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

HAFTALIK SİYASİ GAZETE Körfez Basımevi 
Tlf : 1797 . 4223 Gemlik

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

100. Yıl İlkokulu Öğrencisi Şebnem Topgül 
Anadolu Lisesi Sınavlarında Başarı Sağladı 

Türkiye 10. su Bursu 
Birincisi Gemlik’ten

500 GRAMA YÜKSELTİLEN

EKMEK 80 LİRA OLDU
Belediye Encümen; aldığı 

bir kararla, ekmek fiatlanna 
zam yaptı. Daha önce 60 lira
dan satılmakta olan ekmek 
80 liraya yükseltildi.

Fırın işleticilerinin Belediye 
ye bir süre önce başvurarak, 
zam istemelerini inceleyen En 
cümen, daha önce 400 gramı

60 liradan satılmakta oisn 
ekmeğin gramajını 500 grama 
çıkararak Batını da 80 Hrat 
yaptı.

İlçemizde ram a ra -n pldeS de 
80 liradan satılmakta. Teni fi 
atların uygulamasına. 1 Han- 
ran da ha ~ ’ andı

Anadolu Liselerinin sınav 
sonuçlan belli oldu. Gemlik* 
ü Şebnem Topgül (11), binler 
ce öğrenci aryandan Türkiye 
10. su, Bursa birincisi oldu. 
Itopga ailesi mutlu haberi ga_ 
zetemiz Sorumlu Müdürü Kad 
ri Güler’den alınca mutluluk- 
tan uçtular.

Genlik TÜGSAŞ tesislerin
de Yüksek Kimya Mühendisi 
İsmail Ttopgil ve Şahinde Top 
gül’ün iki çocuğunun büyüğü 
cifin küçük Şebnem’de mutlu 
haberi gazetem izd en öğrenen 
babasından telefon ile aldı.

İstanbul'daki dodasın in ya
mada tatile giden Şebnem 
Topgül, üç yıldır Devlet Para. 
E13 Yatalı okullar ve Anadolu 
Liseleri sınavları için babası 
ve özel bir öğretmen tarafın
dan hazırlanıyordu. Baba İs
mail Topgül kızının balansı- 
tun planlı ve düzenli çalışma- 
«aa bağlı olduğunu belirte
rek şöyle konuştu :

“-Şebnem sürekli çalışan 
bir öğrenciydi. Biz evde elimiz 
don geldiğince yardımcı olma 
ğa çahşıyorluk. Ancak kendi
si çahşata. metodlanm öğren- 
inişti. Sınava birkaç gün kala 
Mİd temposundan daha az ça 
M«. Heyecanlı bir öğrenci ol 
masına karşın, sınav öncesi 
plgırtıcı bir sakinliği vardı. 
Jtaeav sonrası gazetelerde çı-

Terfik Solaksubaşı 

Türkiye Odalar üirlijji 

Konsey üyeliğine 

tepildi

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Qduı Başkanı Tevfik Solaksu

Türkiye Odalar Birliği 
|Un devam «den 41. Genel Ku
yu! toplantısında Birlik Kon- 
»ey Üyeliğine seçildi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odam Başkanı olarak Birlik 
delegesi olan Tevfik Solaksu. 
başı, Ticaret Ve Sanayi Oda. 
lenndan Birlik Konseyini oluş 
turan 80 ki»lik griiba girdi, 

» 
L_-

@ GEMLİK 100. IH, İLKOKUL SON SINIF ÖĞRENCİSİ ŞEBNEM TOPGÜL EOBEE.T 
KOLEJDE OKUMAK VE DOKTOR OLMAK İSTİYOR

$ TÜGSAŞ’DA YÜKSEK KİMYA MÜHENDİSİ İSMAİL TOPGÜL İLE ŞAHİNDE TOPGÜL 
KIZLARININ SIUTLU HABERİNİ GAZETEMİZ SORUMLU MÜDÜRÜNDEN ÖĞRENDİ
ĞİNDE “BU IL.AD.AR BÜYÜK BİR BAŞARI BEKLEMİYORDUK. ŞAŞIRDIK” DEDİLER

Q İSTANBUL’DAKİ DEDESİNİN YANINA TATİLE GİDEN ŞAMPİYONUMUZ MÜJDEYİ 
ALINCA DÜN GECE GEJILlK’E GELDİ

ŞÜKRİYE KÖYÜ SU DEPOSU
HİZMETE AÇILDI

Köylülerle Konuşan Vali
“KÜL YUTMAM” Dedi

kan cevaplan okuduğumuzda
100 sorunun 6-7 s ini yapamadı 
ğmı söylemişti. Biz başarılı 
olduğunu biliyorduk ama bu 
kadar büyük bir haşan elde

Başkanlığa Osman Taylan Seçildi

TİCARET BORSASI
ARA SEÇ İMLERİ YAPILDI

Gemlik Ticaret Borsası ara 
seçimleri geçtiğimiz nafta i- 
çinde yapıldı. Borsa Yönetim 
Kurul başkanlığına Osman 
Taylan seçildi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası binasında yapılan seçim 
lerde Yönetim: kurulu üyelikle 
rine Osman Taylan, Mehmet 
Çakar, Kemal Erkul, Demir 
Demiriz Ömer Duran • seçildi. 
Yöntim kurulu kendi arasımda 
yaptığı seçimlerde Borsa Yö
netim kurulu başkanlığına Os 
man Taylan, Başkan Vekilliği 
ne Mehmet Çakariı seçtiler.

öte yandan Borsa Meclis

Erkan Mutman

SHP Genel
Kurulundan

Döndü

Ankara’da üç gündür de
vam eden Sosyal Demokrat 
Halkçı Parti Genel kurul top
lantısına delege olarak katı
lan Erkan Mutman ilçemize 
döndü.

Ankara'd ayapılan SHP Ge
nel Kural toplantısının ilk gü
nünde genel politika konusun
da söz alan SHP İlçe Başkanı 
Erkan Mutman bir konuşma 
yaptı.

edeceğini düşünemâyorduk.
Mutluluğumuzu kelimeler 
le anlatmamız olanaksız” dedi.

TUGSAŞ 10. Yıl İlkokulu
nu bu yıl bitiren Şebnem Top

Başkanlığına Kafoğlu A.Ş. 
temsilcisi İnan Tamer, Meclis 
Başkan Vekilliğine ise Alem

2 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

Lise Yabancı Dil Dershanesi Açıldı
Gemlik Rotary Kulübü tara

fından Gemlik Lisesine arma
ğan edilen Yabanc Dil Dersa- 
nesi törenle açıldı.

Geçtiğimiz hafta içinde Gem 
lik Lisesinde yapılan törene 
Kaymakam Mehmet Güler, Be 
lediye Başkam Hakkı Çakır, 
Garnizon Komutam Namık 
Yurtışık, Rotary Kulübü üye
leri, öğretmenler ve öğrenci
ler katıldılar. Törende konu
şan. Gemlik Rotary Kulübü 
Başkam Ayhan. Minare, ro_ 

D. S. 4 tetary ntn amaçlarını açıklaya-

Gemlik Rotary Kulübü tarafından ynptanlan Yabanca 
DU Dershanesi törenle açıdı

gül’in karnesi baştan aşağıya 
Pekiyi ile dolu. Küçük Şeb.
nem’in başarısı başta Azot’ta 
olmak üzere tüm ilçede mem
nunluk yarattı.

dar A.Ş. temsilcisi Orhan Dün 
dar ile Burhan Cahit Açıkalın 
Seçildiler.

rak öğrencilere seslendi.
“-Büyük Atatürk bir konuş 

masında, “bir tek şeye ihtiya
cımız var, o çalışkan olmak
tır.” demişti. Bizler, sîzlerin 
yaşında lise öğrenimi görmek 
için çeşitli yerlere gitmek zo
runda kalırdık. Bugün imkan
lar artmıştır. Onun için sîzle
rin çok çalışmanız ve topluma 
yararlı olmanız gereklidir ” 
dedi.

Daha sonra konuşan Gemlik 
Kaymakamı Mehmet Güler,

Şükrüye Köyünde tamamla 
mân su deposunu açan Bursa 
Valisi Zekai Gümüşdiş, köylü 
lerin dertlerini dinlerken, ken 
dibine yanlış bilgi verilince 
“Ben kiil yutmam” dedi.

Geçtiğimiz hafta içinde Şük 
riye Köyünde yapılan törene
Bursa Valisi Zekai Gümüşdiş, 
Kaymakam Mehmet Güler, 
Bursa Emniyet Amiri Lütfü 
Tomuş, il genel meclisi üyele
ri, köylüler ve davetliler katıl 
dı.

Rotary Kulübü Başkanı 
Ayhan Minare

TAŞI GEDİĞİNE

Başka Yolu Yok

BİSAŞ ise, teşvik.
Sanma AĞIM İskele Torbada Kekhk.

Kur BHediye öncülüğünde. Halka Açık Şirketi, 
özel Sektör olmanm budur hikmeti.
Buna rağmen büyüklerin, derse size hayır.

Hüseyin KONUR

Köylülerden köy sorunları 
hakkında bilgi alan Vali Zekai 
Gümüşdiş, Katırh, Hamküye, 
Şükriye yolunun asfaltlanaca
ğım, camiye yardım edecekle, 
rini, PTT hizmetlerinin daha 
iyi gelmesini bağlıyacaklarını 
belirterek :

*,-Öğretmen lojmanınız w 
kanalizasyonunuz iç’n yardnn 
beklemeyin. Bunları kendi gü 
cünüzle yapacaksınız. Devle
tin iki verdiğine siz de bir ka 
taşaksınız” dedi.

8 milyon 580 bin liraya mal 
olan Şükriye Köyü su deposu
nu hizmete açan Vali Gümüş- 
diş, köylülere sularının hayırlı 
olmasını diledi.

Vali, köy konağım gezdi. köy 
de incelemeler yaparak Bursa’ 
ya döndü.

İki Köyde Seçim Vardı

Karacaali va Feyziye 
Köylerinde
Muhtar Seçimi Yapıldı

Kalacaali ve Fevriye Köy
lerinde ölnceki gün yapılan 
seçimlerde yeni mnh tartar be 
liri endi.

Karacaali Köyü muhtarlığı
D. S. 4 te



8AWA3 HAZİRAN 1986
__ oemLIk

KÖRFEZ

UNIMH «Ö$ESI

Kur'an-ın Gölgesinde
Tank TAHA

“ELİF. LÂM, MİM, İşte bu kitap ki Onda hiç I 
bir şüphe yoktur. Takva sahipleri için hidaye
tin ta kendisidir. (Bakare : 1 - 2)

Yüce kitabımız Kur’an.-ı Ker im, insan hayatının her safha, 
sına ışık tutar. Yolda yürüyüşten toplum içerisinde konuşma 
şekline, sosyo ekonomik bünyeyi sarsan zararlı işlerden, faki
rin. fukaranın, yetimin yoksulun yaşam şartlarına kadar her ı 
şeye bir çıkış yolu gösterir. Bu nedenle Kur’an-ın gölgesinde 
yaşanan hayat bahar olur. Kur’an-ın hükümlerine boyun eğen

■ toplum huzur bulur. Sükuna kavuşur. Ne yazık ki Kur’anla ■ 
toplumumuz birbirinden iyice koparılmıştır. O yüce kitap, 
doğum, düğün ve ölüm risalesi haline getirilmiştir. Mana ve i 
mahiyetinden habersiz olarak, para ile okutulan ve bir hatim | 
duasıyla ölülerin ruhuna hibe ed:ien, cnlar için fayda sağ- । 
Uyacağına inanılan, mezarlıklar kılavuzu, ölüler kitabı olmuş
tur. Şairin ifadesiyle :

“Ya açar bakarız nazma çelilin yaprağına, 
Ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına,,

Bu meyanda şunu söylemek yerinde olur. Kur’an-ı bizzat 
okumakta ve dinlemekte sevap ve mükafat vardır. Ancak 
bu şekliyle geçmişlerimizi memnun ve mesrur ederiz. Yoksa 
üç beş hatim pazarcısına para mukabili okutulan Kur’anlar, 
dan okuyan para, tabiri caiz ise okutan hava alır. Okuyabilme 
zorluğundan şikayette bulunmak yersiz ve manasız olur. Zira 
“Cehtin elinden Cennet kurtulmaz” demişler.

Baş taraftaki âyet-i kerimede, Kur’an.m Allah’tan korkan 
lar için bâr kurtuluş yolu olduğu beyan ediliyor. TAKVA; 
Şuurda berraklık, devamlı korku, daima sakınma, şehvetlerin

• ve çeşitli arzuların, boş ümitlerin, ve Dünya Sevgisininin di..
- i kentetinin sardığı yoldan yürümemektedir. Bu vasıflarla 

muttasıl Takva sahibi için. Kafan hidayet rehberi ve kurtu
luş, yoludur. Zaten Kur’an.m konusu İNSAN’dır. O insanı 
felaha ve helaka götüren hayat tarzlarım anlatır.

cHısuna, yoksula, yolda katmışa haklarını ver. İsraf il© sa
çıp savurma» 1

«EvIaHarmızı fakirlik korkusuyla öldürmeyin.» 2
«Zinaya yaklaşmayın. Çünkü O şüphesiz bir hayahzlıktrrt» 3 
«Allah’ın haram kıldığı cana haldi bir sebep olmadıkça) kıy. I 
mayın.» 4

«Yetimin malına yaklaşmayın.» 5
«Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapıp.» 6
«Ter yüzünde kibirli yürüme. Çünkü (ne kadar bassan) 
yeri cidden yaramazsın ve boycada dağlara eremezsin.» 7

Ahlaki yapıya örnek sadece bir kaç Kur’an âyetine baktı
ğımızda bu ve benzeri âyetleri, sahih bir imanla sarsılmaz hu. 
su ve şuurla ckuyan veya dinleyen için en güzel hayat düs-

1 turları değiller mi? Ve O yüce kitap vaat ettiği o yüce, kural. 
larla hayata yön veremez'mi?

