya piyangom orzuışmc» 
Videoyu Ab Teke. Çamaşer 
Kakmasını Hakan Btyık» 
kazandılar

Kıdup yetkilen piyango çe 
kütşlennin bCyuk grdSgü. 
nü teLdereK "Bu tür çeliğe- 
rCnizs sürdüreceğiz*' dediler

L T3B2İS. 
rfiseyjj
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YOLU’ sıkışık trafik içine dalan çocuklarımız, 
nereden nasıl gideceklerini şaşırıyorlar. Bu şaş
kınlıkla yola çıkıyor, yoğun trafiğe giriyor. Tra
fik durmadan aktığına göre, ilgililerin yapacak
ları hirşey olama." mı?

BURSA yoluna, çözüm getiırnek zor olmasa go_ 
rek. Gemlik çevresi fabrikalarla, çevrili. Acaba, 
çocuklarımızı ölüm yolundan kurtarmak için bir 
önlem düşünülemez mi? örneğin; Îstanbul-Bursa 
yolu üstüne, bir üst geçitte mi yapılamaz ? Okul 
saatleri çıkışlarında da öğrenci trafiğine dikkat 
etmek gerekir.

İlgililere sesleniyorum! ve yineliyorum; Bu 
"ölüm yoluna” BİR ÜST GEÇİTTE. Mİ yapıla
maz?

.©©©©©©©©©ea©©©®©©©©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®©®©®©'
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Nöbetçi Eczaneler
4 ŞUBAT 1986
5 ŞUBAT 1986
6 ŞUBAT 1988
7 ŞUBAT 1986
8 ŞUBAT 1986
9 ŞUBAT 1986

19 ŞUBAT 1988

VEZÎROGLU ECZANESİ 
CEYLAN ECZANESİ 
DEMİRİZ ECZANESİ 
SERİM ECZANESİ - 
GEMLİK ECZANESİ

SEVİNÇ SARAL ECZANESİ 
MERKEZ EGZAN33İ

Gemi Seferleri
EKSPRES 

YALOVA’DAN İSTANBULA 
06.20 
13.00 
17.09 

SİRKECİ YALOVA 
09.80 
14.05 
18.15

ARABALI GEMİ SEFERLERİ 
YALOVA _ KARTAL 
Saat başlarında Kartal’dan 

Buçuklu gaat başlarında i«e 
Yalova’dan Kartal’a arabalı 
gemi karşılıklı olarak 22 sefer 
yapmaktadır.

I

Otobüs Seferleri
AYDIN TURİZM
GEMLİK . İSTANBUL

Kalkış 
09.00 

İSTANBUL .

Varış 
ı&oo

GEMLİK
Kalkış
15.00

Varı,

19.00

GEMLİK KÖRFEZ
■ATTAUB SİYASİ OAKJTFK

■KOMİ İLANLAR. THK SÜTUN OM. M0 TL.
ÎOKA Ta MABCKESOB İLANLARI CM. 100 TL.
KAYIP hamt 4Wî 1000 TL.
KOOP. KONGRE İLANLARI 7500 Tl,.
DERNEK KONGRE İLANLARI 5000 Tl.,

Umurbey’de Futbol
Şöleni Düzenlendi

Umurbey’de Umurspor Ku
lübü futbol şubesince futbol 
şöleni düzenlendi. Turnuvanın 
kuralarının çekilip, turnuva 
hakkında geniş bilginin verile 
ği toplantı 1 Şubat 1986 gü 
nü saat 13.00 de Volkan. Aile 
gazinosunda yapıldı. ■

Turnuva ile ilgili bir açık 
lama yapan Tertip Komitesi 
Heyeti. Başkanı Çetin Öztetik

‘‘Amacımız amatör spor kulüp 
terimize bu turnuvalarla ma 
halle aralarındaki gençleri Ol
taya çıkarıp Türk futboluna 
kazandırmaktır. ilçemizdeki 
bütün gayrifedere takımları 
turnuvaya dave ediyoruz dedi” 

Maçlar 8 ve 9 Şubat 1986 
tarihinde Umurbey sahasında 
oynanmağa başlayacak.

3îReS£

î DUYURU |
H Ş.S GEMLİK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ S?
| YAPI KOOPERATİFİ BŞK.LIG1NDAN

i i
jg KOOPERATİFLERDE YASANIN " AÇIK KAPI ” ÎL W 
I KEŞİ UYARINCA ORTAKLIĞA GİRİŞ ve ÇIKIŞ SEK || 

S BEŞTİR. KOOPERATİFİMİZE ORTAK KABUL ETME K 
A MEK GİBİ BÎR DURUM YOKTUR. ORTAKLARIMIZ AY’ $ 

S NI ZAMANDA GEMLİK ESNAF Ve SANATKARLAR ■ 
H DERNEĞİNE VEYA TİCARET ve SANAYİ ODASI ÜYE || 
H LEBİDİRLER ' W
jg İLÇEDE BU GERÇEĞE AYKIRI OLARAK ÇIKARTI g 
j? lan söylentiler yalandir. W
A GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE KAMUOYUNA DUYU || 
| RULUR, il
I KOOP. BŞK. g

H SÜREYYA BAYRAK B

asssac B&ses semse ja&as; jbb-k gsas® ©assc emse aesssı;

Türkiye Gübre Sanayii A.Ş.
Gemlik İşletmeleri Müessesesinden 

İ LA N
MüesseSemizce 20.000 kg. dana (kemiksiz kısa but) 

eti alınacaktır.
Bu işe ait şartname mesai saatleri içinde Müessesemiz 

Ticaret Şefliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir. Teklif 
verecek firma ve kuruluşların tekliflerini en geç 10. 2. 1986 
Pazartesi günü saat 16.00 ya kadar Müessesinizde olacak ge 
klido postaya vermeleri veya elden tevdii gerekmektedir.

Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Müessesemiz 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi 

kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta, bölmekte veya 
istediğine vermekte tamamen serbesttir.

T Ü G S A Ş
GEMLÎK MÜESSESESİ müdürlüğü

ACELE SATILIK 
DAİRE VE MÜSTAKİL EV

tstikldl Gad. No. 110 da 87 nı2 3. kat

M ÜT : Saat : 09.00 -18.00 arası Tlf : 3t 6

Umurspor Masa Tenisi Takımı 
Bursa Liginde Başarılı Oldu

Umurspor masa tenisi takı. 
mıBursa’da katıldığı liğ karşı
laşmalarında başarılı oldu.

Umurspor masa tenisi takı
mı. Ajanlık Kupası karşılaş
malarında PPT SpoPu yene
rek DSP i Spor ile karşılaştı. 
Bu karşılaşmada yenilartk 
üçüncü oldular.

öte yandan kulüplerarası 
karşılaşmalarda Bursa Yeşil

dağı yenen isafla
tenisi takımı, Robert Bosea 
takımına yenilerek bu karşı. 
taşmalarda da LklneHik t--* 
etmişlerdi.

Gürhan Gerçek, Hüseyin Çe 
len. Selim Utgin. Cüneyt v» 
Hakan Çıtak île Mahmut Sçy- 
men’den oluşan Umurspor. Ma 
■a Tenisi takımı ^hşmalanun 
şampiyonluk için yapıyor.

b ■
Fotokopide Olay

TOSHIBA ÎLE 
8 JAPON MUCİZESİ

Her Cins Kağıda % 71 
Küçültme, % 122 Büyütme- 

M li Net Çekim.

Hemde 20 TL ya
Gazhane 8d. N®. 25
Gazeteler Baş Bayii (Aygaı Bitişiği) 

• _ I

Bacanak R es ta uran t

Yeni Düzenleme İle Gemllk'lilerin 
Hizmetinde Olmaktan Kıvanç 

Duyarız.
Rıfat Usta’nın Sıcak ve Seğuk Mezeleri 
İtinalı Servis - Taze Balık - Şiş - Pirzola 

Büftek Çeşitleriyle Hizmetinizdeyiz

Tlf : 3512
Hüseyin Kaptan - Cemelettin Ergen 
İskele Meydanı — Gemlik

ENGİN KIRTASİYE ve 

KİTAPEVİ
* Türk ve Dünya Klasikleri

Roman * Şiir * Anı Kitapları 
Zengin Kırtasiye Çeşitleri

Aradığınız Yerli v© Yabancı 
Eserleri Bulabileceğiniz Tek Yer

SİNAN KAHRAMAN

Pazar Caddesi Ne. 5 — Gemlik



SORUMLU MUDUR VK SAHİBİ

KADRİ OÜLER
gemLik

Yb"etvr Yeri : İMfldtJ Cad. <M**y Faaajı 
Ne. 4 . Tlf : 4333 - OBM T .IX

GEMLİK KÖRFEZ 4 ŞUBAT 13M

ffl

Körfez .'^atbaseılık re Ambalaj Sanayii

SAYFA

Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. 1
Bozüyük Seramik Sanayi Müesseselerinin £

1986 Senesi itibariyle Yetkili Bayisi Olduğumuzu Sayın Dost ve Müşterilerimize Duyururuz, ffî

TOPTAN VE PERAKENDE FAYANS VE SERAMİK !
SATIŞLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR S

Dost ve Müşterilerimize Şimdiden Teşekkür Eder, Hayırlı İşler Dileriz.
1

ÜNGÖR TİC. KOLİ.. ŞTİ. ®
İSTİKLÂL CAD. NO. 12 - TLF : 2060-2128 — GEMLİK d

ooqooooooooqoooocxx»ooooo'
8 i

ş Teşekkür
8
8 Kooperatifimizin Genel I
8
g Kurul Toplantısın* Telgraf ve |
c I
g Çiçek Gönderme Zahmetinde ş
O 1
g Bulunan Kurum, Kuruluş re I

Şahıslara Esnaf ve Sanatkâr- ! 

lar Adına Sonsuz Teşekkür- ; 
terimizi sunarız.

ı
Esnaf Kefalet 
Kredi Koop.
Yön. Kur.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt

Kullanılan Krediler Enflaoyonun Altında Kalıyor Sunğipek Fabrikasının Afacanların Oyununda
bıçak alarak olay yerine dBt

memesi gerektlğ'nl vurgula.

■sen. önadım :

•_ Eirîiğimiz yazar kam ko 

nusunda çalışmalarını sürdü
rüyor. Avusturya ve Japon

larla görüşmelerimiz sürmek

te kısa b'r süre sonra piyasa
dan çok daha ucuz kasayı ee_ 

rafa büz vereceğiz.” dedi.
önadım, konuşmasınde; di. 

zel motor konusuna da değin, 
di. Dizel işenin çok karmaşık 

bir olay olduğunu vurgulayan

*
* * * ♦
*
&
* *
*

Marmara Madencilik’ten 
Duyuru

Marmara Bölgesinde Üretilen 
Yüksek Kalorili Kalorifer - Sanayi ve 

Soba Kömürlerinin 
Toptan ve Perakende Satışlarına

Başladığımızı
Gemlik Halkına Müjdeleriz*

Marmara Madencilik
Bftre : letiklfil «d. ttfirl* Haz Kat 2 No. 61
Depe : Orhaagezi 6d. Mercan 3k. Gemlik

Önadım, "Proföeörlar, benzin. 

B arattı dize] motor konması
nın sakmcab olacağını söylü

yorlar. Bü ortaya atılınca şlm 

dj d» Renault dizel taksi piya
saya çıkaracağını söylüyor. 

Şoför esnafı fazla acele etmez 

se kredi ve motor konusu ay

dınlığa çıkacaktır.”
S i* 4.11 m i ,IP,fc

Daha sonra 1986 yılı bütçe, 
si okunarak kabul edildi. A_ 
naeözleğmenin 3, 5, 16, 25, 32,

*
* 
* 
* 

$

* # m
*
*

33, 34, 36, 39, 47, 51, 61 ve 62 

maddeleri yeniden değiş t'riidi.

Açık oyla yapılan seçimler
de yönetim kurulu üyelikle, 

rlne :

Emir Doğru, Fazıl Şenttlrk, 
Halil Uludağ, İsmail Aydın, 

Mevlut Avcı, Mehmet Gürda! 
İsmail Sayan, Osman Emeç, 

Şahin Çavuşlar seçildiler.

Denetleme Kurulu üyelikle
rine Nurettin özel, Mehdi Ağ. 
it, ve Hüseyin Güler seçildiler

Piliç ve Tavuk Etine
Zam Yapıldı

ni kabul etmeyen Belediye En

cümeni tavuk ve piliç etline 

zam yaptı.

Daha önce 600 liradan şah
lan tavuk eti 700 liraya, 700 

dan satılan piliç eti ise 800 li
raya yükseltildi.

Fırıncılar, lokantacılar İcah. 

vehaneciler de Belediye ye 

baş vurarak zam İsteminde 

bulundular.

şık, ilçe Jandarma Komutanı 

v« Askerlik Şube Başkanı ile 

Bursa Merinos Fabrikası Mü

dürü, Yardımcıları, PetroLIş 

Sendikası Bursa Şube Başkanı 

ismet Yiğit ve Yönetim Kuru
lu Üyeleri, emekli memurlar 

ve işçiler ile işçi ve personel] 

katıldı.
Açılışta bir konuşma yapan 

Sunğipek Fabrikası Müdürü 

Niyazi Usta fabrika 

run 48. yılını kutlamaktan bü 

yük kıvanç duyduklarını belli' 
terek, ‘‘ıSunğipek Fabrika 

srnda yıllık selofan üretimi 4 

bin ton, reyon üretimi fso 5 

bin tona yükselmiştir.” dedi.
Eski sendikacıların katıl

madıkları kutlamada bu yıl 
\lk kez Petrol îş Sendikası 

Başkam da konuşma yapmadı 
işletme Müdürünün konuşma

sından sonra geleneksel pilav 

ve tavuk yemeği yendi.

1 ŞUBAT MI? 2 ŞUBAT MIT 

Törenler nedeniyle işletme
ye gelen Sunğipek Fabrikası
nın eski müdürlerinden Hüsnü 

Baltaoıoğlu İle yaptığımız 

söyleşide iki yıldır 1 Şubat'ta 

kutlanan işletmenin açılışının 

yanlış olduğu, Atatürk'ün

Gemlik'e gelişi ve Sunğipek'1 
İşletmeye açışının 46 yıl bo
yunca 2 Şubat günü kutlan
dığını belirterek şunları söy- 
dığmı belirterek şunları söy
ledi ;

“. Ulu önder Atatürk Gem. 
Uk’e gelmiş ve gemisinde ken. 
<1; el yazısıyla bildiğimiz satır 
lan 1 Şubat günü yazmıştır. 
İşletme kendi elleriyle 2 Şubat 
günü açılmış ve oradan Bur. 
sa’ya gidilmiş, Merim» Fabrf 
kası da hizmete sokulmuştur. 
Burada Mr tarih yanlışı var. 
dır sanıyorum. Yetkililer Ata
türk’ün «I yazısındaki tarihi 
açılış olarak yorumlamakta
dırlar. O günleri yaşıyanlar 
daha içûmadedlr.”

Yeni Mahiyet Memuru 
Göreve Başladı

Sema ÖZDOGRU

İlçemize yeni atanan Mahi
yet Mamuru Meviüt BlEH, gö
revine başladı.

Daha önce Eskişehir Mahi
yet Memurluğu görevinde bu
lunan Meviüt Bilici, Gemdi 

dü. Yine başlayan kavgada b 

kez bıçaklar konuştu. Kavgs 

da İbrahim Deş, Dursun E2 

kesik tarafından çeşitli yerle 

rinden yaralandı.
Olaydan sonra Bunsa Devle 

Hastahanesinde bakıma alına 

İbrahim Deş, polise Verdüı ifj 

desinde şunları söyledi :
“ — Dursun oyunda her 

hile yaptı, hem de beni yara 

/adı. Ben ona hiç bir şey yap 

madun; Kavgayı da o» başlat 
ta. Bıçakta saldırdığında ya 

tarafa kaçmadaydım ötocek.
cim.”

Kaymakamı Mehmet Güter'U 

yanında 3 aylık staj görecek

Yeni görevine başlıyan Mev 

İtit Bilici, 1984 yılında Anka, 

ra Üniversitesi Siyasal BUtm. 

ler Fakültesinden mezun oldu.

EVİNİZİN İHTİYACINI

KESKİN ZÜCCACİYE’DEN TAMAMLAYINIZ
taksit KDV11

kod. ürün peşinat tak41t sayısı top. fiyat

201 PROFÎLO 460-1-1 Çift Kapılı Buzdolabı 25.000 194)00 12 253.000
202 PROFÎLO 415 Lüks Buzdolabı 24.000 18.000 12 MO.OOO
203 PROFÎLO 604 Tam Otomatik Çamaşır Makinesi 83.000 28-500 12 375.000
204 PROFÎLO Santrifüjlü Çamaşır Makinoıl 20.000 16.500 10 185.000
205 PROFÎLO Mini Yıkama Makinesi 10.000 6.500 8 62.000
206 PROFÎLO 8OL Elektrikli Termosifon 12.500 8-500 8 80.500
207 PROFÎLO STARLUX Eloktrllkl Süpürge 8.000 6.500 8 60.000
308 PROFÎLO KRtSTAL "Hmeri'U türbo fınn 31.000 14-500 10 166.000
209 MOULLNEX MULTÎ CHEF Mutfak robota 13.000 9.000 8 84.000
210 MOULINEz CHOPPER 14.000 9.000 8 86.009
211 SONY Trinitron M akran uzaktan kum. renkli tv .46.000 40.000 12 526.0c.rt
212 SONY Betamax SL.P20CH gösterici video playar 30.000 «7.000 12 3.54.000
213 SONY Betamax SLO-36 uzaktan kumandalı vida» 49.000 41.500 12 547.000
314 SONY FI I. 85 stereo Hi-Fi müzik seti 30.000 «9.500 12 384.000
315 SONY OFS-SOOOL stereo radyo kaaetçalar 20.000 164)00 10 180.000
316 SONY 4 Sistem 56 okran renkli TV 81.000 27.000 12 S55.000
317 SABA 4 Sistem 56 akran uzaktan kunı. muidi tv. 34.000 28.000 12 370.00O
218 SABA PC.100 Stereo Hi-Fi müzik seti 26.000 30.000 10 326.000
219 SABA I’DJJOL Stereo radyo kasotçalar çift kasetli 10.000 16.500 10 184.000
220 SABA 20L Stereo radyo knaetçalar 14.500 lOAOO’f 8 98^00
331 SABA RSK.10L radyo kMetçalar 7.000 5.000 8 47.000

* Profilo'nuR Üstün Kaliteli ürünleriyle

♦ Kolay ödenebilir Peşinat 
ve Taksitlerle

Hüseyin Keskin
Yeni Çarşı No 60 Tlf: 2738 Gemlik
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Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantıları Başladı

Soneyi Sitesini
Belediye Yanacak

İlçe Tarım Yetkilileri Uyardı!
ZEYTİNDE
DON TEHLİKESİ
GEÇMEDİ

Belediye Meclisinin Şubat 
ayı olağan toplantılarına baş- 
İftnHı

Geçtiğimiz hafta Çarşamba 
günü Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır başkanlığında toplanan 
Belediye Meclisi, gündeminde. 

