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NARLI KÖYÜ
ATATÜRK BÜSTÜ AÇILDI

* Perşembe Günü Hamidiye
* Cuma Günü’de Fıstıklımda Açılış Var

Ptuosı Hanı
A GEMSAZ'DA KIYI KENAR ÇİZGİSİNE İTİRAZ EDİLECEK

0 KOCAÇUKURTN KAMULAŞTIRMA İŞİNE 40 MİLYON LİRA DAHA AYRILDI

BİNALAR KİRLİ BEYAZA BOYANACAK

Gemlik Belediye Meclisi geç 
«S■mö: hafta içinde Belediye 
Başkam Hakkı Çakırhn istemi 
ile toplandı. Meclis toplantı
sında Kocaçukur'a yapılacak

“İskele. Rıhtım ve Dtpo 
lansa' Tesisleri için emlak ver 
giâ gelirlerinden 40 milyon li
ra aktarma yapddı.

Geçüğizim hafta çerşamta 
günü toplanan Belediye Mecli
sinde eski meclis tutanağının 
okunmasından sonra gündem 
maddelerinin görüşülmüş ne 
geçildi. Belediye Başkam Hak 
kt Çakır, yaptığı konuşmada 
Kocaçukura yapılacak olan 
iskele, rıhtım ve depolama te 
sisleri için bütçede bulunan 
175 milyon liranın yetmediği, 
ni, bu fasıla 40 ni'y-n lira ak 
tarma. yapı frnaa» gerektiğini 

’raldfrdi, ÇaktT ;
•‘-Üçe Kıymet Takdir Ko. 

misyonu Kocaçukur'a yakla
şık 220 milyon lira değer koy- 
omştur. Bütçemizde 175 mil. 
yon Hra vardır. Bu fasıla 40 
mSyon lira, yarım kalan yollar 
için de 10 m İyon lira emlak 
vergilerinden elde edilecek ge 
ferlerden aktarma yapılması- 
m talep ediyorum.” dedi.

Belediye meclisi. Başkanın 
istemini oybirliği ile kabul et
ti. Daha sonra Umurbey Be
lediyesi şuurlarında bulunan 
“Kaahhavuz” içme suyu depo 
su yanında bir şahıs taraf n_ 
dan yapılan ağıllar ile ilgili

Kontrollerde 5 Kahvehane ve 1 Sinema Kapatıldı
İLÇEMİZ DİDİK DİDİK ARANIYOR

Hadi ÖZSAYINI _______________
Geçtiğimiz hafta İlçemize 

atanan Başkomser Mustafa 
Özkan, seri operasyonlar dü
zenleyerek ilçedeki denetimle
rini arttırdı. Hafta içinde ya
pılan kontroller sonunda yüz
den fazla kişi gözaltına alındı.

Özellikle kahvehanelerde ya 
pılan kontroller sonunda da 
kumar oynatan, küçük yaşta 
çocuk bulunduran ve ruhsatı 
olmayan 5 kahvehane hakkın 
da kapatma karan alındı. Ay 
nea 12 yaşından küçük çocuk 
bulunduran bir sinema ka

olarak İlçe Sağlık Kurumu ta 
rafından gönderilen yaza o- 
kundu ve ağıllar çevresine 
koruma tandı yapımı için ka 
mulaştırma yapılması e’e alın 
dı. SHP meclis üyesi Mustafa 
Küçüksiphayi, kamulaştır, 
manın Belediye Encümeninin 
görevi olduğunu belirterek

Onanından Geliyordu
DEVRİLEN İTFAİYE 
ARACININ SÜRÜCÜSÜ
ÖLDÜ

Gemlik Belediyesine ait it
faiye aracı anarımdan gelir
ken Kurtul yakınlarında 50 
metre şarampole uçtu. Kazada 
aracı kullanan itfaiye şoförü 
Alaattin Yabatuğ (26) öldü.

Geçtiğimiz .hafta perşembe 
günü saat 19.00 sıralarında 
Bursa'da onanında olan Bele, 
diye'ye ait itfaiye aracını ilçe 
ye getirmek için Bursa’ya gi
den itfaiye şoförü Alaattin 
Yabatuğ, dönüşte Kurtul Kö. 
yüne 2 km. kala yollann kay 
gan olması nedeniyle şaranpo
le uçtu.

Feci kazada, anayoldan 50 
metre aşağıya uçan itfaiye-are 
cı, birçok parçalara ayrıldı.

patıldı.
Bu tür operasyonların sık 

sık düzenleneceğini -belirten 
ilgililer, amaçlarının vatan
daşlara huzur ortamı sağla
mak olduğunu söyleyerek :

"■İlçede düzenlenen operan, 
yonlar sonunda küçük yaşta 
çocuk bulunduran, kumar oy
natan ve ruhsatı bulunmayan 
5 kahvehane ve T sinema tes 
bit ederek haklarında yasal İş 
{emlere başlandı. Ayrıca bu 
tür yerlerde yakalanan öğren 
eller okul İdaresine bildirildi. 
Vatandaşlarımızın yapacak 
lan şikayetler anında değer.

“Burada bir yanlışlığa mey
dan veımiyelinı. Meclisin gö. 
revcrl arasında ktımula.ştıma 
yoktur. Başkanlık bu konu, 
da açıklama yapsın" dedi. Bu 
mm üzerine söz alan Başkan 
Halikı Çakır, gündemin yan
lış yazıldığını söyledi. Çakır 
“-Konu yanlış yazdmışt r. P_

Bir dut ağacı ve 50 metreye 
yakın yol koruluğunun da par 
çalandığı kazada, şoför Ala. 
attin Yabatuğ olay yerinde 
öldü.

Trafik kazasında ölen genç 
itfaiyecinin cenazesi hazin fodf 
törenle toprağa verilli.

Oyun Beğeni Kazandı

İnsanlar Yasadıkça
Sahnelendi

Hüseyin KONUR

Gemlik Merkez ilköğretim 

lendirileccktir. Umuma açılı 
yerlerdeki denetimlerimizi sür 
düreceğiz dediler.

Ayrıca nhtım boyundaki ka 
yatıklar atasında yapılan de
netimler sonunda içki alemi 
yapan kişiler göz altına alındı 
ve vatandaşların Idmlilısiz so
kağa çıkmamaları istendi.

Öte yandan ilçede trafik 
kontrolleri de sıklaştırıldı. 
Trafik kazalarını aslıariye in
dirmek ve yaz aylarında artan 
trafik sıkışıklıklarını gider
mek için çalışmalara devam e- 
dlyor.

roğrama alınmadan zaten ka 
mulaştırma yapamayız.” de
di.

Yapılan tartışmalardan son 
ra depo çevresinin kamulaş
tırılması için programa' alın
ması kararlaştırıldı.

GÜNDEMDE GEMSAS

Belediye Meclisi gündemin
de Gemsas ile ilgili iki dilek
çenin görüşülmesi konusuna 
girildi; Başkan Çakır, dilekçe 
leri okuttu. Dilekçe salrpleri 
kıyı kenar .çizgisi çiziminde 
yapılan yanlışlıkla birçok par 
selin .mağdur durumda kaldığı 
m, planda kıyıya konan tu. 
ristüı tesislerin kaldırılarak 
buraların kamuya açılmasını, 
istiyorlardı.

Belediye Başkanı Hakkı Ça 
kır; kıyı kenar çizgisi konu
sunda bilgi verdi ve “-layı ke. 
nar çizgisi konusunda arsa 
sahipleri, meclis üyeleri ve 
kooperatif ile tamamen muta
bıkız. Biz konuyu öğrenince 
Valiliğe başvurduk ancak as.

D. S. 2 de

Okulu yararına getirilen Fa
tih Tiyatrosunun, “İNSAN. 
LAR YAŞADIKÇA’’ oyunu 
sahnelendi. Oyun izleyiciler 
rafından büyük beğeni1 kazan
dı.

Endüstri Meslek Lisesi Sa
lonunda cumartesi günü Cem 
Ünal’ın yazdığı üç perdelik 
“İnsanlar Yaşadıkça’’ oyunu, 
oyuncu yönetmen Necdet Ba
şar tarafından sahneye kondu.

Oyun hakkında gazetemize 
açıklama yapan Yönetmen 
Necdet Başar şunları söyledi:

“-Bu oyunda bir aileyi yok 
etmeğe çalışan ama sonunda 
topluma dönen bir evladın ya 
şamı ve a leşinin ilişkilerini an 
latılıyor. 192 gündür yurdun 
çeşitli köşelerinde sahneledi
ğimiz oyuna Gemlikliler ilgi 
göstermesi blzlori mutlu etti"

Narlı Köyü ilkokulu Ata
türk, Büstü dün yapılan tören 
le açıldı. Törene Kaymakam 
Mehmet Güler, Garnizon Ko
mutanı Namjk Yurtışık, Bele
diye Başkanı Halikı Çakır, da 
ire amirleri ve köylüler katıl
dı.

Törende bir 'konuşma yapan 
Kaymakam Mehmet Güler, 
büstün tüm köye hayırlı olma
sını diledi , ve .'Garnizon Komu 
tanı Namık Yurtışık büstün 
açılışını yaptı.

1761 Sığır 
Hastalıklara 
Karsa
Asılandı

4F

Üçe Tarımı- Müdürlüğü ' ele. 
manlansica sürdürülen şap has 
tahğıyla ilgili aşılama kam
panyası tamamlandı. 1761 sı-, 
ğıra aşılama uygulandı.

ilgililerden aldığımız (bilgile 
re göre şap hastalığına karşı

. aşılamadan sonra 3-5 
aylık kuzularda, ovalaklarda 
Ve danalarda Brucellose (Yav
ru Atma) hastalığına karşı Ma
yıs ayı içinde koruyucu olarak 
aşılama yapılacağı belirtildi.

TEK'cilere 
"İlk Yardım" 
Anlatıldı

Gemlik TEK personeline ilk 
yardım konulu seminer yeril-. 
dİ.

Geçtiğimiz hafta içinde Ata 
türk ilkokulu Salonunda dü
zenlenen seminere, ilçemiz 
TEK personeli katıldı. Üç gün 
süren seminerde kazalara kar 
şı alınacak önlemler" anlatıldı, 
öte yandan’, konuyla ilgili 
film gösterileri de yapıldı.

Islâm aleminin en kutsal ayı 
Ramazan 10 Mayıs Cumartesi 
günü başlayacak. Cuma akşa 
mı illi teravi namazmda cami 
ler dolup tadacak.

Okurlarımızın ramazanım 
kutlarız.

gCKJOOOOOOOOOOOOOCOOOOCMOOOOOOOOOOCOOOCOOOOO
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Baygın hastanın alfan dişleri hadcmelerce sökülüp çalınınca» 
Hastalıaıicde önlem’cr alınmış
Bundan sonra Doktorlar hastalarına AÇ AGZTıu demeyc- 
cclder herlıalde...
Muayene öyle başlıyor da..

Açılıştan sonra ilçe Halk 
Eğitim Merkezi Biçki Dikiş 
ve Makina nakışı mezunları
na taşan belgeleri verildi 
ve sergi açıldı. Daha 
sonra gelen konuklara kokteyl 
verilmesiyle tören son buldu.

Öte yandan Cumatesi günü 
Büyük Kumla Köyünde de 
kurs öğretmeni Lale özelin 
öğrencileriyle hazırladığı bir
birinden güzel giysiler sergi
lendi. öğrencilere haşan bel
geleri törenle verildi.

Kız Meslek 
Lisesi
Lokma Günü 
Yapıldı

Gemlik Kız Meslek lisesin
de bu yıl ilk kez “Lokma Gü 
nü” düzenlendi.

önceki gün Kız Meslek Li
sesi bahçesinde düzenlenen 
“Lokma Günü” ne okulun me 
zun öğrencileri; velileri ve son 
sınıf' öğrencileri katıldı.

Orgist “Erdinç” eşliğinde 
öğrenciler eğlenirken günün 
anlamını (belirten konuşmayı 
Okul Müdüresj Yıldız Şiretoğ- 
lu yaptı. Şiretcğlu, bu yıl ilk 
kez böyle bir gün düzenleme
deki amaçlarının eski öğrenci
lerine okul yıllarım anımsat
mak, okul ile bağlarını taze, 
lemek olduğunu söyledi.

Günde konuklara lokma, zey 
tin ve ayran ikram edildi.

Belediye 
İsçilerine
Toplu 
Sözleşme 
Yardımı

Gemili Belediyesinde çalı
şan işçilere gıda yardımı ya
pıldı.

Belediye ile sendika arasın
da vardan anlaşma gereği, 
belediye işçilerine 2 lig. pirinç 
yağı, 2 kg. toz şeker ve 
birer adet havlu dağıtıldı.
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İLÂN
Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden

Gemlik UçesJ Kapakta köyü. Ova mevkiinde kain, hudutları 
itibari Je, Kuzeyi : y«L Güneyi : Mustafa Osener mİ ve ar
sası. Batısı : Münecettin lavın Doğusu : Ayşe Kapa-softlu 
taşınmazlan Ue çevrili 528. m- «aşnnıaaın davacı Karun öz 
türk tarafından «.encts iden teselli talep edildiğinden 1? bu ta 
şınmıaz üzerinde hak iddiasında tuluuanlaruı i# bu Unn tarh 
hindenititaren 3 ay iç nde mahkememizin i» bu dava dosya- 
sına uıuracuathın ilan olunur. 1.5.1986

Kocaçukur’un Parası Hazır

S.S. Gemlik Belediyesi 2. nci Konut Yapı 
Kooperatifi Yönetim Kurulundan 
Konut İnşaat İlanı

1. 2985 sayılı toplu konut kanunundan l.tKade edilmek sure, 
ti ile sağlanacak kredi ile Gemlik Hamleliye Mahallesi Futbol 
Sahi l yan-nd. i Bl.ktan oluı.an C5 daire, müştemilat ve ertak 
yerleri ile tir! kte kvnut İnşaatı tek it almak ve götürü bedel 
Anahtar teşdim usulü ile do-ifasındaki şartlar dahilînde İha 
leye çıkarılmıştır.

S. İşin muuamm-n bedeli C24.CO3.OOO. TL. (Altıyüzyirmldö t 
milyon) olup geçici teminatı 18.720. C 00. TL. dir.

3. İşin ihalesi 21 Mayıs 1986 Çarşamba günü saat 14.00’Je 
Gemlik Beled yesi Su-Ctobüs işletmesi Birasında yapılacaktır.

4. thıle dosyası, proje ve şartnameler Gemlik Belediyesi Su- 
Otobüs İşletmesinde mesai saatleri haricinde 17.30.19.30 saat 
teri arası görülebilir.

5. İhaleye iştirak edeceklerin 3 gün evvelsiden milra~aat e- 
derek şartnamede yazılı belgelerle yeterlilik alma- 
lan şarttır.

6. İhaleye iştirak edecekler geçici teminat mektnp’an De bir 
likt- tekLf mektuplarım kapalı olarak 1 saat evvelinden ihale 
komisyonuna vermeleri yırttır

7. Kooperatif*n-iz 2886 sayılı yasaya tabi olmayıp yeterlilik 
belgesi verip vermjmîkte, iha’eyl yapıp yapmamakta ve dJe- 
diğine verme kte ser bettir.

8. Posta De yapılacak müracaatlarda gecikmeler dikkate 
alınmaz. Keyfiyet ilan olunur.

kı »Üresi lıl(nı!,U. Yapacağı
mız tek İşlem kalmıştı Bölge 
idare Mahkemesine başvur
mak. Avukatımıza başvuru 
Içön gerekenin yapılmasını em 
Mil verdim bu konuda üzeri, 
mlze düşeni yapacağız.” 
dedi. SHP 11 üyeler bölgeye 
halk plajı yapılması konusun
da söz istediler, Necdet Buluk 
yaptığı konuşmada başkanın 
programında halk plajlarının 
bulunduğunu, poyraza açık, 
kumsalı geniş bu alanda mut' 
laka kabini! bir halk plajının 
yapılmasının gerektiğini vur
guladı. Başkan Çakır ise; ge 
niş bir kumsalın tabii halk pla 
jı olduğunu belirterek "JHü” 
kümet turistik tesisleri des 
tekliyor. Biz buradaki tesisle 
ri kaldırmayız. Vatandaşa ne

veriliyorsa turisttik tesislere 
de o verilmelidir” dedi.

BİNALARIN BOYASI

li-aîıa sonra gündemin bir 
başka maddesinde binaların 
dış boyalarının renk seçimine 
geçildi. Başkan konuşmasında 
“ilçenin turistik bir belde ol 
ması -nedeniyle binalarda üy 
günlük sağlanması için renk 
konusunda luırara varmamız 
gerekir” dedi. Mecliste renk 
konusunda çeşitli öneriler ve 
»lirken SHP’li . Küçüksiphay i 
“Bal Rengi” “clmaspnı önerdi. 
Bu söz Başkan ile Küçükâip 
hayi aracında tartışmaya yol 
açtı. Başkan. Çakır, “-İyi niye 
timi istismar ediylrsunuz. Bun 
dan sonra buna izin vermiye 
eşeğim” dedi. Ve öneriler ora

sında Kirli beyazı oylandı. 2 
red 11 evet şeklinde tutanak 
tutulurken söz alan Küçüksip 
hayi. ‘‘.Burada yapılan konuş 
malar espiri mahiyetindeydi. 
.Una siz kendi önerilerinizi oy 
lamaya sunuyorsanız, b’zimki 
de bir tekliftir oylayınız. Son 
ra bize ne yapacaksınız yani 
onu öğrenmek İstiyorum.” 
dedi. Başkan Çakır, bunun ü_ 
zerine “Görürsünüz” şeklinde 
cevap verdi. Tartışmadan son 
ra binaların dış boyalarının 
kirli beyaz olması kabul edil
di.