1; tsra : 26 5; tsra : 34
2; tsra : 31 6; tsra : 35
3; tsra : 32 7; tsna : 37
4; tsra : 33

Nöbetçi Eczaneler
Haziran 1986 GEMÎÇ ECZANESİ
Haziran 1986 ER.ÇEK ECZANESİ
Haziran 1986 AKDENİZ ECZANESİ
Haziran 1986 ENGİN ECZANEıİ
Haziran 1986 SERİM ECZANESİ

8 Haziran 1986 ZEYNEP NAMIK ECZANESİ

GEMLİK KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASÎ GAZETE

RJBSMİ İLANLAR TEK SÜTUN OM. 300 TL.
ÎORA ve MAHKEME İLANLARI CM. 100 TL.
KAYIP İLANLARI 1000 TL.
KOOP. KONGRE İLANLARI 7500 TL.
DERNEK KONGRE İLANLARI 6000 TL.

«
TEŞEKKÜR ve DOÖVM İLANLARI OM. 250 TL. 
BÜJMCKLÎ ÖZEL ÎLANLAB PAZARLIKLA ALINIR

«
Gazatey* verilen y<nr yayınlansın veya yayınlan.

Mana geri verilmez.
GMOtemiz Bama Ahlak Ya—w uyar.

I«—«BH—BSJ® a—■—

MEVLANÂ ŞİİRLERİ

SU DEDİ Kİ

Dil çu dâne mâ misâl _i âsya 
Âsyâ key dâned in gerdiş çirâ

Gönül buğday tanesine benziyor, 
bfzse değirmene.
Değirmen nereden bilecek 
bu dönüşün sebebi ne?

Değirmen taşına benziyor beden, 
düşünce ve kaygı, suyu.
Su kulak kabarttı, dinledi, 
taş başından geçeni söyledi durdu.

Su der ki :
Değ.'nmıencidir suyu ark’a döken, 
ona sor sen bu işi.
Ey ekmek yiyen, der sana değirmenci, 
ekmekçi dediğin de kim oluyor 
bu değirmen bir dönmedi mi?

Başından geçenler uzar gider, 
' gelmez sonu bir türlü.

Yücelik sayesinde bilgi değirmeni 
bir hayli tane öğüttü.

, Söylesin sana, ona sor.

Tebrizli Şems, devlet kuşu, 
padişahın kutluluk göğünde 
yücelere doğru 
uçuyor da uçuyor.

Not : A. Kadir’in Mevlanâ Şiirleri, adlı kitabından alınmıştır.

KONUK YAZARLAR

/;

Kendinize
Hesap Sorarmısinız?

ilkokulda, Ortaokulda, Lise ya da yüksekokullarda hesa
bınız nasıldı? Orta mı, iyi mi, yoksa pekiyi mi idi? Her ne 
ise, s'zi' yıllarca sonra hesap konusunda sınava çekmeğe ne 
yetkim, ne de böyle bir amacım var. Mesleğimizde ne kadar 
ileri olursak olalım, ne kadar derin ve ne kadar kapsamlı bir 
hesap adamı olursak olalım, kendimizle hesaplaşamıyor, ken
dimize hesap soranuyorsak daha yapacak çok işimiz var de
mektir. Kendisini böyle bir hesaplaşmanın dışında ve üstün
de gören biri ile karşılaşırsanız biliniz ki hesaplaşmaya en 
çok o kiş'nin ihtiyacı vardır,

iki İtişi bir araya gelince, değişmeyen klasik konu, başka- 
‘larının anlayışsızlığı, yetersizliği ve yeteneksizliği değil 

। midir-? Bir örnek vermek gerekirse, yöneticisini beğeneni- işçi 
I işçisini! beğenen yönetici ile ne kadar sık karşılaşabilirsiniz? 
Kabul edelimki sık karşılaşmak mümkün değildir böylesi 
işçi ya da yönetici ile. O zaman insanlarımızın çok büyük 
bir çoğunluğunun yetersiz, yeteneksiz ve anlayıştan yoksun 
olmaları gerekecektir. Oysa bunu kabul etmek ulusal bi
linçle bağdaşmadığı gibi, insana saygı bilinci ile de bağdaş
maz. O halde böyle düşünmek, böyle konuşmak, böyle dav
ranmak neden ?

Başkalar hakkında fikir yürütmek, başkalarına hesap sor
mak her kişinin yapabileceği sıradan bir iştir. Ayrıca bunun 
çalışma yaşamında bir zorunluluk olduğunu da belirtmek I 
yerinde olacaktır. Ancak kişinin kendi hakkında gerçekçi o_ ı 
larak fikir yürütmesi hele davranışlarının sonuçlarından do- 1 
layı kendine hesap sorabilmesi oldukça zor, oldukça cesaret 
isteyen bir davranıştır. Hayranlıkla söz ettiğimiz ileri ülke
lerin insanlarının bizden farklı olan yönlerinin başında bu 
hesaplaşmama olduğunu sanıyorum. Çağdaş bir toplum ve o 
topluma layık bir kişi olabilmek için, kendimize hesap sora
bilmeli bu olgunluk düzeyine varabilmek için, yılgınlığa düş. 
neden çabalarımızı sürdürmeliyiz.

Bu hassas konuyu atalarımızın söylediği özlü bir sözle 
noktalamak yerinde olur sanıyorum. Herkesin bildiği bu söz 
“ince iğneyi kendine, çuv.ıldızı başkasına batır” der.

Hbşçakalm.

Celal İLHAN

HANGİSİYİM BEN?

Zin dü hezâran men-ü mâ ey ecebâ mençimenem 
Güş binih ar bederâ güş menih her dehenem

Şu insanlardan hangisi ben’im?
Hele sen şu kavgayı, gürültüyü dinle, 
ağzıma, sözüme kulak asma.
Hem sen beni elden çıktı bil.
Yoluma kadeh madeh koyayım, da deme. 
Önüme ne çıkarsa tuzla buz ederim.

Hem ben tıpatıp sana benzerim. 
Ağlarsan ağlarım, 
gülersen gülerim.
Asıl sen varsın ortada, 
ben senin elinde bir ayna. 
Sen yeşillikte bir ağaç, 
ben senin gölgen.

Ben senin gölgen olduktan sonra 
hemen gider kendime bir dost ararım 
kurmak için yarımda çadırımı, 
ararım bir taze gül fidanı.

Sonra sâkinin kapışma vanr, 
vurur testimi kırarım.
Sonra oturur bardak bardak içerim 
ciğerimden akan kam.

AKDOĞANLAR TİCARET
MOTİF

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ 
HÜSEYİN AKDOĞANLAR

Duvar Kağıdı
Formplast

Poster
Parke

Cam Cila
Halıfieks

Marley
Yağlı Boya

Plastik
Badana

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

Şube : Pazar Cad. Ne. 8 Gemlik

«CTSsyns

| AKYILDIZ TİCARET

Her Çeşit Kullanılmış Eşya
| Alım ve Satımı I
I Renkli ve siyah beyaz televizyon, I
« buzdolabı, çamaşır makinası, elektrik I 
I süpürgesi, mutfak ocakları, yatak oda® I 
! ve misafir odası takımları, büro malze-1 
1 meleri alınır ve satılır.

( Mehmet Akyıldız
Î Pzaer Cad. 27 Tlf : 2654 — Gemlik

W

Gemlik Nüfus Dairesinden aldığım Nüfus Cüzdanımı, 
Trafik Şubesinden aldığım amatör ehliyetimi. 16 KV 012 
motorumun ruhsa tun ve SSK Bursa Şubesinden aldığım * 
gorta kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Kcmalattta YıtaiM
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Öylesine Bir Siset Ki!

Ben sana demedim mi canım kardeşim. Bıı hükümet, n« 
köyden ne de senden yanadır. Özal biraderimiz almış karşısı
na avanesini, kucak kucağa, sarmaş-dolaş. Al gülüm ver tak. 
ke, oyunları içinde. Sen, Gemlik’te oturan; beş çocuğun nafa. 
kasını, binbir güçlükle çıkarmaya çalışan canım kardeşim! 
Tepene bir akbabanın oturacağım, ince ince Tv den dalgasını 
geçeceğini, nereden bilecektin! Bu hükümet kalkırma masalı
nı. bir süre daha kullanacak. Bu arada Mehmet'leri', Ali'leri 
kalkınma masalı içinde uyutarak, gözlere mil çekmeyi bir 
süre daha sürdürecek. Sürmeyi gözden kaçırmanın ustası o. 
!an Sayın Başbakan, bugünedeğin, neden kamı aç Ali’lere 
Hasan'lara giderek; Türkiye’nin katı koşullarım önlerine se- 
remez miydi?

Sorunlar giderek büyürken, köydeki vatandaş Haşan, ken
di sorunlarıyla bir başına bırakılırkein, hükümet edenlerin 
işleri başlarından aşkın mıydı ? Bugün tarlasına atacak güb
reyi ondan-bundan dilenerek kendini diri tutmaya çalışanla
rın uğultuları kulaklarda yankılanıyor. Hükümetin Sayın 
Başbakanı bunları görmüyor muydu? Göremezdi. Çünkü o 
taraklarda bez dokumuyordu.

Bu hükümet sürmeyi gözden çekmesin'n de erbabı olmuş. 
Sabahtan akşamlara dek, kar, çamur, yağmur altında çalışan 
Ayşe’lerin, Fatma’ların karınlan doyuyor mu? Bir yönetim 
ir» dostlar başına. Ne yapacak, hükümeti Sayın Başbakanı ? 
Ulusumuzun gönenci için dışardan bilim adamları mı getire
cek? Yoksa insanımızı kaynaksal değerlerimizi dışa mı aça
cak Bu bakışla, yurdun kalkınmasında ileri tekniklere mi 
hız vererek. Özal'in siyaseti kendine özgü bir siyasettir. Bu 
görünüm içinde, Sayın Başbakanın özel b’r yeri olsa gerek.

Türkiye’de scsyal güvenceden yoksun insanlar, çoğunlukta
dır. Tarlasında iş kazası geçiren Kerim Dayı’nm eli ayağı 
tutmuyorsa hangi makama başvuracak, derdini içinde bulun, 
duğu bunalımı kimlere anlatacak, sosyal güvencesini na
sıl hangi ellerden alacak. Az da clsa güvenceye kavuşmanın 
rahatlığını bulabilecek mi kendince. Bir hükümet ki ulusun 
öinünde doğrulan konuşmaz doğrulardan kaçarak rahatlaya
cağı kuşkusuyla tilki uykusuna yatar. Kalkınma masalları 
ya yan lebinde ya da çeneaindedir. Bu kadar insanı rahatla- 
ta mama ti m sebepleri ne olabilir? İşte, bu bağlamda Özal’ın 
ürettiği kendine özgü ekonomi politikası ayakta kalmayı ba
şaranların da başlarını yiyecektir.

*■*■*■*■*■«■*■*£*■♦■*■ a *
■ En İyi Dileklerimizle üyelerimizin
® Bayramını Kutlar. İşlerinde Sağlık ve £

Başarı Dolu Dünler Geçirmesini Dileriz. »
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Saygılarımızla 
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Kayıp
Bursa Trafik Şubesinden aldığım ağır vasıta ehliyetimi 

kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisi hükümsüzdür.

Mustafa Al bayrak

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 
Tlf : İş : 1205 — Ev : 1254 - 2835

Dayrimenkulün Açık Artırma İlânı 
Gemlik tcra Memurluğundan

Dosya No. : 984/294 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun rinsi 
kıymeti, adedi, evsafı :

Gemlik Tapu Sicilinin 18.2.1381 tarih ve ada : 116, 
sahife : 60, pafta : 31, parsel : 24 de kayıtlı Gemlik 
Hamidlye Mahallesi Karartan Met k. İrde kain 286.16 
metrekare miktarlı arsa üzerine irşaa edilen 18/22 
arsa paylı ikinci kattaki ve t Lir kişi 11 rafından 
5.000.009.- lira kıymet takdir edilen tağnnsız tulüm 
(5) nolu mesken acık artırma suretiyle satışa eıkarl- 
mıştır.

SATIŞ ŞAETLABI :

1 — Satış 7.7.1986 Pazartasî günü saat 11.40 dan 
12.00 ye kadar Gemlik İcra Dairesinde aşk artırma 
suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin e- 
dilen kıymetin % 75 ini ve rüçhan’ı alacakklar 
varsa alacakları mecmuunu ve satış masrafları, 
m geçmek şartı üe ihale olunur. Böyle bir be 
delle alıcı çıkmazsa en çek artıranın taahhüdü 
baki kalmak şarüyle 17.7.1986 Perşembe gü
nü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci arfcrma- 
ya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanh a- 
lacakhlann alacağım ve satış masrafla imi geç
mesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen 
kıymetin % 10’u nisbetinde pey akçesi veya bu mile. 
tar kadar mil'i bir bankanın teminat mektubunu 
vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı iste
diğinde 20 günü geçmemek üzere mehfl verilebilir. 
Dellâliye resmî, ihale pulu, tapu hare ve masrafları 
alılıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödo- 
nir.

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

4— Satış bedelj hemen veya verilen mühlet içlade 
ödenmezse tcra ve iflâs Kanununctn 133. maddesi ge
reğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan 
ve % 10 faizden aha ve kefilleri mesul tutulacak va 
hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahâl 
edilecektir.

5— Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için dairede açık olup masrafı verild'ği

MUİDE
Emek Çiftliğinden 

Büyük Ucuzluk 

KENDİ ÜRETİMİMİZ GÜNLÜK 
TEMİZLENMİŞ 

' ( Başsız, Taşlığı Temizlenmiş ) 
( İçi - Kursağı ve Ödü Alınmış ) 
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KAYHAN MH. 1 NOLU CD. ŞENTÜRK APT. ALTI GEMLİK 
( Dr. Seyfl Kar»ı»ı )
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8

8

takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebüir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 
miinderecatuu kabul etmiş sayılacakları, bzşkaca 
bilgi almak isteyenlerin 1984/294 T. sayıb dosya nu
marasıyla memurluğumuza başvurmaları ilin olunur

(İc. İf. K. 126) tcra Memuru
(+) İlgililer tâbirine irtifak hakkı 
sahipleri de dahildir
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SORUMLU MÜDÜR VE SAHİBİ gemLik
KADRİ GÜLER KÖRFEZ

3 HAZİRAN 1986

İLK VE ORTA DERECELİ OKULLAR TATİLE GİRDİ

ÖĞRENCİLERDE KARNE SEVİNCİ
1985-1986 öğretim yılı geçti 

grimiz hafta sonunda sona erdi. 
Bütün yurtta ilk ve orta dere 
celi okullar yaz tatiline girdi
ler. öğrenciler karne almanın, 
sınıf geçmenin sevineni yaşar 
larken. başan gösteremeyen

ve öğretmenlerinden ayrılan 
öğrenciler de üzüntü içindey
diler.