* ki konulan görüştü.
1984 yılından önce yapılan 

ancak bu tarihe kadar Yapı 
Kullanma îzm Belgelerini al
mayan yapılara af getirildi. 
Belediyeye başvuracak yapı 
sahiplerine “Yapı Kullanma 
izin Belgesi" verilecek.

EMLAK SERVİSİ 
KURULUYOR

Ehnlâk Vergisi toplanması 
yetkisinin Belediyelere veril
mesi nedeniyle Emlâk Vergisi 
Servisinde çalışacak memur 
kadrolarının açılması için ka
rar verildi. Karara göre; Be
lediye Emlâk Servisinde çalı
şacak 1 şef, 8 memur, 2 tah. 
sfldar kadrosu Bakanlıktan 
İstenecek, öte yandan. Emlâk 
Vergisi işlerinin yürütülmesi 
için, yer kiralanması da ka
rarlaştırıldı.

Kadro görüşmeleri sırasın
da Encümen Üyesi Emin Bo- 
ra’nm karara karşı çıktığı gö 
rüldü. Bora yaptığı konuşma
da şöyle konuştu :

Ben kadro «gı imajına, 
Belediye’ye yeni memurların 
alınmasına karşı değilim. An
cak, kadro konusu gündeme 
giriyor, Sayın Belediye Baş
kam Encümen Üyelerine bil
gi vermiyor, vermek gereğini 
duymuyor. Encümen mokama. 
mn bir onuru vardır. Bizi saf 
dışı bırakılarak kararlar alın, 
manialı. Ben buna karşıyım. 
30 yıllık belediyeciyim böyle 
Itarar görmedim.”

Encümen Üyesi Emin Bo_ 
ra’nın konuşmasına cevap ve. 
ren Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır ise; “— Belediye Kanu
nunda encümen üyelerinin gö 
revleri arasında memur kad

S.S. Deniz Yapı Koop. Kongresi Yapıldı
S.S. Deniz Yapı Kooperatifi 

yıllık olağan genel kurul top
lantısını yaptı. Yeni yönetici
ler belirlenirken konutların 
temellerinin Mart ayında atıl 
ması kararlaştırıldı.

Kooperatif yönetim bürosu 
miri bulunduğu Gürle îşhanın 
da yapılan, kongrede divan baş 
kanlığına avukat Ali Aksoy 
getirildi. Yönetim Kurulu Baş 

rolarının açılması konusunda 
kararlaştırılması diye birmad 
•de yok, ben bu nedenle konu
yu Encümene getirmedim”, 
dedi.

Daha sonra Belediyede açı
lacak yeni, kadrolar için ka
rarlar alındı. Buna göe : 1 Tra 
fik Şefi, 2 Trafik Memuru, 8. 
dereceden 1 Zabıta Müdürü, 1 
Zabıta Komiseri, 4 Zabıta Me 
muru kadrosu istenecek.

Belediye Fen İşleri Müdürü
nün işlerinin yoğunluğu nede
niyle, Fen İşlerine ek olarak 
İmar işleri Müdürlüğünün ku 
rulması kararlaştırıldı. Aynı 
dairede Fen İşleri Zabıtası ku 
rulması da kabul edildi. Bu

kam Sabahattin özcan tara
fından okunan çalışma rapo
runda, kooperatifin geçen yıl 
kurulduğu, arsa satmaklığı 
ve bedeli olan 15 milyon lira
nın ödendiği' belirtildi. Daha 
sonra komşu Sümeripck Yapı 
Kooperatifi ile ifraz işlemi ya 
parak bağımsız tapu alındığı, 
proje çizimi yapıldığı ve inşa
ata başlanmak üzere belediye 

nun için 2 Lise mezunu me
mur kadrosunun Bakanlıktan 
istenmesine karar verildi.

İtfaiye teşkilatında da yeni 
kadroların açılması karara 
bağlandı. İtfaiyede Müdürlük 
kadroşu oluşturuldu. 5 itfaiye 
memuru, 4 şoför kadrosunun 
açılması da karara bağlandı, 
öte yandan Belediye de Evlen 
me Müdürlüğü, Temizlik İşle
ri Müdürlüğü bölümleri de 
kurulacak. Otobüs Su işlet
mesinde Muhasijpftik Unvanı, 
Hesap İşleri Müdürlüğü ola
rak değiştirilirken, kanalizas
yon ve su arıtma tesislerinde 
çalışacak kadrolar da kabul
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den temel tezkeresi alındığı 
açıklandı.

30 ortaklı kooperatifin çoğu 
Ajsiılçelik Fabrikasında çalı. 
şan mühendis ve idari perso
nelden' oluşuyor. Olgun bir ha
vada geçen kongrede eski yö 
netim ve denetleme kurulları 
aklanarak 1986 yılı ödeme tak 
aitleri saptandı. Yönetim Ku.
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Geçtiğimiz yıl ilçemiz ve çe» 
re ilçelerde soğuklar nedeniyle 
büyük kayba uğrayan zeytin 
üreticisi Üçe Tarım Müdürlü
ğü yetkililerince yeniden uya. 
nldı. “ Don tehlikesi devam 
ediyor, dikkati; olun.”

Üçe Tanıtı Müdürlüğü yetki 
lilert yaptıkları açıklamada 
don tehlikesinin geçmediğini 
belirterek şunlar: söylediler ;

" — Geçtiğimiz yıl üretici. 
mizin başına gelen büyük a- 
fetin tekrar yaşanmaması için 
don tehlikesinin sürdüğü bu 
günlerde zeytinliklerde bada- 
Havaların biraz daha ısınması 
beklenmeli ve budamaya o ra. 
man başlanmalıdır. Zeytin ti- 
reticilerinln konu üzerinde du
yarlı olmaları önemle belirti. 
Mr. "

Öte yandan aynı ilgililer zey 
tinlikferdje gübrelemertin de 
sürdüğünü belirterek şöyle kn. 
nuştular ;

Zeytin Don Zararlarından 
Etkilenenlere Yardım

Geçtiğimiz yıl zeytin ağaç
lan dondan, etkilenen çiftçile
re çeşitli kaynaklardan yar
dımlar sürdürülüyor.

Don zaranından dolayı Zi
raat Bankasına borcu olan 
çiftçilerin borçlan ertelenirken 
kredili olarak gübre dağıtanı
na başlandı.
İlgililer, eski borçlarım dikka 
te almadan dondan zarar gö_

UÇLU GÜBRELEME

“ — ZeyOaMdeftede top
rak tahBfi yaptıran tlı ıriıft ı 
Şubat ayı içfeode uyma gübre- 
lenseyi mutlaka > ttmIitY- 

özeDDde bu ayda zeyttnüldn* 
potasyum ve fosforlu gübre
ler VerfbzKü, geç kalamam*, 
hdır. ”

Belediye ve Esnaf 
300 Yoksula
Olda Yardımı Yaptı

Sema öudoğzu

Gemlik Belediyesinin öncü
lüğünde 300 yoksul aileye gı
da yardımı yapıldı.

Belediye ve ilçe esnafından 
toplanan çeşitli yiyecek mad
deleri Belediyenin öncülüğün
de özel paketlerle yoksul 300 
ailenin evlerine gidilerek dağı
tıldı.
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16 KİŞİ HAKKINDA YASAL 
İŞLEM YAPILDI

ALGARİNALARLA
SAVAŞIM SOROVOR

Körfezde, Su Ürünleri Ta. 
sasındaki ölçülere uymayan, 
algarna yapan balıkçılarla n. 
vaşımın sürdürüldüğü açıklan 
dL

Sahil Muhafaza, Bura* Ta- 
nm ve Orman Bakanlığı Kont 
rol Şube Müdürlüğü yetkilile
ri ve Gemlik Taran Müdürlfi-

Şoför ve Otomobilcile Derneği Kongresi Yapıldı

Emir Doğru 36. Kez Başkan Seçildi
ten çiftçilere gübre kredisinin 
verilmekte olduğunu söyledi
ler.

günün birlikte sürdürdükleri 
çalışmalar ile geçtiğimiz haf_
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Gemlik Şoför ve Otomobil- 
eller Demeğinin yıllık olağan 
genel kurul toplantısında ya
pılan seçimlerde Emir Doğru 
yeniden demek başkanlığına 
getirildi.

Ticaret vc Sanayi Odam

Şoför »• Otot»obllell«r Derneği Kongresinden bir görüntü 
(Gemlik Körfez)

Salonunda yapılan genel ku
rul toplantısına Esnaf ve Sa
natkârlar Birlikleri Genel Baş 
kanı Kasım önadım, Bursa 
Esnaf Demekleri Başkam 
Memduh Ureyeri ve Bursa Es* 
naf Kefalet Kooperatifi Baş.

İtanı Ali Osman Kantar ile 
şoför ve otomobilciler katıldı. 
Kongre divan başkanlığını A_ 
11 Osman Kanatar’ın yaptığı 
genel kurul toplantısında oku
nan çalışma raporunda fren 
muayenelerinin ilçede yapıl
masının sağlandığı, kamyon 
garajının yapılması için bele
diyeye sürekli başvurulduğu, 
minibüsçü esnafın otobüsler 
karşısında yok edilmemesi i. 
çin belediye ile sürekli ilişki 
kurulduğı ancak sonuç alına
madığı ve Bursa, durak soru
nunun halledildiği belirtildi- 
Çalışmaların genel kurulca 
aklanmasından sonra yapılan 
seçimlerde dernek yönetim ku 
ruhi üyeliklerine Emir Doğru, 
Arif Koç, Turgut özgeÇ, Ali 
Sertkaya, Mümtaz Tutar s®. 
Çildi.

Yönetim Kurulu aralarında 
yaptığı toplantıda Emir Doğ- 
ru'yu yeniden dernek başkanı 
»eÇtt.

HAFTAYA BAKIJ
Kadri GÜLER

Geçtiğimiz hafta ilçemizde geniş halk il
gilendirecek önemli olaylara tanık olduk.

Belediye Meclisi toplantısında, yeni Belediye Sarayı 
yapımı karara bağlandı. Öğrendiğimize göre 1S5 mil
yon liralık bir ödenek Belediye Sarayı yapımı için ay
rılmış durumda. Başkan Çakır. “Kısmet olnna be yaz 
Belediyenin temellerini atacağız" diyor. Tabii bu. komi 
da en büyük sıkıntıyı çekenlerin başında BaşkK: ve 
murlar geliyor.
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TAŞI GEDİĞİNE

BU BİR REKOR

Şoför ve Otomobilciler 
Derneği Başkanı Emir Doğru 
İlk kez 1950 yılında başkan 
seçilmişti. Doğru, 36 yıldır 
başkanlığı bir rekor olarak 
sürdürüyor.

LİDERLER KULÜBÜ^

Sn. Sunalı Faşa, sağda Tel-ı Ud»r yerine “Ilıttıfr» KtdBhB" 
ötumg

Ne dahiyane görüş doğrusu.
“HOROZ” ölmüş, gözü çöplükte kalmış.
Sevgili Paş&'mızm umudu tek buna kalmış.
Laf üretip boy gösterdiler..
Bırakırlarsa bu işi size eğer.
Siyaset sahnesi olacak sejTe değer-

İnan TAMER
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HAFTAYA BAKI}

Çarşamba günkü toplantıda belediye meclis üyeleri
nin dışında dinleyiciler bir grup halinde toplantıyı İzle
meğe gelince sorun bir kez daha kendiliğinden ortaya 
çıktı, izleyicilere yer bulmak olanaksızdı. Başkanlık 
odasının kapısında bekleşen kalabalık, ne konuşulduğu
nu anlayamadan bekleştl durdu. Gemllk'e yakışır bir 
belediye sarayı hepimizin ortak isteği.

HARİKA FORMÜL

Belediye Başkanlığına başvuruda bulunan bazı hem. 
şehrilerimiz yeni imar planında arazilerinin büyük bir 
bölümlerinin yeşil saha ve yollara ayrıldığım belirterek 
“Mağduriyetlerinin Gideri!mesl”ni istediler. Aralarında 
tanınmış kişilerin bulunduğu bu hemşehrilerimize 
“Harika FormüT’ü imar komisyonu bulmuş' Nasıl mı? 
Gayet Basit. Hayrettin Akcan’a ait benzin istasyonu
nun üst kısmında İstanbul’da oturan bir “Yahudi” va
tandaşın 25 dönümlük arazisine yeşil saha, yol, okul 
veya bunun gibi alanlar kaydırılarak. imar Komisyo
nunu bu buluşlarından (!) dolayı yürekten kutlarız.

ESNAF ve SANATKAR SEVİNÇLİ

Çarşamba günkü toplantıda Sanayi Sitesi yapımı 
için iki yıldır uzun uğraşlar veren Kooperatif yönetici
leri ve bazı sanatkarlar, kendi konularıyla ilgili gün
dem maddesinin gelmesini bekliyordu. Bu kez Koopera
tifin Yalova Yolu üzerinde yapmayı tasarladığı site yo 
rinln değiştirilerek, işin öncülüğünü Belediyenin alma
sı istemiydi.

imar Komisyon’"idan geçen istek, konusunda Koope. 
ratif Başkanı Süreyya Bayrak meclise bilgi verdi. Ya
pılacak şuydu : Belediye sanayi sitesi yapımında Tica
ret ye Sanayi Bakanlığına öncülüğü kabul ederi bir 
protokol imzalıyacak. Sitenin yapılacağı alan kamulaş. 
tınlacak, bu arada kooperatif site ile ilgili plân ve pro 
jelerini yapacak kredisini çıkaracak. Araziyi kamulaş
tıran. belediye Sanayi Sitesinin yapımında böylece öncü 
olacak ve kâr almadan bedeliyle yeri kooperatife de
vir edecek.

Süreyya Bayrak ve Encümen üyesi Burhan Yılmaz’ 
m açıklamaları sonrasında meclis istemi kabul etti. 
Bundan sonra “Haydi Hayırlısı” demek kalıyor.

EMİN BORA MI BAŞKAN MI HAKLI î

Bugün yazımızın genelini Belediye Meclis toplantısı
na ayırdık. Bazı okurlarım, “ibl'bK” diyor gibi geli
yor bana. Yalnız bir konuya daha değinmeden gecemi 
yeceğim. Kusura bakmayın.

Belediye Meclisi toplantısı ile ilgili haberi, yazımdan 
önce okuyan okurlarım göreceklerki iki Anap’lı üye. 
nin biraz sert, biraz sitemkâr bir konuşması vardı. Be 
lediye’ye açılacak yeni kadrolar konusunda kendilerine 
bilgi verilmemesi nedeniyle Encümen Üyesi Emin Bo_ 
ra, Belediye Başkanı Hakkı Çakır1 a kızıyor, hatta si
tem edecek "30 yıllık belediyeciyim böyle karar gör. 
meffim” diyordu.

Bora’nm bu siteminin altında bir şey mi vardı ? Bt_ 
İçmiyoruz. Ama, Emin Beyi bu karar flok kızdırmıştı- 
ki “Encümen OnunT’nu korumak için Başkamın 
bile "Muhallifler” önünde eleştirmeden çekinmiyordu.

EMİR DOĞRU’YU KUTLAMAK

Cumartesi günü Gemlik Şoför ve Otomobilciler Der. 
neği kongresinden sonra Sayın Emir Doğru 36. kez 
dernek başkanlığına yeniden seçildi.

Emin Ağabeyi yürekten kutlamak gerekiyor. Bu ko
lay kırılacak bir rekor değil. 36 yıllık ömrü olmayan 
nice devlet var, nice hükümetler var. Sevilmenin böy. 
leşi herkesin başına.