Gündemin bir başka madde 
sinde bazı sanayi kuruluşları 
nın su fiatlan konusu ele alın 
dı. SHP’ li üyelerden Mustafa 
Küçüksiphay! yemden. söz aldı. 
Küçüksiphay! Biz seçildiği

nızden beri bu meclisin yı 
yoldan çıkmaması İçin uyt 
yoruz, Biraz önce bir yarı 
lığı önledik. Ama görüyoru 
Sayın Başkan yanlışlık y 
mayı alışkanlık haline gel 
iniştir. Belediyeler yasala 
idare edilir. Bu kanunun giiı 
me alınıp görüşme Lstendiğ 
göre L'zhn uyanlarımız ve 
niyetimiz yetmiyor, hata ü 
rine hata yapılıyor. Bir ya 
ma yılı iç -nde meclisin ald 
bir karar bozularak yeni 
karar alınmaz. Bu konu m 
liste görüşülemez yasa 
buna izin vermez.” dedi.

SHP’li üyeler daha ?xa 
meclisi terk ettiler. Meclis, 
mor komisyonu raporunun 
rilşülmesi ile sona erdi.

ayturGemlik Sahil Sitesinde
SATILIK SAHİL ARSASI

Ada Parsel M 2

Aşağıda detaylandırılan 3 adet çok güzel sahi! 
arsası aynı kişiden satıl ktır. İlgilenenler GEMSAS’takî 
arsaları görevli bekçi İZZET SEZCİN’den öğrenebilir
ler.

48« ( S ) 10 540 m2
SOS ( 19 ) 6 479 m2
472 ( 27 ) 13 596 m2

Kongre İlânı 
Küçük Kumla Spor Kulübünden

Kulübümüzün. yıllık normal genel kurul toplantısı 22 mayıs 
1988 günü saat 20.00 de kulüp lokalinde yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1_ Açılış ve eaygı duruşu
2. Divan, oluşumu ve yoklama
3. Çalışma raporlarının okunması
4. Raporlar üzerinde görüşmeler ve aklanması
5. Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
6. Dilek ve temenniler
T. Kapanış.

AKYILDİZ TİCARET 
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

Alım ve Satımı
Renkli ve siyah beyaz televizyon, 

buzdolabı, çamaşır makinası, elektrik 
süpürgesi, mutfak ocakları, yatak odası 
ve misafir odası takımları, büro malze
meleri alınır ve satılır.

Mehmet Akyıldız
Pzaar Cad. 27 Tlf : 2654 — Gemlik

Aydoğar Turizm ve Seyahat 
Acentası

ŞEKER BAYRAMINDA 7 HAZİRAN 14 HAZİRAN 
TARİHLERİ ARASINDA 8 GÜN 7 GECE FETHİYE’DE 
OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ? GÜNEŞ NEFİS BİR DOĞA 
VE DENİZ MÜZİK EĞLENCE YAT GEZİLERİ, ÖLÜ DE. 
NIZ VE KALKAN’A YAPILACAK GÜNLÜK GEZİLERLE 
KIŞIN' YORGUNLUĞUNU ATMA 1’A VE UNUTULMAYA
CAK HESAPLI BİR TATİLE NE DERSİNİZ.

ÖYLEYSE GELİN HEP BERABER HAZİRANDA KET 
HLYE PALMİYE MOTEL’DE (M 1. SINIF) OLACAĞIZ.

REZERVASYONLARINIZ İÇİN BİR AN ÖNCE GEM. 
LİK TELEFON 4252’YE VEYA AYTUR BALIKPAZARI 1 
NOLU CAD. ORKİDE ÇİÇEK EVÎ NO.58’E MÜRACAAT 
EDİNİZ, SON MÜRACAAT TARİHİ 20 MAYIS AKŞAMI
NA KADARDIR.

GET.tN _ GÖRÜŞELİM

NOT : ödemelerinizi isterseniz Haziran ayı başına 
kadar taksitle de yapabüirsiniz.

MIWI1OWMlW,ıilı’illhiMllü lifi!
| Gençler..! |

| SUAT BUTİK I

B Yepyeni Spor Giyim B
S Çeşitleriyle 
0 Sizler İçin Açılıyor 
Ş 9 Mayıs Cuma Günü Açılışımızda Buluşalım, g
I ALİ İHSAN BEKİ 3

MÜJDE
Emek Çiftliğinden 

Büyük Ucuzluk 
KENDİ ÜRETİMİMİZ GÜNLÜK 

TEMİZLENMİŞ 
PİLİÇ ETİ 560 TL.

TAVUK ETİ 500 TL.
BUT < GÖĞÜS 700 TL.
KANAT-BOYUN 475 TL.
ve Çok Ucuz Günlük Yumurta

s 
9 
B 
B 
S 
S 
S 
S 
o 
s 
s

a KAYHAN MH. 1 NOLU CD. ŞENTÜRK APT. ALTI GEMLİK
( Dr. Seyfi Karşısı )
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Devletçilik Üstüne
“Devletçiliğin 1930’1 ardaki uygulanışı le 1840 lardaki 

uygulanışı, bize bugünkü sorunlar için, önemli olan 
biri olumlu öbürü olumsuz, biri neler yapabileceğini, 
öbürü n; terin neden yapılamadığını gösteren iki ders 
verecek niteliktedir.

Devletjll ğin olumlu yanlan ve sonuçlan şunlar 
olmuştur. Daha önceki dönemlerde gördüğümüz, yan
lış çökeltici yollar sona ermiştir. Türkiye, yalnız ken- 
di.tarlhinde değil tüm geri kalmış ulusların tarihinde 
yepyeni tir işe girişmiş oluyor. Girişilen iş tutarsa, 
Türk ulusu ekonomide bağımsız, toplamca modern bir 
ulus olacak; gericilik, emperyalizm ve yoksulluk çen
gellerinden kurtularak, her modem ulusun girdiği nor 
mal gelişmeyi, sürdürecekti, Türk devletçiliği bu İşin 
ta başında ortaya çıkan, bugün geri bıraktırılmış her 
ulusun karşılaştığı bir sorunu da çözmeyi başardı.

Devletçilik, hem bizde hem de dışarıda, özellikle za
manımızda olamayacağına inanılan bazı şeylerin olabi
leceğini gösterdi. Dış borçlanma ya da yardım olmak
sızın kalkınma, Devletçilik döneminin iki sanayileşme 
programı mobilize edilmiş ulusal kaynaklarla sağlan_ 
di. O zamanki Türkiye, bugünkü Türkiye’den sermaye, 
cihar, bilgi bakımından daha yoksul olduğu halde bu iş 
yabancı yardımına başvurulmadan yapıldı. Bir Batılı 
ekonomistin dedğl gibi, “bu özellikle doğa kaynaklan 
bakımından çok çok verimli ülkeler arasında az görü
len bir olaydır; benzerini bulmak zordur.”

Yen'ı bir toplumsal yapının varlığım gösterecek gö
rünüşlerin yokluğundan Türk toplumunun gelenekçi 
yapısında temelli olmadığı sonucu çıkarsa demek olu
yor kİ devletçilikle kalkınma işi salt' bir ekonomik ön 
lemler işi değil, onu kolaylaştıracak, hızlandıracak, 
derinleştirecek, toplum üzerinde derin etkiler yapacak, 
reformların planlanması işidir.

Devletçiliğin kendisi, çıkarcılar elinde aldığı biçimiy
le, işçinin, köylünün, aydının, özel girişimcinin devlet 
hizmetlerinin aleyhine sonuçlar doğurarak; yalnız sı
nıflaşmaya yolaçmakta kalmadı; sınıflan birbirine, sı
nıflarla aydının, özel girişimcinin, devlet hizmetlerinin 
aleyh’nc de sonuçlar vererek devleti birbirine düşürdü. 
Giderek büyük yığından özlenen uygarlaşmanın! “Batı- 
laşma”adı altında özlenen toplamların uygarlaşmanın, 
toplamların da çıkarlarına katılma, onların hizmetine 
girme a-^amasma vardı.

1 Türk ulusu, özgürlük savaşlarından utkuyla çıkmış, 
Batının büyük devlerini dize getirmişti. Yıllarca süren 
savaşın yakıcı sıcaklığının etksinde kalan ulus, Kema
list ordunun, içinde çıkan yeni yöneticilerine güveni
yor,yeni Türkiye’yi kısa sürede kalkındıracaklarına 
inanıyordu. Savaşın yıkıntıları içinde çıkan yeni kadro 
da bu arayışın içindeydi. Bundan böyle nasıl katkımla- 
cağı konusu gündeme giriyordu.

Evet, yeni devlet nasıl kalkınacak ? Bu kalkınma 
modelinin adı ne olacaktı ? “Osmanjı imparatorluğu
nun çöküşü, yeni Türkiye’nin yeni yönetimini bir kal1" 
kınına. arayışına götürdü. Savaşın olumsuz etkilerini 
üstünden atamamış dış etkilerden kurtulamamış, yeni 
devlet; kalkınmayı başlatmak için bir model arıyordu. 
Bu modelin adı da DEVLETÇİLİK olacaktı.

Kiralık Daire
Telefonlu 115 m2 Lüks Daire Kiralıktır
Mür : Tlf : 4714 den 19 Gemlik

Satılık Arsa
KURŞUNLU ÇATAL MEVKİİN

DE 159 M2 ARSA SATILIKTIR.

Müracaat : M. Asım Aksoy
Gemlik ; 1797
Ankara : 117680 - 188076 dan

Mobilyada, 
Halıda, 
Perdede

İŞTE SİZE YEPYENİ BİR HİZMET
İmalattan Halka Vadeli Satışlara Başlanmıştır. 20 Haziran'a Kadar< * *

Evleneceksiniz!
Ev Aldınız!
Taşınacaksınız!

BELİN.

Mobilyanızı, Halınızı, 
Perdenizi Seçin. 
Biz Döşeyelim...

SIZ DE
Taksit Taksit ödeyin

(Not: KDV Peşin Alınır.)

Tlf: Merkez: 2368
Tlf: Şube : 3052

MURAT
Merkez * Pak Otel Yani
Şube t istiklâl Cd. No.

MOBİLYA
MEFRUŞAT
İMALAT ve DEKORASYON

31
Gemlik
Gemlik
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Arçelik’ten
TAKSİTLİ SATIŞTA SON YILLARIN EN BÜYÜK OLAYI

FIRSAT!
Bugünkü Fiyatlarla Peşin Fiyatına Taksitle Arçelik Güvencesiyle!

351 Lüks Buzdolabı
14.400 Peşin 11 Ay vade
14.600 taksit 175.000 Tl

401 Lüks Buzdolabı
15.650 Peştu 11 Ay vade
15.850 taksit 190.000 Tl

450 Lüks Buzdolabı
17.935 Peşin 11 Ay vade
17.915 taksit 215.00 Tl

415 Lüks Buzdolabı
19.400 Peşin 11 Ay vade
19.600 taksit 235.000 Tl

Bulaşık Makinesi 
35.000 Peşin 11 Ay vade 

35.000 taksit 420.000 Tl

I
i is

I

ARÇELİK

r—---------- ------ ----------
ARY-7 Şanzımanlı
Çamaşır Makinesi

j 12.500 Peşin 11 Ay vade
112500 taksit 150.000 Tl

ARY-12 Tam Otomatik 
Çamaşır Makinesi 

25.000 Peşin 11 Ay vade 

25.000 taksit 300.000 Tl

Termomatik 
Elektrikli Su Isıtıcısı 

6.650 Peşin 11 Ay vade 

6.850 taksit 82.000 Tl

F-7 clektroturbo Fırın 
11.250 Peşin 11' Ay vade 

11.250 taksit 135.000 Tl

ARS-4 Dinamik
Elektrikli Süpürge 

3.185 Peşin 11 Ayvade' 

I 3.165 taksit 38.000 Tl

Çamaşır Kurutma 
Makinesi

13.150 Peşin 11 Ay vade
13.350 taksit 160.000 Tl

F-2 Klasik Fırın 
7.935 Peşin 11 Ay vade 

7.915 taksit 95.000 Tl

F-S İdeal Fırın
8.370 Peşin 11 Ay vade 

8.330 taksit 100.000 Tl

NASIL KATILACAKSINIZ :
♦ Kampanyamıza katılmak için, katılıma formunda 
istediğiniz ürünü/ürünleri işaretlemeniz ve peşinatı 
aşağıda belirtilen ARÇEr.tK A.Ş. banka hesap 
numaralarından, birine yatırmanız yeterlidir.
T.C, Ziraat Bankası Kadıköy Şubesi Hesap No. 2000 
Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi Hesap No. 7000 
Havale işlemi için, ayrı bir ücret alınmayacaktır.
Alındığı takdirde ödediğiniz ücret teslim sırasında s'ze 
iade edilecektir.
▲ Katılma formunuzu doldurup, banka makbuzunuzla 
birlikte ARÇELİK A.Ş. "Satış”
Karaağaç Cad. No. 2/6, 80330 Sütlüce - İstanbul 
adresine gönderiniz.
▲ Ayrıntılı bilgi için size gönderilecek
Satış Sözleşmemizde belirtilecektir.

Seçtiğiniz Arçelik’leri, EyliU-Ekim aykırında iştirak 
sırasına göre teslim edeceğimizden, 
kampanyamıza katılmakta acele ediniz.

F-4 Akıllı Fırın
12.935 Peşin 11 Ay vade
12.915 taksit 155.000 Tl

ARS-5 Torpido 
Elektrikli Süpürge 

3.935 Peşin 11 Ay vade 

3.915 taksit 47.000 Tl

ARS-2 Küre Elektrikli 
Süpürge

3.150 Peşin 11 Âyvade 

3.350 taksit 40.000 Tl

ARR-I19 Portatif 
Radyo - Kasetçalar 

4.125 Peşin 11 Ay vade 

4.125 taksit 49.500 Tl

ARMS-139 Stereo
Mini Müzik Seti 

13.200 Peşin 11 Ay vade 

13.300 taksit 159.500 Tl

Sonbaharda Evlenecekler, Yeni Eve Geçecekler, Yazl’ktan Dönecekler! Ürünlerini Yenilemek isteyenler! 
Hayata Atılanlar! işte Arçelik’ten Sîzlere Çok özel Bir İmkân : Arçelik’Ier Kısa Bir Süre İçin, 
Peşin Fiatma Taksitle ve Fiat Garantisiyle... Hemen Katılın. Bir Yıl Boyunca Fiyat Artışından 
Etkilenmeyin, Vade Farkı Yüklenmeyin. İstediğiniz Arçelik’leri Şimdiden Seçin. Eylül ve Ekim Aylar.nda 
Teslm Alın. Çekiliş Yok! Kura Yok! İnceleyin, Karar Verin, Acele Edin. Bu Fırsattan Yararlanın.

Unutmayın

12 MAYIS SON GÜN!

NOT-: O Kampanyamıza birden fazla ürün seçerek katılabilirsiniz. D Bu kampanya 
Resmi Gazete’de yayınlanan ilgili tebliğe uygun, özel bir uygulamadır. Arçelik Yetkili 
Satımlan’nda Ürün Kimlik Kartlan’nda belirtilen fiyat ve koşullarla peşin ve taksitli 
satışlarımız sürmektedir. □ Fiyat kampanyamız yalnız bu kampanya için geçerlidir

□ Yukarıda belirtilen fiyatlarımıza KDV,, nakliye ve elektronik ürünler için bandrol 
dahildir.
□ Seçeceğiniz Arçelik’leri, size en yakın Arçelik Yetkili Satıcısı’nda görüp incele* 
yeb'lirainlz. '.

KDV, NAKLİYE VE 

BANDROL 

FİYATLARA
DAHİLDİR

KATILMA FORMU
Nakliye 
ve KDV 

Dahil
Toplam

ÜRÜNLER___________ ____________________ Peşinat Taksit Süre Fiyat

□ 351 Lüks Buzdolabı 14.400 14.600 11 AY 175.000

□ 401 Lüks Buzdolabı 15.650 15.850 11 AY 190.000

□ 450 Lüks Buzdolabı 17.935 17.915 11 AY 215.000

□ 415 Lüks Buzdolabı 10.400 19.600 11 AY 235.000

O ARY-7 Şanzımanlı Çamaşır Makinesi 12.500 12.500 . 11 AY 150.000

□ ARY-12 Tamı Otomatik Çamaşır Mak. 25.000 25.000 11 AY 300.000

□ Çamaşır Kurutma Makinesi 13.150 13.350 11 AY 160.000

□ Bulaşık Makinesi 35.000 35.000 11 AY 420.000

□ F-2 “Klasik” Fırın 7.935 7.915 11 AY 95.000

□ F_5 “ideal” Fırın 8.370 8.330 11 AY 100.000

□ F-7 “Elektroturbo” Fırın 11.250 11.250 11 AY 135.000

□ F-4 “Akıllı” Fırın 12.935 12.915 11 AY 155.000

□ “Termomatik” Elektrikli Su Isıtıcısı 6.650 6.850 11 AY 82.000

O ARMS-139 Stereo Mini Müzik Seti 132100 13.300 11 AY 159.500

□ ARK-119 Portatif Radyo-Kaçetçalar 4.125 4.125 11 AY 49500

D ARS-4 “Dinamik’' Elektrikli Süpürge 3.185 3.165 11 AY 38.000

□ ARS-2 “Küre” Elektrikli Süpürge 3.150 3.350 11 AY 40.000

O ARS-5 “Torpido” Elektrikli Süpürge 3.935 3.915 11 AY 47.000

□ Daha Fazla Bilgi İçin : AKÇELİK YETKİLİ SATICISI

ÜRE TİCARET KOLL. ŞTİ.
SEMERCİLER YOKUŞU 17/A TLF s 1312.4044 —GEMLİK

Adı / Soyadı :........_.......................--

Adresi :.................................................

Telefon Nk>. :...................................