Yaz tatilinin başlamasıy
la birlikte ilkokullarda ders, 
lerde başan gösteremeyen öğ. 
renciler bütünlemeye kaldığı

dersler için yetiştirme kursla 
rina alındılar. İki hafta süre 
cek kurslardan sonra öğret- 
menlel iki hafta da yetiştir 
me kurslarına katılacaklar, 
gelecek yılın ders programla
rını hazırlayacaklar.

** I
$ Sayın Partililerin ve Gemliklilerin
$ Bayramını Kutlar, I
# Sağlık, Mutluluk Dileklerimizle
* Aydınlık Yarınlar Dileriz. 
*
❖ ** *
& *

SHP
Gemlik ilçe

Yönetim Kurulu

* ❖ NOT : Bayramlaşma Bayramın 1. Günü Saat 1100-12 00 ]

Arası Parti Binasında Yapılacaktır.

#«#«#*##***#*$*$**#**♦***##*<$♦*#
MEZUNİYET GECESİNDE

Ticaret Liseli Gençler Coştu
LİSE YABANCI DİL DERSHANESİ

yabancı di bilmenin artık zo
runlu haldiğini, yaptırılan 
Dershanenin iyi değerlendiril
mesini istedi..

AÇILIYOR

Konuşmalardan sonra 2 mil 
yon liraya mal olan dershane 
Kaymakam Mehmet Güler ta 
rafından açıldı. Renkli televiz
yon, video bant ve sıralardan 
oluşan dershane hakkında lo- 
teryan Kan: Başer konuklara 
bilgi verdi. Başer konuşmasın

da dershane sisteminde kulak 
lıklı labrotuvarlarm kaldı
rıldığım, en geçerli sistem ola 
rak lisede uygulanan sistemin 
uygun bulunduğunu belirtti. 
Başer, şunlan söyledi :

“-Milli eğitim Bakanlığının 
kabul ettiği program ve buna 
ek olarak Falteıvme sistemi 
ile öğletlm yapılacaktır. Bu 
sistem ile kesin başan sözko 
onsudur. 42 kişinin yararlana
cağı dershane, bölgemizin en 
gelişmiş dershanesidir.’'

Karacaali ve Feyziye
Köylerinde
Muhtar Seçimi
Yapıldı
için yapılan seçimlere üç aday 
katıldı. Adaylardan İsmail 
Toplu seçimleri farklı kazandı.

Feyziye Köyünde yapılan 
seçimlerde ise Metanet Sevinç 
muhtar oldu

Hadi ÖZSAYIN

Gemlik Ticaret Lisesi 1985- 
1986 yılı mezunlan için Gazi 
İlkokulu bahçesinde veda ge
cesi düzenlendi. Gecenin geç 
saatlerine kadar süren dans
lar ve gösteriler ayakta alkış
landı.

Gecenin açış konuşmasını 
yapan okul müdürü M. Ali Ba 
raş, öğrencilerin başarılarını 
takdir ile karşıladığını belirte 
rek, “.1985-1986 öğretim yılın 

da elde edilen başarılar mem
nuniyet vericidir. Genç arka, 
dağlarımızı okul yaşantıların
daki başarılarını mezuniyet 
sonrasında da devam ettirecek 
terine inanıyorum. Tüm öğren 
di arkadaşlarım^ öğretim son_ 
raki yaşamlarında başarılar 
dilerim” dedi.

Daha sonra müzik eşliğinde 
yapılan dans yarışmaları ve 
diğer gösteriler veliler tarafın 
dan beğeni ile izlendi. Yarış
malar sırasında konuşma ya

pan okul birincisi Ffgea E- 
dur, okulu bırakmanın çok ar 
olduğunu belirterek şRyle taj.
nuştu :

"-11 yıllık öğretim yaşart.
mız burada son buluyor. Bk 
yandan mezun olmanın snte. 
cini yaşarken diğer yandandı
ayrılık acısını hissediyor*
Eğitim, öğretim, öğretmen * 
öğrenci bir zînerin hallnla» 
nı oluşturur. Tüm arkadaşla, 
nma hayat boyu başarılar * 
lerim.” dedi.

Hai?d'ava<,a- İJTE SİZE YEPYENİ BİR HİZMET ■
ndiıud, 9

Perdede İmalattan Halka Vadeli Satışlara Başlanmıştır. 20 Haziran'a Kadar
- . ı

Evleneceksiniz!
Ev Aldınız!
Taşınacaksınız!

SELİN.

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

Siz DE
Taksit Taksit ödeyin

(Not: KDV Peşin Alınır.)
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Evlenecekler.
Nişan, Nikah, Sünnet 
Yapacaklar...
Zengin Davetiye 
Çeşitlerimizi Beğeniniz 
1 Saat Sonra Alınız.

SİYASI Körfez Basımevi 
Tlf : 1777 - 4223 Gemlik

KURULUŞ 16 HAZİRAN 1973

DPY SINAVLARI SONUÇLANDI

ŞEBNEM BU KEZ DE 14. YILA GİRDİK
Saym Okurlarımız.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ
194 Bin Öğrencinin Katıldığı Sınavı 5276 Kişi Kazandı
100. Yıl İlkokulu Öğrencisi İrem Karamullaoğlu
Bursa 3. sü Oldu

i Tam 13 yılı geride bıraktık. 
> Gazeteniz Gemlik KÖRFEZ bu 
. sayısıyla 656 nci kez sîzlerle 
1 'birlikte oldu. Okurlarımıza 
î her hafta yaşadıkları beldeyle 
3 ilgili haberleri iletmek, yorum 
1 larda bulunmak, seslenebilmek 
| olanağını bulduk. Bugünlere 

s geldiğimiz için kıvançlıyız.
* Gerilere doğra baktığımız

ret ettik. Gazetemiz gün ge'di 
basanlar elda etti, gün geldi 
kapatıldı, yargılandık ama ak 
landık...

Gemlik KÖRFEZ doğru bil-

yor. Birbirine ayn dünya gö-

da ilk sayımızın tarihi
14 Haziran 
gününün heyecanım

olan
1973
yaşa

Anadolu İaşeleri sınavlarm- 
İa Türkiye Onımcusu, Bursa 
Birincisi olan Şebnem Top gül 
bu kez Devlet Parasız Yatılı 
anavlamda Türkiye Birincisi 
oldu.

I TÜGSAŞ 100. Yıl İlkokulu 
nu bu yıl bitiren küçük Şeb
nem, Anadolu. liseleri smavla-

zandığı başarı için şunları söy 
ledi :

“‘Anadolu Lisesi sınavların
daki 6 gün sonra DPY sınavla 
nna Bursa Demlrtaşpaşa En
düstri Meslek L'selinde katıl
dım. Dereceye girmeyi Tiirki-

ye birincisi 
dum. Zaten 
navlannda

olmaya arzuluyor- 
Anadolu Lisesi sı- 
1-2 soruyu daha

evde babamla pekiştirdik ve

rtı k^anmasını 

planlı çalışma He 

yordu, Robert 

öğrenimi görecek

düzenli ve
sağladım dİ

Kolejinde
olan Şem-

nem Topgül, sevinçli haberini 
yine gazetemiz Sorumlu Mü
dürü Kadri Güler’den aldı. U- 
murbey’deki kurs öğretmeni
min elini öpmeğe giden Şebnem 
Topgül’e müjdeyi Belediye oto 
hüsünde ulaştırdık. Umurbey* 
den TÜGSAŞ'a giden Topgül 
Ailesi He telefonla yaptığımız 
görüşmede Kimya Mühendisi 
baba tuman Topgül, kızunn 
başarısı iç’n söyleyecek söz 
bulamadı. Altın Kız Şebnem 
Topgül DPY sınavlarında ka

yapsaydım orada da bûrinci ola 
çaktım. Başarımı başta kurs 
öğretmenime ve babama borç 
luyum. Kursta öğrendiklerimi

bu mutlu sonuca ulaştım.” 
dedi.

iki büyük başarıyı kucaklı- 
yan TOPGÜL. ailesi dürt gece 
mutluluktan uçtu.

D. S. 4 de

dığımızı görüyoruz. O gün yaz 
dığımız gibi, Atatürk Devrim
ler! doğrultusundan sapma
dan, çağdaş bir Türkiye’nin 
yaratılması, göstermelik olma
yan gerçek bir demokrasinin 
kurulması için hep uğraş ver
dik. Elimizdeki teknik olanak 
laraı elverdiğince daha iyi oku 
nabilir bir gazete olmaya gay

lenmiyor ilkelerine ters bulu
yor ve olduğu gibi görünmeyi 
yeğliyor.

14. yayın yılımıza girerken 
daha okunur bir gazete olma
nın gayretini okurlarımızdan 
esirgemiyeceğiz. Bu arada de 
vamh okurlarımızı abone ol
ma kampanyasına davet ede
ceğiz. Daha güzel bir Geml’k, 
daha güzel bir gezete olmak 
duygu ve düşüncesiyle bizlere 
13 yıldır destek olan okurlan-
imza teşekkürü borç biliriz.

Saygılarımızla.

Gemlik KÖRFEZ

Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantıları Bitti

Çakır Amerika Yolcusu
Belediye Meclisinin Haziran 

ayı toplantıları dün sona erdi. 
Belediye Başkanı Hakkı Çakır 
“Belediyecilik bilgi ve görgü
sünü artırmak” için ANAP’lı 
üyelerin oylarıyla Amerika’ya 
gidecek.

Bayram öncesi başlayan Be
lediye Meclisi Haziran 
toplantılarında Belediye 
kanının 1985 yılı çalışma

ayı
Baş- 
rapo

ru okundu. 12 sayfa tutan ça-

Haftaya BAKIŞ

Kazalara Neden 
Oluyordu'

Dörtyoldaki
Trafik Lambaları

TEK’IN AZİZLİĞİ
Kadri GÜLER

Türkiye Elektrik Kürtününün biliyorsunuz kısaltıl
mış adı TEK'dir. Uzun yıllar belediyelerle yürütülen 
elektrik dağıtım görevi bir yasayla asıl sahibi olan 
Türkiye Elektrik Kuramıma devredilmişti. Yaklaşık 
8-4 yıldır bu görevi TEK yürütüyor.

TEK yürüttüğü hizmetlerin bedelini daha seri topla
mak için Bilgisayardan yararlanmakta, abonelere ge
len ihbalnemeleri kompütürden geçirmektedir. Gelin 
görün ki abonelerin TEK'ten yakınmaları bir türlü bit 
mlyor. Gazeteye edilen .telefonlar, bizzat gelerek söyle
melere pek kulak asmıyolduk. Ancak Bayram öncesi 
dağıtılan ihbarname - TEK'e göre fatura, lar üzerine 
kırmızı kalemle “İşletmeye” yazısına önceleri bir an. 
lam veremedik. Kullandığımız elektrik bedelini i Igill 
bankaya yatırmağa gittiğimizde “-Bu faturayı işletme, 
yo götürün eski borcunuz varmış ödeyin’’ sözüyle kar. 
gılaştık.

THK konutlar dışındaki ticarethanelerde ödemeleri 
pek sıkı takip ediyor. Belirtilen zamanda ödeme yapıl
madığında bir bakıyorsunuz elektrikleriniz yanmıyor. 
Bin lira velerek yeniden açtırmak zorunda kalıyorsu
nuz “İşletmeye” yazısının sırrını çözmek için ilgili gö_ 
tevillere götürdüğünüzde arkaya b.'r hesap çıkartıyor
lar. Borç tutan 5101 Hra, gecikme faizi 6121 Hra. Borç 
nereden kalma diyoruz. Aldığımız cevap ilginç... 1984 
yılından tahsilatı unutulmuş. Hesaplar yeniden gözden 
geçirilirken fark edilmiş. Şimdi ise abonelerden faiziy. 
le geri istiyorlar...

lışma rapora- hakkında SHP’li 
üye Mustafa Küçüksipahi söz 
alarak alehte konuştu. Kü
çüksipahi, Belediye Başkanı- 
nın otobüs ve yol hizmetleri
nin övgüye değer olduğunu, 
öbür çalışmaların yetersiz kal 
dığım söyledi. ANAP grubu 
adına lehte konuşmayı Emin 
Bora yaptı. Bora,, yapılan hiz
metlerin tümünün iyi niyetle 
getirildiğini, yapılan hatala
ra! giderilmeğe uğraşıldığını 
belirtti. Belediye Başkanmın 
çalışmaları ANAP’lı üyelerin 
oylarıyla kabul edildi. Daha 
sonra seçimlere geçildi. ■ Bele
diye Meclisi Başkan VekiHiğir 
ne Zeynep Dinçer ve Nazif Ü 
nal seçildi. Katipliklere Bur- 
hanettin Yılmaz, Faik Dur
maz seçildi. Belediye Başkan 
Vekilliği seçimlerinde ANAP 
îı üyelerde çatlama görüldü. 
Adaylığa grup karan olarak 
Rahmi Şengül yanında eski

vekil Osman Kostak’da katıl
dı. Yapılan seçimlerde oylar 
eşit çıkınca Osman Kostak 
kura çekimi istedi. Rahmi 
Şengül ise turlara devam edil 
insini. Adayların aralarında 
tartışmaları üzerine sonuca 
■gidilmeyince meclis toplantı
sına 10 dakika ara verildi. A- 
rada zabıta odasında ANAP’- 
lılar grup toplantısı yaptı. 
İlçe Başkanı Haşan Başaran’- 
ın üyelere sahip olmağa çalış
tığı görüldü. Bir ara ANAP’lı

D. S. 4 de Belediye Başkanı Hakkı Çakır

Düzeltildi
Yazısı Sayfa 4 da

îevfık Soîaksubaşı 
Odalarbirliği Yönetim 
Kuruluna Seçildi

Geml’k Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Tevfik Solaksu 
başı Türkiye Odalar Birliği yö 
netim kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye Odalar Brliğnin 
ilk seçimlerinde Mes’ek Kocni-

XX S. 2 de

Başıboş Köpekler Mikrop Saçıyor

GENÇ LOKANTACI
KUDURARAK ÖLDÜ

Hadi ÖZSAYIN

17 Kasap
Dükkanı
Kapatıldı

Belediye Encümeni aldığı ka 
rarla tarife dışı et sattıktan 
m saptadığı 17 kasap hakkında

Yalova Yolu Karsak Boğazı 
Boğaziçi Kuzutandır Lokanta 
sı sahibi olan 36 yaşındaki Re 
cep Temel, kuduz hastalığına 
yenik düşerek hayatını kay
betti.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba 
günü başdönmesi, mide bulan
tısı, halsizlik şikayetleri üze
rine Bursa Devlet Hastanesi-

nun üzerine tecrit odasına ka
patılan Recep Temel, dün ha
yatım kaybetti.