-= şiir köşesi
Dr. Abdullah ÖZTEMlZ (Hacıtahiroğlu) : Günümüz şa

irlerinden. Doğumu 1929 Malatya. İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ni bitirdi. İç Hastalıkları Uzmanı oldu. İstanbul’da 
SSK’da çalıştı. Halen Gemlik’te serbest hek'm’ik yapmakta
dır. Milliyetçi ve gelenekçi bir görüşe bağlı kalarak, aruz öl
çüsüyle yazılmış şiirleri büyük ilgi gördü. Aruz ve hece ölçü
leriyle yazdığı ilk şiirleri Yedi Gün dergisinde çıktı. Şiirle
rinin bir kısmını “Sessiz Gürültü” isimli kitapta topladı. 
(1962) antoloji çıkardı Dini ve Ahlaki şiirler (1963), Naat-

ŞARKI
COŞMAK BU DERİN SEVGİME BİR KÖKLÜ SOY OLSUN 
BÎR LÂLE YANAK, ONCA DUDAK, SERVİ BOY OLSUN 
HER BİR SÖZÜM AH OLSUN, AMAN OLSUN, OY OLSUN 
BİR LÂLE YANAK, ONCA DUDAK SERVİ BOY OLSUN

BÎR KEZ SALINIP GEÇSE SÜLÜNLER UTANIR HEP 
BİR GÖLGESİ DÜŞSÜN YERE, KİM GÖRSE UTANIR HEP 
GÖNLÜM ONU EN SARHOŞ EDEN ÎÇKÎ SANIR HEP 
BÎR LÂLE YANAK, KONCA DUDAK, SERVİ BOY OLSUN

SEVGİM YOL ALIR DURMADAN ENGİN DENİZİNDE 
YILDIZ, GÜNEŞ, AY HEPSİ YÜRÜR PARLAK İZİNDE 
HER TÜRLÜSÜ DERDİN UNUTULMAZ MI DİZİNDE 
BİR LÂLE YANAK, KONCA DUDAK, SERVİ BOY OLSUN

Dr. Abdullah ÖZTEMİZ
(Hecıtab»i’’cğlu)

lar, (Hazreti Peygambere yazılmış şiirler, 1966) Bayılmış 
son eseri Mevlana’nın Mesnevi'sinden 2112 beytin Mesne. 
vi'mn kendi vezniyle manzum tercEmesî”dir. (1872) 
yayınlanmaya hazır “Divan Şiiri Beyit Antolojim” ve “Türic 
Şiirinde Meçhul Şaheserler Antolojisi” yanında evvelee bir 
günlük gazetede “Isırgan Çiçekleri” adıyla çkan üçrin dola
yında hiciv şi'ri de vardır. Yakın dönemde iki y’-’ Haşan 
Soysal tarafından şarkı olarak besteüenmiştîr. Dr. Oztemizin 
iki değişik “şarkT’smı sunuyoruz.

ŞARKI
SEVDASI BU GÖNLÜMDE HAZÎNEM DÎYE SAKLI 
BÎN GONCADAN ÜSTÜN BANA BÎR GONCA DUDAKLI 
ÖZLEM YARATAN GÖZLERİ DURMAZ ÇELER AKLI 
EtN GONCADAN ÜSTÜN BANA BÎR GONCA DUDAKLI

BİR BAKTI MI SÜZGÜN GÖZÜ YILLARCA UYUNMAZ 
BÎR TEK YARA AÇSIN YEDÎ MERHEMLE DE UNMAZ 
BÎR ÖZGE ÇİÇEKTİR Kî ARAMAKLA BULUNMAZ 
BÎN GONCADAN ÜSTÜN BANA BİR GONCA DUDAKLI

HER BAĞDA YETİŞMEZ BU SAÇIN BENZERÎ SÜNBÜL 
HER BAHÇEDE AÇMAZ BU YÜZÜN BENZERÎ BÎR GÜL 
ancak onu gördükçe şakir daldaki bülbül 
BİN GONCADAN ÜSTÜN BANA BÎR GONCA DUDAKLI

vS9 flKHİRSİ ismS oKSS H&BJl uk&ü I

Fotokopide Olay
TOSHIBA İLE 

JAPON MÜCtZESÎ

Her Cins Kağıda % 71 
Küçültme, % 122 Büyütme
li Net Çekim.

Demde 20 TL ya

Gazhane 6d. No. 26
Gazeteler Baş Bayii (Aygaz Bitlşlfll)

Bacanak Restaurant

Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde

2485 Dava Sonuçlandırıldı
Sema ÖZDOĞRU

I

Yeni Düzenleme İl© Gemllk’illerln 
Hizmetinde Olmaktan Kıvanç 

Duyar.
Rıfat Usta’nın Sıcak ve Soğuk Mezeleri 
itinalı Servis - Taze Balık - Şiş - Pirzola 

Büftek Çeşitleriyle Hizmetinizdeyiz

Tlf : 3512
Hüseyin Kaptan - Cemalattin Ergen
İskele Meydanı — Gemlik

■■■■■■■■■■■i

AKDOĞANLAR TİCARET
MOTİF

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ

HÜSEYİN AKDOĞANLAR

Duvar Kağıdı
Formplast

Poster
Parke

Cem Cila
Halıfleks

Marley
Yağlı Boya

Plastik
Badana

Tlf : 2132
Merkez : İstiklâl Cd. Gürle İş Hem Pasaj İşi Gemlik
Şube : Pazar Cad. No. S Gemlik

mısmmııniHm

Geçtiğimiz yıl içinde Gem
lik Asliye Hukuk, Sulh Hukuk 
Asliye Ceza ve Sulh Cza Mah_ 
meleri ile icra Tetkik Mahke
mesinde 2485 dava sonuçlan. 
dirildi.

Gazetemizin mahkemelerde 
yaptığı araştırmaya göre :

Sulh Hukuk Mahkemesinde 
1985 yılında 643 dava açılmış, 
984 yılından aynı yıla 81 da
va ertelenmiş. .1985 yılında ise 
toplam 724 davanın 481i ka
rara bağlanarak 986 yılına 
243 dava aktarılmıştır.

Asliye Hukuk Mahkemesin
de 984 yılından 426 dosya 985 
yılına devir edildi. 1985 yılın
da 526 dava aÇdmış.aym yıl 
bu davaların 578 i sonuçlan
dırılmıştır. 1986 yılına 374 dos 
ya aktarılmıştır.

Asliye Ceza Mahkemesine 
984 yılından 85’e 239 dava dos 
yası gelirken, 985 yılında 258 
yeni dava açılmış bunların 
206 tanesi karara bağlanmış 
tır. 1986 yılma İse 289 dosya 
aktarılmıştır.

öte yandan Sulh Ceza Mah 
kemesinde 984 yılından 244 da 
va gelirken 1985 yılında 882 
yeni açılıyor. Aynı yıl 762 dos
ya karara bağlanarak 986'ya 
364 dosya devir oluyor.

icra etkik Hakimliğinde İse 
53 dava sonuçlandunh^ken. 
986’ya 24 dosya aktarıldı. Sulh 
Hukuk Mahkemesine gelen 
değişik 164 davadan 157 sİ so
nuçlandırıldı. Asliye Hukuk 
Mahkemeline gelen değişik 
238 davanın ise tümü kazara 
bağlandı.

i
I

I 
I

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK. 
DOĞRAMALIK KERESTE ve 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

Uyaun Fiat - Gününde Teslim 
Uğramanız Menfaatin İzedir.

İsmet Dağ ve Oğulları
Orhangazi Caddaal Ne. 30 GEMLİK
Tlf ı iş : 120S — Ev : 1254 - 2835

i
| Gazeteniz Gemlik Körfezi
f Okuyunuz, Okutunuz, Abone Olunuz.

I
I
i
I
I
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İNSAN VE...

tnı.uun dinamiği, kendisinde olagelmiştir. İn. 
san. kafasında özümsediğ; düşüncelerini, tonlu
ma yansıtmakla yükümlüdür. Bu düşünceler ışı
ğı altında toplumdaki bilinç yükselerek, insan 
özgürlüğünün bilincine varacaktır. Bu bilince 
varma insanda değişiklikler yapacak; çevreyi 
tanımada güçlük çekmeyecektir. Bireylerin ara
larındaki dargınlıklar giderek gerileyecek, ■ insan 
olma bilincini özümsemekte de durmayacaktır 
Çünkü, önce insan vardı.

Bu ilkel insan olmasaydı, acaba uygarlık geliş, 
mes'ni çabuklaştırabilir miydi? însandan dcğan 
düşünceler, yine insana yöneliktir. Bu yönelim in 
sanın doğasında değişimlere neden olurken; çev 
resine bakmayı, insanları yakından tanımayı da 
getirecektir. Birlikte’ik, giderek güçlenerek top
lum dinamiğini oluşturacaktır, insanisi insanla 
i* ikisi dığal gelişmeyi tuzlandırırken, bu hız ile 
ri boyutlarda gelişecek; bilinçte güç odaklan p. 
hışturaçaktır.

işte bu güç odaklan, giderek toplumun, çeki
ciliğini yapacak uyuyanları uyandıracaktır, öte 
yandan, siyaset sahnesindeki hokkabazlar da ’:e.ı 
dilerine gelecek, insanımızın dertlerine daha da 
eğileceklerdir. Siyaset sahnesinin boşluğu baza ki 
şileri bu boşluğu doldurmamağa; siyaset sahne
sinde cambazlardan daha önde giderek; gerçek 
demokrasinin gerçek bekçileri olduklarım duyu

mak zorundadırlar. Bu zorunlu ğu duymayanlar, 
kene gibi onun bunun sırtından geçinmeyi de bir 
marifet saymakta da bayrağı önde götürürler, j

Ekonominin küçülmesi, yine çalı dibinde bek
leyenlere yarayacak, ortadirek avucunu yalaya, 
caktır. Bunu, öncelikle yönetimde olanların gör
meleri gerekirken; O’nlarca küçük olan bu gö
rünmezlerin üstüne gitmemeleri nasıl açıklanır? 
Bu, görevde savsaklamadır. Yalan söylemeyi de 
huy edinenler, nasılsa yerlerini bulmuşlar. Top
luma da bakar olmuşlardır. Hükümet, gerçekle
ri gözlerden kaçırmayı huy edinirse, hükümet eti 
men n bir anlamı kalmaz, işte bu curcuna için- 

I de hükümet edenler, halka gerçekleri söyleyebi
lirler mi?

Hükümetler gelir gider. Seçmen kesimi her za 
man yerindedir. Bu seçmen kesiminin gerçekleri 
görmesi zamana bağlıdır. Sayın Başbakan, iki 
de bir televizyonda birşeyler söyler. Bu söyledik
lerinde ne denli içtendir? Bunu iyi saptamak ge
rek. Ulusun kaderine hükmedenler, elbet bir gün 

| gideceklerdir. Azınlıklara aldanılmasın. O azın. I 
tıklar ki hükümetler devirmiş, yönetimlere kafa] 
tutabilmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti, devrim-1 
lerin Atatürk tutkusunvr gözle görülür elle tu-1 
tulur bir simgesidir.'Bu s*mgeyi ortadan kaldır i 
mağa kimsenin gücü yetmeyecektir.

Gayri menkulün Açık Artırma İlânı 
Gemlik ter a Memurluğundan

Eaas : 979 /143 T.

Satılmasna karar verilen gayrimenkulün cina’. kıymeti, aderfi. evsafı :

Gemlik Tapu Sicilinin 23.12. 1977 tarih ve cilt : İt». eahKe : « *e «i no: 8 de kayıtlı 
r.çmbk Engürücük Köyü halen Kurtul Köyü mevkiinde kain 650 metrekare mikdart ve bülriaş- 
tarafından 200.000. lira kıymet takdir edilen ve kayden mlifrez tarta olarak yazıl: ısede halet 
•zeytinlik olarak kullanılan gayrimenkul açık artırma suretiyle satışa çuranımışur.

SATIŞ ŞARTLARI :

1_ Satış 14. 3. 1986 Cuma günü saat 16.00 danl6.20 ye kadar Gemlik icra Dairesinde açüc 
artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı ala
caklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarım geçmek şartiyle ihale oturtur Böyle 
bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 24. 3-1966 tarihinde 
Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde ikin d açık artırmaya ç-karüacaktır. Bu artrmadt 
da rüçhanh alacaklıların alacağım ve satış masraflarım geçmek şartiyle en çok artırana ihale 
olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10'u nisbetinde pey akçesi ve. 
ya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri Iflnmrtır. Satış peşin para 
iledir, ahcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Delikliye resmi ihale pulu. ta. 
pu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililer in (4- ) bu gayrimenkul üzerindeki haklımın hu
susiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım day anağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize 
bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç 
bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verileri mühlet içinde ödenmezse icra ve iflâs Kammumm 133. 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri 
mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

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

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatam kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 979/143 T. say ıh dosya numarasiyle memurluğumuza başvurma 
lan ilân olunur.

(Ic. tf. K. 126) icra Memuru
(-f-) İlgililer tabirine İrtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yönetmelik örnek No. 27

Nöbetçi Eczaneler
11 ŞUBAT 1986 SEVİNÇ SAKAL ECZANESİ
12 ŞUBAT 1986
13 ŞUBAT 1986
14 ŞUBAT 1986
15 ŞUBAT 1986
16 ŞUBAT 1986
17 ŞUBAT 1986

ÇAĞLAR ECZANESİ S
ZEYNEP NAMIK ECZANESİ J
GEMÎÇ ECZANESİ |
ERÇEK ECZANESİ |
ÇAĞLAR ECZANESİ J
AKDENİZ ECZANESİ ğ

Gemi Seferleri
EKSPRES ARABALI GEMİ SErTHRİ-EÎU

YALOVA’DAN ÎBTANBUTLA 
06.2b 
13.09 
17.00

SİRKECİ YALOVA
99.30 
14J>Ö 
ULU

YALOVA _ KARTAL
Saat başlarında Kartal'da» 

Buçukla saat başlarında İse 
Yalova’dan Kartal’a arabalı 
gemi karşıhkh olarak 22 »eter 
yapmaktadır.

Otobüs Seferleri
AYDIN TURİZM
GEMLİK . İSTANBUL

Kalkış Varış

«UN UUN
İSTANBUL . GEBELİK

Kalkış Varış
15.09 19.00

Kaliteli Mutman
Limon 70° ve 80° 

ZEYTİN ÇİÇEĞİ 
KADIN TENİ, ZAMBAK ve ALTIN DAMI A 

KOLONYALARI

İMALAT FÎATINA SATIŞLARI DEVAM EDİYOR

BAKKALLARA
PARFÜMERİ MAĞAZALARINA
MARKETLERE 
BERBERLERE DUYURULUR

İrtibat : Zeynep Namık Eczanesi Tlf : 1307

GEMLİK KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASÎ GAZETE

RESMİ İLANLAR TEK SÜTUN CM. 300 TL.
ÎCRA ve MAHKEME İLANLARI CM. 100 TL
KAYIP İLANLARI 1000 TL
KOOP. KONGRE İLANLARI 7500 TL
DERNEK KONGRE İLANLARI 5000 TL
TEŞEKKÜR ve DOftUM ItANIARI CM. 250 TL.

| DUYURU İ
S S.s. GEMLİK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ V
g YAPI KOOPERATİFİ BŞK TIĞINDAN g

■ KOOPERATİFLERDE YASANIN " AÇIK KAPI " ÎL | 
g KEŞİ UYARINCA ORTAKLIĞA GİRİŞ ve ÇIKIŞ SER g 

SBHSTİK. KOOPERATİFİMİZE ORTAK RABIT. ETME V
MEK GİBİ BİR DURUM YOKTUR. ORTAKLARIMIZ AY g 

M NI ZAMANDA GEMLİK ESNAF ve SANATKARLAR B 
A DERNEĞİNE VEYA TİCARET Ve SANAYİ ODASI ÜYE || 
ST.ERtDtRl.wn V

İLÇEDE BU GERÇEGB AYKIRI OLARAK ÇIKARTI g 
JLAN SÖYLENTİLER YALANDIR. V

GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE KAMUOYUNA DUYU g

IRULUR, V
KOOP. BŞK. g

■ SÜREYYA BAYRAK

& ıuıiEiiRimmn km itt~it

MÜREKLÎ ÖZEL İLANLAR PAZARLIKLA ALINIR

ABONE
8 AYLIK 1000 TL.
YILLIK 2000 TL-

Gazeteye verilen y&zıİAr yayınlansın veya yayınlan
masın geri verilmez.

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına uyar.

KAYIP

T. Emlak Kredi Bankası 7822 notu Hediye 
Çekimi kaybettim.

Hükümsüzdür, j
NUrscn Güner

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

i KÖMÜR |
Marmara Bölgesinde Üretilen 

Yüksek Kalorili Kalorifer - Sanayi ve 
Soba Kömürlerinin 

Toptan ve Perakende Satışlarına 
Başladığımızı 

g Gemlik Halkına Müjdeleriz* §

5 Marmara Madencilik
g Büro : latiklfil Cd. Gsrle Han Kat 2 Ne. 51
8 Depo : Orhangazi Cd. Maroan Sk. Gemlik §

oocooocx>ooooeooocoooooooo90ooocx>eoooooaooooo 
8 8
| AKYILDİZ TİCARET |
8 Her Çeşit Kullanılmış Eşya

Alım Ye Satımı
Renkli ve siyah beyaz televizyon. 

9 buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik 9 
ğ süpürgesi, mutfak ocaklan, yatak odası S 
B ve misafir odası takımları, büro malze- B 
g meleri alınır ve satılır.