Peşinatın yatırıldığı banka ve hesap numara» :......

Peşinatın yatırıldığı tarih :.......................

İmza î,.......................................

Banka makbuzunuzu bu forma eklemeyi unutmayınız.

I
I
I
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Evlenecekler...
Nişan, Nikah, Sünnet
Yapacaklar...
Zengin Davetiye
Çeşitlerimizi Beğeniniz.
1 Saat Sonra Alınız.

HAFTALIK SİYASİ G AZE I E
Körfez Bas:mavi 
TIf : 1797 - 4223 Gemlik

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Kurumlar Vergisi
Rekortmeni TÜGSAŞ
• AMİGO Ltd. 45 Milyon Lira İle İkinci
• 14 Şirket 1 Milyon Liranın Üzerinde Vergi Ödeyecek
• Vergilerde Beklenen Sonuç Alınamadı

1985 yılında kurumlar ver
gisinde en büyük kamu kuru
luşu olan TÜGSAŞ, 4 milyar 
266 milyon 396 bin lira kâr 
ederek TÜGSAŞ 1 milyar 962 
milyon 542 bin lira vergi öde
yecek.

Yirmi teş şirketin ödediği 
kurumlar vergisi açıklanır
ken, AMİGO Ticaret .Limited 
en başarılı şirket olarak bu 
yıl da bir kamu kuruluşu o- 
lan TÜGSAŞ'tan sonra sırala, 
mada ikinci olarak yer aldı. 
AMİGO Ltd. 45 milyon 023 bin
601 Hra beyan ederken, Sü- 
merbank Sunğipek Fabrikası 
ilk yirmibeş kurum arasına
giremedi. Sıralamada akarya
kıt istasyona işletmeleri. Be, 
tediye Otobüs ve Otel İşletme
leri, Tüketim Kooperatifleri
nin ön sıralarda yer alması 
dikkat çekti.

Kuramların Vergi Dtairesine 
verdikleri beyanlarla ödeye
cekleri vergiler şöyle :

ödeyeceği VergiKurum Adı Kurum Adı ödeyeceği Vergi

TÜGSAŞ 1.962.542.257 Gemlik Yağ San. Tic. Ltd. Şti. 1.120.145
AMtGA Tic. Ltd. Şt\ 45,023.601 Kafoğlu Yağ San. Tic. A.Ş. 840.670
Gempet Nakliyat Ltd. Şti. 7.656.451 ORKSAN 802.787
Durmaz Zeytin Gıda A.Ş. 6.575.009 Özkardeşler Oto San. Tic. A.Ş. 585.126
Armutlu Belediye Kaplıca İşletmesi 5.669.963 S.S. Katırlı Köyü Kalkınma Koop. 419.893
Yıldıran Gıda Md. Ltd. Şti. 4.466.744 Mutman Kolonya San.- Tic, Ltd. 389.440
S.S. Öğrttmenler Tüketim Koop. 2.753.866 Marmara înş. Tic. Ltd. Şti. 378.056
Sertkaya Petrol Uluslararası Nak Ltd 2.720.554 S.S. Gemlik Tüketim Koop. 358.025
GESA Gemlik Nakliyat Tic. A.Ş. 1.695.065 ARMADA Deniz Tit. Ltd. 334.253
Erkullar înş. A.Ş. 1.648.312 Ş.S; Azot Mensup,an Tüketim Koop. 282.929
Didem Ltd. Şti. 1.295.927 Gemlik ithalat - İhracat Ltd. 233.025
■Gemlik Belediye Su Otobüs İşi. 
Başanan Ağcılık

1.262.661
1.133.292

Gemlik Seramik San. Tic. A.Ş. 136.905

Savcıya Hakaret ve Görevi Kötüye 
Kullanma Suçundan Yargılanıyordu

KOMİSER ÖZTÜRK 2 AY 15 GÜN
HÜKÜM GİYDİ

Gemlik Cumhuriyet Savcısı 
Hüseyin Ruhi Us’a hakaret et
tiği ve görevini kötüye kullan 
dığı gerekçesiyle yargılanmak 
ta olan karakol komiser mua-

ANLAMLI TÖREN

Hamidiye ve Fıstıklı 
Köyleri Atatürk Büstüne 
Kavuştu

İlçemize bağlı Hamidiye ve 
Fıstıklı Köyü. İlkokulları geç
tiğimiz hafta birer Atatürk 
Büstüne kavuştular.

Perşembe günü Hamidiya 
Köyünde düzenlenen törene 
Uçe Kaymakamı Mehmet Gü-

ler, Belediye Başkam Hakkı 
Çakır, Garnizon Komutam 
ANAP îlçe Başkariı Haşan 
Başaran, DYP îlçe Başkanı 
Yavuz Alemdar, Gemlik Ro- 
tary Kulübü yöneticileri ve

D. S. 4 de

vini Hüseyin Öztürk, hakaret 
suçundan beraat ederken, gö
revini kötüye küllanma suçun 
dan 2 ay 15 gün hüküm giydi. 
Ceza mahkemece tecil edildi.

27 Analık 1985 günü halka 
açık' yerlerde kontrol yapan 
ilçe emniyet amirliğine bağlı 
ekipler, bir kahvehanede ku
mar oynandığını saptamışlar 
ve kumarcıları yakalayarak 
gözaltına almışlardı. Gözaltı, 
na alınanların yakınlan ilçe 
Savcısı Hüseyin Ruhi Us’u 
arayarak gözaltına alınma ne
denini öğrenmek istemişlerdi.

D. S. 2 de

Ramazan
Pidesi
80 Lira

Ramazan ayının' başlama
sıyla birlikte İlçemiz Belediye 
Encümeni toplanarak ramazan 
pidesi fiyat ve gramajlarım 
da saptadı.

Buna göre 460 gram pide 
80 liradan satılacak.

Zeytin İlacı İle 
intihara Yeltendi

Hadl ÖZSAYIN

ilçemizin Kurtul Köyünde 
oturan Nilgün Çil (14) yen
gesine sinirlenince tanm ilacı 
içerek canına kıymak istedi.

ölümden dönen Nilgün Çil, 
yengesine çok kızdığını belir, 
terek şunlan söyledi : “Bera
ber oturduğumuz yengem yok 
yere bağırmaya başladı. Mo
ralim bozuldu. Ade
ta sinir krizi geçiri yordum.

Aklıma evimizîn ambarında 
bulunan babamın zeytin ağaç, 
farını ilaçlamak için kullan
dığı taran İlacı geldi. Gözümü 
açtığımda kendimi hastalıane. 
de buldum. Bir anlık sinirini 
hayatıma maloluyordu, çok 
pişmanım” dedi.

Olaydan sonra Bursa Dev-' 
Jet Hastalianeslnc kaldırılan 
Nilgün, yapılan başarılı teda
viden sonra hayata döndürül
dü.

Kurtul; ve Umurbey’de 
Makiııa Nakışı ve 
Piko Kursu Sergileri 
Açıldı

ilçemize bağlı Kurtul ve U. 
murbey’de, yıl boyunca devam 
eden makiria nakışı ve piko 
kurslarında başarı gösteren 
öğrencilere belgeleri verildi. 
El emeği göz nuru ile yapa- 
lan İşler sergilendi.

Geçtiğimiz' hafta ilk kurs 
sergisi Kurtul Köyünde açıldı. 
Kurs öğretmeni Ayhan Yana
şık ve öğrencilerinin hazırla
dığı birbirinden güzel çalışma 
lara ait sergiyi, Burua Halk 
Eğitim Merkezi Başkanı Halil' 
Öztürk açılışta Gazi

D. S. 4 de

Celal Bayar 104. Yaş 
Gününü Umurbey'de 
Kutlayacak
Türkiye Cumhuriyetinin 3. Cumhurbaşkanı ry^-ai Bayar, 

104. doğum yıldönümünü doğduğu köy olan Usnurbey Kasa
basında kutlayacak

Celal Bayar'm 104. yaşg^nunfl kutlama kurulunca hazır, 
latılan davetiyede şöyle deniliyor :

| Köyümüzün değerli evlâdı;
Â tttihad ve Terakki'nin SON Ön şahsiyeti;
• EGE nm ihanet mihraklarından temizlenmesi r-meğin*" 

sahibi;
istiklâl Harti’nln GALİP HOCA'sı, MÜH Cephe Kumandam 

© Kurtuluşun Umuru İktisadiye Vekili;
@ Cumhuriyet Devri Mll.T.t BANKA CILlGrnm kurucusu;
@ Çalışma hayatının, plânlı sanayileşmenin, KAKMA EKO, 

NOMt’nin fikriyat ve tatbikatçısı;
İLK ândan SON’a ATATÜKK’ün gaye'icraat arkadaşı, 
güveninin sürekli müstesnâ. sahihi; KARAR GÜNLERİ'- 
nin Başvekili;

© Demokrasiye geçişin kanun - ahlâk - müsamaha terkibinin 
örnek şahsiyeti;

Üçüncü Cumhurbaşkanımız, muhterem

CELAL BAYAR
az fâniye nasip ruh - beden temamiyetj içinde 104’üncü 
yaş gününü, 16 Mayıs 1986 Cuma günü idrâk etmektedir.

D. S. 2 de

İlçe Tarım Müdürlüğü 
Teknisyenleri
Bilgi Alışverişi Yaptı

Hüseyin KONUR

Gemlik îlçs Tanm Müdür, 
lüğünde görevli mühendis Ve 
teknikyenler “Tarımı projele

rinin uygulanmasında ileriye 
dönük çalışmalar” hakkında

D. S. 2 de
ooooooooooooooooooooooooooooooaooooooooooooo
| TAŞI gediğine

| DAVULU ÇALACAK İ o 5
g Damat Asm» TRT’ye geçiyormuş...
□ Davulu O çalacak, Parsayı Kaynata toplayacak...
O Haydi hayırlısı...
ö İnan Tamer
OOOOOGOOOOOOOOocOOOOOOOCOOOOOOOOOOCOOOOOOOOO

GÖRKEMLİ BİR DEFİLE

Kız Meslek Lisesi Öğrencileri Mankenlik Yaptı
Hüseyin KONUR

Gemlik Kız Meslek Lisesi
nin yıl sonu defilesinde öğren, 
çilerce hazırlanan giysiler, yi
ne öğrencilerce davetlilere 
tanıtıldı. Öğrenciler, usta 

I mankenleri aratmadılar. İzle, 
yicilerderi tam not aldılar.

Geçtiğimiz hafta perşembe 
ve Cuma geceleri Kız Meslek 
Lisesi Salonunda düzenlenen 
defilede konuşan okul müdü- 
resi Yıldız Şiretoğlu, öğrenci, 
lerin yıl içinde hazırladıkları 
130 değişik giysinin öğrenci
ler tarafından tanıtılacağım 
belirterek, İnanıyorum id 
bu yılkl defilemizi hiç sıkılma
dan sonuna kadar zevkle izli, 
yüreksiniz. öğrencilerimi ve 
öğretmenlerimi babanların 3an 
dolayı kutluyorum” dedi.

Kaymakam Mehmet Güler,

D. S. 4 de
Defilesinde manken öğrenc ler podjıınıda
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OKUYUCU MEKTUBU
Emel AVCI

Bravo Kız Meslek Lisesi

Alı, yeşili. mor’u getiren, 
Lâleyi. nergisv, güFü yetiren 
İçim sden gamı. kederi silen 
Dallar gibi açtı, KIZ MEST.EK’I4 LE R.

Gözlerinde l’-lgi, *şık saçarak. 
Yüzlerinde gonca, güller açarak 
Kalbimize gurur, neşe katarak, 
Bahar gibi açtı, KIZ MESLEK’IYLER.

Tebrikler.. . Tebrikler..., Tebrikler...

Eliği ve becerilerini, büyük bir içtenlikle, sa_ 
tarla, titizlikle öğrencilerine armağan eden sayın 
öğretmenlere,

Emekierjü incelik ve zerafetle sunan sevgili 
genç kızlannuza.,.

Hiçbir zorluktan kalınmaksızın dört dörtlük 
bir DEFİLE ile gözlere, gönüllere taht kuran 
GEMLİK KIZ MESLEK LİSl.'Sl’ne Bravo diyo
ruz. tüm izleyenler...

üşür köşesi
ANNELER

Ebediyyen anacağız sevginizi anneler
Şevkat dolu ilginizi silemez hiç seneler

Daima sizinle olacağız anneler 
isminiz, sevginiz unutulmaz anneler

Verdiğiniz bunca emek 
Sizde hayat var demek 
Kolay mıdır ömür boyu borcunuzu ödemek.

Daima siznle olacağız anneler 
isminiz sevginiz unutulmaz anneler.

Hüseyin KONUR,

__ oemCIk
KÖRFEZ

Ramazan Köşesi
RAMAZAN

“Ramazan ayı, ki onda Kıtr'an, insanlara 
yol göstererek (yol gösterici ve doğruyu 

yanlıştan ayırıcı belgeler olarak) Lndlri’d,"

(Bakare Süresi Ayet 185)

Ramazan ayı rahmet ayı, bereket ayı, af ve mağfiret ayı, 
daha öz tabiriyle on bir aym sultanı; Bu sultanlık üniforma
sını ona kazandıran etken yukardakl ayet-i Kerimedende an
laşılacağı üzere Hidayet rehberi, içerisindeki muhteviyatı 
itibarıyla Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayınsa ve- orta
çağ cahiliyye karanlıklarına ışık tutan, vahşileşmiş insanlığa 
medeniyyet sunan Kur’an-ı Kerimin, bu ayda Islâm peygam
beri Hz. Muhammed (S.A.V.)e inmeye başlamış olmasından
dır.

Oruç, Ramazan ayma mahsus farz kılınmış ibadetlerden

SAYFA l

VE ORUÇ
birisidir. inanan her insan Ramazan orucunu tutarak bu aym 
huzurunu tadar. Yanhz bizim insanımızın yanılgıya düştüğü 
hususlardan biri Müslümanlığı Ramazan ayı ile, Cami duvar
ları arasında sıkıştırmak istemesidir. Halbuki Peygamberi
miz (S.A.V.) «Münafık’ın elameti üç tür; konuştuğu zaman 
yalan söyler, söz verdiği zaman, sözünden döner ve kendisine 
bir emanet verildiğinde ona ihanet eder. Bu kişi namaz kılsa 
oruç tutsada durumu aynıdır» buyurmaktadır. Dolayısıyla ya 
pılan ibadetlerin inşam kötülüklerden alı koyması asıl -gaye
dir. Şayet kişinin ibadetleri- onda belirgin deği
şiklikler meydana getirmiyorsa İhla s ve Samimiyetsizlik var 
demektir.

Bu mübarek aym birlik ve beraberliğimize vesle olmasını 
temenni eder, ibadetlerimizin kabulünü Cenabı Allah’tan ni
yaz ederiz.

Komiser Oztürk
2 Ay 15 Gün Hüküm Giydi

Savcı Us, ilçe Emniyet Ami
rini telefonla aramış, ancak
bulamayınca karakolu
mıştı. 
miser 
türk’e

Karakol sorumlusu
Muavini Mustafa

ara.
Ko. 
öz-

gözaltına alınan kişile-

rn suçunun- he olduğunu sor
muş, kumar oynamak suçu 
olduğunu öğrenince : “Kumar 
oynamak para cezasını gerek
tiren suçlardandır. Ön ödeme
ye tabidir. Gözaltına alınanla.

n. sabahleyin gelmelerini ih
tar edin ve salın” emrini ver
miş. Ancak, komiser muavini 
“Ben Emniyet Amirimden e- 
mir alırım, amirimle görüşün” 
diyerek Savcının emrini yeri-

ne getirmemişti. Savcı Us, 
Komiser Muavinine görevlere!
hatırlatmış “Siz benim 
vimi engelliyorsunuz, bu 
lan bırakırsam nasıl 
yaparız” diyerek emri

■gön. 
adanı 
göm 
ikindi

“MİLLİYET” BİLGİ YARIŞMASI 
BURSA İKİNCİSİ GEMLİK’TE

Milliyet Gazetesi tarafın
dan yurt çapında her yıl yapı
lan ilkokul öğrencileri belgi 
yarışması sonuçlandı. İl düze
yinde dereceleme usulü ile ya
pılan yarışmada Bursa ikinci
liğini Şehit Cemal İlkokulu 5. 
sınıf öğrencisi özlem Sefer 
kazandı.

Başarısını düzenli çalışma, 
sına borçlu olduğunu söyleyen 
Özlem Sefer, gazetemiz muha
birine şunları söyledi :

Kazanacağıma önceden 
enindim. Planlı ve programlı 
çalışarak bu başarıyı elde et
tim. Aym çalışmayı Anadolu 
Lisesi sınavları iç’n de yapı.

yorum. Arkadaşlarıma öner
dim, başarılı olmak için planlı 
programlı ve düzenli çalışsın
lar. Öğretmenlerinin verdiği 
ödevleri zamanında yapsınlar 
ve onlan can kulağı ile dinle, 
sinler.” dedi.