İlgililer evli ve iki çocuk 
babası Recep Temel in kuduz 
bir hayvan tarafından ısıtıl
mış olması ihtimali üzerinde Tevfik Soîaksubaşı

D; S. 4 de

ne müracaat eden Recep 
mel'in yapılan testlerinle 
duz mikrobuna raslandı.

ku- 
Bu-

TAŞI GEDİĞİNE

YALLAH

Yılın İlk Olayı Yer Demir

"Bal Tut Parmağını yala" 
Sayın Çakır, kalır mı hiç yaya.. 
Gündeme koyduğu madde üa 
Yallah.. AMERİKA "ya

Bursalı Gene Gök Bakır Tebrikler (!) ANAPTı Meclis üyeleri..

Boğuldu Film Oluyor İnan TAMER

Yazısı Sayfa 4 de Yazısı Sayfa 4 de
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HAYTA

İLAN
Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğindin

Aşağıda köyü, mevkisi, hududkan ve miktarları 
yazılı bulunan taşınmazların, Davacı S.S, Donizkent 
Yazlık Evler Konut Yapı Koopeıatifi adına senetsiz 
den tesçjH talep edilmiş bulunduğundan iş bu taşın
mazlar hakkında hak iddiasında bulur artarın 3 ay 
içinde Mahkememizdeki dosyalarına müraeatlan 
ilan oiunur. 5.6.1986

Dosya No. : 986/113
Köyü : Kapaklı
Mevteisâ : Übat
Doğusu ; Rafet Dikici
Batısı : Yaşar Elgün ve H'issedarfları

-Kuzeyi : Asiye Deniz
Güneyi : Mehmet Bilge
Miktan : 1770 M2

Dosya No. : 986/114
Köyü : KapaHdı
Mev^osi : îtbat
Doğusu : Yaşar Elgün, Lütfiye Kartal
Batısı : Nurettin figen
Kuzeyi : Lütfiye Kartal
Güneyi : Fadime Taşbiçen
Mfietan : 756 M2

Dosya No. : 986/115
Köyü : Kapaklı
MeVkisi : îibat
Doğusu : Hünkar Bozan
Batısı : Nurettin îlgen
Kuzeyi : Orman ve ÇaflıUk
Güneyi : Hünkar Bozan
Alıktan : 548 M2

Dosya No. : 986/116
Köyü : Kapaklı
Mevkisi : tibat
Doğusu : AH Şener, Mehmet B İğe
Batısı : Hünkar Bozan, Lütfiye Kartal, Fatma 

Taşbiçen
Kuzeyi : Lütfiye Kartal
Güneyi : Kumsal
Miktan : 4076 M2

Dosya No. : 986/117
Köyü : Kapaklı
Mevkisi : îlbat
Doğusu : Yaşar Elgün ve Hissedarlan
Batısı : Nurettin îlgen, Muharrem Kuyucu
Kuzeyi : Hünkar Bozan

Güneyi : Hünkar Bozan ve Lütfiye Kartal
Miktan : 740 M2

Dosya No. : 986/135
Köyü : Kapaklı
Mevkisi : Bbat
Doğusu : Lütfiye Kartal, Hünkar Bozan, 

Fadime Taşbiçen
Batısı : Galip Akm
Kuzeyi : Çaldık
Güneyi : Muharrem Kuyucu
Miktan : 1020 M2

Dosya No. : 1986/200
Köyü : Kapaklı
Mevkisi : îlbat
Doğusu : Yaşar Elgün ve Hissedarlan
Batısı : Marmara Denizi
Kuzeyi : Fadime Tagbiçe ve Muharrem 

Kuyucu
Miktan : 760 M2

Dosya No.' : 986/201
Köyü : Kapaklı
Mevkisi : Îlbat
Doğusu : Asiye Deniz
Batısı Hünkar Bozan
Kuzeyi : Hüseyin Acar Zeytinliği
Güneyi : Yaşar Elgün ve Hissedarları
Miktan : 472 M2

Gayrimenkul Satış İlânı

MOlklyeti Bankamıza alt bulunan

a) Bursa îli, Gemlik İlçesi, Armutlu Köyü, Ayazma Mevki, 
indeki Gemlik İlçesi Armutlu Belediye hudutları içinde yera- 
lan 975 m2 yüzölçümlü, tapunun 3826 yevmiye no, K : 8 Cilt 
no, 738 sahlfe no'da kayıtlı zeytinlik,

b) Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Hacılar Köyü, Dedegölü mev_ 
kiindeki, Gölbaşı Belediye hudutları içinde yeralan 58.350 m2 
yüzölçümlü, tapunun 2055 yevmiye no, 7 cilt no’da kayıtlı

■ tarla,

1 c) İstanbul İli, Şile İlçesi, Şuaylpli Köyü, Kayacık mevkiin- a 
I deki 3690 m.2 yüzölçümlü, tapunun 902 yevmiye no, 458 sa. I 
a hife, 5 cilt no'da kayıtlı tarla, , t

l Kapalı zarf teklif alma usulü ile satılacaktır. f
İ İlgilenenlerin her gayrimenkul için tekliflerinin %5’i tuta- l 

{ Tındaki geçici teminatla birlikte tekliflerini ayn ayn en geç î
24.6.1986 günü saat 11.30'a kadar T.C. Turizm Bankası A.Ş. 1 

a Emlak ve Satın Alma Başkanlığı Konur Sokak No : 41 Kat i 
1 2 Bakanlıklar ANKARA adresine makbuz karşılığında Ver. 1 
(meleri gerekmekte olup, postada olacak gecikmeler nazara J

alınmayacaktır. ı

{Bankamız 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp | 
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. «

| T.C. TURİZM BANKASI A.Ş. |

। GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

W •»»»■<• <*«»»<• «M*

Kongre İlânı

Gemsas Sahil Site Camii Yaptırma ve Kur’an Kursu Yaşat 
ma Demeğimizin 6.7.1986 Pazar büriü saat ll.oo’de genel ku 
rul toplantısı Gemsas Camiinde yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM Yönetim Kurulu

1- Yoklama ve açılış konuşması
2- Kongre divanı seçimi
3. Saygı duruşu
4- Yönetim kurulu raporu okunması
5. Denetleme kurulu raporu okunması
6- Eski yönetim ve denetleme kurullarının ibrası
7. Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
8- Dilek ve temenniler
9. Kapanış.

wnbjia. ara>ıuaRonı HîiufCirııırwT-ııımrt3h .a

1 »» I
Eşkişehir Trafik Şubesinden almaş olduğum 473 nolu ağır 

M vasıta ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. H1 IJ Rafet DOĞRU

»çg- ■nar

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 Caddeni Ne. 30 GEMLİK 
Tlf : I* ı 1205 — Ev : 1254 - 2835

♦«t»******»*»*****##** ❖ îjl
î Gaaeteniz Gemlik Körfez’i 
* #
# $
# Okuyunuz, Okutunuz, # 
* 
# Abone Olunuz *
♦ «****«*»««********«»*»

TEK'in Azizliği
Ba,tarafı Sayfa I de

tlglilerden bu tahsilatların yapılamamasmm nedeni
ni sorduğumuzda cevap alamadık. .

TEK görevlilerinin ihmalinin faturası faiziyle bir- 
İ kte yüzlerce bclkide binlerce aboneye yük'cnme'.i biraz 
insafsızlık değil mi.

MECLİS (İYESİNİN YAPIIĞINA BAK!
Biz bazı yazılarımızda Belediye Başkanı Hakkı Ça- 

kır'ın işinin cidden zor olduğunu yazmıştık. Bize kızan
lar, aralarında bizim hakkımızda “Kötü Düşünenler*' 
olmuş, daha da oluyor. Ancak biz upanlanmızı yapıyo 
ruz. Cidden Hakkı Çakır’m işi zor. Gene ne oldu deme
yin. Olanı anlatayan da karan siz verin.

Efendim biliyorsunuz 1977 yılında zamanın CHP i’e 
MSP koal’syon hükümeti sırasında zamanın Başbakan 
Yardımcısı Necmettin Elbakan'dı. Sayın Erbakan Sun- 
ğipek fabrikasına Selefon tesisleri diye bir temel at
mıştı. Bu hayali temel günün konusu olmuş ve Sunği- 
pek Fabrikası işçilerinden Nafis Ünal adlı kişi bu te
meli kullandığı kepçeyle sökmüştü. Tabii sonuçta Na
fiz Ünal işinden olmuş, 1979 yılında CHP’lilerin yar
dımlarıyla emeklilik hakkını kazanmıştı.

Gel zaman, git zaman, Sayın Nazif Ünal 1S33 seçimle 
rinde ANAP’tan . Belediye Meclis Üyesi oldu. Hatta 
İmar Komisyonu üyesi de...

Nazif Ünal, imar işlerinden anlar. Çünkü mesleği in
şaatçılık.. İnşaatlarda kalfalık.. Sayın Ünal, Belediyeye 
girişin tam karşısında bir inşaata başlar. Başlar ya! Ne 
var bunda demesin. Başlamış ama kaçak inşaat yapı
yormuş Belediyenin önünde. Fen İşleri Müdürünün gö
züne baka baka yapıyormuş hemde.. Fen îşlsri Müdürü 
Erol Bsy, yasa dışı olayı öğrenince meclis üyesi, komis
yon üyesi dinlememiş basmış inşaata mühürü. Ama te
mel sökme alışkanlığı, ,bu kez resmi mühürü sökmeye 
dönüşmüş. İş bununla bitmemiş. Söktüğü mühürü al
mış Belediye Başkanı Hakkı Çakır*a götürmüş ve ma
sasına koyarak “Fen İşleri Müdürü İtim oluyor da 
meclis üyesinin inşaatına mühür vuruyor’’ demiş..

Muhalefet bu konuyu Belediye Meclisi toplantısında 
üstü örtülü olarak Başkana sordu. Ancak karşılık ala
madı. Biz Fen İşleri Müdürüne sorduk. “Varan böyle 
bîr olay” diye. Yok diyemedi..

Belediye Başkanı Hakkı Çakır’m işi cidden zor. Bele
diye Meclisinde geçen hafta Belediye Başkan Vekilliği 
konusunda Rahmi Şengül ile Osman Kostak aday oldu. 
Aynı oyıi aldılar. Böylece Anap’ın grup karan yine de
lindi. ANAP İlçe Başkanı Haşan Başaran’ın Zabıta A- 
miri odasında grubuna sahip olma gayretleri ve “Arka
daşlar SHF’lilerjn oyunlarına, geliyorsunu’’ uyarılan 
bundan sonra yetecek mi?

ABD’ye düzenlenen bir gezi için Belediye Meclisinin 
ANAP’lı üyelerinden onay alan Belediye Başkam Hakkı 
Çakır’m işi cidden zor. İnşallah Amerika gezisi sonrası 
ANAP’lı meclis üyeleri bir daha başkalarını üzmezler..

coooeoooooooooooooooooooooooooooooooooooooM

| ÇATAK TUHAFİYE VE j
8 KONFEKSİYON I
8 8| Zengin Yazlık Çeşitlerini
8 Sunar |
s _ IO Bay, Bayan ve Çocuk Giysileri 

Pantolon - Etek - Kot - Blujln Elbise o
@ ZEKİ Triko Gömlek ve Tişortları

8 NELSON Mayolar

8 ® EROS İç Çamaşırları
g @ Eşorfmanlar

8 Çorap — Mendil Çeşitleri

Tlf : 2075 I
8 Demlrsubaşı Mah No. S/A — G E M L I K o
8 ®OOOOOOOOOCXX>CX>OOOOOOOOOOOOOOCX>OOOOO0OOOOOO00

I AKYILDIZ TİCARET !

Her Çeşit Kullanılmış Eşya 
Alım ve Satımı

Renkli ve siyah beyaz televizyon, 
n buzdolabı, çamaşır makinası. elektrik 
D süpürgesi, mutfak ocakları, yatak odası ■ 
। ve misafir odası takımları, büro malze- m 

D meleri alınır v© satılır.

| Mehmet Akyıldız fil
g Pzmt Cad. 27 Tlf : 2654 — Gemlik |

■niMifi ■nmırnm—■—r*
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görüş
Sevinç

Bayramlar Ve...
Ulusal ve de dinsel bayramlar, ulusların dinamizmi

ni ayakta tutar, toplumdaki bağnazlıkların, kopukluk
ların ggiderilmesinde de etkinliklerini sürdürür, toplum 
Hair saygınlığın, sevgi pekişmesinin; insanlar arası du 
yarlıklann harçlarını kararlar; iste, tüm kamusal bay. 
ramlara yaklaşımlarımızı insancıl açıdan ele aldığımız 
da, insana bakış (açımız daha geniş, daha sevecenlik ka 
sanırken, insanımızı da mutlu kılmanın kıvancım duya 
cağız. Bu duyarlıkla, çevremize yakınlarımıza bayram
ların sevincini duyuracağız, ortak yanlar bularak, top. 
lumsal olgunun da temelini atacağız. Çocukların se
vinçlerini de paylaşarak, onlara bayramların, kardeş
lik olduğunu duyuracağız.

insanı temel aldığımızda, yaklaşımlarımız daha derin 
olucuk daha da uygar olduğumuzu, yakınlarımıza, dost 
lanmıza kucak dolusu sevgiler taşıyacağız. Ulusal- 
din$el bayramların kökeninde, uygarlıkların da olduğu 
nu unutmayacağız. O uygarlıklar ki. senelerce insan 
sevgisiyle yoğrulmuşlar, bayramların kökenlerinde, 
ulusal olguyu aramışlar, sevecen olmayı çevrelerine 
yaymakta gecikmemişlerdir, işte ulusal ve dinsel bay
ramlarımıza yaklaşımımız da özünde insan sevgisi kok 
mazsa o bayramı yok saymak da insanın özündeki öz
de yoktur.