8 Mehmet Akyıldız 8
I Pzaar Cad. 27 Tlf : 2864 — Gemlik 

oooooooooo<xxx>oocc©ooooooooc>ooaooooeoooooooo

* ♦

♦ ENSİN KIRTASİYE ve ♦
♦ KİTAPEVİ ♦
♦ • -r.. .* Türk ve Dünya Klasikleri
y * Roman • Şiir • Ant Kitaptan J 

* Zengin Kırtasiye Çeşitleri
* Aradığınız Yeril ve Yabancı *

Eserleri Bulabileceğiniz Tek Yer
* SİNAN KAHRAMAN ♦

Pazer Caddesi No, 5 — Gemlik *
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KÖRFEZ
SAYFA <

EVİNİZİN İHTİYACINI

KESKİN ZÜCCACİYE’DEN TAMAMLAYINIZ

kod. ürün peşinat taJOttt
taksit 

sayısı
KDVU 

top. fiyat
201 PHOFÎLO 460+1 Çtft Kapik Buzdolabı
302 PROFtLO 415 Lük» Buzdolabı

25.000
24.000

19-000
18.000

3 3 2484)00
240.00i) * Profilu'nun Üstün Kaliteli Ürünleriyle

203 PKOTÎLO 604 Tam Otomatik Çamaşır Makinesi 38.000 28A00 12 375.060
204 PROFtLO Santrifüjle Çamaşır Makinesi 20.009 16.500 10 180.000
205 PROFtLO Mini Yıkama Makinesi
206 PROFtLO 80 L Elektrikli Termosifon

10.000
12.500

6.500
8-500

8
8

62^00
80.56* * Kolay ödenebilir Peşinat

207 PROFtLO 8TARLUX Elektrilki Süpürge 8.000 0.500 8 60.000
ve Taksitlerle208 PROFtLO KRİSTAL •‘Ttmer”U türbo fırın 21.000 14.500 10 186.0*0

300 MOULINEX MULTÎ CHEF Mutfak robotu 12.000 0.000 8 M.000
210 MOULENEx CHOPPER 14.000 9.000 8 86.C0:)
311 SONY Trbütron M ekran uzaktan kum. renkli tv. 46.000 40.000 13 526.00*
213 SONY Betamaz SL-P20CH gösterici video player 30.000 27.000 13 3MjM0
213 SONY Betamax 8LC-80 uzaktan kumandalı vldea 49.000 41.500 12 547.0*0
214 SONY FEL.85 stereo HI-FI müzik seti 30.000 29.500 12 384.000
315 SONY CF8-3000L stereo radyo kasetçafar 20.000 16-000 10 180.000

Hüseyin Keskin310 SONY 4 Sistem M ekran renkli TV 31.000 27.000 12 355.0*9
317 SABA 4 Sistem 06 ekran uzaktan kum' renkli tv. 34.000 28.000 13 370.060
318 SABA PO.100 Stereo HI-FI müzik seti 26.000 20.000 10 226.060 Yeni Çarşı Ne 60 Tlf: 2738 Gemlik310 SABA PDJ50L Stereo radyo kasetçalar çift kasetti 19.000 16.500 10 184.000
230 SABA 20L Stereo radyo kaaetçıaJar 14.500 10-500’1 8 08,-500
231 SABA BSK-10L radyo knsetçalar 7.000 5.000 8 47.000

HABERLERİN DEVAMI HABERLERİN DEVAMI HABERLERİN DEVAMI HABERLERİN DEVAMI HABERLERİN DEVAMI

Sanayi Sitesini Belediye Yapacak
edilerek Bakanlıktan kadro 
açanı için izin istenmesi kara, 
ra bağlandı.

ÎMAR KOMİSYONU 
RAPORU

Belediye Meclisi toplantısı 
mn gündeminin son maddesi
ni İmar Komisyonu çalışma
ları oluşturuyor. İmar Ko. 
misyonu, imar plânı revizyo
nuna esas teşkil etmek üzere 
yaptığı çalışmalarda. Manas, 
tır Mevkiinde, ana yolun üst 
kısımlarında, şehir İmar plâ
nında 2 kat yapılaşmaya izin 
verilen alanların 4 kata çıka, 
nlması gerektiği belirtildi. 
Komisyon Başkanı Necdet Bu 
luk, yaptığı konuşmada şun
ları söyledi :

“— Bu alanda meydana ge
len yapılaşmada çarpıklık gö
ren komisyonumuz, imar yö
netmelik ve yasasını göz önü
ne alarak, Kunda yolu cepheli 
konutlara verilen 5 kat imar 
müsaadesinin arka taraflarda 
2 kata düşmesini hakkaniyet 
ilkelerine bağdaştıramadı ve 
bu alandaki yapılaşmaya da 
4 kat izin verilmesini karar
laştırdı”.

Meclis komisyon raporunu 
aynen kabul ederken, Belediye 
Başkanlığına dilekçe ile «baş
vuran İbrahim Akıt, Mehmet 
Turgut, Hayretin Çavdar ve 
«bazı vatandaşlar; yeni planda 
arazilerinin büyük bir bölü
münün çeşitli nedenlerle kul. 
İsıtılmayacak kadar küçültüL 
düğü nedeniyle mağdur olduk
larını, durumun düzeltilmesi, 
ni istediler. Dilekçeyi değer, 
lendiren İmar komisyonu, ye
ni bir öneri İle meclise geldi. 
Öneriye göre : Manastır ben
zin İstasyonu üzerindeki bir 
Yahudi vatandaşın 25 dönüm
lük arazilinin belediyece kul.

lanıimak üzere kamulaştırıl
ması veya revizyon' planda 
bu alana yeşil saha, sosyal te
sisler konması, dilekçe sahip, 
lerinln ve bazı başka Gemlik’- 
İllerin mağduriyetinin önlen
mesi teklifi meclisçe kabul e- 
dldi.

Daha sonra Küçük Sanayi 
Sitesi Yapı Kooperatifinin 
başvurusu. ele alındı. Koope
ratifin belediyeden yttrütücü- 
lük yapma istemi ve yeni bir 
sanayi sitesi alanının.' plana 
konması istemi kabul edildi.

Meclisin yarın yeniden top
lanması kararlaştırıldı.

Belediye ve Esnaf 
300 Yoksula
Gıda Yardımı 
Yaptı

Belediye Başkam Hakkı Ça 
kır, gazetemize yaptığı açık
lamada şunları söyledi :

“.Esnafımızın da yardımla, 
nyfa, şeker, makarna, çiçek 
yağı, patates, bulgur, nebati 
yağdan oluşan yardım paketi
miz mahalle muhtarla rmm 
yardımlarıyla daha önceden 
tesbit ettiğimiz yoksul ailele
rin evlerine kadar götürülerek 
dağıtılmıştır. Bu tür yardimla 
n sürdüreceğiz. Daha önce de 
yoksul halka odun dağıtmış, 
tık.”

j TUNÇ VİDEO |
8 Zengin Çeşitleriyle ■S Hizmetinize Açıldı

IÜ SBallkpazarı Mah. 

Rıfat Minare Pasajı No. 9 GemlikI I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Erken Kuzu Kesimini 
Önlemek İçin 6 Milyon 
Kredi Verildi

Erken kuzu kesimini önle, 
me projesi İçinde Gemlik’li ko 
yun besleyicilerine yeni kredi 
olanakları sağlandı.

T.C. Ziraat Bankası kredi
lerinden ilçemizdeki kuzu bes 
leyicilerine 6 milyon lira kre 
dİ verildiği öğrenildi.

Aİgarnacılarla 

Savaşım Sürüyor 
ta Kapaklı Köyünde 16 balık
çı Su Ürünleri Yasasında be
lirtilen esaslara uymadıkları 
için haklarında yasal işlem ya 
pildi.

tlg(lTlIer, kontrollerin önü
müzdeki günlerde daha sıkı 
bir şekilde sürdürüleceğini söy 
ledller.

S.S. Deniz Yapı 

Koop. Kongresi 
ruluna ihale yapma ve Toplu 
Konut Fonuna başvurma yet
kileri verildi. Daha sonra ya
pılan seçimlerde Eser Nay- 
manlar, Rıdvan Güney, Rıza 
Kaya, Nazım Kandemir ve 
Sinan Egemen yönetim kuru
luna seçildiler.

“Geleneksel Pilav Günü”

«Sultan Kalitede Fiatta
MOBİLYA MEFRUŞAT 

RUŞEN BONO;
GEMLİK’Lİ MÜŞTERİLERİMİZ GELİN

Bize Güvenin
MOBİLYANIZI SEÇİN

Taksitle

EVİNİZE TESLİM EDELİM
YOLUNUZ ÜZERİNDEYİZ

Kristal Avize Çeşitleri Satışlarına

ANKARA YOLU 

KÖPRÜBAŞI

OTO GAR

IBM İR YOLU

Başladık

Sunğipek Fabrikasının 48. net Kuruluş Yıldönümünde 
geleneksel pilav kazanları yeniden kaynatıldı.

Eknekti Sosyal Hizmetler Şefi Yusuf Gürhan ve yeni 
Sosyal Hizmetler Şefi Babür Bala ve mutfak personeli 
gazetemiz objektifi karsısında.

Bu bir hatıradır.

DUYURU

s s

SULTAN MOBİLYA

MIRKIZ ı
ŞUBE t

İVAZPASA (ARIIS1 NO 23 TLF 115731 BURSA 
ULUBATLI MASAN BULVARI YILMAZLAR

Gazetemizde aboneleri bitmiş sayın 
abonelerimizin abonelerini yenilemeleri

AF. NO. 53 TLF t 42273 < BARAJ ALTI) BURSA önemle duyurulur.
G. Körfez
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Belediye Meclis Toplantıları Devam Ediyor

Sanayi Sitesine
200 Dönüm Yer Ayrıldı

KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA EDEN BULUK "KOMİSYON HÜR. İRADESİNİ KULLANAMIYOR"
£ BAŞKAN ÇAKIR, “HATAYA DÜŞÜP YANLIŞLIK YAPMAYIN DİYE UYARDIM”

İMAR KOMİSYON ÜYELİKLERİNE SADİ ERTÜR VE BURHANETTÎN YILMAZ SEÇİLDİ

"Güçlü Devlet Bankası"

Küçük
Kumla’da 1 Ev
Eşyalarıyla
Yandı

Küçük Kumla da baca yan
gını bîr evin yanmasma ve 
Karabaşları korkulu dakfltfc- 
lar yaşamasına neden oldu

Haşan ve Erol Partalda alt 
iki katlı ahşap ev, geçtiğimiz 
hafta sah günü gece* er sa
hiplerinin komşularında oldu.

Belediye Merisinin Şubat 
ayı toplantıları devam ediyor. 
Geçtiğimiz hafta yapılan top
lantıda imar Komisyonu Baş. 
kam' Necdet Buluk ve korniş, 
yon üyesi Sadullah Sözer gö
revlerinden istifa ettiler.

Geçtiğimiz hafta Perşembe 
günü Belediye Başkam Hakkı 
Çakırın Başkanlığında topla
nan Belediye Meclisi günde
mindeki maddeleri görüştü. 
Toplantıda bir önceki Meclis 
tutanağının okunarak kabul 
edilmesinden sonra SHP’liüye 
ler tarafından 1 ve 2 nolu cad 
delerde yapımı devam eden 
Bordür Ve Tratuvariarm nok
san malzeme He yapıldığı iddi 
& edilerek, Meclis tarafından 
kurularak bir komisyonca ko 
nnrnm incelenmesi istendi. Ya 
pilaai fart, şm al ardan sonra 
oya sunulan önerge, 8 olumlu, 
8 olumsuz oy aldı. Belediye 
Başkam Hakkı Çakır’m “So- 
roşturma Açılmamak” yönün, 
de oy kullanması nedeniyle; 
eşitlik halinde Başkanın, bu. 
Umduğu tarafın oyunun geçer 
lj kabul edilmesi He önerge 
red edildi.

Belediye Meclisinde daha 
acura Fen İşleri Dairesinde 
jŞİerln yoğunluğundan, söz edi 
lerek sözleşmeli personel alın 
ması ve İmar İşlerinin ayni 
ması konusu görüşüldü.

İMAR KOMİSYONU 
BAŞKANI İSTİFA EDİYOR

imar Planı revizyonu He fl- 
glll olarak Komisyonun çalış
maları hakkında söz alan Nec

Eskl Belediye Başkanı’nın Yaptırdığı 
Çeşmeye Su Verildi

Akıt Çeşmesi Aktı
1980 yılı öncesi ilçemizde 

7 yıl belediye başkanlığı göre 
vin$ yürüten Ve Nacaklı suyu, 
mm İlçemize katılmasını sağ
layan İbrahim Akıt tarafın
dan yaptırılan "Hayrat” çeş. 
meşinin suyu akıtıldı.

Baki Belediye Başkanı ibra 
hfm Akıt, geçtiğimiz yıl Bele, 
diye'ye başvurarak adını ta
şıyacak bir “Hayrat” çeşmesi 
yaptırmak istediğini bildirmiş 
ve üşenin merkezi bjr yerinde 

det Buluk, "Esnaf ve Sanat», 
kar arkadaşların isteklerin. 
den daha çoğunu vermeğe ha
rarız. Ancak İmar komisyonu 
hazır olduğu halde Fen işle
rinden yetkililerin gelmemesi 
nedeniyle geçtiğimiz günlerde 
toplantı yapamadık. Sanayi 
Sitesi konusunda konuyu ele 
alan Komisyonumuz, arazî 
üzerinde yaptığı incelemeden 
sonra gördüm ki, komisyo

İstifa Eden Buluk Açıklama Yaptı

“Küçük Sanayi Sitesine Karşı Değilim”
Belediye Meclisi imar Ko

misyonu Başkanlığı görevin
den istifa eden SHP li üye 
Necdet Buluk gazetemize yap
tığı açıklamada istifa nedeni. 
Din yanlış anlaşılmaması için 
açıklama yaptı.

Halkın Beğenisini Toplayan Öncü Kuruluş

Öğretmenler Tüketim Koop.
102 Milyon Ciro

S.S. Gemlik öğretmenleri 
Tüketim Kooperatifinin yıllık 
genel kurul toplantısına sunu 
'an raporda 1985 yılındaki ci
ronun 102 milyon lira olduğu 
açıklandı.

1975 yılında ilçede bir grup 
öğretmen tarafmdan kurulan

yer gösterilmesi İstemişti. Be 
lediye Meclisinin aldığı karar
la ilçe Parkının PTT ye ba
kan kısmına yapım izni ver
miş ve İbrahim Akıt tarafın
dan çeşme yapımına başlan
mıştı.

Geçtiğimiz hafta, tamamla
nan “Hayrat” çeşmeye eski 
belediye başkam İbrahim Akıt 
tarafmdan su verildi. Kalaba.] 
bk bir halk tarafmdan İzlenen 
açılış sade bir şekilde yapıldı. 

nun üyeleri hür iradesini kul. 
lan anırırsa görev yapmak ha
yal olur. Başkanlık kullanılır 
bir komisyon istiyor.” dedi ve 
görevinden istifa ettiğini bil
dirdi Daha sonra SHP’lj ko
misyon üyesi Müh. Sadullah 
Sözer’de sözlü olarak istifa et 
tiğini bildirdi.

istifalar üzerine söz alan 
Belediye Başkam Hakkı Ça
kır, hiçbir komisyon üyesine

Buluk konuyla ilgili olarak 
şunları söyledi :

" - KüÇük Sanayi Koopera
tifi Meclisimizden yer tesbiti 
istiyordu. Meclis bu görevi 
komisyona vermişti. İhtiyaca 
komisyona vermişti, ihtiyaca

Yaptı
Tüketim Kooperatifi, kısa bir 
süre sonra ortak dışı satışlara 
başlıyarak piyasada Hatlarda 
denge unsuru olmuş ve halkın 
beğenisini kazanarak iş kapa
sitesini geliştirmiştir.

Gazi ilkokulu Salonunda 
pazar günü yapılan genel ku
rulda divan Başkanlığı görevi 
ne ilköğretim Müdürü Haljt 
Çokal getirildi. Genel kurula 
sunulan, çalışma raporunda 
1985 yılı cirosunun 102 milyon 
lira olduğu belirtildi. Yönetim 
ve Denetleme kurullarının ak 
lanmasmdan sonra yapılan ko 
atışmalarda kooperatife mer
kezi bir yerden yer satın alın 
ması, kooperatifin sigorta yap 
tınlması, kongrelere iki kez 
katılmayan ortakların ortak
lıktan: düşürülmesi karara 
alındı.

Genel Kurul topiantısmda 
yapılan seçimlerde yönetim 
kurulu üyeliklerine Ahmet Er 
doğan Temel, Hüseyin Berber, 
A Rıza Mızrak, îdris Aka v» 
İsmail Bük® yeniden seçildiler. 

baskı yapmadığım, böyle tir
şeyi düşünmenin bile yanlış 
olacağım belirterek şuhlan 
söyledi :

"»Komisyon topiantısmda 
üye arkadaşların ilçemiz sınır 
tamu yanlış tesbitleri üzerine 
kendilerine sınırlarımızı hatır 
lattım. Bunu baskı kabul et
mek de yanlıştır. Hataya dü
şülüp işlerin uzamaması için 
bu uyarıyı yaptım.” dedi 

gerekli hassasiyeti göstererek 
Küçük Esnaf ve Sanatkârların 
yakın gelecekte doğacak pr
oblemleri dikkate alınarak ge
rek yerin yol bağlantıları ge
rekse kavşak açısından şimdi 
kararlaştırılan yer He Azot 
tesislerine giden ve alt üst ge
çidi bulunan yer önerildi. Öne 
rimi bu yerin Belediye sınırla
rı dışında olması nedeniyle 
geri aldım. Komisyon Başkam 
olarak gerek plan revizyon ça_ 
hşmalannda ve gerekse Kü
çük Sanayi Sitesi arazilerinin 
tesblt sırasında karşılaştığım 
yanlı ve arkadan söylenti, 
leri yapılan davranışlar sonu 
ou fikri ve vicdanımı hür ola
rak kullanamadığımdan istifa 
etmeyi uygun buldum.

Hiçbir şekilde Küçük Sanayi 
Sitesi yapımıma karşı değiliz 
İhtiyaç duydukları sürece yan
larında olduğumu belirttim.”

Telsizler Tv.leri
Yine Bozuyor

Sem haftalarda Tv. yayınla
rında telsizler nedeniyle yeni
den bozulmalar görülmeğe 
başlandı.