MİLÂDİ 1986, HİCRİ 1406 YILI BURSA İLİ İ$İN RAMAZAN İMSAKİYESİ

Rama-

Orucun Başlaması 
ve Saüah Namazı 
Vaktinin Güneşin

zan AY ve GÜNLER Girmesi Doğuşu öğle tklndi Akşam Yatsı

1 10 Mayıs Cumartesi 4.05 5.46 13.05 16.58 20.14 21.48
2 11 Mayıs Pazar 4.04 5.45 13.05 16.58 20.15 21.49
3 12 Mayıs Pazartesi 4.02 5.44 13.05 16.58 20.16 21.51
4 13 Mayıs Sah 4.01 5.43 13.05 16.59 20.17 21.52
5 14 Mayıs Çarçamba 3.59 5.42 13.05 16159 20.18 21.54

6 15 Mayıs Perşembe 3.58 5.42 13.05 16.59 .20.18 21.55

7 16 Mayıs Cuma 3.57 5.41 13,05 16.59 20.19 21.56
8 17 Mayıs Cumartesi 3.55 5.40 13.05 16.59 20.20 21.58
9 18 Mayıs Pazar 3.54 5.39 13.05 17.00 20.21 21.59

10 19 Mayıs Pazartesi 3.52 5.38 13.05 17.00 20.22 22.01

11 20 Mayıs Sah 3.51 5.37 13.05 17.00 20.23 22.02

12 21 Mayıs Çarşamba 3.50 5.36 13.05 17.00 20.24 22.03

13 22 Mayıs Perşembe 3.49 5.36 13.05 17.01 20.25 22.05

14 23 Mayıs Cuma 3.47 5.35 13.05 17.01 20.26 22.06

15 24 Mayıs Cumartesi 3.46 5.34 13.05 17.01 20.27 22.07

16 25 Mayıs Pazar 3.45 5.34 13.05 17.01 20.27 22.08

17 26 Mayıs Pazartesi 3.44 533. 13.06 17.02 20.28 22.10

18 , 27 Mayıs Salı 3.43 5.32 13.06 17.02 20.29 22.11

19 28 Mayış Çarşamba 3.41 5.31 13.06 17.02 20.30 22.12

20 29 Mayıs Perşembe 3.40 5.31 13.06 17.03 20.31 22.14

21 30 Mayıs Cuma 3.89 5.30 13.06 17.03 20.32 22.15

22 31 Mayıs Cumartesi 3.38 5.30 13.06 17.03 20.33 22.16

23 1 Hazir. Dazar 3.38 5.29 13.06 17.04 20.33 22.17

24 2 Hazir. Pazartesi 3.37 5.29 13.07 17.04 20.34 22.18

25 3 Hazir. Salı 3.36 5.29 13.07 17.04 20.35 22.19

26 4 Hazir. Çarşamba 3.36 5.29 13.07 17.04 20.35 22.20

27 5 Hazir Perşembe 3.35 5.28 13.07 17,05 20.36 22.21

28 6 Hazir. Cuma 3.34 5.28 13.07 17.05 20.37 22.22

29 7 Hazir. Cumartesi 3.33 5.28 13.08 1705 20.38 22.23

80 8 Hazir, Pazar 3.33 5J27 13.08 17.06 20.38 22.24

Körfez Matbaacılık
ve Ambalaj Sanayi
Ramazanınızı Kutlar

9 Haziran 1988
Pazartesi Günü
Ramazan Bayramı
Namaz Vakti: 06.18

KADİR GECESİ

İlçe Tarım Müdürlüğü 

Teknisyenleri
bilgi alış verişi yapıldı.

Gemlik Halk Kütüphanesi 
Salonunda yapılan toplantıda, 
Bursa 11 Tarım Müdürlüğü uz
manlarından Alaattin Tarım
cılar tarla, Hayrı Coşkun ipek 
böcekçiliği, Nermin Pekcan 
ekonomi, Ayşe Ateş sebzecilik 
Hürmüz özün zeytincilik. Fi
liz Türkoğlu gübreleme, Ha
şan Çiçek arıcılık konularında 
ilçemiz Tarım Müdürlüğü 
Teknisyenlerine konferans ver 
diler.

Daha sonra ilçemizde uygu
lamaya konan tarım projeleri 
nin değerlendirilmesi yapıldı.

kez dinlememişti. Bu konuş
ma üzerine Savcı telefonu ka
patmış, ilgili komiser yardım-] 
cismi emre itaatsizlik, haka
ret ve .görevi kötüye kullan-1 
ma suçundan dolayı mahke-] 
meye vermişti. Mahkeme Kol 
miser Yardımcısı hakkini 
tutuklama çıkarmış, ancak] 
karar tebliğ- edilf-mediğinöJ 
infaz yerine getirilememişti |

İlçede geniş yankı yarataJ 
olay, bazı kişilerce İçişleri Bal 
kanlığına ve çeşitli üst mevkii 
lere iletilmişti. Bu arada, ıa] 
hatsızlık raporu alan Komi-, 
ser Muavini Mustafa öztüril 
4 Şubat 1986 günü Burse TM 
Fakültesinde tedaviye almnaJ 
ve karar kendisine tebliğ edr-l 
lerek vicahiye çevrilmişti Ani 
cak bu arada bir üst mahkel 
meye yapılan itiraz ile tutak- ’ 
luluk karan bozulmuştu.

Tutuksuz olarak Gemlik! 
Asliye Ceza Mahkemesini 
bakılan dava geçtiğimiz hıfül
sonuçlandı.
ser Muavini 
ün Sevcı'ya 
ettirirken,

Mahkeme KomJ
Mustafa öztürfj 
hakaretten btnfl
görevini kötM

kullanmadan 2 ay 15 gün bd 
sine hüküm Verdi. Hüküm M 
dİ edildi.

Kararın temyiz edileceği ■ 
nenildl.

Celal Sayar 104. Yaş Günü
Köyümüz, benzer saadetlere, diğer köylerimizin de umUM 

olması dileği ile, köy meydanında hava elverişli ofcnsif 
taktirde adım taşıdığı kütüphane salonunda tertip ettif I

mlz törene;
A Demokrat Parti devrinden kalabilen vefâkâr, atin dı*l 

arkadaşlarım;
£ Manevî mirâsı devam himmetini esirgememiş siyaset 

rolanmızm değerli mensuplarım;
A Hizmet bayrağını bugün knrakınmış olan güzel yaı®WU 

mum ümidleriıû;
£ Ve, ülkenin son yüz yıbnm hakikatleri ile aMlanîbumfl*l 

bütün vatandaşlarımızı BÜYÜK GÜN’e çağırıyor, NÖ1-] 
yom*. i

Celal BAYAR’ın
104 "üncü yaşgünü kutlama kumlu 

Av. Ahmet Tunç Ç1RG AN - Haluk OKAV
Tuğran SELÇUK
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Gayrimenkulun Açıkartırma ilânı
Gemlik İcra Memurluğundan
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Yücelen İnsan
İnsan, kendi dönencesinde git göllerini sürdürürken 

ayağına takılan «ngel'eri de görardı edemer. Bu günün 
dünyasında insaraıı sorunları giderek çoğalmakta. Bu 
sorunlar yuvarlanıl yuvar'ana. insanımızı da kendine 
çekerken, gücü olmayanlar, bu gidişin nerede duraca
ğını da bilemezler.

Bugün, gen. ide en'len horlanan insanımız, nasıl yaşa, 
yscağımn düğümünü çöanıeye çalışıyor. Bunlar bizim 
nsanlamnız. Sosyal güvenceden -yoksun, parasal ola
naklardan ötede yasaya::, tir yaratık görünümünde. 
Oysa insanımızın. kendini zorla geçindiren insanımızın 
olanakları, tepede yaşayanlardan daha iyi olabilmeli la\ 
yy gamım rahatça sürdürebilsin. Böyle bir güvenceyi a. 
rayanlar yurdumuzda b’nlerce. Yukarıdaki insan, aşa
ğılara ilinekte ikircikleniyor. Bu ikirciklenme crtnda- 
Ifci, ortanın altındakini eritiyor. Paşa babalara, kul 
köle yanıyor.

Üreten, k-? mimin doyuranlar, kendilerine dönük, 
kend feri i?in çalışacak olan hükümetlerin özlemini de 
duyuyorlar. Ortadaki insanımızın ayaklan altından 
taşlar kopa kopa giderek, cansızlaşıyor, uyur. gezer 
bir diûreme g rıyor. Bu denemde, yoksul in-anımızın pe
rişan haini sergiliyor. Hükümetler, gelmiş geçmiş, çı
karsa! politikacılar alanlarda özü olmayan nutuk. 
bM- atmışlar. ıvm bizleri doyuranları hiç de' görmemiş
ler İnsanlınızın öyle bir kalb’ var ki cam ’stense canı
nı verir. O denli cömert, o denli kalbi insan sevgisiyle 
le dolu.

ÎEsanm varlığı ulusal varlığımıza katkı yaparken, 
kuşkusuz o, yîîzi'ıne seçimden seçime bakılan insan b!_ 
lin ki içinde yaralar taşımaktadır. Yoksul biz’mdir. İş
siz tezimd r. öyleyse insanımıza yaklaşım daha yakm- 
dan daha içten olabilmelidir. Yurdun kalkınması aşa. 
ğıdakî, ortadaki insanımızla gerçekleşeceğinden; yok
sul demeden - fakir demedjn bu insanlarımıza, yardımı 
ellerimizi uzatırken, bu yardımın bize emekçi ordusu, 
nun alnından akan ter kadar değerli olduğunu da dü
şünmeliyiz. Eğer bunu yapamıyorsak, bilinki içân’.zdeki 
insanı öldünnüşiizdür. Benim insanımın, karnını do
yurmak çalışan emekçi kardeşim. Sen mutluluğa la. 
yıksın. Bu mutlulukta seni daha da kamçılayacak, gi
derek Beri boyutlarda yerin olacaktır. Bu yere göz di
kenler çıkacaktır kuşkusuz. Sen onlara yine gülücük
lerle seslenirken, kendin daha da yücelecek yükselecek, 
sin.

■ ırır ırv itit mriMm-u .îiîji hitîiî m

I AYTUR i 
| Aydoğar Turizm ve Seyahat | j Acentası |
J ŞEKER KAVRAMINDA 7 HAZİRAN H HAZİRAN I 

" TARİHLERİ ABASINDA 8 GÜN 7 GECE FETHİYE’DE H 

* olmak İstemez mîsînİz? güneş nefis bîr doğa fi 
■ VE DENİZ MÜZİK EĞLENCE YAT GEZİLERİ, ÖLÜ DE. K 
I NIZ VE BALKAN’A YAPILACAK GÜNLÜK GEZİLERLE U 

I KIŞIN YORGUNLUĞUNU ATMAYA VE UNUTULMAYA- B 
I C AK HESAPLI BİR TATİLE NE DERSİNİZ. fi

ÖYLEYSE GELİN HEP BERABER HAZÎR ANDA FET S 
I HIYE PALMİYE MOTELDE (M 1. SINIF) OLACAĞIZ. fi

REZERVASYONLARINIZ İÇİN BİR AN ÖNCE GEM. J| 
I LIK TEI.Q’ON 4252’YE VEYA AYTUR BALIKPAZARI I « 

V NOLU CAD. ORKİDE ÇİÇEK EVİ NOAS’E MÜRACAAT 
■ EDİNİZ SON MÜRACAAT TARİHÎ 20 MAYIS AKŞAMI- g 
g NA KADARDIR,
ü GEZİN . GÖRÜŞELİM E

2 NOT : ödemelerinizi [sterseniz Haz j-an ayı başına H
kadar taksitle do yapabilirsiniz.

Dosya No. : 1985/593 T.

Satılmasın! karar verilen gayrinıcnku'ün cinsi, 
kıymeti, adedi, evsafı :

Gemlik Tapu Sicillinin 18.6.1983 tarih ve sahlfe s 

398, pafta : 1, parsel : 398 de kayıtlı Gem-ik Adliye 
Köyü Çiftlik Mevkiinde kain 16.225 m2 miktarlı tarla 
ve zeytiıdiğin tamamı bilirkişi tarafından 3.000,000.- 
Ura kıymet takdir edilen taşınmaz açık arttırma su

retiyle satışa çıkartılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 16.6.1986 Pazartesi günü saat 10.00 dan 

10.30 a kadar Gemlik İcra Dairesinde açdi artırma 
suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin % 15 ini ve rüçhanh alacaklılar varsa ala
cakları mecmuunu ve satış masraflarım geçmek şartı 
ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 26.6.1986 
Perşembe günü aynı yer ve aynı saatlerde de ik’nc; 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı 
alacaklıların atacağım ve satış masraflarım geçmesi 
şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştfrak edeceklerin talimin edilen 
kıymetin % 10’u uisbetinde pey akçesi veya bu mik
tar kadar mil i bir bankanın teminat mektubunu 
vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı iste
diğinde 20 günü geçmemek üzere mehîl verilebilir. 
Dellâliye resmi, ihale pulu, tapu hare ve masrafları 
a'ıhya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden öde
nir.

3— ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) 
bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 
onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi 
takdirde hıkları tapu sicili ile sabit olmadıkça pay
laşmadan hariç bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde 
ödenmezse İcra ve İflâs Kanununun 133. maddesi ge
reğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan 
ve % 10 faizden aha ve kefilleri mesuS 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 bâr örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve 
münderecatıiı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bil
gi aihnak isteyenlerin 985/593 T. saydı dosya numa- 
ı asiyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(İL İf. K. 126) tera Memuru

( + ) İlgililer tâbirine irtifak hakkı 
sahipleri de dahildir,

İLÂN
Gemlik Belediye Başkanlığından

1— İlçemiz parkı, cami yanı havuz çevresi ve kü
tüphane önü bordür ve tretuvar düzenlenmesi işi 
2886 saydı Devlet İhale Kanununun 81. maddesi (a) 
fıkrası hükümleri içinde Emanet Komisyonu Marife
ti ile ihale edilecektir.

2— işin keşif bedel* 3.000.000.- TL. olup, geçici 
teminatı 90.000.- TL.dir.

3— iha’e 23. 5.1986 günü saat 14.00 de Belediye 
Başkanlığı edasında yapılacaktır.

4— ihaleye girmek isteyenlerin yapı tesis ona
rım işlerj iha'eler’ne katılma yönetmeliğindeki hü
kümler içinde ibraz edecekleri belgeleri i'e müracaat 
etmeleri gerekmekted-r.

5— Bu işe ait keşif ve şartnameler Belediye Fen 
işlerinde görülebilir.

6— İhaleye girmek isteyenlerin 1986 yı’ı Tcaret 
Odası belgesi, yapı araçları bildirgesi, ma’i durum 
bildirgesi, iş bitirme belgesi i’e müteahhitlik karnesi
ni (C grubu) ibraz etmeleri şarttır.

1 — ihale Komisyonu verilen tek’ifleri uygun gö
rüp görmemekte serbesttir.

8— Posta ‘le yapılacak müracaatlardaki gecik
meler dikkate alınmaz, 12. 5.1986

i. Hakkı ÇAKIR 
Belediye Başkam

AKYILDIZ TİCARET
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

Alım ve Satımı
Renkli ve siyah beyaz televizyon, 

buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik « 
süpürgesi, mutfak ocakları, yatak odası I 
ve misafir odası takımları, büro malze- » 
meleri alınır ve satılır.

Mehmet Akyıldız
Pzaar Cad. 27 Tlf : 2654 — Gemlik

Kiralık Daire
Telefonlu 115 m2 Lüks Daire Kiralıktır
MOr ı Tlf ı 4714 den I» Gemlik

<3000000000000000000000000000000000000000

8 8
AKDOĞANLAR TİCARET 

8 8
8 MOTİF
| DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ | 

HÜSEYİN AKDOĞANLAR

Duvar Kağıdı 
Formplast 

Poster 
Parke 

Cam Cila 
Halıfleks 

Marley
Yağlı Boya 

Plastik 
Badana

8

tM
SÜREKLİ ÖZEL İLANLAR PAZARLIKLA A1JNTB

6 AYLIK
YILLIK

S00 TL.
İM TL.

1M0 TL.
75M TU

GEMLİK KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

resmî Hanlar tek sütün cm.
'İCRA v« MAHKEME İLANLARI CM.
KAYIP İLANLARI
KOOP. KONGRE İLANLARI
DERNEK KONGRE İLANLARI
TEŞEKKÜR ve DOĞUM İLANLARI OM.

Gaaefeye verilen yanlar yaymlaaam vasa jajuüa*- 
masın geri verilme*.

Şube : Pazar Cad. No. 8

Tlf : 2132
Merkez : İstiklâl Cd. Gürle İş Ham Pasaj İçi Gemlik

Gemlik
8

oooocooooooooooocooooooooaoooo

Satılık Arsa
KURŞUNLU ÇATAL MEVKİİN

DE 2S9 Mİ ARSA SATILIKTIR.
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Dizgi ve Baskı *
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii

j

Hamidiye ve Fıstıklı Köyleri
Atatürk Büstüne Kavuştu
Üyeleri, davetliler, Hamidiye 
Köyü halkı ve öğrenciler ka. 
tıldılar.

1 milyon liraya mal olan A- 
tatürk Büstünün açılışında 
konuşan Okul Müdürü Meh
met özdemir “.Atatürk'ün 
ilkelerini ve devıimterini ya
şatmak hep'-nrzin görevidir. 
Büstün köyümüze getirilmesi 
köy tarih mizde en önemli iki 
olaydan biridir. Yardımlarını 
esirgemeyen Rotary Kulübüne 
teşekkür ederiz,” dedi.

Gemlik Rotary Kulübü Der
neği Başkam Ayhan Minare’- 
de yaptığı konuşmada demek
lerinin kısa sürede büyük hiz
metler gerçekleşL'rdiklerini, 
yakında da Gemlik Lisesine 
bir yabancı dil laboratuvan- 
mn açılışım yapacaklarım söy 
ledi.

Daha sonra konuşan "Kay. 
makam Mehmet Güler’de. Ata
türk Milliyetçiliği ve La-klik 
konulan üzerinde durdu. Ata
türkçülüğün Türk toplumunu 
birlik ve beraberliğe götürdü, 
günü söyleyen Kaymakam. Gü
ler daha sonra büstün, açılışı
nı yaptı, öğrencilerin şiirler 
okumasıyla tören sona erdi.

Kız Meslek Lisesi 
Öğrencileri 
Mankenlik Yaptı

ilçe Savcısı Hüseyin Ruhi Us, 
Yargıç Ali Fırat, Necati Koca 
öğrenci velileri ve kalabalık 
bir davetli topluluğunun ka
tıldığı defilede manken öğren
ciler dakikalarca alkışlandı
lar.