Bir ulusun, ulusal varlığını koruyabilmesi içfn toplu
mun çekirdeğini oluşturan seçenekleri de önermesi kuş 
kuşuz doğaldır Bu öneride bilim adamlarının da olaya 
karışması, toplumsal olgunun doğallığından gelmekte
dir. Toplumun dinamiği olgusal olgularla donatılırsa, 
bayramları, sevinçleri daha yakından izlemek, insana 
muştusal bir sevinç verirken, bu sevinçlerde acılarda 
kuşkusuz toplumun da tuzu bateri olacaktır. İhsanla- 
hmıza yaklaşımlarımız akrabalık ölçülerinde ola
bilmeli ki, toplumun akışkanlığı daha Sevecen olsun, 
daha dinamik olsun.

Bîrim güncel sorunlarımız içinde, bazıları başköşe
leri tutarken insanımızın, sevecenliğini de unutmamak 
gerekir. Hükümet edenler, topluma bakarken soyutla 
somutu kanştırmamalılar birinci nedendir, işte, bay
ramlarımızı karşılarken insancıl olabilmek, yüreklerde 
sevgi birikimleri yaratabilmek, insan,n doğası gereği
dir. insansız şehirler köyler düşünemezsiniz. Kuşkusuz 
kafamızdaki olgulara bakarak çevremizdeki olaylara 
bir ışık tutmak da toplumsal içeriğin seçeneklerinden 
biridir. Sîzlerin kültür dünyamız ne denli enine boyuna 
geniş olursa toplumsal olgu da o denli rahat, seçenek
lerini sıralamış umutsuzluğu yoksamış ileri bakan, u_ 
mudunu yüreğinde saklayan insanlar dünyasınıda unut
mamalıyız.

Evet, Ulusal dinsel bayramlar, bizim insancıl yönü
müzün göstergeleridir. Ulusça bu açıdan da bakarız 
toplumsal olguya. Düşüncemiz, düşünenimiz vardır, 
tüm ağızlar birlik olsa da toplumsal olguya bir 
delik açılmadan, yolumuzu iyice çizebilsek, yoksul in
sanlarımıza birazcık gülücük yağdılabilsek, acılarına 
acı katma yerine karınlarını doyurabilsek; yine de top 
lumsal olguda yamalar kalacaktır.

Düğün - Nişan - Nikâh 
Sünnet Yapucuklar!

Zengin Davetiye
Çeşitlerimizi Görünüz

| Bir Saatte Teslim
| Temiz Baskı

t Kesenize Uygun Fiat

B H

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

Her Çeşit Baskı İşleriniz İçin Emrinizdeyiz.

Tlf : 1797
KÖRFEZ Matbaacılık ve Ambalaj Sn. Gemlik

i
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|| Ha°ı“aada İJTE SİZE YEPYENİ BİR HİZMET .

Perdede İmalattan Halka Vadeli Satışlara Başlanmıştır. 20 Haziran'a Kadar

Evleneceksiniz!
Ev Aldınız!
Taşınacaksınız!

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

Stz DE
Taksit Tüksil ödeyin

(Not: KDV Peşin Alınır.)

MOBİLYAMURAT
Merkez : Pak Otel Yanı
Şube ı İstiklâl Cd. No.

MEFRUŞAT
İMALAT ve DEKORASYON

31
Gemlik
Gemlik
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Çakır Amerika Yolcusu
üyeler birbirlerine sert şekil
de bağırmaya başlayınca zabı 
ta memurları kavga oluyor 
düşüncesiyle odaya girerler
ken, Emin Bora odayı terk 
etti. Daha sonra yeniden 
toplanan mecliste Osman Kos
tak hakkında “feragat" etti
ğini bildirdi.

Seçim tasnif heyetinde üç 
yerine dört kişinin yanlışlıkla 
seçildiğinin anlaşılması üzeri 
ne SHP grup başkam Necd»t 
Buluk seçimlerin yenilen nesi
nin gerektiğini söyledi. Ancak 
ANAP'lı üyeler “üç yerme, 
dört kişi olsa ne olur" diyerek 
öneriyi benimsememiş görü
lünce SHP grubu meclisi terk 
etti. Terk edenler arasında ba 
ğunsız Burak Çorum ile Os
man Kostak'da vardı. ANAP’- 
lı üyeler daha sonra seçimleri 
yenilediler. Belediye Başkan 
Vekilliğine Rahmi Şengül’ü 
Encümen üyeliklerine Emin 
Bora ve Bilal Karayı seçtiler.

İKlNCt TOPLANTI
Belediye Meclisinin, dünkü 

toplantısında Belediye Baş
kam Hakkı Çakır’m Amerika 
Birleşik Devletlerine yapaca
ğı gezi konusu gündeme gel
di. Muhalefet adına konuşan 
Mustafa Küçüksipahi, Başka
nın hangi kaynaktan bu gezi
ye katılacağını ve ne amaçla 
gezinin düzenlendiğini sordu. 
Küçüksipahi şöyle konuştu :

“- Bazı Belediye Başkanla u 
görev amacıyla yurt dışı gezi
lerine katılıyorlar. Ya davet 
ediliyorlar ya da beldelerine 

bir şey kazandırıyorlar. Aca
ba Sayın Çakır siz halkın pa
rasıyla bu geziye ne için çılca- 
caksuıız ? Buraya harcana
cak para ile belki yüzlerce yok 
sul çocuk sünnet ettircb'.lirsi- 
niz. Ama mutlaka ben Ameri
ka’ya gidecem derseniz, kabı
nızdan 5 ton zeytin çeker, g 
satıp satıp gidersiniz. Size 
kimse o zaman niye g'diyor- 
sun diyemez. Bu karara oy 
kullanırken elinizi vicdanınıza 
koyunuz.”

Gezi hakkında daha sonra 
bilgi veren Belediye Başkam, 
Türkiye Belediyeciler Derne
ğince bu gezinin düzenlendiği
ni Avrupa, ABD ve Uzakdoğu 
olmak üzere üç kategoride ya 
pılacağmı, arzuya göre rezer

Gene Lokantacı 
a

Kudurarak Öldü
durulduğunu belirttiler. Dün 
ölen Recep Temel’in yalanları 
aşılandı. Recep Temel’in ku
duz bir hayvan tarafından ısı 
nlması ve ölümü üzerine ken
disiyle yakın temasta bulunan 
60 kişi Merkez Sağlık Ocağına 
başvurarak koruyucu aşı oldu. 
Sağlık Ocağı ilgilileri başvuru 
larm fazla olduğunu, kuduz 
mikrobunun solunum yoluyla 
bulaşmadığını, ancak mikrop
lu hayvanın ısırması, kesik ve 
ya yaralı deriden kana karışa 
rak geçtiğini bildirdiler.

Öte yandan ilçemizde de ba 

vasyonların düzenleneceğn,! 
belirterek, dernekten gelen ya 
zıyı okuttu. Yazıda; AJBD’ye 
yapılacak gezinin 16 gün süre 
ceğini 650 bin lira Ve 1250 Do
lar (yaklaşık 2 milyon lira), 
tutarında olacağı, şehircilik 
bilgilerin artırılmasını amaç- 
*adığmı söyledi.

Yapılan oylamada SHP’li' 
Üyeler red oyu kullanırken 
Faik Durmaz, gezinin Avrupa 
ya yapılması halinde evet diy® 
ceğini belirtti. Anap’lı 9 üye 
evet oyu kullandı. Daha sonra 
2. Kordona Anadolu Ühiversit 
since yaptırılacak olan düzen
ine ele alındı. Plan için bütçeye 
ek ödenek konması ve hazırla
nan planların meclisçe görüşül
mesi kabul edildi.

şı boş dolaşan bir çok köpe
ğin itlaf edilmesi istendi. Sa
hipsiz ve aşısız köpeklerin her 
zaman kuduz mikrobu taşıma 
sının mümkün çlduğu bildirili 
yor.

Tevfik Solaksubaşı
telerine seçilmeyi başaran Ti 
caret ve Sanayi Odası Başka
nı Solaksubaşı, daha sonra ya 
pılan yönetim kurulu seçimle
rini de kazandı.

Tevfik Solaksubaşı daha ön 
de aynı görevde bulunmuştu.

Şebnem 

Türkiye 
Birincisi 
Oldu

BURSA ÜÇÜNCÜSÜ

194 bin öğrencinin katıldığı 
Devlet Parasız Yatık sınavla
rında birinci olan Şebnem Top 
gül’den başka 100. Yıl İlkoku
lunu bu yıl bitiren İrem Kara 
mullaoğlu’da Bursa sıralama
sında üçüncü oldu. Kimya Mü 
hendisleri Sabahat ve Tamer 
Karamullaoğlu’nun kızlan o- 
lan küçük İrem’de Anadolu 
Lisesi sınavlarında başarılı 
olmuştu.

Dörtyoldaki Trafik
Lambaları Düzeltildi

Üçe girişinde Bursa İstan
bul trafiğini düzenliyen trafik 
lambaları son kazadan sonra 
düzeltildi.

Cuma günü meydana gelen 
kazada, dörtyolda kırmızı ışık 
ta duran 34 NP 458 plakalı 
özel oto’ya İstanbul yönünden 
gelmekte olan 16 HH 449 pla 
kah yolcu otobüsü arkadan 
vurdu. Kaza yerinde ters dö
nen otoda tesadüf eseri ölen 
olmadı.

"Yer Demir Gök Bakır"
Film Oluyor Feza ATASAYAR

Armuttu- Nobel Roman ödü 
lü adaylarından ünlü romancı 
mız .Yaşar Kemal’in “Yer De
mir Gök Bakır” adlı yapıtı 
filmleşiyor. Senoryasını ve yö 
netmenliğini de ünlü müzisyen 
Zülfü Divaneli yapacak.

Adım kendine özgü müziği 
ile yurt dışında da duyuran 
Zülfü Divanelfnin ilk film ça
lışması olacak olan “Yer De
mli Gök Bakır” için Romancı 
Yaşar Kemal ve Zülfü Lâvane 
li bayram öncesi Armutlu Er
di! Turistik Tesislerine geldi. 
Kendisiyle görüştüğümüz Di
vaneli, filmin büyük olasılıkla 
Mecidiye Köyündeki yaylalar
da çekileceğini söyledi. Armut 
lu’nun İstanbul’a yakınlığı, ka,

17 Kasap 
Dükkanı

5 ile 10 gün arasında kapatma 
karan aldı.

Bayram öncesi Belediyenin 
verdiği 1300 lira tarife dışında 
1400 ve 1500 liradan kıyma 
sattıkları belirlenen 17 kasap 
hakkında yasal işem yapndı. 
Belediye Encümeni tarifelere 
uymayan 5 kasaba 5 gün, 12 
kasabı dalO 10 gün sürekle ka 
pattı. Karar kasaplara dün ile 
tildi.

Kasaplar arasında değişik 
süre! kapatma karan alınma
sı yakınmalara neden oldu. 

hnacak yerin uygunluğu nede 
niyle bu terciğin yapıldığım 
söyleyen Divaneli şöyle konuş
tu :

“-Bizim için Armutlu uygun 
yer. Romanda geçen mekanlar 
bizce yeterli. Rejisör ve öbür 
teknik arkadaşlarımızla görü
şüp bayram sonrası Armutlu’ 
ya geleceğiz. Sonra oyuncula 
n seçeceğiz. Erkek oyuncu ola 
rak Tank Akan’ı düşünüye 
nız.”

Bursa’h
Genç
Denizde
Boğuldu

ilçemiz korderiboyu’da bulu 
nan Milli Eğitim ve Spor Ba 
kanlığına bağlı kayıkhane te 
sisleri önünde serinlemek için 
denize gireri 31 yaşındaki Ih
san Uluşar, boğularak can ver 
di.

Yılın ilk boğulma olayı ön
ceki gün saat 12.oo sıraların
da meydana geldi. Yüzme bil
meyen Ihsan Uluşar’ın cesedi
nin SU Üzerine çıkmasından 
sonra ilgililere haber verilen 
boğulma olayına ilçe Savcısı 
Hüseyin Ruhi Uz, el koydu.

Olaydan sonra yapılan araş 
tırma sonunda boğulan şahsın 
Bursa’h olduğu belirlendi ve 
ceset ailesine teslim edildi.
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SOYADI DÜZELTMESİ

AKDOĞANLAR TİCARET

MOTİF
DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 1986/89 esas 1986/238 
karar sayılan ile Mercimek olan soyadını BİRİCİK olarak 
değiştirilmiştir. İlan olunur.

Necdet BİRİCİK

HÜSEYİN AKDOĞANLAR

Duvar Kağıdı

Poster
Parke

Cam Cila
Halıfleks

Marley
Yağlı Boya

Plastik
Badana

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

* *
Nöbetçi Eczaneler

17 HAZİRAN 1986
18 HAZİRAN 1986
19 HAZİRAN 1986
20 HAZİRAN 1986
21 HAZİRAN 1986
22 HAZIRA N 1986
23 HAZİRAN 1986

MERKEZ ECZANESİ 
SEVİNÇ SARAL ECZ. 
CAĞLAR ECZANESİ 
ZEYNEP NAMIK ECZ. 
GEMÎÇ ECZANESİ 
ENGİN ECZANESİ 
ERÇEK ECZANESİ

$

❖
*

Kaymakam Güler
Halkın Bayramını Kutladı

ilçemiz Kaymakamı Mehmet Güler yayınladığı bir yazı 
ile Gemliklilerin bayramını kutladı.