Telsizlerin gelişigüzel kulla 
mlması sonucu Tv. yayınlan, 
m etkilemesi ile daha önceleri 
başta Hamidiye Mahallesi sa
kinleri Tv. izleyemez duruma 
gelmişti, ilçe Kaymakamı Meh 
met Güler'in yaptığımız ya
yanlar sonucu konuya eğilme
si ve ruhsatsız telsiz kullanan 
larla mücadele etmesi ile Tv. 
izleyicileri net görüntüye ye
niden kavuşmuşlardı. Ancak 
son haftalarda telsizlerin ye
niden geç saatlere kadar geli_ 
şj güzel kullanılmam Tv. Ie_ 
tin görüntü bozulmasına ne
den oluyor.

imar komisyonunda ortaya 
çıkan istifalar üzerine yapı
lan Seçimlerde yeni komisyon 
üyeliklerine Sadi Ertür, Bur. 
hanettin Yılmaz seçildiler.

Toplantıda Küçük Sanayi 
Sitesi için ayrılacak alanın 
200 dönüm olması da oy birli
ği He kabuı edildi.

Belediye Meclisi Şubat ayi
nin son toplantısını yarın sa
at 14.00 de yapılacak.

İlçe Tarım Md.lüğUnGn 
1988 Yılı Çalışmaları 
Tartışıldı

Sema ÖZDOGRU

İlçe Tarım Müdürlüğünün 
1986 yılı çalışmalarını kapsa
yan konular, Gemlik Kayma
kamı Mehmet Güler’in katıldı 
ğı toplantıda tartışıldı.

Halk Kütüphanesi Salonun
da yapılan toplantıya, Kayma 
kam Mehmet Güler, Î1 Tanm 
Müdürlüğü Çiftçi Eğitim Ve 
Yayın Şubesi Müdürü Gülte- 
kin Çelebioğlu ve İlçe Tanm 
Müdürlüğü elemanları katıldı.

Gültekin Çelebioğlu’nun yö
nettiği toplantıda; 1986 yılın
da TYUAP projesinde uygu
lanacak yatırımlar görüşüldü. 
Köy grup Ziraat Teknisyenle
rinin tüm çalışmaları için ya
pılacak girişimler tartışıldı. 
Öte yandan toplantıda ilçemiz 
de 1986 yılında açılacak olan 
çiftçi eğitimi ile ügHj kısa ve 
uzun süreli kursların zamanı 
mptanarak bunların çiftçile- 
re duyurulması da kararlaştı. 
nldı.

ğu bir sırada yanmağa başla
dı. Kısa sürede büyüyen yan
gım söndürmek için Gemlik 
Belediye, TÜGS AŞ. Orhangazi 
ve Bursa'dan itfaiyeler olay 
yerine geldiler, kontrol altına 
alınan yangın başka evlere 
sıçramadan kısa sürede söndü 
rüldü.

Yetkililer, yangının baca tu 
tuşmasmdan çıktığını belirt
tiler öte yandan, Erol ve Ha
şan Parlak’a ait evin tüm eş 
yalan ile birlikte zulmetlerinin 
de yandığı öğrenildi.

Ruhsatsız Silah, Mermi ve 
Patlayıcı Maddeleri 
3 Mart a Kadar
Teslim Edenlere
Ceza Yok

Ateşli silahlar, bıçaklar ve 
diğer aletler hakkmdaki yasa 
ve Türk Ceza Yasasının 264. 
maddesinde yer alan silahla
rın ve patlayıcı maddelerin 
teslimi hakkmdaki değişiklik 
yaralının yürürlüğe girdiği 
hatırlatılarak “Bu tür silahla 
nn 3 Mart saat 17.00 ye ka
dar teslim edilmesi” istendi

Üçe Kaymakamı Mehmet 
Güler tarafmdan basma gönde 
rilen yazılı açıklamada bu tür 
silah ve aletleri bulunduran
ların 3 Mart 1986 günü saat 
17.00 ye kadar resmi makam 
lara. köylerde muhtarlara kea 
«Eliğinden teslim, edilmeleri 
durumunda baklamda soruş
turma yanıtın aynrağı hatırla
tıldı.
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-== şiir köşesi ==?~ Mehmet Ali SEVİM»?

SN. DR. DOĞAN ALKAYA'YA DOST DİYE DİYE

T tT R JK Ü
DUR 
KOŞMA ÖYLE 
YOL KISA 
EN OAK AÇISINDA VIZ ZAMANIN 
AYRILIK İLK DURAKTA 
İPLERİ GÖĞÜSLEMEK BANA DÜŞER 
BANA DÜŞER EN KAHPE KURŞUNLARA HEDEF OLMAK 
BENÎM ÎÇÎN BİÇİMLENSİN EN ACI SONLAR 
AMA SEN DUR 
AMA SEN ÖLME 
AMA SEN BEKLE 
BEKLE 
DÜŞLERDE BOY ATAN RF.Rr.KT.m 
KISIR BULUTLARDAN BEREKETLİ YAĞMURLAR 
BEKLE 
UMUDU YİTİK KELEBEKLE 
BUZLARIN ÇÖZÜLÜŞÜNÜ 
DALLARIN GÜLÜŞÜNÜ 
BEKLE 
SONRA ÇÖZ GECENİN KÖRDÜĞÜMÜNÜ BİR BİR 
AÇ PENCERENİ AYDINLIKLARA 
ACILARDAN ARINMIŞ SABAHLARI 
UMUT DOLU BAHARLARI 
BEKLE 
AMA SEN DUR 
AMA SEN ÖLME 
SEN ÖLME ÖLME

Düzeltme : Geçen sayımızdaki Abdullah öztemiz’in “ŞARKI” şiirinde “GONCA” sözcükleri yanlışlıkla onca olarak 
ikinci dörtlüğün 2. mısrasındaki “TANIR” sözcüğü "Utanır’’ olarak dizilmiştir. Düzeltir özür dileriz.

KONGRE İLANI

S.S. Öner Sosyal Sigortalılar Konut Yapı Koop. 
Başkanlığından

Kooperatifimizin 8. dönem olağan yıllık genel kural toplan, 
tısı 9 Mart 1986 tarihinde pazar günü TÜGSAŞ Fabrikaları 
işçi Yemekhanesinde saat 13.30 da yapılacaktır. Çoğunluk 
temin edilmediği takdirde 30 Mart 1986 tarihimin pazar günü 
aynı yerde ve aym saatte ekseriyet aranmaksızın yapıla, 
çaktır.

Tüm ortakların genel kurul toplantısında hazır bulunmala
rı önemle rica olunur.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu

L Yoklama ve açıhş
2- Saygı duruşu
3. Divan başkanlığı teşkili
4_ Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının okunması
5- Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporlarının 

görüşülmesi
6- Yönetim ve denetim kurullarının ayn ayn aklanması
7. Yönetim ve denetim kurullanmn seçimi
8. Dilekler, temenniler
9- Kapanış.

KONGRE İLANI

Armutlu Gençlik ve Spor Kulübü Bşk.lığından

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 14.3.1986 günü 
saat 20.00 de Armutlu Gençlik Spor Kulübü Lokalinle yapıla
caktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kural bir hafta 
sonra aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurular.
GÜNDEM : Yönetim Kurulu
L. Açılış ve saygı duruşu
t. Kongre başkanlık divanı seçimi
1 Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporlarının 

okunması
4- Raporların görüşülmesi ve aklanması
5- Yeni yönetim ve denetim kurulu seçimleri
6. Dilek ve İstekler
7- Kapanış.

KAYIP

Buna Uludağ Üniversite*! I.I.B.F.’den aldığım şebekemi 
kaybettim. Y«nhrtnl çıkaracağımdan eaklslnln hükmü yoktur.

Maliye IH 8320020
Muhterem ÖZTÜRK

KONGRE İLANI

Kurtul Köyü Avcılar Kulübü Derneğinden
Derneğimizin normal genel kurul toplantısı 9 Mart 1986 

Pazar günü saat 20.30 da Köy Kahvehanesinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 16 Mart 1986 Pazar gü

nü aym yer ve saatte yapılacaktır.
Üyelerimizin teşrifleri rica olunur.
GÜNDEM : Yönetim Kurulu
1. Açılış ve saygı duruşu
2. Kongre başkanlık divanı seçimi
3- Yönetim ve denetim kurullannm faniye t raporlarının 

okunması
4. Raporlarm görüşülmesi ve aklanması
5. Yeni yönetim ve denetim kurulu seçimleri
6- Dilek ve istekler
7_ Kapanış.

KONGRE İLANI

S.S. Arkadaşlar Yapı Kooperatifimizin l.nci genel kurulu 
23 Mart 1986 tarihinde saat 16.00 da Balıkpazan Mah. Alem, 
dar Cad. No. 31 deki Büromuzda yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
GÜNDEM : Yönetim Kurulu
1. Açılış ve yoklama
2- Divan seçimi ve saygı duruşu
3. Yönetim kurulunun faaliyet raporunun, blanço ve gelir 

gider hesaplarının incelenmesi
4_ Demetim kurulu raporunun okunması
5. Yönetim ve denetim kurullarının ibrası
6- Yönetim v« denetim kurullarının seçimi
7. Dilek ve temenniler
8. Kapanış.
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KONUK YAZARLAR

BELEDİYE MECLİSİNDE OLAYLAR! İ
Mustafa KÜÇÜKSİPAHİ ' 

SHP Meclis Oyesi

Gemlik Belediye Mec lhsinin üç seneye yakm bir sü
re içersinde halâ 1580 sayılı yasaya intibak edemedi
ği ve bu yüzden aşağı yukarı her toplantıda usul tar 
tışmalarma sahne olduğu bir gerçektir.

5 Şubat tarihinde olanı şöyle gelişmiştir :
1580 sayılı yasa, olağan meclis toplantılarının 

demini tazırlama yetkisini belediye başkanlarma ver
miştir. Başkan bu toplantı için hazırladığı gündeme, 
belediyenin bazı üniteleri için lüzum gördüğü ve mec. 
listen talep ettiği memur ve işçi kadrolarını da koy
muştur. İstek normal ve yasaldı.

Usule aykırı olan husus, bu isteğin daha önce bele
diye encümenine getirilmemiş olmasıydı. Getirilme 
si lazımdı zira, 1580 sayılı yasanm 83. maddesinin hû 
kümleri böyle emrediyor.

Bu noksanlık, tecrübeli meclis üyemiz Emin Bo- 
ra’nm gözünden kaçmadı... Derhal müdahale etti ve 
başkana bunun bir hata olduğunu söyledi Tenkidini 
üzgün ve sinirli bir eda 2e yaptı, öyle zannediyorum 
ki, üzüntüsünün başlıca, kaynağı, yasalara uyulma 
ması ve bu yüzden üyesi bulunduğu belediye encüme
ninin onurunun zedelenmiş clmasmdandı.

Tebrik ederim Emin Bora...
İkinci olay 13.2.1986 Perşembe günkü toplantıda 

oldu... Biz muhalefet olarak başkanlığa bir önerge 
, verdik, önergemiz 1 ve 2 nolu caddelerde yapılan 

bordür ve yaya kaldırımları karolarının gelişigüzel 
yapılmasına müdahale edilmesi ve olayın tahkiki için 
bir meclis araştırma komisyonu kurulması isteğin
den ibaret idi. istek normal ve yasaldı.

Bu komisyonun kurulmasına karşı çıkanların ba
şında arkadaşımız ve bir evvelki olaydan dolayı teb
rik ettiğimiz EMİN BORA vardı. Gerekçesi şu idi : 
“İnşaat henüz tamamlanmadı ve dolayısiyle ne geçi
ci kabul ve ne de kat’i kabul yapılmadL.. Müteah
hit hele işini bir bitirsin. Yaptığı işler bozuksa ken
disinden -TIPKI KORDON MOZAİKLERİNDE 
olduğu gibi ceza keseriz. Yani iş bitecek. Bozuk olur
sa ceza alacağız.

Belediye encümeninin gururunu kurtarmak için 
başkanla münakaşa eden Emin Bora gitmiş yerini 
başka birine bırakmıştı.

Üçüncü olay en önemlisi idi ve iki ay önce olmuşta.
Belediye Raştanınm, belediyemize 67 milyon lira

ya mal olmuş kanalizasyon temizleme aracım, İller 
Bankası müteahhidinin emrine verdiğini ve hiçbir üc 
ret almadığını öğrendik. Soruşturduk olay doğru idi. 
Gerek mecliste ve gerekse özel olarak başkandan bu- 

ı nun önlenmesini istedik. Bir pazarcıdan işgaliye alan 
belediye, verdiği eder ve traktörden saat başına 10 
bin lira alan bir belediye, hiçte mecburiyeti yokken 
İller Bankası müteahhidine 67 milyonluk aracı beda
va vermemelidir, dedik. Muhalefet olarak gerekli ne. 
ticeyi alamadık, , .

Bu araştırmalarımızdan belediye baştanımız Sayın 
Hakkı Çakır son derece de rahatsız olmuş olacak ki, 
belediye daire baştanlarına şöyle yazılı bir talimat 
göndermiş :

“BUNDAN BÖYLE MECLİS ÜYELERİNDEN 
HİÇ KİMSEYE İSTEDİKLERİ HERHANGİ BİR 
BİLGİ VERMİYECEK VE EVRAK GÖSTERMİ- 
YECEKSİNİZ.”

Bu talimatın yasaya aykırılığı açık ve seçiktir— 
Bunu tartışmayacağız. Esas üzerinde durmak istedi
ğimiz husus işin keyfiyetidir. Bir belediye başkam 
düşününiiz ki o icra °rgamdır. Nedir görevi? Meclisi
nin verdiği kararlan nygn1a.ma.lr. Yani meclis üyele
rinden teşekkül etmiş bir meclis yasal olarak bir ka
rar vermiş ise, başkan bunları uygular. Uygulamazsa 
ne olur? 1580 sayılı yasanm 61. maddesine göre gen 
soruya muhatap kalır ve meclis karan ve Damştaym 
tasdiki ile belediye başkanhğından düşürülür.

Bu kadar geniş bir yetki ile donatılmış belediye 
meclis üyeleri için memurlara verilen yanlı talimat 
meclisin gururunu rencide etmek değil midir?

Gönlümüz isterdi ki, Sayın BORA arkadaşımı? be
lediye enenmenmin kırılan gururu için verdiği müca
delecin bir kısmım, meclis üyelerinin onurunu kurtar 
mak için verseydi, ama vermemiştir.

Eğer başkan bugün meclis üyelerine, belediye en
cümen üyelerine layık olduklan saygıyı göstermiyor, 
sa bunun t^k sorumlusu ANAP meclis üyeleridir. Be 
ledyie Başkanımız haklıdır... Belediye encümenini de 
meclis üyelerini de dinlememekte ve saymamakta 
haklıdır.

Bu tabloyu yaratanlar düşünsünler.
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Gayri menkulün Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. : 1983 527 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :

1— Gemlik tapu siciJnin 6.9.1976 tarih ve pafta : 11, ada : 341, sahife : 116 ve 
parsel : 4 te kayıtlı Gemlik Orhaniye Mah abesi Kumla Yolu altı mevkiinde kain 5531 
metrekare miktarlı gayrimenkul üzerine inşa edilen ve tapu Âcilinde kat irtifakı 
halindeki kargır apartmanın F Blok, 5. kattaki 4/460 arsa paylı 10. nen bağırmaz 
bölüm sıra nolu mesken’e bilirkişi tarafından 3-350.000- lira Inymet takdir edilmiştir

Ulusal gelirin giderek küçülmesi, inşa. 
nımmn düzlüğ çıkmasının göstergesi ola
maz. Bu gösterge zaman zaman durağan 
olsa da buna bağlı ekonomik gösterge ye
rine oturtulamadı, bu gidişle de oturtula- 
mayacağa benzer. Ne yapalım kî hükümet 
başım kuma sokmuş; darda zorda olanla
ra tepeden bakmayı yeğliyor. Bu tutumla 
bîr yere varılacağını sananlar aldanı için
dedirler.
Türkiye’debir avuç azınlık; çoğunluğun ö- 
nünde üç kâğıt açarcasına dalga geçiyor. 
Enflasyonun boyutları, bu toz duman için
de yitip gidiyor. Enflasyonun yakan sıcak
lığı, darda olanları daha da açmazlara gö
türüyor.

Bu durumda, hükümetin konuşması ge
rekirken, konuşmaması nasıl açıklanır? 
Bugün hükümetin mantığı bîr türlü halka 
ulaşamıyor. Bu ulaşamamazhk toplumda 
sorunlara neden oluyor. Başbakan Turgut 
imal bugünlerde gözlerimizi barajlara, köp 
rülere, demiryollarını*, kaydırarak nefes 
almak istiyor. Oysa, temel sorun halkın 
kendisidir Halktan kaçarak, halkm istek
leri gözardı edilemez. Ucuz politikaya da 
diyeceğimi-z olamaz. Hükümet sorunlara 
karşıdan bakmayı sürdürdüğü sürece, ger 
çek ekonominin yollarım da kapatıyor.

Ekonomiyi büyülten, yücelten halktır 
öyleyse, önce halkm sorunlarına neden 
eğiknmez? Ülkemizin, hükümet edenleri 
aşağıya bakma lan gerekirken, aşağıdaki
leri görmezlikten gelirlerse; azınlık çoğun 
hzğa daha da kafa tutacak demektir. Büyü 
yor denilen ekonomiyi koltuk değneklerine 

bağlı kılanlar neyi nasıl çözeceklerdir. Bu 
durumda seçeneksiz olduğunu iki de bir 
yineleyen hükümet başkam ne yaptığının 
tarlanda mıdır?