FISTIKU’DA AÇILIŞ

öte yandan Fıstıklı Köyü 
İlkokuluna yaptırılan Atatürk 
Büstü de Perşembe günü dil. 
zenlenen törenle açıldı. Böyle- 
ce geçtiğimiz hafta içinde 
Narlı, Hamidiye ve Fıstıklı'da 
olmak üzere üç Atatürk Büs
tü açılmış oldu.

Kurtul ve Umurbey’de
İlkokulu “Kafkas” ekibi gös
teriler düzenlerken, öğrencile 
re taşan belgeleri törenle ve
rildi.

UMURBEY’DE

Daha soma Umurbey Kasa
basında yapılan törende Kurs 
.öğretmeni Nilgün Kalkan ve 
Melek Ay’ın öğrencilerince 
hazırlanan çalışmaları sergi
lendi. Serginin açılışında konu 
şan Kaymakam Mehmet Gü
ler, “Vali, Kaymakam olabi. 
lirsiniz, ancak sanatkâr ola
mazsınız.” dedi.

Kurtul Köyü’nde 26, Umur, 
bey’de 37 kursiyere haşan 
belgesi dağıtıldı.

Ramazan 
Başladı

İslam eleminin kutsal ayla
rından biri olan Ramazan ayı 
Cumartesi günü başladı.

İlçemiz Müftüsü Mustafa 
Aksoy konuyla ilgili olarak 
gazetemize yaptığı açıklama
da, ayların en kutsalı olan 
Ramazan ayma girdiğimizi 
belirterek Ramazan ayımın 
bütün İslam alemine ve Gem. 
lik’lilere hayırlı olmasını di
ledi.

I MÜJDE
| Emek Çiftliğinden

Büyük Ucuzluk
KENDİ ÜRETİMİMİZ GÜNLÜK

TEMİZLENMİŞ
( Başsız, Taşlığı Temizlenmiş )
( İci - Kursağı ve Ödü Alınmış )

TAM TENCERELİK
PİLİÇ ETİ 650 TL.
TAVUK ETİ 500 TL.
BUT-GÖĞÜS - 700 TL.
KANAT- BOYUN 475 TL.
ve Çok Ucuz Günlük Yumurta

KAYHAN MH. 1 NOLU CD. ŞENTÜRK APT. ALTI GEMLİK
( Dr. Seyfi Karşısı )

DAG KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞRAMALIK KERESTE ve 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ 
Uygun Fiat - Gününde Teslim 

Uğramanız Menfaatinizedlr.

İsmet Dağ ve Oğulları
Orhangazi Caddesi No. 30 GEMLİK
Tlf ; İş : 1205 — Ev : 1254 2835

.««apa»."un» .(-vsaROrf«**a*^V

Gençler..! |

I SUAT BUTİK 
e Yepyeni Spor Giyim 

Çeşitleriyle
Siz'ler İçin Açıldı

I ALİ İHSAN BEKİ
B Sönmez İş Sarayı İli. Bodrum No. 25 Bur»

«öSUm» W**'

Mobilyada, 
Halıda, 
Perdede

İ$TE SİZE YEPYENİ BİR HİZMET
İmalattan Halka Vadeli Satışlara Başlanmıştır. 20 Haziran'a Kadar

hh
mm

mh
bb Evleneceksiniz!

Ev Aldınız!
Taşınacaksınız!

SELİN.
Mobilyanızı, Halınızı, 
Perdenizi Seçin.
Biz Döşeyelim...

SÎZ DE

Taksit Tahsil ödeyin
(Not: KDV Peşin Alınır.)

MURAT MOBİLYA

MEFRUŞAT
İMALAT ve DEKORASYC

Merkez î Pak Otel Yanı
Şube ı istiklâl Cd. No. 31

Genr
Gen
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

KURULUŞ 16 HAZİRAN 1973

Evlenecekler...
Nişan, Nikah, Sünnet
Yapacaklar...
Zengin Davetiye 
Çeşitlerimizi Beğeniniz, 
1 Saat Sonra Alınız.

Körfez Bis mıri 
Tlf : 1797 - 4223 Gamllk

BAYAR PAYLAŞILAMADI

YAS GÜNÜ SİYASİ GÖSTERİ
| İM YAŞGÜNÜNÜ UMURBEY'DE KUTLAYAN 3. CUMHURBAŞKANI CELAL BAYAR, ÎSTANBULDAN 

GELEREK DİNLENDİKTEN SONRA KOCA ÇINAR ALTINDA SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNANLARI
SHAffîADT

A ANAP, DYP VE HDP’LÎLER BAYAR’I PAYLAŞAMAZKEN ANAPTN AÛIR TOPU GENEL SEKRETER 
MUSTAFA TAŞAR, DYP’NİN İSE GENEL BAŞKANLA RI HÜSAMETTİN CİNDORUK’TU. HDP’Yİ MÜKERREM
SAROL TEMSİL ETTİ

£ BELEDİYE BAŞKANI KARPAT ANAP’LI KONUKLARIN ADLARINI OKURKEN. DYP’LÎ MtLLETVFKtTJ.FRÎ 
“AYIP AYIP,, “ÜYELERİ DE OKU,, DÎYE SESLENDİLER

3, Cumhurbaşkanı Celal Ba- 
yar’ın doğumunun 104. yaş 
gününde sağ siyasetçiler Ba. 
yar'a sahip çıkmak için yarış
tılar. Doğum günü kutlaması 
siyasi gösteriye dönüştü.

16 Mayıs Cuma günü 104. 
yaş gününü kutlamak üzere 
saat 13.40 da Umurbey’e ge
len Kurtuluş Savaşının en 
yaşlı siması, 3. Cumhurbaşka- 
m Celal Bayar, yaklaşık 3 bin 
kişinin. sevgi gösterileri ile 
karşılandı Celal Bayar, kızı 
Nilüfer Gürsoy, damadı Dr. 
Ahmet Gürsoy, Sıtkı Yırcah, 
yazar Cemal Kütay ve Hakkı 
Tonımay ile birlikte Umur 
bey'e geldi. Celal Bayat’ı ge
tiren araç kasaba meydanında 
karbüratör tıkanmasından a_ 
nza yapınca kalabalık özel o- 
toyu doğduğu eve kadar yak
laşık 200 metre iterek götür
dü. Evinde 1 saat dinlenen 
Celal Bayar, bu arada TRT’ye 
tasa bir demeç verdi. Daha 
sonra kasaba meydanındaki 
koca çınar altına getirildi. Ba
yar, kendine sevgi gösterisin
de bulunan yaklaşık 3 bin ki. 
jlyl selamladı. Bu arada duy
gulandığı ve yutkunduğu göz. 
kudL

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı Kutlandı

İlçe stadında kız ve erkek öğrencilerin gösterileri ilgi topladı
kuttandı. tatürk’ü Amma, Gençlik ve

Dün saat 8.00 de Atatürk Spor Bayramı başladı. Üçe
Anıtına çelenk konmasıyla A* D. S. 4 te

Atatürk’ü Anma, Gençlik 
Ve Spor Bayramının 67. yıldö 
nümü düzenlenen törenlerle

®M«W,AMlrMA„maO»çlU<voSP«rl>«y,«™t»ron1erl«kUtl«,a..

»«inden bfr an. (Fotoğraf ; Had] ÖZ8AYIN)

GÖVDE GÖSTERİSİ

Celal Bayar’m 104. doğum 
günü nedeniyle saat 12.00 sı
ralarında taşta ANAP’lılar 
Umurbey’e gelmeğe başladı. 
ANAP grubunu Genel Sekre
ter Mustafa Taşar ile birlikte 
13 parlamenter ve ANAP’a 
kaydım yaptıran eski DP’liler 
temsil ettiler. Gemlik ANAP
Üçe Başkanı Haşan Başaran, 
Belediye Meclisi Üyeleri ve 
partilileriyle birlikteydi. Bele 
diye Başkanı Hakkı Çakır ge
çirdiği miğde kanamasına kar 
şm 2 saatliğe Bayat’la yakın 
oldu ve “Uzun ömürler” dile 
di.

DYP Genel Başkam Hüsa
mettin Cindoruk, bir süre ön
ce kendini kapatan MDP’den 
partilerine geçen yeni millet, 
vekilleri ve Gemlik Üçe Baş
kam Yavuz Alemdar ile U- 
murbey'e geldi. Gemlikli ve 
Umurbey'li DYP’liler koca çı. 
narm altında yer aldılar. 
HDP’yi bir tek Mükerrem Sa- 
rol temsil ediyordu.

Bayat’ı getiren aracın mey 
damg. girmesiyle kalabalık ara 
cı sardı. Bayar’m ilk koltuk, 
larma giren ANAP’lılar oldu.

ANAP İlçe Sekreteri Nuri 
Avcı ve İl Genel Meclisi Üyesi 
Ahmet Çakır’ın desteğiyle e- 
vindeki odasına çıkarılan Ba
yat, bir saat dinlendi. Saat 
15.00 sıralarında kasaba orta
sındaki koca çınarın altına 
hazırlanan koltuğuna yerle
şen Celal Bayat, kendine sev
gi gösterilerinde bulunan ka
labalığı selamlarken duygu

Celal Bayar’m 104. Doğum günü kutlama törenleri ANAP 
ve DYP’rfin siyasi gösterisine dönüştü. Bayar çevresinde olup 
bitenden habersiz mutlu görünüyordu. DYP Genel Başkanı 
Hüsamettin Cîndaruk Bayat’ı kutlarken.

(Fotoğraf : G. Körfez - Kadri GÜLER)

landığı gözlendi. Gazetecilerin 
fotoğraf çekmek için Bayar’m 
etnafıni sarması üzerine bağ- 
taşmalar ve itişmeler oldu. Bu 
arada tarihçi Cemal Kutay 
Bayar’m kişiliğini anlatan bir 
konuşma yaptı.

ANAP Genel Sekreteri Mus 
tafa Taşar, Başbakan özal 
adına Bayat’a altın -üzerinde 
ANAP ahlemi olan bir rozet

Gençlik 
Haftası 
Kutlandı

Gençlik haftası geçtiğimiz 
hafta düzenlenen törenlerle 
kutlandı.

Hafta nedeniyle Atatürk anı 
Onda yapılan törene Kayma, 
kam Mehmet Gül îr, Milli Eği
tim ve Gençlik Spor Müdürü 
Selçuk Sarandöl. Belediye Baş 
kan Yar. Osman Kostak, Gemi* 
zon Komutanı Namık Yurtışık, 
daire müdürleri, öğretmenler 
ve öğrenciler katıldı.

Atatürk anıtında yapılan say
gı duruşundan somu istiklal 
marşı söylendi. Daha sonra Mil 
U Eğitim Ve Gençlik Spor Mü-

D. S. 4 te

Kaymakam Mehmet 
Güler’in 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor 
Bayramı Konuşması

Yazısı S. 1 da 

ve kravat iğnesi ile gümüş ta. 
bak armağan etti. Umurbey’- 
liler adına Belediye Başkanı 
Hüseyin Karpat tarafından 
gümüş bir tabak armağan e- 
dildi. Bayat'a ANAP rozeti 
takılması üzerine. DYP Hatay 
Milletvekili Murat Sökmenoğ. 
lu yakasındaki TBMM rozeti*

D. S. 4 te

Belediye Başkanı Çakır Hasta
Yatağında Konuştu

“HATA TAPMADIK”
Gemlik Beledye Başkanı 

Hakkı Çakır, Gemlik İskele 
ve Depolama Tesisleri yapımı 
için Hakimiyet Gazetesinde 
çıkan bir (haber üzerine, hasta 
yatağında “Uygulamada hata 
yapmadık” dedi.

Hakimiyet Gazetesinde çı
kan haberde; Gemlik Belediye 
since Kocaçukur- mevkiinde 
yaptırılacak olan iskele konu
sunda, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığından Valileğe gelen 
bir yazıda, Kocaçukur da îske 
le-Rıhtım ve Depolama tesisle 
ri için plan değişikliği kara
rının belediye meclisince değiş 
tirildiği, ancak yasanın 7. mad 
desin e göre kıyılarda yapıla
cak değişiklerin bakanlığın 
iznine tabi olduğu ve uygula
mada hata yapıldığı belirtile
rek “Anman onamanın derhal 
tashihine gidilmesi'’ gerektiği 
belirtiliyordu.

Bursa da yapılan bir toplan 
tıda rahatsızlaşan ve mide ka
naması geçiren Gemlik Bele
diye Başkanını evinde ziyaret 
eden gazetemiz Sahibi Kadri 
Güler’in sorularını yanıtlayan 
Hakkı Çakır, bir elinde İmar 
yasası olduğu halde şanları 
söyledi :

3. Cumhurbaşkanı Celal Ba 
yar, Umurbey’I/teıin batının, 
kıramıyarak “Da’ya” dediği 
köyünde 104. doğum gününü 
kutladı. Kraı atında ANAP'm 
yakasında DYP’lil.rce takılan 
TBMM rozeti ile 104. yaşına 
basan Celal Bayar görülüyor.

“-Kocaçukur’da yapılacak 
iskele konusunda karar alır
ken ilgili yasalara harfiyen uy 
dok. Bakanlıktan gelen yan 
dikkatli okunursa görülecek
tir ki yasayla çelişmektedirt 
Yasada Kamu yarana* t*tt> 
su, göl, nehir ve deniz kenar
larında yapılacak dolgu He İL 
gill imar planlan değişikliğin 
de Bakanlık onayı aranmakta 
dır. B zlm yaptığımız İskele 
Iş'nde kıyıyı doldurup yer ka 
zanma söz konusu değildir. 
Plan değişikliği Bakanlığa bU 
gi için gönderilecektir.”

Sungipek’te
Makrome Kursu 
Sona Erdi

Üçe Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğü tarafından Sunği- 
pek Fabrikasında sürdürülen 
“Makrame” Kursunu bitiren
lere törenle başan belgdei

D. S. 4 te

İNTİHAR
Tasni S. 4 ta
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Atatürk ve Gençlik—Gençliğin Önemi
M. Nuri ÖRSLER 
Tarih öğretmeni

Büyük Atatürk’ün gen? nesle armağan ettiği bağımsızlık 
hareketinin ilk günlerinin önemi çok büyüktür. Çünkü Kurtu
luşa ilk adım 19 Mayıs 1919 Samsun’da atılmıştır. Genç ku_ 
şaklar bu günün mutluluğunu her zaman gelecekteki kuşak
lara örnek olacak şekilde yaşayacak ve aktaracaktır.

Bu bakımdan Büyük Atatürk’ü tanımak devrimlerini anla
mak ve devrimlermi korumak ve kollamak amacı ile genç 
nesillerin devrimler® yaklaşımı nasıl olmalı sorusu' ile konuya 
giriyorum. Atatürk’ü hep biliyoruz. Hep seviyoruz. Hep bağ_ 
lıjaz O’na. Ama neden bağlıyız? çünkü yurdumuzu en mut
suz bir çıkmazdan, düşmanların elinden param parça olmuş 
bir durumdan kurtardı, yüzyıllardan beri yurdu kasıp kavu
ran kapitülasyonları söküp attı. Memleketi felaketlerle sürük. 
ley en çürümüş bir saltanat düzenini yıktı. Yerine taptaze Tür
kiye Cumhuriyetini kurdu. O aynı zamanda kurtarılmış yur- 

1 du ayakta tutmanın ve ileri milletlerin seviyesine ulaşmanın 
hedeflerini de giriştiği devrimler He belirlemiştir, işte bu ger
çeklerin bilinci içerisinde Atatürk’çülük kavramını "Genç 

j Türkiye Cumhuriyetinin dirilme, güçlenme ve kalkınma,batı- 
Iılaşma ve laikleşme yoluyla çağdaş uygarlık düzeyine eriş
mek" düşüncesi içerisinde genelleştireblliriz. Bu konuda genç 
kuşakların yetişmesi ve yetiştirilmesi de Büyük Atatürk’ün 
“Yetiştirecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğ
retim ve eğitimin sının ne olursa olsun, esi önce ve her şey
den önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, ulusal 
ananelerine düşman olan, bütün unsurlarla mücadele gereği 
öğretilmelidir. Uluslararası dünya durumuna göre böyle bir mü 
caddenin gerektirdiği ruhsal unsurlarla donatılmayan kişiler 
ve böyle kişilerden oluşmayan toplamlara hayat ve bağımsızlık 
yoktur.’ sözeri daima ışık tutacaktır. Büyük Atatürk’ün eğitim 
yoktur.’ sözleri daima ışık tutacaktır. Büyük Atatürk’ün eği
tim ve öğretim hayatımızdaki temel hedefini gösteren bu söze
ri üe yetişen Türk gencine yaptığı devrimler ile de hedef gös
termiştir.

Bunu devrimlerinin koruyucusu ve kollayıcısı genç kuşağa 
seslenişinden anlıyoruz. "Ey Türk Gençliği birinci vazifen 
Türk İstiklâlini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve 
müdafaa etmektir” sözleri ile genç nesle hangi şartlar içinde 
olursa olsun çok önemli bir hedef göstermiş ve bunu başarmak 

. için "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mev
cuttur” sözleri ila de öğretmiştir

O’nun bu değerli sözlerine paralel olarak genç kuşağa duy
duğu güveni ifade eden sözlerini “Nutku” nün son satarların. 
d» da görüyoruz. “Bugün ulaştığımız1 netice yüzyıllardan 
beri çekilen Mili felaketlerin yarattığı uyanıklığın sonucu 

..ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. 
Bu neticeyi Türk gençliğine emanet ediyorum” Büyük Ata
türk bu ank sözleri ile genç kuşakların mantığına, vicdanına 
ve devrimler konusundaki bilinçli bilgilerine dayanan yüce 
bir görev bırakmıştır.