Kaymakam Mehmet Güler’in kutlaması şöyle :
“Tüm Gemliklilerin Mübarek B-amavan Bayramını Kut

lar, Sağlıklı ve Başardı Günler Geçirmelerini Diler, Saygı ve 
Sevgilerimi Sunanın.”

Kurtul Köyü Avcılar Derneği 
Başkanlığından

Dernek tüzüğümüzün 10 ve 22. maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir, ilan olunur.

ESKİ ŞEKLİ :
Madde 10-
a) 1 yılda bir Mart olağan
YENİ ŞEKLİ :
Madde 10-
a) 2 yılda bir Mart olağan
ESKİ ŞEKLİ :
Madde 22- a) Üyeler girişte (1300) ti. giriş aidatı öder.
b) Yönetim kurulunun tesbit ettiği yıllık üye aidatı (300) 

ti. sı olan üyeler öderler. Bir miktar yıllık aidat olarak veri
lebileceği gibi aylık taksitle de ödenir. Ödeme şekli ve za
manı üyenin talebi de göz önüne alınarak yönetim kurulunca 
tesbit edilir. Yapılan bu tesbitler üye kayıt defterine işlenir.

YENt ŞEKLİ :
Madde 22- a) Üyeler girişte (2000) ti. giriş aidatı öder.
b) Yönetim kurulunun tesbit ettiği yıllık üye aidatı (500) 

ti. sı olan üyeler öderler. Bîr miktar yıllık aidat olarak veri
lebileceği gibi aylık taksitle de ödenir, ödeme şekli ve ra
manı üyenin talebi de göz önüne alınarak yönetim kurulunca 
tesbit edilir. Yapılan bu tesbitler üye kayıt defterine İşlenir.
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Diş Hekimi 
Salih Çamlıca 

Hasta Kabulüne Başlamıştır.
Muayenehane :
D, Subaşı Mh. Semerciler Yokuşu 
N>. 22-2 (Demiriz Ecz. Yanı 
Baklavacı Üstü) Gemlik

ETE ZAM YAPILDI

KIYMA 1500
LİRA ÖLDÜ

Belediye Encümeni aldığı kg 
rarlı. et fiatlannı yeniden 
ayarladı. Daha önce 1350 lira, 
dan satılmakta elan dana kıy
ma 1500 liraya yükseltildi.

□güderden aldığımız bilgi, 
lere göre, geçtiğiniz hafta 

) toplanan Belediye Encümeni, 
gazaplar Derneğinin istemi 
üzerine et Şatlarını görüştü. 
Çevre ilçelerdeki et fiatlan- 
n-n araştınlmasîndan sonra 
başta kıyma olmak üzere bazı 
et türlerine zam yaptı.

Belediye Encümeninin aldı
ğı karara göre yeni ve eski 
et Şatlan şöyle :

Balıkçılar
Derneği 
Başkanı
Hüseyin Dinç 
Görevinden
İstifa Etti

Gemlik Balıkçılar derneği 
Başkanı Hüseyin Dinç, görevin 
den istifa ettiğini açıkladı.

işlerinin çoğunluğunu öne sü 
5 ren Hüseyin Dinç yönetim ku

ruluna istifa dilekçesini verdi. 
Dinç, dernekteki başarılı çalış, 
malan İle balıkçılar arasında 
sevilen balkanlardandı. Hüse 
yüı Dinç, eski başkan İbrahim 
Tophı’nun Kapaklı Köyü açıkla 
nnda geçirdiği deniz kazasında 
yaşamını yitirmesinden sonra 
Gemlik Balıkçılar Derneği Baş
kanlığına seçilmişti.

Armutlu ve Kumla 
Belediyeleri
Çalışmalarım Tamamladı

Armutlu Belediye Mecl'sl 
Haziran ayı toplantılarım ta
mamladı.

GeçtlğMz hafta tamamla
nan Belediye Meclisi top’anlı. 
lannda meclis başkan vekilli
ğine Hüseyin Toprak, Meclis 
Yaanakhklanna A. Zeki Ba_ 
yer ve M, Ali Yalaza seçildi
ler, Daha sonra yapılan Bete- 

| diye Başkan Vekilliği seçimi
ni !*e Hayri Tüm er kazanır, 
ken, Encümen Üyeliklerine A 

I Zeki Bayer ile M. Ali Yalaza 
I «fiM.

D. a. i de

Cinsi Eski Flatı Yeni Fiatı

Kuzu 1600 lira 1600
Koyun 1200 ” 1300
Sığır, Dana loyma 1350 ” 1500
Kemikli Süt Dana 1300 ”. 1300
Büftek 1500 ’’ 1600
Bonfile 160 ” 1700

Öte yandan Beled’ye encü
meni kararında Kemikli oğa_ 
lak 1100 lira, Keçi 900 lira. 
Kuzu başı 300 lira, Kuzu çiğe 
ri 1000 lira olarak saptandı.

Gemlik Lions Kulübü de
Kuruldu

Kulüp Başkanı Bağcağız, “Amacımız 
Gemlik ve Çevreşlne Karşılıksız Hizmet 
Vermektir”

Gemlik Rotary Kulübünden 
sonra Gemlik Lions Kulübü 
de kuruldu. Kulüp Başkanlığı, 
na Fikret Bağcağız getirildi.

Hazırlık çalışmaları tamam 
lanarak Valilikçe Kuruluş iz
ni verilen. Gemlik Lions, 27 
Haziran Cuma günü Tibel, O- 
tel Salonunda “Kuruluş Günü, 
nü” kutluyor.

Kurucular kurulunu oluştu 
ran ve 1986-87 yılında görev 
yapacak olan Gemlik'ti Lionis 
ler şunlar :

SHP
Tanışma Yemeği 
Düzenledi

SHP Gemlik Üçe Yönetim 
kurulu Tanışma yemeği düzen 
ledi.

SHP ilçe Başkam Erkan 
Mutman yaptığı açıklamada 
4 Temmuz günü akşamı Mil* 
ton Restaurant’ta partililerin 
biraraya gelerek tanışmasını 
ımaçladıklannı bu nedenle blı 
yemek düzenlediklerini (belirt
ti, Erkan Mutman Temmuz a- 
yının ortalarında da ünlü is’m 
lerin katılacağı bir Panel ya
pılacağını söyledi.

Bu arada encümen bayramı ön 
cesi aldığı kararla ilçedeki 17 
kasap hakkında kapatma ka
ran uygulanıyor.

Fikret Bağcağız (Başkan) 
Borusan Müh. Şefi, Ender Gü 
ler (1. Başkan Yardımcısı) 
Diş Tabibi, Cengiz Gökçe (2. 
Baş. Yardımcısı) Borusan Ge
nel Müd. Yardımcısı, Hulüsi 
Coşkun (3. Bşk. Yardımcısı) 
Avukat, Haşan Sözüneri (Sek 
reter) Mimar, Mehmet Kökçe 
( Sayman’ Kuyumcu, Sedat Ay 
dm (Kulüp Amiri) Müteahhit, 
Ali Sevilmiş (Kulüp Yönetme, 
ni) Mak. Mühendisi.

Gemlik Lions Kulübü Başka 
nı Fikret Bağcağız gazetemi 
ze yaptığı açıklamada, amaçla 
nnın Gemlik Ve çevresine kar 
şıhksız hizmet etmek olduğu
nu belirterek şunları söyledi:

“—Lions kulüpleri Uluslara 
rası birer kuruluş olup amada 
n çevrelerine yararlı olmaktır. 
Biz de bu amaçla kurulduk. 
Gemlik ve çevresine karşılık 
sız hizmet vermeği amaç edin 
dik." dedi.

20 kişiden oluşan Gemlik Li 
ons’taki öbür üyeler şu kişiler 
den oluşuyor :

Cahit Durmaz, Sami Özkan. 
İsmail Hakkı Dursun, Mahir 
Gencer, Serdar özcan, Erol E 
ken, Abdullah Yıldırım, Meh 
met Satıcı, Kemal Akıt, Osman 
Soylu, Ahmet Bardak, Zeki S» 
rai.

5.5 Milyarlık İş
UZUNKAYA 
KOM. ŞTİ.’NİN
BAŞARISI

İlçemizin tanımmış firmala 
nndan Uzunkaya İnşaat ve 
Müteahitlik Kom. ŞU. TKİ 
Çan Kömür işletmesindeki 
dev dekapaj işini üstlendi.

öğrenidiğine göre, Türkiye 
Kömür işletmeleri Genel Mü
dürlüğü, Çan Kömür işletme
lerindeki 1-D panosuna ait 
ocakların dekapaj işi (toprak 
açma)ni 5 milyar 500 milyon 
lira keşif bedelle Uzunkaya 
Kom. Şttne verdi.

2 Haziran 1986 günü Anka
ra’da imzalanan sözleşmeye 
göre 5.5 milyar lira tutarında 
ki dekapaj işinde 6 milyon 
metreküp hafriyat çıkarılacak 
ve 3 km, uzaklıktaki gösteri, 
len bir başka yöre boşaltıla
cak. ilgililer ihale -keşif bede
linin azalacağı gibi çoğalabi
leceğin! de belirttiler. Keşli 
bedel %30-f- olarak Uzunkaya 
firmasına verildi

Uzunkaya Kom. ŞU. adına 
gazetemize açıklamada bulu
nan Alaattin Uzunkaya, da
ha öncede aynı ocaklarda de
kapaj işini aldıklarını TKİ 
Genel Müdürlüğünün işi ■ terci 
ğen firmalarına yönetim kuru 
lu karan ile verdiklerini söyle 
di. Uzunkaya şöyle konuştu :

“-Çalışmalarına hemen baş 
ladığımız ocak üstü açma işi
ni bir yıl içinde bitireceğiz. 
Kaldırılacak 6 milyon m3 top 
rak için 150 ağır tonajlı kam
yon, 3 dozer, 10 yükleyici gru 
bu çalışacak”

Alaattin Uzunkaya

İkinci Devre 
İzci Kampı 
Sona Erdi

Milli Eğitim ve Spor Ba
kanlığına bağlı Hasanağa ve 
Karacaali’deki izci kampları 
dün “Kanıp Ateşi” ile sona 
erdi.

Bayram sonrası başlayan 
izcilik kamplarına Bursa, Sa 
karya, Ankara’h 150 küçük 
izai ve yavrukurt Hasanağa’ 
da, Ankara, Sakarya, Çankı-

D. S. 4 de
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g Gazetemizin 14. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle gizleri g 
| kutlayan başta İlçe Kaymakamımız Sayın Mehmet GOlER | 

g olmak özere, eş, dost, okur, Gemlik Gazetesine ve tanı- g 
8 8g dıklara teşekkür ederiz.
g G. KÖRFEZ
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UZA GELİYORUM DEKİM

ANNELER, BABALAR (OCUKLARINIZA DİKUT EDİN

Küçük Melike Yola Fırlamayı 
Canıyla Ödedi

Pazar günü Gemlik Küçük 
Kumla yolunda meydana ge
len trafik kazasında Melike 
Sel (5) adındaki küçük kız 
can verdi.

Pazar caddesinde yorgancı
lık yapan Haydar Sel eşi ve 
üç çocuğu ile Hasanağa mev- 
kiindeki zeytinliklerine git
mek için Gemlik’ten 16 KA 
078 plâkalı ıminibüs’e bindiler 
Haydar Sel ve çocukları zey
tinlikleri önünde minibüsten 
indikleri sırada küçük Melike, 
karşıya geçmek için yola fır
ladı. Bu arada Gemlik’ten Kü 
çük Kumla yönüne gitmekte

Genel Müdür Güngör Mete 
Gençlik 
Kamplarını 
Denetledi
'Milli Eğitim Gençlik veSpcr 

Bakanlığı Gençlik Hizmetleri 
Genel Müdürü Özcan. Mete geç 
fiğimiz hafta ilçemize gelerek 
Hasanağa veKaracaali Kamp 
larmda denetleme yaptı.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü 
Gemlik’e gelen Gençlik Hizmet 
leri Genel Müdürü İlçe Milli E 
ğifim Gençlik Spor Mülürü Sel 
çuk Sarandöl’ü makamında zi 
yarat ettikten sonra Hasanağa 
ve Karacaali Kamplarında ince 
lemeler yaptı. Devam eden 
“İzcilik” kampları hakkında 
ilgililerden bilgi alan genel 
Müdür Mete, daha sonra yöne 
ficiler ve lider öğretmenlerle 
bir toplantı yaparak sorunları 
dinledi.

O TAŞI GEDİĞİNE

| ODA... İ
8 . 8O Ülkemizin son hafta konusu : - ■
a Bayındırlıkta :GAP.
a Tanm’da : SAP. c
O Sağlıkta : HAP. |)
a Protokol de : VAP.
g Turizm’de : ABDÜLVAHAP.
g O da bu yıl gelmeyerek işlemedi SEVAP... C

İnan TAMER
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olan İbrahim Keskin yöneti
mindeki 34 VZ 688 plakalı ö- 
zel oto Küçük Melike’ye çar
parak yolun soluna fırlattı. 
Aynı anda Küçük Kumla’dan 
Gemlik yönüne gelmekte olan 
Zeytin tüccarı ve yağhane iş
leticisi Nurettin Kıhç'ın kul
landığı 16 FP 016 plakalı özel 
otonun cnüne düşen Melike 
Sel, ezilerek olay yerinde öldü.

SAVCI OLAY YERİNDE
Feci kaza tasa zamanda ilçe 
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11. Diş Hekimi 
Muayenehane Açtı

Nüfusu Bursa ilçeleri içinde 
en hızlı gelişen ilçemizde 11. 
Diş Hekimi olarak Salih Çamlı, 
ca muyanehane açtı.