İnsanımız sorunlarına eğilindiği anda bir 
şeye, kendinin olduğu konuya sahip çıkmış 
olacaktır. Politikayla uğraşan kuruluşlar, 
partiler seçmenine halka sahip çıkmahdır- 
lar. Partiler, ellerindeki insan gücünü par
ti gücüne katarak, demokrasiye sahip çıkıl 
maşım da tüm güçlere dujTirabilmelidir
ler. Hükümetin görmez gözlerine tutmaz 
ellerine teslim olmak, demokrasiye sahip 
çıkmamakla eş anlamlı olamaz Bugüne 
değin partilerin hükümete sorunlarım gö
türmeleri, buna karşı tepkinin ne olacağı 
da önem kazanacaktır.

Ağızlarda ikide bir, sosyal yaşamda biri 
sorun olmadığı yinelenir. Acaba bu savj 
ne denli doğrudur? Bugün köylümüz kışın] 
ayazında tarlalarda çamurla boğuşurken, 
acıba soylular ne yaparlar? Uslarına tar
lada çalışanların sorunları takılıyor mu? 
Sosyal sorunlara tek gözle bakanlar yanı
lacaklardır, kuşkusuz. Bu yanılgıdan do
ğan algılama da havada kalacaktır.

Evet, umutsuzluğun yanında olmak, o- 
na destek vermek en soylu yaklaşımdır. 
Eu yaklaşımla, umutsuza, umut aşılamak 
onun kolundan tutarak, toplumun pisli
ğinden arınmasına yardım etmek; umut
suzu kolsuz kanatsız bırakmamak duygu
ların en yücesidir. Elinden, tutulan insanın 
mutluluğunu paylaşmak hiç bir şeyle ölçü
lemez.

2__Gemlik tapu sicilinin 6.9.1976 tarih ve pafta : 11, ada : 341, sahife : 115 ve
parsel : 4’te kayıtlı GemlikOrhaniye Mahallesi, Kumla yolu altı mevkiinde kain 5531 
m2 miktarlı gayrimenkul üzerine inşa edilen ve tapu sicilimle kat irtifakı halin
deki kargir apartmanın F Blok 5. nei kattaki 4/460 arsa paylı 9joa bağımsa bu 
lam sıra nolu mesken bilirkişi tarafından 3.350.000. Ura kıymet taktir edilmiştir. 
Ki ceman ikj gayrimenkul açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI

1— Sataş 24.3.1986 Pazartesi günü saat 11.00 den 11.20 e kadar Gemlik İcra Da
iresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 
%75 ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarım 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle aha çıkmazsa en çok artıranın ta 
ahhüdü baki kalmak şartiyle 3.4.1986 Perşembe günü aynı yer ve aynı saatlerde 
ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılar m alacağım ve 
satış masraflarım geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %10 u nisbetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bîr bankamn teminat mektubunu vermeleri la
zımdır. Satış peşin para iledir, aha istediği nde 20 günü geçmemek üzere mehil verile 
bilir. Dellaliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları ahcıya aittir. Birikmiş ver 
giler satış bedelinden ödenir.

3—ipotek sahibi alacaklılarla ilgili lerm ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki hakla 
rmı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler île onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit ohna 
dıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4—- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve' iflâs Kanunu 
nurt 133. maddesi gereğince ihale feshedilir İki ihale arasındaki farktan ve %10 faiz
den alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve 
den tahsil edilecektir.

5 — Şartname ilân tarihînden itibaren 
masrafı verildiği takdirde isteyen ahcıya

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi 
lacaklan başkaca bilgi almak isteyenlerin 
m urluğumuza başvurmaları ilan olunur.

hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerln-

berkesin görebilmesi için dairede açık olup 
bir örneği gönderilebilir.

görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayı- 
1983/527 T. saydı dosya numarasiyle mo.

Sosyal Demokrat Halkçı Parti İlçe 
Başkanlığından

Siyasî partiler yasası amir hükmü ve partimiz tüzüğünün ilgili maddeleri gere-
ğmce aşağıda belirli takvim gereğince DELEGE seçimleri yapılacağından, mahalli 
partililerimizin belirtilen gü= ve saatte parti üçe merkezinde hazır bulunmaları.

Köy delegeleri seçimleri için ise yine belirtilen gün ve saatte köylerinde yapıla- 
e^mdan partili köy üyelerimizin hazır bulunmaları önemle duyurulur.

SHP İLÇE BAŞKANLIĞI

Tarih Saat Mahalle ve Köyler

20J2.1986 20.00 Cumhuriyet, Yeni Mah. Orhaniye Mahalleleri
2122.1986 20.00 Halitpaşa, Bahkpazan, Kayhan Mahalleleri
24.2.1986 20.00 Demirsubaşı, Osmaniye Mahalleleri
25.2.1986 20.00 Hamîdiye, Hisar Mahalleleri
26.2.1986 20.00 Kurşunlu, Gençali Köyleri
27.2.1986 20.00 Kurtul, Engürücük Köylerj
272.1986 21.00 Fevriye, Şiikrüye, Hamîdiye Köyleri
282.1986 20.00 Küçük Kumla, Büyük Kumla, Haydariye Köyleri
28.2.1986 21.00 Cihatlı, Şahinyurdu Köyleri
<fl-3.1986 20.00 Kapaklı, Fıstıkh, Armutlu Köyleri
413.1988 21.00 Mecidiye, Hayriye, Selimiye Köyleri

(İc. İf. K. 126)
( + ) İlgililer tâbirine irtifak sahipleri de dahildir. İcra Memuru

Umurbey Avcılar Derneği Başkanlığından
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 7 

Mart 1986 Cuma günü aşağıdaki gündem gereğince 
saat 20.30 da dernek lokalinde yapılacaktır.

Ekseriyet temin- edilmediği takdirde ikinci top
lantı 22 Mart 1986 Cumartesi günü aym yer ve saatte 
yapılacağından sayın üyelerimizin teşrifleri rica o- 
lunur. ‘Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1- Açılış, başkanlık divanı seçimi, saygı duruşu
2- Yönetim v© denetim kurulu faaliyet raporunun 

okunması ve müzakeresi
3- Yönetim ve denetim kurullarının ibrası
4- Blanço kesin hesap vaziyetinin okunması ve ka

bulü
5- 1986/1987 muamman bütçenin okunması ve ka

bulü
6- Dernek aidatlarının artırılması hususunda karar 

alınması
7- İki sene görev yapmak üzere 7 asil üye ile 7 

yedek üyenin ve iki sene görev yapmak üzere 3 
3 asil denetici il© 3 yedek deneticin seçimlerinin 
yapılması

8- Dilek ve temenniler, kapanış.

DUYURU
Gazetemizde abo

neleri bitmiş sayın •- 

bonelerimizin abone
lerini yenilemeleri ö- 
nemle duyurulur.

G. Körfez

Serigraf İşlerine 
Başladığımızı 
Zeytincilere, İmalatçılara 
Duyururuz.
Körfez Basımevi 
Tlf : 1797 Gemlik

Bacanak Rostaurant

Daire

Pazar Caddesinde Krediye Uygun 
'■ Hesaplı Daire

/APRAK EMLÂK
Tlf J 1271 Gemlik

Yeni Düzenleme İle Gemliklilerin 
Hizmetinde Olmaktan Kıvanç 

Duyar.
Rıfat Usta’nın Sıcak ve Soğuk Mezeleri 

İtinalı Servis - Taze Belik - Şiş - Pirzola 
Bûftek Çeşitleriyle Hizmetinizdeyiz

Nöbetçi Eczaneler

Tlf : 3512
HÖMyln Kaptan - Cemalettln Irgan
İskele Meydanı — Gemlik

İS ŞUBAT 1986
19 ŞUBAT, 1986
20 ŞUBAT 1986
21 ŞUBAT 1986
22 ŞUBAT 1986
28 ŞUBAT 1986
24 ŞUBAT 1988

ENGİN eczanesi 
VEZİKOĞEU ECSANESÎ

CEYLAN EC'İANESt 
DEMİRİZ ECZANESİ 
SERÎM ECZANESİ 
DEMİRİZ ECZANESİ
GEMLİK ECZANESİ



J KÖRFEZ
gemCik

8S

ÇımtaşsporKONGRE İLANI

SORUMLU MÜDÜR VE SAHÎBl

KADRİ güler

Yönetim Yeri : istiklâl Cad. Gürçay Pasajı 
No. 5 Tlf : 4223 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı î
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii

18 ŞUBAT 1986 B»yia <

Gemlik Kalkma Muide!
Kısa Bir Süre için Ülkemizin En Kıymetli

Halıları 9 Ay Vade ile Satılmaktadır
BU FIRSATTAN SİZDE YARARLANIN

TLF: 1369

EVİNİZİN

KONGRE İLANI

HALICI KÂMİL DEMİR
Çarşı Meydanı No. 7 — Gemlik

İHTİYACINI

KESKİN ZUCCACIYE’DEN TAMAMLAYINIZ

kod. ürün
taksit KDV’ll

peşinat takıiit sayısı top. fiyat
201 PROfİLO 460-|-l Çift Kapılı Buzdolabı
202 PROFtLO 415 Lüks Buzdolabı
283 PROFtLO 604 Tam Otomatik Çamaşır Makinesi
204 PROFtLO Santrifüjlü Çamaşır Makinesi
205 PROFtLO Mini Yıkama Makinesi
206 PROFtLO 8OL Elektrikli Termosifon
207 PROFtLO STARLUX ElektrUkl Süpürge
208 PROFtLO KRİSTAL “Timer”li türbo fırın
209 MOULINEX MULTt CHEF Mutfak robotu
210 MOULINEx CHOPPER
211 SONY Trinitron 56 ekran nzaktan kum. renkli

25.000
24.000
83.000
20.000
10.000
12.500
8.000

21.000
12.000
14.000

tv. 46.000
212 SONY Betama* SLJP20CH gösterici video player 30.000
213 SONY Betama* SLC-30 uzaktan kumandalı videa 49.000
214 SONY FH.85 stereo Hi-Fi müzik seti
215 SONY CFS-8000L stereo radyo kasetçalar
216 SONY 4 Sistem 56 ekran renkli TV

30.000
20.000
81.000

217 SABA 4 Sistem 56 ekran uzaktan kum. renkli tv. 34.000
218 SABA PC.100 Stereo HI-FI müzik seti 26.000
219 SABA PDJ50L Stereo radyo kasetçalar çift kasetli 19.000
220 SABA 2OL Stereo radyo kasetçalar 

' 221 SABA RSK.10L radyo kasetcalar
14.500
7.000

19.000
18.000 
28.500 
16.500

6.500 
8-500
6.500

14.500
9.000
9.000

40.000
27.000
41.500
29.500
16.000
27.000
28.000
20.000
16.500 
10-500(1
5.000

12
12
10
8
8
8

10
8
8

12
12
12
12
10
12
12
10
10

253.000
240.000
875.000
185.000
62.000 
80.500
60.000

166.080
84.000
86.006

526.000
354.000
547.000
384.C98
180.000
355.006
870.000
226.000
184.000
98.500
47.000

* Profilo'nun Ostun Kaliteli Ürünleriyle

Kolay ödenebilir Peşinat
ve Taksitlerle

Hüseyin Keskin
Yeni Çarşı No 60 Tlf: 2738

Gemlik Balıkçılar Derneğinin olağan genel kurul toplan, 
tısı 9 Mart 1986 Pazar günü saat 14.00 de Orhanlye Mah. Ha 
yıkhane Caddesindeki dernek lokalinde yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde ikinci toplantın 16 
Mart 1986 günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Mezkûr gün ve saatte üyelerimizin toplantıya gelmeleri 
Dan olunur.

Gemlik Ziraat Odası Başkanlığından
Odamazın genel kurul toplantısı 5 Mart 1986 Çarşamba gü 

nü Gemlik Ziraat Odası Salonunda saat 10.00 da yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde kongre 12 Mart 1986 

Çarşamba giinü aynı yer ve saatlerde yapılacaktır.
Üyelerimize duyurulur.

Genel Kurulu Yapıldı

GÜNDEM J

Gemlik Balıkçılar Derneği
Başkanlığı GÜNDEM : Yönetim Kurula

1. Açılış v« yoklama
2- Divan teşekkülü ve saygı duruşu
2. Faaliyet, hesap ve murakıp raporlarının okunmam
4. Raporların müzakeresi, yönetim ve denetim kurulunun 

aklanması
5. Yönet jn kurulu ve denetçilerin seçilmesi
g. Dilek ve temenniler
7. Kapanış. . . . : ■ ' "' ' ’ı

1. Açılış ve yoklama
2. Divan teşekkülü, saygı duruşu
8. Yönetim ve denetleme kurullarının çalışma raporlarının 

okunması
4. Raporlar üzerinde görüşmeler ve kurulların aklanman
5. Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
6. Dilekler ve temenniler
7- Kapanış.

ilçemizde kurulu bulunan 
gayri federe kulüplerden Çim. 
taşspor genel kurul toplantısın 
da yeni yöneticiler belirlendi.

Yapılan seçimlerde yönetim 
kadrosu yenilendi ve kulüp 
başkanlığına Celâl Kurt seçil 
di. öte yandan yönetim kurulu 
şu k iş’erden oluştu :

Celâl Kurt (Bşk.), Nebi öz. 
han (Bşk. Yrd.) Mehmet TL 
tiz ( Sayman ), Oral Balçık 
(Sekreter)

Kongreden sonra muhabiri*

mlze demeç veren Kulüp Baş 
kanı Celâl Kurt, amaçlanma 
lige katılmak olduğunu belir
terek şunlan söyledi :

* . Amacımız lig karşılaştım 
lanna katılmaktır. Bu aradı 
kuruluşlar arasında başarı el
de etmek ön hedefimiz. Kıs» 
zamanda toparlanarak yüzme 
atletizm, masa tenisi gibi dal
larda da çalışmalara haşlayıp 
kulübümüzün adını duyurura.
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“Güçlü Devlet Bankası"

I

Refah Partisi İlçe Kongresi Yapıldı Su Konusu Kumla'yt Karıktırdı

KUMLA’LI KADINLAR

Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, 

“Fuhuş, Kumar, Alkollzlm 
Devlet Eliyle Teşvik Ediliyor”

“SUYUMUZU 
VERMEYİZ”

Refah Partisi ilçe Kong 
resinde konuşan Parti Ge
nel Başkan Yardımcısı 
Bahri Zengin, ANAP Ik- 
tidanm eleştir rken ‘Fuhuş 
kumar, alkofizmin Devlet 
eliyle teşvik ediliyor” dedi

• Pazar günü Volkan Dü
ğün Salonunda yapılan ge
nel kurul toplantısına Re
fah Part si Genel Başkan 
Yarifancrsı Bahri Zengin, 
11 Başkam Abdulkerim Şe
bek, Orhaneli, İnegöl, Yeni 
şehir ve Yalova örgütle
rinden yöneticiler ile A- 
NAP üçe Ttaşkam Haşan 
Başaran, Islahatçı Demok 
resi Partisi İlçe Başkam 
Sadettin Koç, partili dele
geveüyelerikatıldılar.

Parti ÖÇe Başkam Ah
met Selvi’nin açılış konuş
masından sonra Divan Baş 

-tenHlığma Mehmet iyibılir 
getirildi. Parti yönetim ve 
denetleme kurulları çalış
ma raporlarının okunma
sından. sonra çalışmalar 
aklandı. Yönetim Kurulu 
çahşma raporunda genel 
ve yerel seçimlere girildi
ği belirtilerek ;

Yönetim kurulu ça
lışmalarında başarılı oldu
ğu kanısındadır. Genel se
çimlerden sonra yapılan 
seçimlerde binin üzerinde 
oy aldık. Oy nisbetimiz % 
9-5 dur. Partimize olan ilgi 
her gün artmaktadır.,, de- 
oatfi.

Denetleme Kurulu rapo 
tında ise ; Partimin gelir 

lASfl. GEDdGINE

İlahi Genel Müdür
Tunca Tasfcay, uyduruk diye Alimize yerleşen ikibinç 
kerimeyi yasaklamış.

Merak ediyorum. Sn. Cumhurbaşkanımızın adı nasıl g 
söylenecek TRT'de..
Denecek herhalde birgün, Kenan ALEM, birgüno

hKeaan KAİNAT.. |

' Beld artar, bu yoKa Araf/a İHRACAT... □

İnan TAMER

ve giderlerin in 542 bin lira 
olarak bağlandığı açıklan
dı. 1986-87 bütçesinin ise 
1 milyon lira tahmin edil
diği belirtildi.

Genel kurulda yapılan 
siyasî konuşmalarda söz 
alan parti üyesi Abdulaziz 
îşcan, genel seçimlerde 
% 40 oy alan sağ partile
rin tümünün dini sömüren 
liberal görüşçü, taklitçi ve 
faizci kuruluşlar olduğu
nu belirtti. îşcan, “-Refah 
Partisi ne holdinglerden 
ne de devlet kasasından 
beş kuruş almıyor. Biz L 
naneli insanların gücüyle 
yaşıyoruz.” şeklinde ko
nuştu.

ZENGİNKONUŞUYOR

Daha sonra konuşan Re
fah Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Bahri Zengin, 
dünyanın parasım, devle-

SHP İlçe Başkanı Erkan Mutman 
“Yerel Sorunlar Konulu 
Basın Toplantısı 
Düzenleyeceğiz”

SHP tlçe Başkanı Erkan 
Mutman, delege seçimlc- 
r.’nin devam ettiğini bildi
rerek “Kısa bir süre son
ra yerel ve genel konulan 
içeren bir basın toplantısı 
düzenliyeceğiz.” dedi.