Kongre İlânı
S.S. BOR US AN İŞÇİLERİ TÜKETİM KOOP.

Kooperatifim'zin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
15 Haziran 1986 Pazar günü saat 11.00 de İstiklâl Od. 
Hamleliye Mh. Bora Sk. Peksert Işham K. 3 No. 8 do 
yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin teşrifleri rica olunur.

GÜNDEM s Yönetim Kurulu

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Divan oluşumu ve yoklama ’
3. Yönetim ve denetleme kurullarının naporlaruun 

okunması
4. Raporlar üzerinde görüşmeler ve aklanmam
5. Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
6. Dilek ve temenniler
7. Kapanış.

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
OOâRAMALIK KERESTE ve 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ 
Uygun Fiat - Gününde Teslim 

Uğramanız Menfaatlnlzedlr.

İsmet Dağ ve Oğulları 
Orhangazi Caddesi No. 30 GEMLİK 
Tlf s İş t 1205 — Ev : 1254 - 2835

Gayrimenkulun Açık Artırma İlânı 
Gemlik Sulh Huhuk Mahkemesi

Satış Memurluğundan
Dosya No. : 1982/5 Tereke

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 
30. 7.1984 tarih ve 1982/5 ara karar sayılı karar 
gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen 
gayrimenkul açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmış
tır.

Gemlik Tapu Sicilinde kayıtlı tapunun Gemlik Or- 
haniye JDı. Kayıthane Mevkiinde kain 8 pafta, 15 
ada, 78 parsel saydı 2761,250 m2 miktarında ve imar 
planı dışındaki zeytinlikte Hüseyin Avm Bengiz’in 
hissesi kayıtlı taşınmaz satışa çıkanlmştır.

KIYMETİ : Hissenin muhammen bedeli 942.000.- li
radır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 13.6.1986 Cuma günü saat 10.30 dan 
10.45 arasında Gemlik Mahkemeleri Yazı İşleri Mü
dürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu 
artırmada tahmiîn edilen kıymetin °/o 75 ini ve rüç- 
lıanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarım geçmek şartı ile ihale olunur. 
Böyle bir bedelle ahcı çıkmazsa en çok artıra- 
ınn taahhüdü bakj kalmak şartiyle 23. 6. 1986 
Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci, 
artırmaya' çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanh 
alacaklıların alacağım ve satış masraflarını geçmesi 
şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen 
kıymetin % 10’u nisbetinde pey akçesi veya bu mik
tar. kadar mil'i bir bankanın teminat mektubunu 
vermeleri lâzımdır. Satış peş'n para iledir, ahcı iste
diğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 
Dellâliye resmî, ihale pulu, tapu hare ve masrafları 
ahlıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden öde
nir.

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) 
bu gayrimenkul üzerindeki haklarım hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 
onbeş ğiin içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi 
takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça pay
laşmadan hariç bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde 
ödenmezse İcra ve İflâs Kanununun 133. maddesi ge
reğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan 
ve % 10 faizden ahcı 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 
münderecatım kabul etmiş sayılacakları, başkaca bil 
gi ahnak isteyenlerin 1982/5 Tereke satış sayılı dosya 
numarasiyle memurluğumuza başvurmaları ilân o- 
lunur.

(1c. if. K. 126) Yazı İşleri Md.
(+) figüiler tâbirin* irtifak hakkı 
sahipleri de dahildir.

GEMLİK KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASÎ GAZETE

RESMİ İLANLAR TEK SÜTUN CM. 3M TL. i
İCRA ve MAHKEME İLANLARI CM. 100 TL. 1

ILIYIP İLANLARI 1000 TL. ı
KOOP. KONGRE İLANLARI 7500 TL. ]

DERNEK KONGRE İLANLARI 5000 TL. i
TEŞEKKÜR ve DOÖUM İLANLARI OL 850 TL. 1

SÜREKLİ ÖZEL İLANLAR PAZARLIKLA ALINIR

ABONE

6 AYLIK 
YILLIK

1000 TL.
0000 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın vaya yayınlan, 
masın geri verilme».

Gamtemiz Basın Ahlak Yasasına uyar.

* 
» j

* *
 n

A
 **

**#**♦**♦*****##***♦♦<
♦ Gençler..!
i SUAT BUTİK
# Yepyeni Spor Giyim
$ Çeşitleriyle 
* Sizler İçin Açıldı
* ALİ İHSAN BEKİ

Sönmez İş Sarayı III. Bodrum No. 25 Bursa❖ $*#*###**$###* !$:***>#

| AKDOĞANLAR TİCARET |
I MOTİF

| DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ

| HÜSEYİN AKDOĞANLAR

Duvar Kağıdı
4 Formplast
ı Poster
■ Park®
s Cam Cila
f Halıfleks
( Marley
f Yağlı Boya
| Plastik

I Badana i'

( Tlf : 2132
j Merkez : İstiklâl Cd. Gürle İş Hanı Passj İçi Gemlik

1 Şube : Pazar Cad. No. 8 Gemlik I
•aaAı* *u~ı_r i

| AKYILDIZ TİCARET |

Her Çeşit Kullanılmış Eşya 
Alım ve Satımı |

Renkli ve siyah beyaz televizyon, I 
f buzdolabı, çamaşır makinası, elektrik 2 

süpürgesi, mutfak ocakları, yatak odası I 
n» ve misafir odası takımları, büro malze- 2 
m meleri alınır ve satılır.

§ Mehmet Akyıldız
g Pzaar Cad. 27 Tlf : 2654 — Gemlik

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden 
İLÂN

Dosya No. 985/285

Gemlik ilçesi Kapaklı Köyü Ova Mevkiinde kain 
kuzeyi Recep Sezglner tajınmazı, güneyi yol, batın 
İsmail Erdeniz taşınmazı ve Tacettln Erez yeri Be 
çevrili bulunan, içinde tek katlı bahçeli karglr ev 
bulunan 331 metrekare taşınmazın davacı Ahmet Gö
nenç tarafından tescili senetsizden talep edildiğinden 
iş bu yer hakkında hak iddiasında bulunanların tf 
bu ilanın tarihinden İtibaren 3 ay içinde mahkeme
mizin 985,'285 esas sayılı dosyasına müracaatları İlan 
olunur.

KAYIP
Giresun Dereli Nüfus Memurluğundan aldığım nW® 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Zeki KAYA

KAYIP
Gemlik Evlendirme Memurluğundan almış olduğum® 

Evlenme cüzdanımızı kaybettik. Hükümsüzdür.

GOlşe - Fethi Terkti

mS300milHMlBK«»aKaNfl
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görüş
Tlle/tmef Sevinç

Toplumsal Huzursuzluk
Türkiye’de, her hangi bir yerde huzuru arayan insa

nımız. bunalım geçirmektedir. Evdeki horantosundan 
tutun d» gündelik ya.şanıına sinen huzursuzluk, insan
larımızı açmazlara, çıkmazlara sokmaktadır. Türkiye’
de genel lir değerlendirme yapıldığında her yüz kişiden 
ellisi yaşamından bıkmış durumdadır. Genelde, bu in
sanlar yaşam koşullan içinde erimekte, giderek yaşa
ma küsmektedirer. Bu neden böyledir ? Türkiye'de sos
yalizasyon olgusu tepelerde olduğundan, insanımız ne
reye sarılacağının ikilemi içindedir. Büyük patronlar 
da, bu olguya olanak vererek ortada kini daha ‘la buna, 
luna sokmakta, daha ün canına kıymakta. Genelde 
toplumun yapısı, suskunluk içindedir. Ama bu suskun
luğun kabuğunu kaldırın, binlerce sorun karşımıza çı
kacaktır.

Ne istiyor birim insanımız?' önce, insanca yaşam o_ 
nun tek dileği. Altında oturabileceği bir çatısı olsun. 
Göçebeler gibi kapı kapı dolaşmasın. Hani sosyal adalet 
derfer de, gerisini getirmezler de dolaşıma bırakırlar, 
böyle dolaşamh sosyal adaleti ancak madrabazlar, ken
etlerine göre kullanırlar, avlayacak soyacak insan arar 
ür Birim insanımız, doğaçtan olgundur. Bu olgunluğu 
ona kimse götürmemiştir. Soylu insanımız, kendini ye
nilerken tüm olanaklarıji elinden geldiğince yüce, 
leşnreye olgunlaşmaya dayalı bir yol izler. Bu 
yokla yürümeyi, tu yolda yardımlaşmayı, bu yolda kal- 
kmTr.-i.il bir onur beller. Şöyle, çevremize bir bakalım 
kaç kişi bizi amacımızdan saptırmaya çalışmış, kaç 
kaç kişi bu saptırmanın yarında yer almıştır.

Ri-ri'm içıin, onursal kişHsr toplumun nabzına baka
rak, toplumu iyi yolda kanalize edenlerd’r. Türk’ye elli- 
bir milyonu doyurma çabası içindedir. Ama, en çok da 
açlar ordusu bizdedir. Bugün geri kalmış ülkelere yar
dım elini ura ta,n Türkiye, onurlu bir davranışın da için
dedir. İnsanlar Yemende’de nisalar, çinde’de olsalar 
bugünkü koşullan içinde, kuşkusuz yardımlaşmayı, da_ 
ha sağlam itefiş'm kurmayı bırakmayacaklardır. Bu 
olgu, uygar dünyanın gerekmesinden doğmaktadır. Tür
kiye’de uygar dünyanın bir üyesiyse onursal haklarım, 
ilet.şim olanaklarım da yerinde zaman man, değerlendi
recektir.

Büyük ülkeler bize yardım enerini uzatırlarken savaş 
donanımlı gemiler verirlerken, bir amaçlan da Türk 
toplumunda olumsuz, etkileri de gözardı etmiyorlar. 
Bu açıdan bakarsak insanımızın hoşgörüsünü de sömür
menin peşindedirler. Ama insanımız, bu oguya körü 
körüne “evet" demiyor. 50 yıllık Cumhuriyet yönelimi 
tnsanmnzm evrensel dokusunda önemli aşamalar yapa
rak güçlü b’r Türkiye ortaya koymuştur, insanlık tari
hinde savaşlarla boğuşan bizim insanımız, her güçlüğü 
yenmenn de önündedir. Çalışkanlık, insanseverlik, hoş
görü bizim insanımızm doğasında vardır. Bu açıdan ba 
kıldığında Türk inşam kadınıyla _ erkeğiyle öğünülecek 
yüce bir varlıktır. Bu varlığa dokunmak ateşle oyna
makla eş anlamlıdır.

WIIBİI MU...... I ■■ I—IBM ■■!■■■■■■ II mı um m w... ı ■■■■■■HMIM

I MÜJDE i
I
| Emek Çiftliğinden İ 
ı Büyük Ucuzluk i 
I ...................  I
i KENDİ ÜRETİMİMİZ GÜNLÜK |
I TEMİZLENMİŞ İ
| ( Başsız, Taşlığı Temizlenmiş ) !

( İçi - Kursağı ve ödü Alınmış )
| TAM TENCERELİK |

| PİLİÇ ETİ 650 TL |
| TAVUK ETİ 500 TL. |
f BUT-GÖĞÜS 700 TL. |
İ KANAT-BOYUN 475 TL. |

| ve Çok Ucuz Günlük YumurtaI I
KAYHAN MH. 1 NOLU CD. ŞENTÜRK APT. ALTI GEMLİK
( Dr. Sayfi Karşısı )

I I
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s Kiralık
| Daire
J Telefonlu 115 m2 |
8 Lüks Daire Kiralıktır 88 8
O M ör : Tlf : 4714 dsn 19 , Q 
g Gemlik 
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Gazeteniz Gemlik Körfez’i 
Okuyunuz, Okutunuz 

Abone Olunuz.

Gayrimenkulda Açıkartırma ilânı 
Gemlik icra Memurluğundan

Dosya No.: 1934 571 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulûn cinsi, kıymeti, adedi, ersafı :

Gemlik tapu sicilinin 7.9.1970 tarih ve sahılfe : 50, pafta : 31, parsel: 14 de kayıt 
lj GemLk ilçesi Hamidiye Mahallesj Papatya Çıkmazı Mevkiinde kain 162,67 m2 mk- 
tarlı arsa üzerine inşa edilen zemin katta dükkan olup birinci, ikinci, üçüncü ve çek
me katlar mesken olarak kullanıan taşınmazın tamamı bilirkişi tarafından 35.000 000 
TL. kıymet takdir edilen taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI:

1— Satış 23.6.193S Pazartesi günü saat 11.30 dan U.50 ye kadar Gemlik İcra 
Dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin

s DÜĞÜN - Nİ$AN - NİKÂH - SÜNNET 

YAPACAKLAR!

Zengin Davetiye Çeşitlerimizi 
Görünüz.

2 SAATTE TESLİM
• TEMİZ BASKI

• KESENİZE UYGUN FIAT

Ayrıca: P. Satış Fişi - Fatura - Sevk ve Taşıma İrsaliyesi

fi

Tlf : 1797
KÖRFEZ Matbaacılık ve Ambalaj Sn. Gemlik

% 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarım 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artırarm taah
hüdü baki kalmak şartiyle 3.7.1986 günü aynı yer ve aynı saatlerde de ikinci artır, 
maya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağım ve satış mu- 
rafları ile kıymetin % 50’sinî verene ihale olunur.

2__Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10'u nisbet nde pey
akçesi veya bu miktar kadar millî bir bankanın teminat mektubunu vermeleri Lurm- 
dir. Satış peşin para iledir, ahcı isted'ğinde 20 günü geçmemek üzere mehil veri’ebi- 
lir. Dellâliye resmî, ihale pulu, tapu hare ve masrafları abaya aittir. Birikua|ş vugk- 
ier satış bedelinden ödenir.

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul udindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair o an iddialarını dayanağı belgeler De eobeş 
gün içinde dairemize bildirmeledi lâzımdır; aksi takdirde haklan tapu adh D* nM 
oynadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenme» İcra vo tflia Ka
vununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale anandaki farktan n % 
10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kadi
tlerinden tahsil edilecektir.

5— Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebümeei için dairede ngA 
ohıp masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatun kabul etmiş 
sajalacaklan, başkaca bügj almak istiyenlerâ 984/571 T. sarih dosya numarasiyie 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur

(İc. tf. K. 126) Memnro
(4-) tigililar tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Kaymakam Mthmet Oüler’in 18 Mayii
Gençlik ve Spor Bayrımı Konuşması

Bu gün 19 Mayın Atatürk'ü Anma Gençlik v« 8por Bayra- 
mı'nın 67. yıl dönümüdür. Hepimize kutlu v» mutlu olsun.

Bize bu mutlu günü armağan eden Atatürk'ümüzü, şehit ve 
gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.

Sayın Gemllk’lllcr, sevgili gençler; 19 Mayıs 1919 yurdumu* 
zun işgal edildiği, mİ 11 etimiz'n fakrü zaruret içinde harap ve 
bitap düştüğü Mr anda ulu önder Mustafa Kemal’in İstanbul 
dan hareket ederek Samsun’a ayak bastığı gltadür.

19 Mayıs; Anadolu’da karanlığın yerine, Atatürk güneşinin 
doğduğu bir gündür. Atamızın milletinin başına geçtiği bir 
gündür.

19 Mayıs; Milli iradeye dayanan bir Türk devleti kurmak 
Kin millet ve liderinin ilk direniş hareketine 
giriştiği gündür.

19 Mayın; Kadın, erkek, çocuk, yaşlı Türk Milletinin, dünya
ya sesini duyurduğu, en kötü şartlarda bile bu milletin yokol- 
mayacagının bütün dünyaya gösterildiği gündür.

Sayın Geml.'k'liler, sevgili gençler; Atatürk Anadolu’ya ge
çerken Milletine, gençliğine, ordusuna güveniyordu Anadoluda 
19 Mayıs İle başlayan mücadele neticesinde istiklal harbi ka
zanılacak düşman denize dökülecek, yeni bir Türk Devleti, 
Türkiye Cumhuriyeti kurulacaktır.

Atatürk'ümüzle, Türk olmakla, böyle milli bayram
lara sahip olmaktan büyük şeref, heyecan' ve gurur duyuyoruz 
Bu toprak, bu deniz, bu hava, (bu kuşlar kimde var. 67 yıl ön 
ce olduğu gibi bu günde Türk gençliği bu Türk Milleti Milli 
bütünlük Ve bağımsızlığımıza kastedmek isteyecek İç Ve dış 
düşmanlara gereken dersi verecek kudret v« azimdedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar yaşayacak Türk 
gençliği ve milleti onu her geçen gün dahada yüceltecektir.

Atasına ve Cumhuriyetine içtenlikle bağlı, geleceğimizin te
minatı Türk gençliğine daima sağlık ve başarılar diliyor, hepi
nizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum

TÜRK GENÇLİĞİ ELİNDE ÖLMEZ BU MEDENİYET 
VAROLSUN TÜRK MÎLLETÎ VE EŞSİZ CUMHURİYET.

Mehmet GÜLER
Gemlik Kaymakamı

Bayar Payiaşılamadı İNTİHAR

GENÇLİK HAFTASI 
KUTLANDI

dürü Selçuk Sarandöl günün ö- 
nemlnl bildiren bir konuşma 
yaptı.

HAVA ŞEHİTLERİ ANILDI

Aynı gün hava pchltlerl de 

anıldı. Atatürk anıta önünde dü 
şenlenen bir törende günün ö- 
nemini bildiren' konuşma yapıl
dı. Şehitler için bir manga as
ker havaya atı* yaptı, saygı du 
rufunda bulunuldu.

ol çıkararak Eayar'ın yakası
na taktı. Sökmenoğtı “Saym 
Bayar* a TBMM rozeti yakı
şır. Kayar, partiler üstü bir 
İnsandır, parti rozeti takmak 
demokratik anlayışa sığmaz” 
dedi.