Demirsubaşı Mahallesi Semer 
çiler Yokuşunda açılan yeni mu 
ayenehane sahibi Diş Hekimi 
Çamlıca, yaptığı açıklamada, 
Gemlik’in nüfusuna göre diş 
hekimi sayısının az olduğunu 
söyledi.

Demokratik
Sol Parti 
Örgütlenmede 
Güçlük Çekiyor

Demokratik Sol Parti üçe 
örgütlenmesini ts m am laya.™ - 
yor. Parti içindeki huzursuz, 
luk da bir türlü, giderilemiyor.

DSP’nin kurulmasnıdau soa 
ra Genel Başkan RaHgan Ece- 
vit tarafından Gemlik İlçe

D. S. 4 de
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Belediye Meclis Üyesi

BELEDİYE BALKANININ 
SÜRPRİZ AMERİKA GEZİSİ!

Gemlik'imizde bu son bir hafta içersinde, halkımızı yakın
dan ilgilendiren iki olay yalanmıştır. Biri, lokantacılık yapan 
bir gencin kudurarak ölmesi, diğeri ise,, her duyan kişiyi hay. 
Fitlere düşüren ve şaşkına çeviren Belediye Başlı animizm 
beklenmedik Amerika seyahatidir.

Belediye Meclisinin 16.6.1986 tarihli oturumunda ANAP’h 
meclis üyelerince verilen bu kararın hangi gerekçelere daya
nılarak verildiğini, bu karara kimlerin olumlu oy, kimlerin 
se red oyu kullandığını bilmek ve öğrenmek sayın Gemlik'li. 

lerin en tabii haklarıdır.

Mademki ülkemizde demokrasi vardır ve mademki bu re
jimde halktan hiçbir şey saklamamak o sistenim vaz geçil, 
mez ana unsurdur, o halde bütün olup bitenler halkımızın 
gözleri önüne serilmelidir.

Pek iyi., bunu km yapmalıdır? İlk akla gelen kişi Belediye 
Başkanmm ta kendisidir. O başkan ki 18 aylık icraatını ter 
tiplediği basın toplantıları ile iki defa Gemlik'lilere duyurma 
fantezisinde bulunmuştur. Şimdi aynı başkan aynı şekilde 
hareket etmtli ve halkımız üzerinde alehte bir tepki uyandı 
ran bu gerinin içyüzünü ve hedeflerini açıkça anlatmalıdır.

Gönlümüz neler söylemesini arzu ederdi başkanın? Mesela 
şunu söyleyebilseydi :

“Sayın Gemlik'liler, hepinizin duyduğu gibi yüce’meclis be
li Amerika’ya gönderme kararını ittifakla aldı. Bana görev 

verdiler.. Bu görevin başında KOCAÇUKUR’a iskele, depo ve 
antrepo yapabilmemiz için oradaki şirketlerden yardım te
min etmektir... bununla ilgili daha önce yazışmalarımız oldu 
içte bunları görüşmeğe gideceğim."

Böyle bir kararla gitseydi ve .böyle bir konuşma yapsaydı 
başkan im ît:, hiç şüphe yok ki bu yazı kendisine övgüler ve 
teşekkürler sunan bir yazı hüvviyetine bürünürdü. Ama hey
hat.. ne başkan böyle bir görevle gidiyor Ve nede bu gidişi 
Sayın Gemlik’lilere açıklayabilir. Açıklayamaz çünki gidişi 
hizmete dönük değildir.

Başkan bu açıklamayı yapamıyacağına ve Sayın Gemlik’ti, 
lerta büyük bir kısmı Meclisimizin görüşme ve kararlarından 
habersiz olduklarına göre, bu gerçekleri anlatma görevi biz 
muhalefet üyelerine düşmektedir. Şimdi buyrun hep birlikte 
bu kararın alındığı meclise ve o güne dönelim.

Bu karar şu şekilde alınmıştır.

Gündemin 16. maddesine bu konuyu koyan ve müzakeresi
ni isteyen Sayın Hakkı Çakır idi. Diğer İfadesi ile Belediye 
Başkanımız bu geziyi kendine uygun ve layık bulmuş ve biz 
meclis üytlerine “BENİ AMERİKA’YA GÖNDERİN’’ demek 
istemiştir. Bu konunun, bir gün evvel ANAP İlçe Başkanlı
ğında yapılan bir grup toplantısı ile desteklenmesi karan 
mn alındığını biliyorduk.

Sorduk başkandan bu maddenin ne demek istediğini. Mec
lisimize BELEDİYECİLER DERNEĞİ’nden gönderilen bir 
yazıyı okuttu. Bir turizim acentası ile anlaşan bu demek yö
netimi, muhtemelen demeklerine gelir sağlamak için aracılık 
yapıyor ve turizim acentasımn tertiplediği bu gezileri Tür. 
kiye sathındaki belediyelere empoze ediyordu.

Okunan yazıda gezi yerleri, günleri ve ücretleri yazılı idi. 
ANAP’h bir üye başkana nereye gitmek istediğini sordu. 
Başkan "Amerika" dedi ve ilave etti "ORASINI ÇOK GÖR

İLÂN
Gemlik Tapulama Hakimliğinden

Dosya No : 1979/137

Gemlik Armutlu Nahiyesi Dereağzı mevkiinde kain 
2807 parsel zeytinlik İçin davacı Ali İhsan Demirkıran 
tarafından davalılar Turan Ertunç, Fatma Çivelek ve 
Adalet Ertunç aleyhine açılan tesbite itiraz davasında 
mahkememizden verilesi 15.4.1986 tarih ve 1986/8 sayı 
lı ilamla davacı Ali İhsan Demirkıran adına tescile ka 
rar verilmiş; verilen karar yukarıda adı geçen davahla 
ra tebliğ edilemediğinden ve zabıta marifeti ile do ad- 
reslrl tesbit edilemediğinden,

Davalılar Turhan Ertunç, Fatma Çivelek vc Adalet 
Ertunç1 a tebligat yerine kaim olmak üzere iş bu ilanın 
yayınlanış tarihinden itibaren tebligat yapılmış sayıla
cağı Hanen tebliğ olunur.

MEK İSTİYORUM”

Gitme gerekçesi belediyemize hizmet değildi... bir fuar ve
ya seminer gidişi de değildi... AMERİKA’YI ÇOK MERAK 
EDİYORMUŞ, hepsi o kadar.

ANAP’h meclis üyelerinin hepsi EVET oy*u kullandı. Sayın 
Faik Durmaz -Herhalde biraz muhalefet olsun diye. "BEN 
SİZİN AVRUPA’YA GİTMENİZE PARMAK KALDIRI. 
YORUM" dedi. Sayın Osman Kostak toplantıya gelmemişti.

Biz SHP'li 4 üye red oy’u kullandık. Gerekçelerimiz şun
lardır :

Belediyeler başkanlarına ulufe dağıtan hayır müesseseler! 
değildir.

Belediye Başkam beldeye bir hizmet için dış ülkelere gide. ı 
çekse, bunu başkan değil, meclisimiz -uygun buluyorsa, öner 
melidir.

Bu gezi için sarf edilecek paralar fakir-fukaraya sarf edil
melidir. Mesela fakir çocuklar için bir sünnet düğünü tertip 
edilmelidir.

Amerika’yı çok merak ediyorsa başkanımız, kendi parası 
İle gitmelidir.

Okurlarımızdan bazıları muhtemelen' şunu soracaklardır 
“Pekiyi., amma ANAP’h' meclis üyeleri neden itiraz etmi
yorlar” Yerinde bir soru. Ama biz bugüne kadar buna bir ce
vap bulamadık. Bunu soran okurlarımız lütfen bu soruyu | 
birde bu arkadaşlarımıza sorsunlar.

Bizim elimizdeh fazla birşey gelmiyor. Dileğimiz kamuo- 
yu’nun da tepkisini göstermesidir. Demekler, sanayi kuruluş,. I 
lan, Ticaret Odası ve Gemlik’e sahip çıkma durumunda olan 
aydınlanmaz, Gemlik’li Hanımefendilerimiz bu keyfi davra
nışlara parmak basmalarıdır. “NEME LAZIM” denildiği gün 
bu tür keyfilikler yerini usulsüzlüklere ve kanunsuzluklara | 
bırakır. Buna seyirci kalırsak hizmetler aksar ve halkımız I 
mağdur edilir. Ve bundan cesaret alanlar “NASIL OLSA 
BİRDAHA SEÇİLMÎYECEĞÎZ” düşüncesi İle hareket eder, 
ler ve rahat olurlar.

Hepimiz bilmeli ve inanmalıyız ki yaptığımız her yanlış 
hareketin birgün gelir hesabı sorulur... Ama bu dünyada, ama 
öbür alemde., mutlaka sorulacaktır.

Bu arada Sayın Başkana da söyleyeceklerimiz :

Bir gün mecliste sizi tenkit etmiştim. Bana “SÎZ 5 YILLIK 
GEMLİKLİSİNİZ. OYSA BEN BURALHYIM. GEMLİK’! 
BENDEN DAHA ÇOK SEVEMEZSİNİZ” demiştiniz. Hatır
ladınız değil mi? Şimdi herşey daha iyi anlaşılmadı mı? Ben 
“BU MİLLETİN PARASINA YAZIKTIR. GEZMEK ÎÇİN 
FAKİR FUKARANIN HAKLARINA EL ATMAYINIZ’’ di
yorum. Siz ise "AMERİKA’YI ÇOK GÖRMEK İSTİYORUM” 
diyorsunuz. Söyler misiniz bana hangimiz Gemlik'in menfaat
lerini daha çok seviyormuşuz?

Bu konuyu SANFRANSİSKO sokaklarında veya LASVFL , 
GAS kumarhanelerinde dolaşırken1 daha iyi değerlendireceği
nize inanıyorum.

Güle güle Sayın Başkan. Sentye YENİ GRUP KARAR 
LARI ve DEĞİŞİK DIŞ SEYAHATLER DİLEĞİ İLE İYİ 
eğlenceler

Renkli ve siyah beyaz televizyon, 
buzdolabı, çamaşır maklnası, elektrik 
süpürgesi, mutfak ocakları, yatak odası 
ve misafir odası takımları, büro malze
meleri alınır ve satılır.

AKYILDIZ TİCARET
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

Alım ve Satımı

Mehmet Akyıldız
Pimi Cad. 27 Tlf : 2654 — Gemlik

SINIFLARINI PEKİYİ İLE GEÇENLER
GAZÎ İLKOKULU

ö - A Ahmet KAPTAN
Rüstem KOÇ

Emine KARSLI Derya UÇAR
Mehmet GEMLCÎOGLU Timur 1LBEYL1

Elvan AK Ayşe BAHAR
Korhan KEMİK Özlem SIVIŞ
Demet BOZY1G1T Tank KARABAŞ
Bauu KANDEMİR Murat BARIŞ BÜKER
Rüştü ÖNELKE Murat GÖKÇEN
Selçuk ALTUN Ersin SÜREN
Tayfun TOK Sama BAKIR
Fatma DUR Erhan TUNÇ
Halil ATAŞ
Tamer DÜNDAR 5 - C
Alpay ERSÖZLÜ 
Nuriye SEIMtZ Emine İS
Nadir TARTKOY Fulya BOZYOKUŞ
Erdal SEZER Cüneyt BALABAN
İpek AYDIN Türkay AYDIN
Fun da KUŞ İpek DEMİRE!jjat
Lütfiye ÖZLEM GÜNDÜ Elif TUĞRUL
Ayşe SARICA Tarık KAYA
Nadide TÜMER özlem TANGUT

1 Ahmet ÖRGÜN Nurcan KAYA
1 Fatma USTA Taner BİLDİK

5. B Tijen AYDIN
1 Gökhan ARDA Emel FINDIKLI

Nazım YİĞİT Leyla KARAKOÇ

Mevlüt ÇET-İK
Aydın DEMİR

İsmail ALKAN DÜZYDBT
Şebnem CÜRGÜ

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 
Tlf : İş : 1205 — Ev : 1254 - 2835

**** s»asjs^

ÇATAK TUHAFİYE VE 
KONFEKSİYON 

J
| Zengin Yazlık Çeşitlerini |
| Sunar
| @ Bay, Bayan ve Çocuk Giysileri

(Pantolon - Etek - Kot - Blujln Elbise | 
® ZEKİ Triko Gömlek vs Tlşortlan

6 ® NELSON Mayolar

EROS İç Çamaşırları
© Eşorfmanlar

| D Çorap — Mendil Çeşitleri

j Tlf : 2075 I
f Demirsubaşı Mah. No. 3/A — GEMLİĞİ
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* Cilt ve Kaşe Yapılır *
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* Körfez Matbaacılık Tlf: 1797 talik*
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görüş
TZleAmei Sevinç

Demokrasinin İşlevi
Türkiye'de part ler var. Bu partilerin yönetim kurul

ları rede üyeleri var. Bu üyeler, dayanışma içinde par. 
tilerin ayakta kalmalarını sağlarken, topluma da bir- 
şeyler vermenin birşeylör kazandırmanın yollarını da 
arayacaklardır kuşkusuz. Partilere katılımların yolaça. 
ğı kavram, çoğulcu demokrasi olacaktır, işte konuya 
bu açıdan bakıldığında demokrasimizin gücü halk kat
manlarına inerken de işlevini sürdürecektir. Bu zama
na değin, çoğulcu demokrasiyi yaşatmak için, bunca 
çabalar, deneyimler sürege’miştir. Bu deneyimleri hal
ka yansıtırken, halktan gelen sesede kulak vermek ge 
rekir. Konuya bu açıdan bakıldığında, partdlerarası te.

da değinmek gerekir. Vatandaş Ahmet bir parti
ye girmenin kıvancını paylaşırken, vatandaşlık kural
ları içinde topluma vereceği gücün, ağırlığında, yine 
kendinden geldiğisin bilincinde olacaktır.