Gazetemize bir açıkla
ma yapan SHP ilçe Baş

tin değil Haktan hakim 
olduğu 'hür arayış içinde 
olduğunu belirterek,. hükü 
metin çalışmalarım eleş
tirdi. Zengin ; İşsiz sa
yısı 5 milyonu buldu. Çalı
şanlar yeterli ücret alamı. 
yor, enflasyon söylenenin 
tersine °/o 50 lerde seyre
diyor, hayat pahalılığı ala

Belediye Meclisinin Şu
bat ayı son toplantısı geç
tiğimiz hafta içinde yapıl
dı.

Belediye Başkanı Hak
kı Çatar Başkanlığında 
toplanan Belediye Meclilsi, 
gündemimdeki konulan 
görüştü. Tarife komisyo
nundan gelen Meslek Ver-

BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTILARI TAMAMLANDI

MESLEK VERGİLERİ ARTIRILDI

kanı Erkan Mutman :
“- ilçemizde 20 Şubat gü 

nü başlayan parti delege 
seçimlerimiz devam et
mektedir. 1 Mart günü so. 
na erecek olan delege se
çimlerinden sonra İlçe Yö
netim Kurulu olarak Gem- 
lik’in Yerel Sorunları ve
Genel Politika ile ilgili ba
sın toplantısı düzenliye- 
ceğiz.” dedi.

Okulu Asım Kocabıyık Yapacak

Vali Gümüşdiş

Hisartepe

Okul Arazisini

inceledi
Yazıtı S. 2 de

bildiğine yükseliyor, geçen 
yıl 4 milyar dolar dış borç 
aldık, beş yıl sonra her 
ferdimizin başına iki misli 
eklenecek, Dış bağımlılı
ğımız hergün çığ gibi bü
yümektedir. Asırlar boyu 
bizi yıkmak isteyenlere 
sürekli borçlanarak daha

D. S. 4 de

gilari, Tabela ve Hafta So
nu Ruhsat Vergileri görü
şülerek karara bağlandı. 
Buna göne :

Birinci sınıf tüccarlar
dan 20 bffin lira, ikinci sı
nıf tüccarlardan 18 bin li
ra, Serbest Meslek sahip
lerinden 15 bin ‘Hra alın
ması kabul ddiltii. 507 sa
yılı yasaya tabi olan Kü
çük Esnaf ve Sanatkârlar 
Derneklerine kayıtlı olan 
esnaftan ilse 9 bin lira ver
gi atomaisı kararlaştırıldı.

Belediye Meclisi, ayrıca, 
taksilerden 5 bin lira, mi
nibüslerden 10 b.'n lira 
meslek vergisi 'alınmasını 
kabul edenken, 1 mefcneka- 
relîk tabelalardan 7 bin 
lira, anaçlara asılı tabela

Belediye’de
Toplu Sözleşme
Görüşmeleri Başladı

Gemlik Beleldiyeısmide ça 
hşan işçiler adına Eeiediye 

<5 işleri Sendikası ile Gemlik 
Belediyesi arasında toplu 
sözleşme görüşleri devam 
ödiyor.

Dün ikinci oturumu ya
pılan göü'iüşmelhrden son
ra açüdama yapan Beledi
ye Baş|kanı Hakkı Çatar, 
“-1 Mart’tan geçerli ola
cak olan toplu sözleşme gö
rüşmeleri olumlu bir hava 
da geçiyor, iki oturumdan 
sonra geriye 10 madde kal 
dı.” dedi.

Küçük ■ KumJa’da “Pı 
narbaşı” suyunun Beledi
yece “tskele”ye akıtılması 
işi Küçük Kumla Kasaba-
sında ikiliğin çıkmasına 
yol açtı. Konuyu Kasabalı 
ile görüşmeye gelen Bursa 
Valisi Zekai Gümüşdiş’in 
etrafını saran kadınlar 
“Suyumuzu Vermeyiz” de 
tiBEetr.

Küçük Kumla Belediye 
Meclisi aldığı kararla “İs- 
kele”nin su sorununu çöz
mek için iller Bankası ta

Hardan bin lira, cadde 
ve sokaklara asılacak bez 
afişlerin 1 m2 siniden 500 
lira, ışıklı tabelaların 1 m2 
sinden İser 7500 lira alın
ması karana' bağlandı.

BİSAŞ’IN ÖNERİSİ

Bşlediye Meclisinde daha 
sonra BİSAŞ tarafından 
gönderisem dilekçe okundu. 
BİSAŞ, dilekçesinde, Be
lediye Meclisinin 16 Ocak 
1986 günlü alman plan de
ğişikliği kararma 'itiraz 
etti. Dilekçede alman ka
narın. yanlış olduğu vur
gulanarak -“Belediye Mec
lîsinin kararı ile mağdur 
dürüma düşmekteyiz. Ka
rar kaldırılmadığı takdir
de Görevi Kötüye Kullan
ma gibi bir durumla karşı 
karşıya kalınacak ve bu 
şahsi sorumluluk getire-

D. S. 4 de

Gemlik İskele. Rıhtım ve Depolama 
Tesisleri Adını Aldı

Kocaçukar Plan Değişikliği 
Kesinleşti

f'Gemlik İskde,- Kıhtnn veBelediye Meclisi' tarafın 
dan alınan karar île Bİ
SAŞ ’a ait Kocaçukur mev 
kiinin “Gemlik iskele Rıh
tım ve Depolama” Tesisle 
ri plan değişikliği asta sü 
rdsi tamamlanarak kesin
leşti.

Geanlik BelediyeMeclîsj 
16 Ocak 1986. günü Koca
çukar Mevkiinin bir süre 
önce kabul edilen imar pla 
mm görüşerek bil ulanın 

rafmdan yapılan bir proje 
& Köyün eskilerden beri 
içme ve ziraat suyu ola
rak kullandığı “Pınarbaşı” 
suyunu değerlendirmeye 
karar- veri. -Belediye Mec 
liginde konunun görüşül 
mesi sırasında Ski D YPü 
üye olumsuz oy kullandı, 
filer Bankası tarafından 
ihale edilen su, izhale hat 

- ti ve deposu için “Pınarba 
şı” na dozer gelerek kanal 
açma çalışmalarına başla 
dı. Bu arada hatta döşen, e 
oek borular da gelerek Sağ 
hk 1 Ocağı tesisleri önüne 
indirildi.

Gelen su borularının gö 
itilmesi üzerine, kasabada
ikilik çıktı. Geçtiğimiz haf 
ta Perşembe günü Pınar 
başı’nda çalışan dozer koy 

■- lüler tarafından - durdurul
du. ilçe Jandarma Komu 
tanı olay 'yerinle gitti ve 
kasabalıyı yasalara saygı 
h (davranmağa çağırdı. So 
Tunlarının bu yolla çözül
meyeceğini söyledi Ertesi 
gün bir grup Küçük Kum 
ia’lı Kaymakamlığa başını 
ramak kasabamın tek seda
ma suyunun “iskele” ye 
akıtıhnasıyla mağdur ola
caklarını bildiren' bir dilek 
çe verdiler.--Ancak üçe 
Kaymakamı Mehmet Gü
ler konunun kendisini aş
tığı bildirdi.- Aynı gün Bur 
sa Valisi Zekai Gümüşdiş 
Küçük Kumla’ya geldi. Ya 

ı-nmda Gemlik Belediye 
-Başkanı Hakki' Çakır ile 

kasabalıyı toplayan Vali,
D. S. 4 d»

Depolama Tesâsleri”ne ay
rılmasını -ve pisti «değişik- 

kabul edilerek -bir ay 
süre ile astaj-a çdconlnuş 
ti.

Sürenin sonra erdiğini 
söyleyen belediye? Başkanı 
Halkla Çakır, V-Kocaçukur 
konusunda abnan ■ karar 
doğrultusunda hareket edi 
Iccektir.” dedi 1
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KONUK YAZARLAR

Sivil Toplumun Örgütlenmesi
Erkan MUTMAN 

SHP İlçe Safkanı

Türk demokrasisin çağımızın koşullarına uygun 
bale getirilmesi demokrasimizi derinleştirip genişlet
me çalışmaları ile olacaktır.

Demokrasilerin vaz geçilmez en önemli unsurları 
S:yasi Partilerdir. Eunlarm yanında sendikalara, der
neklere, kooperat flere, siyasal katılım yollarının açık 
tutulması, Üniversite gibi kurumlann özenliğe kaxarş 
turu'ması demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır.

Demokrasilerde bu gibi işbirliğinin engellenmesi 
siyasi partiler, sendikalara, meslek kuruluşlarına, ko. 
operatiflere, demeklere halkın katılmalarını engel
leyen önemlj faktörlerdir.

Bu gibi olumsuz tablolar halk kütleleri arasındaki 
kültür alışverişini engeller. Halkın medeni toplumdan 
soyutlanmasını sağlar, kişileri kaderciliğe iter.

Basın ve kitle iletişim aralarıyla ilgi uzaklaşır. Ku
laktan duyma, eksik, doğru olmayan fakat kolay öğ
renme yolu benimsenir.

Yukarıda saydığımız olumsuz etkiler demokrasile
rin tam ve bütün olarak yerleşmediği tophımların 
önemli sorunları ve sonuçlarıdır.

Bilimsel ve teknolojik gelişmenin gerisinde kalan 
toplumlar ülkelerinin bağımsızlığını koruyamazlar.

Ekonomik olanakların elverdiği ölçüde temel ve uy 
gulamalı bilimlerde yapilacak araştırmalar ülkenin 
sorunlarının çözümüne yol gösterecektir.

Demokrasilerde özgürlük ve mutluluk kavramları 
beraber bulunur.

İnsanların siyasal, ekcnomik ve sosyal haklarına 
dayanan düzen demokratik düzendir.

öyle ise bir toplumda önce siyasal görüşümüz doğ
rultusunda partili olacağız. Gayet tabi 'ki Siyasal gö
rüşler farklı olacaktır ki çeşttü görüşteki partiler ku 
rulabilsln ve demokrasinin temeli atılabilsin.

Demokrasilerden gaye en çok kişinin gerçek mut
luluğunu sağlamaktır. İşte idael bütün partilerde bu 
olfrrifih.rbr

-------------• ■ ~ iKONGRE İLANI_____________

utS.8. Sosyal Sigortalılar Jonut Yapı Koop.
g Başkanlığından]

Kooperatifimizin 8. dönem olağan yıllik genel ku 
rul toplantısı 30 Mart 1986 günü TÜGSAŞ Fabrikası 
İşçi Yemekhanesinde saat 13.30 da yapılacaktır.

Tüm ortakların genel 'kurul toplantısında hazır bu
lunmaları önemle rica olunur.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu

1- Yoklama ve açılış
2- Saygı duruşu
3- Divan başkanlığı teşkili

4- Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının o 
konması

5- Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet rapor
larının görüşülmesi

6- Yönet m ve denetim kurullarımın ayrı ayrı aklan
ması

7- Yönetim ve denetim kurullarının seçimi
8- Dilekler, temenniler
9- Kapanış.

Kongre İlânı
MECİDİYE KÖYÜ CAMİ YAPTIRMA ve YAŞATMA 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Demeğimizin yıllık olağan genel kürdi toplantısı 
25 Mart 1986 günü saat 20.oo de Köy Kahvehanesin
de yapılacaktır, üyelerimize duyurulur..

Yönetim Kurnlo
GÜNDEM:

1) Açılış ve yoklama
2) Divan seçimi ve saygı duruşu
3) Yönetim ve Denetim Kurulları çalışma raporla

rının okunup görüşülmesi ve aklanması
4) Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun 

seçilmesi
5) Dilekler ve istekler. Kapanış

Gayrimenkulun Açık Artırma İlanı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No. 1985/6 Satış

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 18.12.1980 tarih ve 1978/ 
211 978/389 sayılı karar gereğince satılmasına karar verilen, aşağıda belirtilen gayri
menkul açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun Hamidiye mahallesi Dereboyu mevkiinde 
kain 32 pafta, 525-554 ada, 104 parsel sayılı 3113.85 m2 miktarındaki tarla kayıt 
>ı taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

KIYMETİ 41.000.000.. lira

SATIŞ ŞARTLARI 

1— Satış 15.4.1986 Pazartesi günü saat 10.30-10.45 arasında Gemlik Mahkemele
ri Yazı İşleri McLlüğünde açık artarına suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tah
min edilen kıymetin °/o75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarını geçmek şarta ile İha’e olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 25.4.1986 Cuma günü aynı yerde ve ay 
n’ saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların 
nacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %10 u nisbetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bîr bankanın teminat mektubunu vermeleri la
zımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediği nde 20 günü geçmemek üzere mehil verile 
bilir. Dellaliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Erikmiş ver 
giler satış bedelinden ödenir. İhale bedeli üzerinden %10 K.D.V.

3— İpotek sahibi alacaklılarla ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki hakla 
rını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler île onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olma 
dıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflâs Kanunu 
nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir iki ihale arasındaki farktan ve %10 faiz
den alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve 
den tahsil edilecektir.

5 — Şartname ilân tarihinden itibaren 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi 
lacaklan başkaca bilgi almak isteyenlerin 
siyle memurluğumuza başvurma’an ilan

(İc. İf. K. 126)
(+) İlgililer tâbirine irtifak sahipleri de

Kongre İlam
S.S. Şirin-Gemlik Yapı Kooperatifinden

Kooperatifimizin 1. olağan genel kurul toplantısı 
16 Mart 1986 günü saat 14.oo de 1 nolu Cadde Şanh 
Apt. Göral Butik Alt Katinda yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı 
23 Mart 1986 günü aynı yer ve saatte çoğunluk aran 
maksozm yapılacaktır. Ortaklarımıza duyurulur.

Yönetim KuruluGÜNDEM :
1) Açıhş ve geçici divan seçmi
2) Saygı Duruşu
3) Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması
4) Denetim Kurulu çalışına raporunun okunması
5) Blanconun okunması ve aklanması
6) Yönetim ve Denetleme KuruMaranın ayn ayn 

aklanması.
7) Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullannın seçimi 
8) 1986 yılı hesap raporunun görüşülüp kabulü 
9) Dilekler, İstekler ve Kapanış.

I I
Kaliteli Mutman

8 Limon 70° ve 80° VI ZEYTİN ÇİÇEĞİ A
H KADIN TENİ, ZAMBAK ve ALTIN DAMLA 8 
S KOLONYALARI S

| İMALAT F1ATINA SATIŞLARI DEVAM EDİYOR g
II BAKKALLARA
fi PARFÜMERİ MAĞAZALARINA fi

MARKETLERE
fi Rv.RRnat1.1nR.10 DüYUROLUB fi

i I
■ İrtibat t Zeynep Namık Eczanesi TU : 1307 b>

I _ i& «B mil»' tr-tott n— r-m—

Vali Giimlişdi; 
Hisartepe 

Okul Arsasına 
İnceledi

hiç bir hükme hacet kalmadan kendflerin-

herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
bir örneği gönderilebilir.

görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sa yı- 
985/6 izalei şuyu satış sayılı dosya numara 
olunur.

dahildir. Ya® işleri Müdürü

Bursa Valisi Zekai Q 
müşdiş, Hisartepe Mai< 
leşinde kamulaştirfiar r 
kul arsasBH inceledi

Dün öğle üzeri üçs» 
gelen Vali Zekai Günü 
diş, ilçe Kaymakamı Ma 
met Güler, İlçe Eğitim » 
Gençlik Spor Müdürü S 
çuk Sarandöl, Borlar Z 
Ş. Genel Müdür Yardir 
sı Em. General Şükrü ö.| 
uçucu ile birlikte Hisarfe 
pe Mahallesne öderek er 
sayı yerinde gezdi

ilçemizde kurulu bdu 
nam Bontsan A.Ş. jnnetkı 
Kurulu Başkanı Asm K« 
caibıyflc’ın GemUk'e M 
dkıul yaptırma istemini ele 
alan Vali Zekai Gümüşiç 
Bayındırlık ve İskan Mü- 
dürlüğünoe 24 deıdM 
okul projesinin büyük ol 
dpğunu, şimdilik deısBi 
sayısının daha düşük tuni 
onası gereOrtiğini söyled 
Vali Gümüşdiş, yapmm t] 
mellerinin geleceğe yöte 
lik 24 dersliğe göne hesa 
fânmasunı da istedi.

kayıp
Ankara Trafik: Müdürlüğümden 5 Mayıs 1978 tarih 

15967 nolu ehliyetimi kaybettim. Hükümâizdür.
Akif Alanlar

TUNÇ VİDEO
Zengin Çeşitleriyle 

Hizmetinize Açıldı

Ballkpazarı Mah.

Rıfat Minare Pasajı No. 9 Gemlik

MM MM MM MM MM^^İ

GEMLİK KÖRFEZ
| HAFTALIK SİYASI G-AZETK

f BBSMİ İLANLAR TEK SÜTÜN CBL 800 Ek I
f İCRA Ve MAHKEME İLANLARI CM. 100 TL
f KAYIP İLANLARI 1M0 TL
| KOOP. KONGRE İLANLARI 7500 TL }
| DERNEK KONGRE İLANLARI 5000 TL |
| TEŞEKKÜR Ve DOĞUM İLANLARI CM. 950 TL fl
| SÜREKLİ ÖZEL İLANLAR PAZARUKLA ATTNTB {

( ABONE
< 0 AYLIK 1000 TL
| YILLIK M00 TL
| Caaetetre verUen yazılar yayınlansın v^>a yayuılaA- 

s masın gert verilmez.
1 Oaaetemls Basm Ahlak Yasasına uyar.
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insan Varlığı Ve...