Bu arada mikrofonda konu
şan Belediye Başkanı Hüseyin 
Karpat, bine yakın kutlama 
telgrafı geldiğini belirtti. Da
ha sonra doğum gününe katı
lan ANAP'lılan tanıtmağa 
başladı. ANAP'lılarm tanıtıl
ması sırasında sinirlenen bü 
DYP’Ii Milletvekili “ Ayıp 
ayıp” diye seslendi. Karpat e 
İmdeki listeyi okumağa devam 
etti. Bir başka DYP’Linin de 
"üyeleri de oku” dediği duyul, 
du. Cindoruk’un çevresindeki
ler bu olaya sinirlendiler. Cin
doruk’un da bıyık altından 
güldüğü görüldü. Daha soma 
DYP’li konukların adlan o. 
kunmağa başlandı. Milletve
killerinin adlarının okunması 
sırasında "Şehirleri de oku" 
diye bağnşmalar oldu. Demi- 
rel’ln adının geçtiği bir sırada 
DYP’lilerin bulunduğu taraf, 
tan alkışlar duyuldu.

DYP Genel Başkam Hüsa
mettin Cindoruk, gazetecilerle 
yaptığı konuşmada “Bayar’ı 
ve arkadaşlarını bir zamanlar 
mahkum ettirmek isteyenler, 
bugün Bayor’ın yaş günü İşin 
bu koca -çınarm altında top
lanmışlar. Bu benim için ve 
Boyar için ibret verici Mr o* 
taydır” dedi. Cindoruk, Ba_ 
yiar’ın siyasi propagandalara 
alet edilmesine karşı olduğu
nu söyledi.

Celal Bayor’ın yaş günü 
köylülerinin minnet duygula
rının iletilmesi amacım taşır
ken siyasi gösteriye dönüşme 
si Umurbey’lilerce üzüntü ile 

izlendi. Bazı Uteurbeylfler 
gazetemiz muhabirine “-Yazık 
Mz ne umuyorduk ne hale dö
nüştürdüler. Bnaile bfafan 4da- 
recJerimizfaı de kabahati var” 
dediler.

R-irıp. Umurbey’îilerin. Ba- 
yar'm elini öpmesi ve uzun ö_ 
mürler dilemesinden sonra İs
tanbul'dan getirilen yeni fcir 
Cadillak ile Celal Bayar ve 
yakınlan Umurbey'den ayrıl
dılar.

Atatürk'ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı
stadındaki törenler ise 9.00 
da başladı. Kaymakam, Gar
nizon Komutanı, Belediye Baş 
kan Vekili, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü olduğu halde halkın 
ve öğrencilerin bayramım kut 
tadı. Daha sonra Kaymakam 
Mehmet Güler, günün önemi
ni belirten bir konuşuna yaptı 
ve gençlere seslendi.

öğretmen Talat Şahin’in A- 
tatürk’ün Gençliğe söylevini 
okumasından sonra bir öğren
ci «Gençliğin Ata’ya» yanıtım 
okudu. Türk Ulusu ve Cunr 
hurbaşkan adına üç kez 
"Sağol” çağrısından sonra da 
" Gençlik ” marşı söylendi 
Gençlik Haftası nedeniyle dü
zenlenen futbol karşılaşma
sında şampiyon olan Askeri 
Hara takımına ve öğretmen
ler takımına kupaları verildi.

Kız -ve erkek öğrencilerin 
spor gösterilerinden sonra ya
pılan geçit töreni ile bayram 
son buldu.

öğrencilerin aperatif göste
rileri halk tarafından beğeni 
Ue İzlaudL

Gzzetasriz taurtM
dtgı arada ■ ıhğ-mıs fcir habe
re göee dün akfam azat 30-30 
■nrıelı îsuktal Cd. Bay
raktar Aport ■ı—ınıta otar
makta olan Talat Şahsı Ay
han adlı erh iki çocuktu tas 
darm ateh ile intihar «ttL

intihar otayınm duyulması 
üzerine Talat Şahta Ayhan’ın 
yakut arkadaş re iş ortağı 
Mût. Nurettin Avcı, yaralı du 
ramda otan sHr—Bursa 
Tıp Fakültesine kaldırdı. An 
cak Talat Şahin Ayhan, harta 
neye götürülürken yolda ve
fat etti, C layla ilgili olarak 
polisçe grnif bir soraşturma 

SUNĞİPEK’TE MAKROME KURSU

verildi.
Geçtiğimiz hafta, Sunğlpak 

Fabrikasında düzenlenen bel
ge dağıtım törenine Kayma
kam Mehmet Güler, Garnizon 
Komutanı Namık Yurt-şık. 
Halk Eğitim Müdürü Kemal 
Çetinoğlu, Sunğipek Fabrika
sı Müdürü Teoman Uluğtekln 
ve fabrika personeli katıldı.

Törende konuşan Kayma

Halk Eğitim Müdürü 
Kemal Çetinoğlu'na 
Takdirname Verildi

ilçe Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Kemal Çetinoğlu’na 
Kaymakam Mehmet Güler 
takdirname verdi.

Bir serginin açılış töreninde 
konuşan Kaymakam Mehmet 
Güler, Halk Eğitini Müdürlü
ğündeki ciddi, disiplinli w b*

Bursa Emniyet Müdfiri^ 
ne bağlı oaapac masası Art 
tüteri dün gece uyesuat g 
rek. öteyi soruşturmaya aa 
diler, bu arada olayın Mı

gAaaaari rtıitaatitfİMia yq 
Ğı Dçe savtnsr. Hüseşta R 
Us. dün gece saat XMı 
kanada otayın olduğu şartı 
giderek saraştursnejm tagh 
öten Talat Şahta Ajhta 
komşısundan teyp ataR| 
teybe bazı iaâraftarda buta 
ğu da iddia edildi.

Savdıkça ocruftnafa 
ram ediliyor.

kam Mehmet Güler, **■ 
tanınızın el «analianndaa 
rCni öğrenerek kendüertar 
rekirse ülke r k oneasaSM | 
rarb hale getirümesiııâcB I 
kıluk duyuyoruz?’ dedi.

Daha sonra kma kat 
24 kursij-ere başan MF 
törenle dağıtıldı. Törm • 
han rinan sergi açıldL 

şanlı çalışma yaparak, 
olanaklarla Merkezde 1
açan ve 314 ki guta 
teknik kmularda yeÜfM 
sağlayan Çetinoğlu’na 1 
d-rname’’ ile ödüHendM® 
söyledi.

H
B

H
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H
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Mobilyada, 
Halıda, 
Perdede

İŞTE SİZE YEPYENİ BİR HİZMET
İmalattan Halka Vadeli Satışlara Başlanmıştır. 20 Haziran'a Kadar

Evleneceksiniz I 
Ev Aldınız!
Taşınacaksınız!

8ELİN.
Mobilyanızı, Halınızı, 
Perdenizi Seçin. 
Biz Döşeyelim...

SİZ DE
Taksil Taksit ödeyin

(Not: KOV Pişin Alınır.)

MURAT
Merkez : Pak Otel Yanı

MOBİLYA
MEFRUŞAT
İMALAT ve DEKORASYON

Şnbe ı istikKI Cd. No. 31
Gemlik 
Gemlik

■ aBHHHHSHl
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Evlenecekler...
Hişan, Nikah, Sünnet 
Yapacaklar^.
Zengin Davetiye
Çeşitlerimizi Beğeniniz.
1 Saat Sonra Alınız.

Basımevi 
Tlf : 17W - «23 GamHk

arı IftiLER BİRİNCİ VE İKİNCİ YIL 600 ER LİRA ÜCRET ZAMMI ALDI

unğ 
e sor 
Mil 
Ruhi

Belediye Sendika ile
1331 Anlaştı

MECLİS 6 HAZİRAN 
GÜNÜ TOPLANIYOR

l * Belediye ile Belediye îş Sen 
dikişi arasında üç aydır sür.

yarım kilo sabun verilecek ö- 
te yandan işe yeni giren va_ 

işçinin ölümünde 40 bin lira, 
iş kazalarında 200 bin Hra, 

lerinde 7500 lira İzin yardımı 
yapılacağı da açıklandı.

Gemlik Belediye Meclisi 
Haziran ayı toplantılarının 
ilkinin gündemi belli oldu.

Belediye Başkanı Hakkı Ça
kır, gazetemize yaptığı açıkla 
mada belediye meclisinin yaz 
dönemi normal toplantıinr,n» 
0 Haziran günü başlanacağı, 
m söyledi.

6 Haziran 1986 Cuma günü 
saat 14.00 de toplanacak olan 

meri, encümen, başkan vekili. 
Meclis haşkar, yuMımny İrr, 
misyonların seçimi yer almak
ta.

Gündemin bir maddesinde 
de, sanayi kuruluşianma su 
tarifelerinin görüşülmesi r« 
yeni kordona yaptırılacak plan 
lama işinin Anadolu Ünivent. 
tezine verilmesi konulan yer 
alıyor.

dürülen toplu sözleşme görüş
meleri sonuçlandı. İşçiler üc
retlerine birinci ve ikinci yıl 
900 er lira zam aldılar.

M-
Mart ayında Gemlik Bele

diyesi ile Belediye îş Sendika. 
s arasmda başlayan toplu 
sözleşme görüşmelerinde üc
retler dışında tüm maldelerde 
anlaşma sağlanmıştı. Bir sü_ 

,tm ' redir devam eden anlaşmazlık 
belediyenin işçi ücretlerine bi- 
rinej yıl 600 ikinci yıl 600 lira 
aam talebinin Sendikaca ka
bul edilmesi üzerine giderildi.

İŞÇİLERİN ALDIKLARI 
Z.WL1R

Gemlik Belediyesinde top
lam 100 işçi adına Belediye ile 
sözleşmeyi imzahyacak olan 
Belediye îş Sendikası işçileri
ne şu zamları aldı.

Ücret Zamma : Birinci ve 1- 
jdnd yıl için 600 lira, yasal ük_ 
ramiyey e ek olarak 13 günlük 
ücret tutarında ek ikramiye, 
yüksek öğrenim gören işçi ço
cukları için 7500 lira eğitim 
zammı, 1100 lira çocuk zammı 
1500 lira aile yardımı, günde 
500 lira yemek zammı. Yaka
cak zammı : Yılda 1 ton odun,

- ı iki ton kömür. Giyimi Yardı
mı : Yazlık 2 gömlek, 1 panto.

* km, 1 çift kışlık
- takım elbise, ayakkabı aynca

üç yılda bir olmak üzere deri 
ceket Gıda Yardımı : Rama- 

- zaa ayında 3 kg. pirinç, 3 kg.
şeker. 3 kg. yağ. 2 adet havlu.

Suel’de Türkiye’yi Temsil Etmişti

ÜNİVERSİTE GÜZELİ SİBEL 
GEMLİK’TE STAJA BAŞLADI

Setıl'de yapılan Dünya Üni
versiteler arası Güzellik Yanş 
mannda ülkemizi temsil eden 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fa
kültesi son sınıf öğrencisi Si
bel Göksel, Gemlik Merkez 
Sağlık Ocağında staja başladı.

SeuJ’den döndükten sonra 
ayağının tozuyla Gemlik'e ge
len güzelimiz, dokuz arkada 
şıyla birlikte doktorluğu tat
biki olarak öğrenmeğe başla
dı, Tıp Fakültesindeki teorik 
derslerden sonra bağımsız ola 

sıflı İşçilerin taban ücreti 1700 
vasıfsız işçilerin ise 1400 lira 
olacak. Evlenme zammı 30 bin 
lira, doğum zammı 8 bin lira.

BÎSAŞ İskele Yapımı İçin 3 Milyar
400- Milyon Lira Teşvik Aldı

Gemlik Belediyesince Koca- 
çukur Mevkiine yaptırılacak 
olan "İskele Rıhtım ve Depo, 
lama Tesisleri” için arazisi 
kamulaştırılan BÎSAŞ Dev. 
let Planlama Teşkilatından 3 
milyar 400 milyon lira teşvik 
aldı.

22 Mayıs 1986 günlü ve 
19114 sayılı Resmi Gazetede 
22. sayfasındaki cetvelde yer 
alan Bilgilere göre; 15074 no. 
5.2.986 tarihli teşvik belgesi 
ile BÎSAŞ anma Muhammet

Ağıan, toplam yatırım tıptan 
3 milyar 400 milyon, sabit ya. 
t irim tutan ise 2 milyar lira 
olan, döviz gereği ise 1 milyon 
742 bin dolarlık, günde 1350 
ton Tahmil Tahliye kapasite
sine sahip iskele yatırımı için 
teşvik aldı. DPT listesinde iş
yerinde 55 kişinin çalıştırıla
cağı da belirtiliyor.

DPT Uygulama Dairesi Baş 
kanlığı tarafından yayınlanan 
tebliğlerin başlangıcında “Teş

Aldığı Krediyi Ödeyemedi 
NAYLONTEKS İCRA YOLUYLA 
SATILIYOR

İlçemize bağlı Engürücük 
Köyü sınırlarında kurulu bu
lunan Naylonteks A.Ş. Sınayi 
Kalkınma Bankasından aldığı 
krediyi ödeyemeyince, banka 
tüm fabrikanın mal varlığına 
haciz koydu.
Naylonteks A.Ş. îstanbu Sına 

yi Kalkınma Bankasından al

rak hastalanyla başbaşa ka
lan güzelimiz, gazetemiz mu
habirine duygularını şöyle a- 
çıkladı :

“-Staj dönemi benim için 
herşeyden önemli. îkl ay son. 
ra doktor çıkacağım. Burada 
arkada^kınmia birlikte yıllar
dır öğrendiklerimizi hastlar 
üzerinde kendimiz tatbik ede 
biliyoruz. Bu benim İçin çok 
önemli, Gemlik İlk göz ağnm”

Güney Kore'deki Üniversite 

anne, baba ve çocuklarının ö- 
lümünde ise 20 bin lira ölüm 
yardımı verilecek. Belediyede 
çalışan işçilerin yıllık izin-

dığı 865 milyon 225 bin 729 lira 
krediyi ödeyemeyince, kredi 
veren banka İstanbul 8. İcra 
dairesine baş vurarak Naylon
teks’in menkul ve gayri men
kullerini haciz- ettirdi. Geçtiği
miz hafta yerel bir gazetede 
çıkan satış ilanında, fabrika
da bulunan 52 milyon lira de

İcrarası 'Güzellik Yarışmasın
da “Davranış” güzeli seçilen 
Sibel Göksel, yarışma İçin de 
söyle konuştu :

“Güzellik yarışmasına katıl 
inak aklınım ucundan geçmez 
di. Arkadaşların ısrınyl» ol
du ve bllnicıLiğitn, görmedi, 
ğlm yerlere giderek ülkemi 
temsil ettim. Bu duyguyu an
latmak İmkanın, Ülkeme dö
nünce gördüğüm ilgiyi unu.
tamıyorum.”

Belediye ile Belediye îş Sen
dikası arasında imzalanacak 
olan toplu sözleşme iki yıl sü
reli olacak.

küatımızca 1986 yılının Şubat 
ayında verilen Yatırım Teşvik 
belgelerinin özel sektör* dağı. 
İnm aşağıdadır” şeklinde bir 
giriş yer alıyor.

BÎSAŞ’ın teşviki ile alınan 
kredinin büyük bir bölümü 
düşük faizli, vergiden muaf 
oluyor.

Gemlik Belediye Meclisince 
alınan karar ile Kocaçukur 
Mevkiinde BÎSAŞ’ça yaptırı
lan imar planı red edilmiş ve 

gerindeki 20 bin 863 kg. pol
yester ipliği, 11 bin 259 kg. 
ham kumaş 2 bin 200 kg. muh 
telif renkte boya, 15 milyon 
Ura değerinde 7.5 milyon ton 
kimyevi madde bulunuyor. 
Toplam 108 milyon 500 bin 
lira tutarında menkul mal i- 
çin 16 Haziran günü satış ya 
pılacak, alıcı bulunmazsa sa
tış 19 Haziran'a ertelenecek.

öğrendiğimize göre, Naylon 
teks’in gayri menkul mallan- 
da yakında satışa çıkarılacak.

Kısa Kısa
1 Haziran günü ilçemizin 

Fevriye, KaracaaU köylerinde 
ve Orhaniye Mahallesinde muh 
tar seçimi yapılacak.

Kordon Camii karşısında Be 
lediye ve Balıkçılar Duncği 
işbirliği ile motorların yanaş
ması için 13 metre uzunluğun 
de rıhtım yapıldı.

Belediye Meclisinin gündemin
de; eski tutanağın okunarak 
görüşülmesini, belediye mecli
si seçim tasnif heyetinin Beçil

bu alanın GemUk İskele, Rıh. 
tim ve Depolama Tesisleri ya
pılması kararlaştırılmıştı. Be. 
lediye Encümeni de bu karara 
dayanarak yapılan plan deği
şikliğini esas almış ve 103 dö
nümlük alanı kamulaştırmış- 
tı. Belediye kamulaştırma tu
tan olan 220 milyon lirayı 
T.C Ziraat Bankasına yatır
mıştı.

İskele konusundaki gelişme, 
ler ilçede 11» izleniyor.

15 Yıldır Muhtardı

Muhtar
Mehmet Acar 

öldü
Orhaniye Mahalleri Muhta. 

nMehmet Acar geçirdiği kalp 
krizine yenik düştü,

Hayriye Köyünden ilçemiz» 
geldiğinden beri 15 yıldır Or
haniye Mahallesinde değişmez 
muhtarlığını yürüten Mehmet 
Acar, ramazanın birinci günü 
geçirdiği kalp krizi ile Bursa 
Konur Hastahanesine kaldırıl 
iniş, girdiği komadan çıkamı. 
yarak vefat etmiştir.