Bugün, Türkiye’de Anavatan partisi olmasına kar
şın, bu partinin sosyal yanının ulusallık kazanmaması 
bir eksikl ktir. Başbakan, toplumu uysal sayarak, genel 
de bir tavır da aldığı yok. Böylesi bir yönetimin Tür. 
kiye'yi nerelere götüreceği kuşkusu çöker seçmenin yü 
reğiıe. Sayın Başbakan, partileri safdışı bırakacağını 
söylemese de gidiş oraya doğrudur. Türkiye genelinde 
en güçlü siyasal kuruluş Sosyal Halkçı Parti’dir. Bu 
partinin gücü Başbaka'nın koltuğundan olmasına da 
neden olabilir. Sayın başbakan kuşkusuz tehlikeyi gö
rüyor, bu tehlikeye karşı da önlem almasını bilecektir. 
Çünkü dört parti bunlar; Sosyal Demokrat Halkçı Par 
ti, Demokratik Sol Parti, Doğru Yol Partileridir. Ye 
ni kurulan Hürriyetçi Partiyi de unutmayalım.

Yurdumuzdaki partileşme sürecinde katılımların ço
ğunluk kazanması demokrasimiz açısından güvenilir 
bir aşamartır ikide bir çekişme kapılan açılsa da, bu 
demokrasimize yararlan olacaktır. Tartışmasız bir or_ 
tamda demokrasinin tohumlan atdamaz, atılsa da cılız 
kalır büyük topluluklara seslenecek gücü olamaz. De
mokrasi tarihinde yer etmiş büyük kuruluşlar, insanı
mıza ulaşacak denli güçlüdürler. Halk, demokrasiyi 
tüm boyutlarıyla tanımak isterken kuşkusuz çatlak ses 
ler de çıkacaktır. Bu da genç demokrasimiz açısından, 
yerinilecek safdışı bırakılacak bir olay olamaz.

Türkiye’de, demokrasinin kurallarını tam işletebil
mek için en kolay yol demokrasinin gerçek bekçisi 
olan, halka gitmektir. Halkımızın yanılmaz sağduyusu 
demokratik ortamda gücünü gösterecektir. Halkımız, 
öyle bir yönetim istiyor ki, siyaset cambazları, madra 
bazlar bu ortamdan yararlanarak, ortamı çamura bu
lamasınlar. Biz iyinin güzelin yanındayız. Çarpıtılmış, 
eli ayağı tutmayan bir demokrasiden yana olmak, bi
zim ve de toplumun harcı değildir. Sayın başbakan de 
mokrasi adına demokratik bir ortamın da yaratıcısı 
ntmahdır Çünkü bu ortama ulusça gereksinmemiz 
var. Bu gözardı edilemez, insanımız, yıllar varki de
mokrasi özlemi içindedir. Türkiye’de insan onuru de
mokrasiyle birlikte boyatar. Demokrasi olusuna ba 
karken, demokrasinin tüm kuramlarıyla işleyebilmesi
ni de sağlamak, önde gelen koşullardan biridir. Türk 
Ulusu olarak, bizlıeri yönetenlerin iki dudağı arasından 
Çıkacak sözleri iyi değerlendirmeliyiz. Böyle olmazsa, 
demokrasi elden ele geçerek, işlevini yitirir. Buna da 
demokrasi denemez. Partiler, genç demokrasimizin 
ayakta kalmasında birlik içinde bütünleşirlerse, genç 
demokrasim e, bu bütünlükten güç kazanarak çıkacak, 
tır. Bunda da bağan halkımız adına yazılacaktır.

AKDOĞANLAR TİCARET
MOTİF 

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ 
HÜSEYİN AKDOĞANLAR

Duvar Kağıdı 
Form pl ast 

Poster 
Parke

Cam Cila
Halıfleks

Marley
Yağlı Boya 

Plastik
Badana

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

Şube : Pazar Cad. No. 8 Gemlik
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RESTAURAHT

Sünnet — Nişan —

MİLTON RESTAURANT 

AİLE ÇAY BAHÇESİ 

VE 
DÜĞÜN SALONU

Evlenme — Özel Gün ve
Eğlencelerinizde Emrinizdedir.

REZERVASYON : TLF :1071 GEMLİK

■

NÖBETÇİ ECZANELER
24 HAZİRAN 1986 AKDENİZ ECZANESİ
25 HAZİRAN 1986 ENGİN ECZANESİ
26 HAZİRAN 1986 VEZİROĞLU ECZANESİ
27 HAZİRAN 1986 CEYHAN ECZANESİ
28 HAZİRAN 1986 DEMİRİZ ECZANESİ
29 HAZİRAN 1986 VEZİROĞLU ECZANESİ
80 HAZİRAN 1986 SERÎN ECZANESİ

nsannsisamoaMBsı 
g a

Gazeteniz Gemlik Körfez’i

Okuyunuz, Okutunuz, 
mı S!
i Abone Olunuz
1 I

Düğün - Nişan - Nikâh 
Sünnet Yapacaklar!
Zengin Davetiye 

Çeşitlerimizi Görünüz.
Bir Saatte Teslim

S Temiz Baskı
| Kesenize Uygun Fiat

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

Her Çeşit Baskı İşleriniz İçin Emrinizdeyiz.

Tlf : 1797
KÖRFEZ Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Gemlik



SORUMDU MÜDÜR VB SAHİBİ

KADRİ GÜLER

M HAZİRAN 1986

KÖRFEZ I
TCnetlm Yeri : ÎJtlkllı Cad. Gürçay Puuj;

No. 5 Ttf : 4228 — GEMLİK 
Dizgi ve Baskı : 

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii

Sayfa 4

TEŞEKKÜR
Oğlumuz Uğurcan Oflunun Geçirdiği Kaza Nedeniyle Acımızı 

Bizlerlı Paylaşan, Geçmiş Olsun Dilekleri İle Gizleri Yalnız Bırakmayan
GEMLİK KAYMAKAMI SAYIN

Mehmet Güler'e
BELEDİYE BAŞKANI SAYIN

I. Hakkı Çakır'a
CUMHURİYET SAVCISI SAYIN

H. Ruhi Us a
YARGIÇLAR SAYIN

NECATI KOCA-ALÎ FIRAT -YÜKSEL ÖZBEK

ANAP İLÇE BAŞKANI SAYIN

Haşan Başaran ve Arkadaşlarına
SHP İLÇE BAŞKANI SAYIN

Erkan Mutman ve Arkadaşlarına
EMNİYET AMİRİ VEKİLİ SAYIN

STOT.ATTATTtN TOPCAN

DEĞERLİ BÜYÜĞÜMÜZ AĞABEYİM MÜTEAHHİT

Alaattin Uzunkaya ve Kardeşlerine
EMEKLİ KAYMAKAM SAYIN

E. Hüseyin Köseoğlu'na
I.C. Ziraat Bankan - flkbank - Yapı ve Kredi Bankası

T. Halk Bankası - Vakıflar Bankası - T. Ticaret Bankası
T. İş Bankası - T. Emlak Kredi Bankası Gemlik Şubesi 

Müdür ve Personeline
Resmi Dairelerin Amir ve Personeline

ESNAF KEFALET KOOPERATİFİ - ŞOFÖR VE 
OTOMOBİLCİLER DERNEĞİ BAŞKANI SAYIN

Emir Doğru ile Esnaf Arkadaşlarımıza
GEMLİK KÜÇÜK ESNAF VE SANATKARLAR 

DERNEĞİ BAŞKANI SAYIN 

Şükret Solmaz'a
TÜGSAŞ FABRİKA MÜDÜR YARDIMCISI SAYIN

ÖMER ŞENIŞIK’A
TÜGSAŞ PERSONELİNDEN SAYIN

COŞKUN SAĞLAM * GÜRAY ADALI - ADNAN TAYMAZ 
ve AİLELERİNE

BORUSAN A.Ş. GENEL MÜDÜR YRD. SAYIN
BÜLENT KURT VE EŞİNE

HAŞAN PIR - SABtH COŞKUN - ENGİN ORUNLU . EROL EKEN VE 
EŞLERİNE

MAHALLE SAKİNLERİNE - KOMŞULARIMIZA SAYIN YUSUF
ve SÜLEYMAN GÜRHAN-ŞÜKRÜ MERAL Ağabeyimize

İLK TEDAVİYİ YAPAN SAYIN 
DR NİMET VE AZİZ ATAOĞUZ’A

SAĞLIK MEMURU ATILLA METE'YE

YILDIRIM AKINCI - ÎDRIS ALHANLIOĞLU VE EŞLERİNE

b ASİL ÇET-tK MENSUPLARINA

MESLEKTAŞIM NECATI AŞKIN (BOKSÖR) RIZA TURAN VE 
OĞULLARINA - REST A UR ANT VE LOKANTA PERSONELİNE

MUSTAFA TOSUN - HÜSEYİN ÇELİK VE AİLELERİNE

BİZZAT ÎŞYERİME VE EVİME GELEREK GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLE
RİNİ SUNAN ADINI SAYAMADIĞIMIZ EŞ - DOST - AKRABA - TANI
DIKLARA AYRICA YURT DIŞI VE İÇİNDEN TELEFON - TELGRAF 
ÎLE BÎZLERÎ ARAYAN TÜM ARKADAŞLARIMIZA TEŞEKKÜRÜ BİR 
BORÇ BİLİRİZ.

OFLUOĞLU AİLESİ 
NURİ OFLUOĞLU

DSP 
örgütlenmede 
Güçlük 
Çekiyor

1. Sayfadan. Devam.
Başkanlığına Müteahhit Sa
bahattin Uzunkaya getirilmiş 
Ve bir süre sonra da yönetim 
kurulu üyeliklerine Talat Şim 
şek, Ali Selman , Ali
Keskin, Ali Işık, İbrahim Ke
sen atanmıştı. İlçe örgütünün 
Kurucular Kurultayında o- 
naylanmasından sonra parti 
içinde başlayan ikilik nede
niyle dışa açılma gerçekleşe
memiş, üye yazımlarında bek
lenen başarı sağlanamamıştı. 
Yönetim Kurulu içindeki an
laşmazlıklar üzerine önce İb
rahim Kesen görevinden isti
fa etmiş daha sonra Üçe Baş
kanı Sabahattin Uzunkaya’nın

Satılık
EV

OSMANİYE MAH. ÇELtK 
SOKAKTA 2 KATLI HER 
KAT 3 ODALI MÜSTAKİL 
EV SATILIKTIR

Müracaat : Tel. 44060 Bursa

istifa ettiği duyulmuştu. An 
cak Uzunkaya’nın istifası Ge
nel Başkanca kabul edilme
mişti.

DSP’nin Bursa Ü Örgütün
de -de ' beklenen gelişmeler 
sağlanamayınca 11 Başkanı 
Adnan Gürler ve Yönetim 
Kurulu görevlerinden İstifa 
etmişlerdi.

Küçük
Melike 
Kazada Can 
Verdi

1. Sayfadan Devam 
de de duyularak üzüntü yara
tırken, Üçe Cumhuriyet Sav
cısı Hüseyin Ruhi Us, kaza 
yerine gelerek olayla ilgili so
ruşturmayı başlattı. Tanıkla
rın da ifadelerinin dinlenme
sinden sonra olaya karışan 
araç sahipleri İbrahim Kes
kin ve Nurettin Kılıç Pazar 
günü göz altına alındılar.

Küçük Melike Pazar günü 
düzenlenen hazin bir törenle 
sevenlerinin gözyaşları ara
sında toprağa verildi

Armutlu ve
Kumla
Belediyeleri 
Çalışmalarını 
Tamamladı

KÜÇÜK KUMLADA

Öte yandan Küçük Kumla 
Belediye Meclisi’de Haziran 
ayı çalışmalarım tamamladı 
Küçük Kumla Belediye Başka 
m Abdullah. Aslan’dan aldığı
mız bilgilere göre Haziran ap 
toplantdannda Belediye Mec. 
lisı Başkan Vekilliğine İsmail 
Akceylan, Meclis yazmanlıkla 
rina Nurettin Kılıç Başkan 
Vekilliğine İsmail Yaşa, En
cümen üyeliklerine ismet Dur 
ve Ahmet Malatya «eçüdıipr

Gençlik 
Kampları 
Denetlendi
n, Bilecik ve Bursa’lı 180 kü. 
çük izci ve yavrukurtta Kara 
caali’de kamp yaptı.

Ügililer üçüncü devre izcilik 
kampının 25 Haziran 4 Tem. 
muz tarihleri arasında, Orta 
dereceli okullar öğreticilerini 
18-27 Temmuz tarihlerinde, 
Lise öğrenenlerinin 6.15 Tem
muz tarihlerinde, daha somaki 
devrelerde de Üniversite gens 
lerin katılacağı açıklandı.

Kenan Kalav ve
Necla Nazır Gemlik’te S
Film Çevirdi

Beyaz perdenin üulü oyun
cuları Kenarı Kalav Necla 
Nazır ve Fikret Hakan “Gün- 
doğmadan” adlı filmin bazı 
sahnelerinin çekimi için Gem
lik e geldi.

Yönetmenliğini ve senaryo
sunu genç rejisör İsmail Gü
neş’in yaptığ ‘Gündoğmadan* 
adlı filmin lokanta sahneleri 
“Yıkıntı Mustafa” nın yerinde 
çekildi. Yıkıntı Mustafa film 
de küçük bir rol aldı.

Genç bir ekip taraflıdan ya
pını gerçekleştirilen “Gündoğ.

madan” filmi, uzayıp giden bir 
gün içinde ‘Sibel* ve ‘Kıza’ nın 
başından geçenlerini anlatımı. 
Filmde Kenan Kalav "Rıza” 
Necla Nazır “Sibel”, Fikret

Hakan "Muhasebeci” roıl®* , 
oynuyorlar.

“Gündoğmadan” filmin t* । 
mamı Bursa re ilçelerinde î*. | 
Siliyor.

ELEMAN ARANIYOR

Seri Daktilo Bilen 
Eleman Aranıyor 

Müracaat : Döküm Makfaıa 
Ltd. Şti, istiklal Cad. 104

Gemlik

Not : Almanca bilenler 
tercih edilir.

Manastır Taverna 
Restaurant

Piyanist Şantör ORHAN
Zengin Deniz Ürünleri 

Manastır Spesiyal

SERİN, SAKİN BİR GÜN 
MÜZİK EĞLENCE DOLU GECELER

Kumla Yolu - Gemlik Tlf J
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