25 ŞUBAT 1986

Ekonomik baskıların, giderek boyutları da genişli, 
yor. Genişleyen boyutlarda ortadirek nefes alma gü
cünü de yitiriyor. Yoksulun sırtına binen ekonomik 
ağırlık, orta kesimi de yoketme eğilimindedir Bu eği
lim içinde hareketsiz kalan ortadirek yoksulları umar 
sız hükümetten, birşeyler beklemenin karanlığında 
boğuluyorlar. Bu kesimi az da olsa rahatlatacak; in
sanca yaşanacak bir düzeye kavuşturmak için hükü. 
metten de bir işaret yok.

insanımızın derdi, başından aşkınken, bir de hükü
metin umursamazlığı, bir anda herşeyi allak-bulla^ 
ediyor. Birşeyler yapma çabası içinde olan hükümet 
de şaşkınlık içinde. Kitleleri, doygunluğa ulaştırmak, 
her babayiğitin harcı olamaz. Hükümet, toplum so
runlarım göze alarak tavrım bu yönde koyarsa, kit. 
Jeler bir nefes alırlar. Ama, bu nefes alına kit
leleri nereye dek götürür? Piyasada yükselmeler gir
dileri de etkiliyor. Kuşkusuz bu etkilenmeden bizle- 
rin karnım doyuran yetiştirici de etkilenecektir.

Devletler, insan varlığına sırtlarını çevirdikleri 
anda seçeneksiz duruma düşerler. Neyi-nasıl yapa
caklarının da ayırdına varamazlar. Bu konumda eko
nomik gerileme daha da büyüyecek, kaldırılamaz bo- 
j utlara varacaktır, işte o zaman feryatlar başlaya
cak, düze çıkmanın zorluklarına girilecektir. Giderek 
yoksulluk ileri boyutlara varırken okula giden çocuk
larımıza kalem-defter almakta güçlükleriyle karşı
laşılacak, okul girdileri de bu sahipsiz ekonomide at 
oynatacaktır.

Fakir, kışın ayazında çamur içinde ekmeğin] çıkar, 
mağa çakşırken şimdiden özlemlerini unutmuştur. 
Hükümetin çarksız ekonomisi gemi azıya almış yıka- 
rak-yakarak-dökerek toplumu kendinden bezdiriyor. 
Bu konumda halka varmanın yollarının aranmadığı 
da bir gerçektir. Böylesi ortamlarda katı kurallar ge
çerli olsa da insan varlığımızın açmazlarda kalmama
sı için hükümetin bir çalışması olması doğal olamaz 
mı?

Sırtlan pek karınlan tok olanların, toplum sorun
larına yaklaşımları insancıl açıdan bakıldığında, hiç 
ieaçıcı değildir. Bunlar yorgam başlarına çekmişler, 
yorganın altında kişileri nasıl soyacaklarını düşünü
yorlar. Kişilere, yardım yollarının kapanması insancıl 
açıdan bakıldığında yüreklerimizi sızlatmahdır. Fakı, 
re-fukaraya, bu denli duyarsız olmak bilmem nasıl 
yorumlanır. İnsanlığın, önde gelen özverisi insandan 
yana olmalıdır, insanda bu özveri körelmeye başlar
sa toplumsal hastalık başlamıştır. Bu hastalığı ne 
doktor ne üfürükçü iyileştirebilir.

Yüreğimizde insan sevgisini mayalaştırmak özüm, 
semek, ve ak benliğimizi ortaya koymak en soylu bir 
davranıştır.

Kongre İlânı
S.S. Günaydın Sosyal Sigortalılar 

Konut Yapı Kooperatifinden

Kooperatifimiz ortaklığının yıllık olağan genel ku
rulu 16 Mart 1986 günü saat 12.00 de (çoğunluk sağ
lanmadığı takdirde 23 Mart 1986 pazar günü) Gemlik 
Bahkpazan Mahallesi İtfaiye Yam Bayraktar Düğün 
Salonunda yapılacaktır.

Aşağıda belirtilen gün ve saatte sayın ortaklarımı, 
zm hazır bulunmasını rica ederiz.

GÜNDEM t Yönetim Kurulu

1- Yoklama — 2- Açılış ve saygı duruşu — 3- Kong 
re divanı seçimi — 4- Genel kurul karar belgelerini 
imzalamak üzere kongre divanına yetki verilmesi 
5. Çalışma ve hesap raporlarının okunması — 6- De
netçi raporlarının okunması — 7- Raporların tartışıl
ması — 8- Raporların kabulü yönetim kurulu ve de
netçilerin aklanması — 9-1986 yılı kadro, bütçe ve 
iş programlarmm görüşülerek karara bağlanması 
10- 7 asil 7 yedek yörfetim kurulu üyelerinin seçimi 
11- 3 asil 3 yedek denetçilerin seçimi — 12- Ortakla
rın kooperatif içindeki parasal durumlarının görüşü
lerek karara bağlanması — 14- İstekler ve temenniler 
15- Kapaniş.

Gayrimenkulün Açık Artırma İlânı 
Gemlik tera Memurluğundan

Dosya No. : 1983/62

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:

Gemlik Tapu Sicilinin 13.2.1980 tarih ve pafta : 31, ada : 553, parsel : 143 de 
kayıtlı Gemlik Hamidiye Mahallesi Pınar ve Ihlamur Mevkiinde kain 452,84 metre
kare miktarındaki arsa üzerine inşaa edilmekte olan kargır apartmanın (14) bağım 
sız bölüm sıra numaralı meskenin 22/584 arsa paylı ve bilirkişi tarafından 2.000.000 
TL. kıymet takdir edilen natamam vaziyetteki ikinci kattaki taşınmaz açık artırma 
suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI
1— Satış 31.3.1986 Pazartesi günü saat 10.30 dan 10 J0 ye kadar Gemlik icra Da

iresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 
%75 ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın ta 
ahhüdü baki kalmak şartiyle 10.4.1986 Per şembe günü aynı yer ve aynı saatlerde 
ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve 
satış masraflarım geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %10 u ntsbetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri la
zımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediği nde 20 günü geçmemek üzere mehil verile 
bilir. Dellaliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş ver 
giler satış bedelinden ödenir.

3—ipotek sahibi alacaklılarla ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki hakla 
rını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olma 
ılıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflâs Kanunu 
nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir iki ihale arasındaki farktan ve %10 faiz-
den alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve 
den tahsil edilecektir.

5 — Şartname ilân tarihinden itibaren 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi 
lacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 
ğumuza başvurmaları ilân olunur.

(ic. İf. K. 126)
(+) İlgililer tâbirine irtifak sahipleri de

KONGRE İLÂNI
S.S. GEMLİK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
YAPI KOOPERATİFİ BŞK.LIĞINDAN

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul toplantı
sı 16.3.1986 Pazar günü saat 10.00 da Ticaret Odası 
Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikine] toplantı 23 
3.1986 Pazar günü aynı yer ve aynı saatte yapılacak, 
tır. Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu

1- Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu, saygı duruşu
3- Kurucu yönetim kurulunun çalışma raporunun 

okunması
4- Raporlar üzerinde konuşma ve aklama
5- 1986 yılı tahmini bütçenin onaylanması
6. Kooperatifin mali konularda genel görüşmesi
7- Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
8- Dilekler ve istekler, kapanış.

KONGRE İLÂNI 
BÜYÜK KUMLA SPOR KULÜBÜ 

BŞK.LIĞINDAN

Kulübümüzün 1. olağan genel kurul toplantısı 15 
Mart 1986 Pazar günü saat 20.00 de Köy Odasında 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı 22 Mart 
1986 Pazar günü çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve 
saatte yapılacaktır.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu
1. Açılış ve yoklama
2- Divan teşekkülü
3- Kurucu yönetim kurulu çalışma raporunun o- 

kunması ve aklanması
4. Yeni yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin 

seçimi
5- Dilekler ve istekler
6- Kapanış.

DUYURU
Gazetemizde eoo- 

ne'erl bitmiş şeyin •- 

bonelerimizin abone
lerini yenilemeleri ö- 
nemle duyurulur.

G. Körfez

Fotokopide 
Olay

TOSHIBA İLİ
JAPON MUCİZESİ
Her Cins Kağıda 

% 71 Küçültme, % 
122 Büyütmeli Net 
Çekim.

demde 20 TL ya
Gazhane 8d. No. 21 
Gazeteler Be* Bayii 
(Aygaı Bitişiği)

hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerin

herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
bir örneği gönderilebilir.

görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayı- 
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Gazeteniz Gemlik Körfezi 
Okuyunuz, Okutunuz, 

Abone Olunuz.

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 I* Hem Pasaj işi Gemlik

SŞube : Pazar Cad. Ne. 8 Gemlik

$ DAĞ KARDEŞLER İ
H Kereste ve Ambalaj Sanayii î 

jn.
aa HER ÇEŞİT İNŞAATLIK. J
«b DOĞRAMALIK KERESTE ve T 
£ AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ J

Uygun Fiat - Gününde Teslim
* Uğramanız Menfaatinlzedlr. ** ♦
# İsmet Dağ ve Oğullan #

Orhangazi Caddesi No. 30 GEMLİK # 
# Tlf : İş : 1205 — Ev : 1254 - 2835 jk* ♦ ***»*e*»**«*e*«***eee*



25 ŞUBAT 1986

gemLik

KÖRFEZ
Yönetim Yeri : IsUklAı Cad. Gürçay Pasajı 

No. 5 Tlf : 4223 — GMMT.fK
Dizgi ve Baskı :

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj SanayU

I

EVİNİZİN İHTİYACINI

KESKİN ZÜCCACİYE’DEN TAMAMLAYINIZ

taod. IMN peşinat takMt
tatak

•ayım
KDV'M 

top. fiyat
201 PBOrtLO 4N4-1 ÇMt Kapılı Buadolata 30.000 19.000 u >58AM
SM MOIİLO 41# nuoe Buzdolabı 24.000 13.000 u MS.OM
SN PBOFÎLO *4 Tam Otomatik Çamadır Malrlnm 88.000 MAM u ms.sm
M4 PKOFtLO Saatrifüjltt Çamaşır MakkMal 20.000 10.SSS İŞ İMİM
MS r»OrtIX> MİM Yıkan» Maldneri 10.000 0.800 s SS.SSO
MS IBOrtLO 8OL Elektrikli Termosifon 12.800 8X00 8 MAM
CT7 PBOFÎLO 8TARLUX Elektrllkl Süpürge 8.000 0.500 8 M.SM
MS PBOEtLO KBtSTAL »Ttnuer”H türbo fırın 21.000 14A00 14 ISSAM
MD MOULINEX MULTt CHEF Mutfak robotu 12.000 9.000 8 SASM
«M MOTJUNMa OMOPPER 14.000 9.000 8 M4S4
m M)NY MMtran M ekran uzaktan kum. renkli tv. 48.000 40.000 u SBS.OSO
SİS SONY Betamax SUP20CH gösterici video player 80.000 27.900 u Mi ŞM
SU BONY BetaStu KLCL30 uzaktım kumandalı vldea 49.000 41.500 u SM.SM
>14 SONY FH.8B stereo HI-FI müzik seti 80.000 29.500 ıs M4.SM
SU SONY CFS.8000L stereo radyo kasetçalar 20.000 18.000 ıs İMAM
SİS SONY 4 Stotem M ekran renkli TV 81.000 27.000 İM M8.ŞM
S1V MAKA 4 Matem M ekran uzaktan kum. renkli tr. 84.000 28.000 u m.oM
>18 SABA PO.IOO Stereo Hi-Fi müzik seti 26.000 20.000 M SM.0M
•İS BABA BDJ10L Stereo radyo kasetpalar çift kasetli 19.000 16.500 İS 1AA0H
MM BABA ML Stereo radyo kasetçalar 14.800 lOAOOT 8 MAM
Mİ MAMA KMK.İSL mdyo kasetçalar 7.000 5.000 8 47.000

Profilo'nuR Üstün Kaliteli Ürünleriyle

Kolay ödenebilir Peşinat 

ve Taksitlerle

Hüseyin Keskin
Yeni Çarşı No 60 Tlf: 2738

“Suyumuzu Vermeyiz” Refah Partisi
kasaba halkını sakin olma 
ğa çağırdı ve suyun her 
iki tarafa da yeteceğini 
söyledi. Ancak bu sırada 
kasabalı kadınlar da kah
vehane önünde toplanarak

Vali’ye “Suyumuzu ver 
meyiz” diye bağırdılar. Ka 
canların kahvehaneye gel
mesi üzerine Vali Gümüş- 

“ Kadınlarınızı çekin 
biz erkek erkeğe konuşa 
hm” dediği, ancak erkek 
ler de “Bizim kadınlarımı 
zm konuşmaya haklan yok 
mu İngiltere’yi bile kadın 
Başbakan yönetmiyor mu” 
dadiği öğrenildi.

VALİ GİDİYOR

Kasabalı ile su tartışma 
sırda anlaşmaya varılma
ması üzerine Vali Gümüş* 
diş, kasabadan aynldı Bu 
arada bazı kadınların Va
linin arabasının önüne geç 
tiği öğrenildi.

Kendileriyle görüştüğü 
müz Küçük Kumla’lılar 
Belediye Başkam ve bazı 
meclis üyelerini suçluyor
lar. Kendilerine az bir su
yun alınacağını belirttikle 
rini ancak gelen borularla 
bütün suyun taşınacağını 
söylüyorlar. Küçük Kırı, 
la’hlar şu görüşü taşıyor
lar ;

“•Pınarbaşı suyu bizim 
herşeyimiz. Bu su ile zey 
tinlikler, sebzelikler sula
nıyor. Bu su ile köy için
den geçen dere akıyor. İs 
kelede oturanları düşüne
rek bunu bizim elimizden 
almak bizi susuz bırakmak 
tır. Ana depo İskeleye ya 
pılacakmış, köye su İskele 
den motorla pompalana 
rak verilecekmiş. Zaten 

yaz aylan azalan suyumuz 
bu yolla hiç akmaz.”

Öte yandan bazı kasaba 
lılar da konuyu siyasi is
tismar konusu haline ge
tirdiklerini, DYP’lffler ile 
eski Belediye Başkanının 
kasabayı fidye böldüğünü 
söylüyorlar.

Meslek 
Vergileri 
Artırıldı
çektir.” deniliyor

Belediye Meclisinde söz 
alan Belediye Başkam Ça
kır, “-Bu cümlelerle kapa
lı da olsa şahsım tehdit e- 
dilmektedir. Bizim kararı
mız doğrudur. Plan deği
şikliği yetkisi belediyemi
ze geçmiştir. BiSAŞ’ın 1- 
dari Mahkemeye bile git
me yetkisi yoktur. Biz so
rumluluğumuzu bilerek ha 
reket etmekteyiz.” dedi.

Belediye Meclisi 16 O- 
cak günü alman karar 
doğrultusunda yeni bir ka 
rar daha aldı. BÎSAŞ’ın 
yan kuruluşu olan ÎSAŞ'm 
düdkçesinde de aym arazi 
üzerinde iskele yapımı için 
İzin istemi de kabul edil
medi.

öte yanda önceki hafta 
görevlerinden istifa eden 
Belediye İmar Komisyonu 
na yeni üyelerin seçimle
rinden sonra komisyon a- 
ralannda görev bölümü 
yapıtı. Komisyon, Mühen
dis Rahmi Şengül’ü Baş
kanlığa getirdi. 

da bağımlı duruma getiril
mekteyiz. Geleceğimiz teh 
ilke içindedir” dedi.

Seçim yapmakla demek 
rasi olamayacağını da söy
leyen Zengin, “- Demokra 
sinin gerçekten olması i- 
çin fikir ve inançlara hür. 
riyet getirmek gereklidir. 
Bir takım yasaklarla fikir 
ve inançlar söylenemiyor- 
sa o ülkede demokrasi yok 
demektir. İnanan insanın 
düşüncesi parlamentoda 
yansımalıdır.” şeklinde ko 
mıştu. Konuşmacı, ANAP 
yönetimini de ülkede fuhu
ştun, kumarın, alkolizmin 
hızla yayıldığım dia belir
terek :

“- Fuhuş, kumar, ahlak
sızlık devlet eliyle teşvik 
ediliyor, devlet kumarha
neleri açtırıyor, alkol sa- 
niayini geliştiriyor. Dev
let kadın ticaretine göz 
yummakla affedilmez bir 
insanlık su|çu işlemekte
dir. Haysiyetli insanlar ka 
din ticaretine karşı çıkar
lar.” dedi.

Yapılan seçimimle Gem 
lik Refah Partisi İlçe Baş
kanlığına tek aday Ahmet 
Selvi 'katıldı. Selvi, 120 de 
Hegeden 60 oy alabildi, öte 
yandan yönetim kuruluna 
Erdal Tunalı, Ali Öztüıfc, 
Kuddusi Gürbüz, KaJdir 
Akdeniz, Mustafa Durmuş 
ve Sadık Coşkunyürek se
çildiler.

SATILIK DAİRE
Kordonde 65 m2

Satılık Daire

Müracaat ı Tlf ı 1951 Gemlik

J Körfez Matbaacılık j
I SERİGRAF I 
i Baskı Atelyesi İle I
i Hizmet Halkasına I 
i Bir Yenisini Kattı I 
8* I* Zeytin ve Turşu Tenekelerine
8 Renkli Baskı ■
B * Çıkarma Kavanoz Eteketi Baskısı |
® * Bez Üzerine Baskılar a
® * Hediyelik Eşya Reklam Baskıları a
E * Tanıtım İşleri baskıları I

* Poşet Üstü baskı |
8 JİPARİJ KABULÜNE BAŞLANDI I 

| BİR TELEFON YETERLİDİR |

KÖRFEZ Matbaacılık, Ambalaj Sanayi ve Serigraf Atelyesi | 

m GAZHANE CAD. ŞİRİN PASAJI TLF : 1797 GEMLİK । 
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