Mehmet Acartri renateri 
Gemlik'te defnedildi.

TAŞI GEDÎGtVK

FAN - FİN - FON j

Ortadirek devrilince^ a
Hükümet, Fakir Fukaraya yardım fonu kuruyor.
Bu fona isim de konulmuş FAK-FUK-FON.
Ttabi sonuç FAN-FÎN-FON.

İlçemizdeki otel lokanta ve 
gazinolardaki garsonlar on 
gün süreyle Bursa Otelcilik 
v» Turizm Usesi öğretmenleri

t». S. t do

MM» Kanaması BacinalfH

Belediye
Başkam 
Görevine
Döndü

Bir süre önce mld» kanam. 
sı geçiren Belediye Başkam 
Hakkı Çakır görevine döndü.

Belediye Başkanı Hakkı Ça 
kır, Bursa Valiliğinde yapılan 
bir toplantıda mide kanama .p 
geçirmiş Ve ilk bakımı yapıl, 
diktan sonra rapor alarak »- 
vkıde dinlenmeğe çekilmişti.

Belediye Başkan inin rapor, 
lu olduğu sırada görevini Baş 
kan Vekili Osman Kostak yü
rütmüştü. Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır, dün görevine 
başladı.

Kum 
Hırsızları 
Yakalandı

Hüseyin KOK ık

Fıstıklı Köyü açıklarında 
denizden çaldıktan kumu Gem 
Uk limanına boşaltan motor 
kaptanı ve mürettebatı yaka, 
landu

••Komo^-îu* adlı motorla 
çaldıkları 130 ton kumu üçe 
girişindeki Umanda boşaltmak 
ta olan motor sahibi Ah Yan
sak ile motor kaptanı Musta
fa Aksoy, mürettebat Yusuf 
Eken ve Recep Gür, Dçe Bn- 
niye tindeki ekibin başarılı epe 
rasyonu ile yakalandılar.

Yakalanan sanıklar hakimi 
da yasal işlemlere başlandı.



U»|27 MAYIS 1986 .. gernUk
KÖRFEZ

MUMUN KÖŞESİ

Allah Korkusu ve 
İbadet Duygusu

“Ey iman edenler! Allah’tan nasıl korkmak 
lazımsa öylece korkun. Sakın müslüman ol.

maktan başka bir sıfatla can vermeyin” (Ali 
tmran : 102)

insan, her zaman üstün bir güce bağlanma ihtiyacı duy
muştur. Yani inanmak ihtiyacım hissetmiştir, inanılan ve 1- 
badet edilen şey ya yanan ateş, ya sağmal bir inek, ya ısıtan 
güneş veya korkutan gök gürültüsü olabilir. Ama mutlaka i. 
«anılmış ve üstün bir güce başlanılmıştır. Kendisine inanılan 
Tann ise kendisine bağlı olanları ahlaki ve ruhi yönden tesir 
altında tutmuştur. Mesela ilkel bir din olan NATÜRZM’de 
ilk insan, etrafını saran ve kendilerinde ruhsal bir gücün bu
lunduğuna inanılan tabiat, her zaman her yerde kendisini gö
rüp gözettiğine inanmaktadır. Bu inanç tesiri altında bulu
nan insan, tab’at ve tabiat olaylarım gücendirmeme gayreti 
içerisine girer. Çünkü yapacağı iyi hareketleri görüldüğünde 
mükafatlandınlacağma inandığı tabiatın, suç işlemesi halinde 
de kendisini cezalandıracağına inanmaktadır.

Bütün bu batıl inançlarla beraber tek Allah inancı da gön
derilen peygamberlerle zaman dilimleri içerisinde kavim- 
lere telkin ediliyordu. Hz. Muhammet (S_A.V) e gönderilen 
Kur'an-ı Kerimede cahilliğe putuperestliğine son veriliyor, in
sanlık alemlerin rabbine ibadete çağrılıyordu. Bu çağrı insan
ların menfa»tma olan Oruc’u, Zekat’ı, Hacc’ı vb. emrederken, 
insanları zelil ve sefil eden, içki, kumar... ilh. de yesak edi
yordu

Mesela; içersinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayma 
mahsus farz kılınmış oruç, insanlık için ruhi ve (bedeni bir 
çok faideleri tasamın un eder, inşam iç disiplinine kavuştu
rur, nefsi terbiye etmeyi ve bazı alışkanlıkları bırakmada 
irade gücünü harekete geçirir. Aç ve muhtaçların halini ah
lamaya yardımcı olur. Ve daha niceleri-... Yalnız şu noktaya 
işaret etmekte faide var; Biz müminler, çeşitli yararlar sağ
ladığından değil. Allahın emri olduğu' ve Allah’ın rızasına 
talip olduğumuz için oruç tutuyoruz.

Takriben toplumlunuzun % 70.80*1 inanarak ve Allah’tan! 
mükafatım umarak oruç tutuyor. Medeniyyet ve insanlık ha
mına dini vecibelere saygı duymak olgun insanın vasfıdır. ,O_ 
ruçlu insanımızın bu haline saygısızlık yapmaktan kaçınıl
malıdır. Otobüste, cadde veya sokakta oruçlu yüzlere sigara 
dumanlan üflenmemelidir.

Oruçlu insanımızda ne yaptığının idrakinde olmalı ve sade
ce Ramazan müslümanı değil, bütün' zamanı ibadet ve Itaatla 
dolu olmalıdır. Çünkü Allah’tan hakkıyla korkanların vasfı 
inanmak ve ibadet etmektir. Her güzelliğin başı da Allah 
korkusudur.

Tfcnk TABA

AKYILDIZ TİCARET
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

Alım ve Satımı
Renkli ve siyah beyaz televizyon, 

buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik 
süpürgesi, mutfak ocakları, yatak odası 
ve misafir odası takımları, büro malze
meleri alınır ve satılır.,

Mehmet Akyıldız
Pzıif Cad. 27 Tİf : 2654 — Gemlik

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK.
DOĞRAMALIK KERESTE ve 

AMBALAJ SANDIĞI. TİCARETİ 
Uygun Fiat * Gününde Teslim 

Uğramanız Menfaatlnlzedlr.

İsmet Dağ ve Oğulları
Orhangazi Caddesi No. 30 GEMLİK 
Tİf t İŞ : 1206 — Ev : 1254 - 2835

MEVLANÂ JİİRLERİ

GENE GEL GELo1
Gene gel, gene-
Ne olursan, ol,
ister kâfir ol, ister ateşe tap, ister puta, 
ister yüz kere tövbe etmiş ol, 
ister yüz kere bozmuş ol tövbeni.

Umutsuzluk kapısı değil bu kapı;
nasılsan öyle gel.

Bizim Canımıza Gelsin
Rene J dür ez tü ey tü râhat-ı canh Ayı mâ 
Çeşm-i bed dür ez tü ey tü dide_î binâ-yı mâ

Hastalıklar senden uzak olsun, ©y canlanmıştı rahatı, 
ey gören gözümüz, 
kem gözler senden uzak olsun!

Bedenin sağlam olsun, ay yüzlü güzel, 
gölgen başımızdan eksik olmasın!

Gül bahçesine benzeyen yüzün, 
o gönül otlağımız, 
ovamızın yeşilliği, 
nasılsa hep öyle kalsın, 
hep öyle taze. yeşLL

Bizim canımıza gelsin 
senin bedenine gelen ağrı.

fi AKDOĞANLAR TİCARET g
fi MOTİF ■

|| DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ
g HÜSEYİN AKDOĞANLAR 0

B Duvar Kağıdı 
Formplast 

S Poster

Park©
Cem Çile

SHatıfleks g
Marley

■ Yeğli Boya &
Plastik

Badana

BTIf : 2132
Merkez : İstiklâl Cd. Gürle İş Hanı Pasaj İçi Gemlik ra 

j Şube : Pazar Cad, Ne. 8 Gemlik 5
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ÇATAK TUHAFİYE VE KONFEKSİYON

Zengin Yazlık Çeşitlerini Sunar

# Bay. Bayan ve Çocuk Giysileri - Pantolon * Etek - Kat - Blujln Elbise

ZEKİ Triko Gömlek ve Tişörtleri

NELSON Mayolar

EROS İç Çamaşırları

9 Eşorfmanlar

e Çorap — Mendil Çeşitleri

Tİf : 2075 Demlrsubaşı Mah. No. 3/A — GEMLİK

Şems u kamerem âmed sem’u başaram âmed 
Von sim-berem amed ven kân.ı zerem âmed

t 

Güneşim, ayım geldi. 
Gözüm, kulağım geldi. 
Gümüş bedenlim geldi. 
Altın madenim geldi. 
Başımın sarhoşluğu geldi. 
Gözümün nuru geldi.
Başka bir şey dilediysen 
işte o 'başka bir şeyim geldi.

Yolumu vuran geldi.
Tövbemi bozan. geldi.
Gümüş bedenli güzel
Kapımdan ansızın çıkageldi.

Ey eski dostum benim, 
bak bugün dünden çok iyi. 
Dün ondan bir haber almıştım, 
hemen de sarhoş olmuştum. 
Dun gece onu mumla aramış durmuştum. 
Bak bugün bir demet gül gibi 
yol uğrağıma geliverdi.

Şarap içmeliyim şarap, 
şimşekler saçmah aklım, 
bunun tam vakti.
Kuş olmalıyım, uçmalıyım, 
kolum, kanadım geldi.

Bir anda aydınlık içinde dünya. 
Bir anda dünya sabahlar gibi. 
İşte bağırmanın tamı zamanı şimdi 
işte kükremenin tam zamanı. 
Benim koca arslanım geldi.

Nöbetçi Eczaneler
27 MAYIS 1986 SAM SERÎM ECZANESİ
28 MAYIS 198G ÇARŞAMBA GEMLİK ECZANESİ
29 MAYIS 1986 PERŞEMBE MERKEZ ECZANESİ
30 MAYIS 1986 CUMA SEVİNÇ SAKAL ECZANESİ
31 MAYIS 1986 CUMARTESİ ÇAĞLAR ECZANESİ

1 HAZİRAN 1986 PAZAR ZEYNEP NAMIK ECZANES
2 HAZİRAN 1986 PAZARTESİ

KISA KISA
tarafından mesleki eğitimden 
geçiriliyorlar. Dün yapılan tö
renle Halk Kütüphanesinde 
eğitimler başladı.

Köy muhtarlarına nikah 
kıyarken giyilmek üzere cüb
be dağıtılıyor, ilçe Nüfus Mü 
dürü Muzaffer Demirtaş, tane 
si 12 bin lira olan nikah cüb
belerini muhtarlara satmağa 
başladı.

Kayhan Mahallesin d» I 
apartmanm 6. katından dûj 
1.5 yaşındaki Özlem Arp 
yaşamım yitirdi.

Gemlik Ticaret Lisesi l 
sınıf öğrencileri Belediye, 5 
gi Dairesi, Sunğipek ve ® 
saş Fabrikalansda tsüi 
staj yaparak mezuniyete I 
zırlanıyorlar.
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SOSYAL OLGU

Türk'ye genelnde, partileşme ivme kazanırken,, toplum 
bu oluşuma uzaktan bakmayı yeğliyor. Bu ne .'en böyledir? 
Bize göre, bugünkü, dünkü sosyolojik olgular, insanımıza ula. 
şamamıştır. Oysa, daha dünkü sosyolojik olgular da ulaşa
mamıştır Bugünün Türkiye’sinde seçmen çoğunluğu yeni 
kabuklan içinde ne yapacaklarının tartışmasını da dışa 
yansıtmıyorlar. Ortaya öyle bir mantıksal sorun getirilme. 
H ki, tüm partiler, bu sorunun eleseninde yollarım bulsun
lar, seçmen kesimine diyeceklerini aktarabilsinler, Türkiye 
genelinde. Türkiye’de partiler olgusunu canlandırmak da top 
luma olaylara bir bakış açısıdır. Yurdumuzun dört bir yanın, 
da, yakında seçim olacakmışçasına kurulan partiler, seçmen
le içiçe olabiliyorîarsa Türkiye'nin karanlıklardan sıynlaca. 
ğının bir göstergesi olamaz mı ? Bugüne değin, bunu çoktan 
beri istiyoruz. Bugüne değin partileşme sürecinde, ulusal kay 
nsklanmızın da gündeme gelmesi gerekirdi. Soruna bu açıdan 
bakıldığında, somut verilerin de irdelenerek kamuoyuna sunul 
ması, kamuoyunun nabzının yoklanması da bu açıdan, kitle
lerin ortak yanı olduğunu da burada belirtelim.

•Razı vatandaşlar Türkiye’de ne olup bittiğinin farkında 
değiller. Hçi ilgilenmemişler, siyaseti kendilerine yatan bul. 
muşlarsa da, bunu bir vatandaşlık borcu bilmişler, sandığa 
da Ceza korkusuyla gitmişlerdir. Bu olgu, vatandaşa ters gel
miş seçeneksizlikle karşılaşılmıştır. Oysa demokrasilerde 
“özgür irade" herşeyin üstündeyken, bu olgu da gözardı edil, 
niştir. Siyasiler, gün gelecek alanlarda topluma seslenecek
lerdir. Toplum bilincinin doğrultusunda, giderek kendi somut, 
luğunda bir yol arayacaktır.

Yönetimler, gelir gider. Gitmeyen ise ulusun kendisidir. 
Topumun bireysel yanına baktığımızda çeşitli seçeneklerle 
karşıia.gırrz. Bu karşılaşmada toplumsal sorunlar, eylemsel 
sorunlarla içiçedir. Bu içiçelik, toplumsal olgunun omurgası
dır'. Bu omurga çatısı altında toplananlar, yeni görüşlere yeni 
boyutlara varacaklar, bu boyutlar da zaman içinde yol ala
rak; insanımızı t, genel yapısı görünümü daha da değişecek 
daha da insancıl olma arayışlarına gidilecektir. Türkiye’de 
insan birikimi kuşkusuz yapay düzeyde değildir. Ulusal kay
naklarımızı, insanlarımızın eline vermek, ulusal kaynaklan, 
mızı iyi değerlendirmek, kuşkusuz hükümetlerin görevleridir. 
Yan tutmayan hükümetlere de, insanımızın yakın olması, bu 
yakınlıkla toplumu yönlendirmesi kaçınılmaz bir olgudur.

MÜJDE
Emek Çiftliğinden 

Büyük Ucuzluk
KENDİ ÜRETİMİMİZ GÜNLÜK 

TEMİZLENMİŞ
( Başsız, Taşlığı Temizlenmiş ) 
( İçi - Kursağı ve Ödü Alınmış ) 

TAM TENCERELİK

PİLİÇ ETİ 650 TL.
TAVUK ETİ 500 TL.
BUT - GÖĞÜS 700 TL.
KANAT-BOYUN 475 TL.
ve Çok Ucuz Günlük Yumurta

KAYHAN MH. 1 NO LU CD. ŞENTÜRK APT. ALTI GEMLİK
( Dr. Seyfi Karşısı )

snMHSsnsBnaıaaı
İsim Düzeltmesi

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinin 986/45 esas, 986/214 
karar sayılarıyla nüfusta Halil olan adım HALÎT olarak de. 
|l|tirilmiftlr. Duyurulur.

Halit TURFAN

Gazeteniz
Gemlik Körfez’i
Okuyunuz, Okutunuz
Abone Olunuz

Mobilyada, 
Halıda, 
Perdede

■HE SİZE YEPYENİ BİR HİZMET
İmalattan Halka Vadeli Satışlara Başlanmıştır. 20 Haziran'a Kada

Evleneceksiniz!
Ev Aldınız!
Taşınacaksınız!

SELİN.

Mobilyanızı, Halının, 
Perilinizi Seçin. 
Biz Döşeyelim...

I
SİZ DE

Taksit Taksit ödeyin
(Not: KDV Peşin Alınır.)

Tlf: Merkez : 2368
Tlf: Şube : 3052

MURAT
Merkez : Pak Otel Yanı 
Şube ı IstiklAi Cd. No.

MOBİLYA
MEFRUŞAT
İMALAT ve DEKORASYON

31
Gemlik
Gemlik
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1 Baklava ve Çeşitlerinde Kalite ve Lezzet Denince Akla Gelen İlk Marka;
g BAKLAVACI

| ömeroğulları |
। İftar Sofralarınım Lineti, Bayramlarda »o Diğer Özel Dünlerinizde Misafirlerinize Görenle ikram Edebileceğiniz ,
" BAKLAVA’larınız ve Çeşitleri İçin Yegane İsim «
£ BAKLAVACI

İ ÖMEROĞULLARI j
Midenizi Yormayacak, Damaklarınızdan Tadı Çıkmayacak, Misafirlerinize Güvenle Sunulacak |

w T
' Baklavalarınız ve Çeşitleri
e BAKLAVACINIZ t
I ÖMEROĞULLÂRIN’DA I

Sayın Müfterilerimiz Bu Enfes Lezzeti 29 Mayıs 1986 Saat 17.00 den itibaren |

İstiklâl Cad. No. 5 Tlf : 2511 Gemlik Adresinden Temin Edebilirsiniz. t

♦ d aBekliyoruz. Saygılarımızla |
♦ *

Not : Siparişleriniz İçin Emrinizdeyiz.
♦ *

î Düğün - Nişan - Nikâh - Sünnel
, Yapacaklar!
' Zengin Davetiye Çeşitlerimizi Görünüz, 
ı 8 Bir Saatte Teslim
1 8 Yemiz Baskı
ı 8 Kesenize Uygun Fiat

| Ayrıca : P. Satış Fişi - Fatura - Sevk ve Taşıma İrsaliyesi
Her Çeşit Baskı İşleriniz İçin Emrinizdeyiz.

1
Tlf: 1797

j KÖRFEZ Matbaaoıhh ve Ambalaj Sn. Semllk
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