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DûjOn — Nişan — Sünnet 
Davetiyelerinde 

Teiniz işçilik 
Uygun Fiat 

Zamanında Teslim
T-f t 1797 
Körfez Matbaacılık Gemlik

Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantıları Başladı

Gemlik Butsa otobüs
ücreti 200 lira oldu

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
iskele Konusunda Uyardı : 

“Devir Kararı
Aceleye 
Getirilmemeli’ ’

• KALABALIK BİR İZLEYİCİ TOPLULUĞUNUN 
DA KATILDIĞI TOPLANTIDA İSKELE KONUSUNA 
SIRA GELMEDİ. TOPLANTI PERŞEMBE GÜNÜNE 
KALDI.
• ŞEHİR İÇİ OTOBÜS 70 LİRA, GEMLİK BURSA

• MESKENLERDE 15 TONA KADAR SUYUN 
TONU 60 LİRADAN 100 LİRAYA ÇIKARILDI. SU 
TİCARETHANELERDE 203 LİRA, RESMİ DAİRELER 
DE 130 OKULLARDA 100 LİRAYA YÜKSELTİLDİ.

öğrenci ve asker 100 lira oldu.

Belediye Meclisinin Ekim 
ayı toplantılarından ilki geç 
üğimiz hafta Çarşamba gü 
nû Belediye Başkanlığı oda 
smda yapıldı. Meclise "is 
İtele" konusu nedeniyle ka 
labaiık bir izleyici toplulu 
ğu katıldı. Belediye ve Oto 
büs 'Sû İşletmeleri tarif ele 
rinin görüşülmesi uzayınca 
"İskele" konusu görüşül
medi. Meclis, Ocak 1987’den 
geçerli olmak üzere bol bol 
ram yaptı.

Belediye Başkam Hakkı 
Çakır'm Başkanlığında top 
lanan Belediye Meclisine 
bayan üye Zeynep Dinçer 
katılma dr. 15i üyeli meclis
lin 14 üyesiyle açılan top 
lantıda, önce eski meclis 
tutanağı okunarak kabul. e 
dildi. Bütçe fasılları arasın 
da yapılacak bazı aktarma 
lam görüşülerek kabulün
den sonra, Memur Giyim 
Yönetmenliğinde yapılan 
ban değişiklikler de okuna 
rak kabul edildi. Belediye 
Temizlik işlerinde çalışan 
geçici işçilerin ücretleri 
meclis kararıyla günlük 
EDO liraya çıkarıldı. Daha 
sonra Belediye tarifelerinin 
görüşülmesine geçildi. Ta
rife Komisyonundan gelen 
rapor, Muhasebe Müdürü 
Erdoğan Şanlı tarafından 
madde madde okundu.

Mezbahada yapılan hay
van kesimlerinde kan para 
sı olarak küçük başlardan 
hayvan başına 45 lira, ku
zulardan 50 lira, oğlaklar
dan 40 lira alınması kabul 
edildi. Kordonda bulunan 
demirler üzerine ilan alın
ması da meclisçe kabul edi 
İdken, buraya asılacak ilan 

TAŞI GEDİĞİME . |

Kuvvetli...
Kuvvet sokak dara h yormuş..
Neden mi ? | '
Kuvvetlinin, kuvvet kullanmasından..
Tanrı, diğer sokaklarımızı kuvvetlinin kuvvetinden ■ । 
koruoun... , [

İnan TAMER
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lardan yıllık 10 bin lira a- 
lınması benimsendi. Mezar 
tıklarda kabir yapmak iste 
yenler 1.5X2.5 m.Iik alan 
için geçen yıl ödedikleri 30 
bin .lira yerine bu yıl 40 bin 
lira ödeyecekler. Belediye 
Eder’inin saat ücreti 15 bin 
liradan KDV dahil 16.500 li
raya, traktörünki ise 10 bin 
liradan 11.500 liraya çıka
rıldı.

SHP’li meclis üyeleri me

Yeni Bir Girişim

Terme Otel ve Kaplıcası 
25 Yataklı Hastane 
Oluyor

Sağlık Sosyal Yardım 
Bakanlığı Gemlik’e hasta
ne yapılması için giri
şimlerde bulundu. Bakan
lıkça Valiliğe gönderdiği 
yazıda, hastane yapımı 
için kamuya ait yer istedi.

Öğrenildiğine göre; Sağ 
lık Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca Bursa’nm hastane 
si olmayan Gemlik, Orhan 
gazi, İznik ve Keleş ilçele
rine; hastane yapılması 
için girişimler başlatıldı. 
Bakanlıktan Bursa Valiliği 
ne gönderilen bir yazı Gem 
lik Sağlık Merkezi Araştır
ma Başkanlığına iletildi. 
Başkanlık, yazı üzerine Bele 
diye Başkanlığı ile temasa 
geçerek Belediyenin hasta 
ne yapmaya elverişli yer
lerini sordu..

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, konu ile ilgili olarak 
şunları söyledi :

"-Sağlık Merkezi Araş 

zar Hatlarının artırılmasına 
karşı çıktılar. Belediye Baş 
kam Çakır, mezar ücretle
rinden para almadıklarım, 
ancak yer darlığı nedeniyle 
kabir yapacaklara' bu fiat 
tarifesini uygulayacakları
nı söyledi. Belediye Başka
nı konuyla ilgili şöyle ko
nuştu :

"-Mezarlığımız dar gel 
mektedir. Önümüzdeki yıl 
alt yapı gi. İşlerini parke 

tırma Bakanlığının yazısı 
na verdiğimiz cevapta Bele 
dfyemizde hastane olma 
ya; uygum arazi bulunma 
maktadır. Ancak Gayriman 
küllerimiz vardır dîye bil
dirdik. Bunlardan Terme, 
Tibel ve Bal.kpazannc’lıkl 
Kız İmam Hatip Okulu için 
den en uygun olanı Term? 
seçilmiş. Öğrendiğimize gö 
re Sağlık Bakanlığı uygun 
görürse Terme, 25 yataklı 
bir devlet hastanesi haline 
getirilecektir. "

Onenmı 
Tamamlanan’

Ziraatı Bankası
Törenle Açıldı

Ziraat Bankası yapılan 
büyük onarımdan sonra dü 
zenlenen törenle hizmete 
girdi.

Geçtiğimiz hafta çarşam 
ba günü saat 10.00 da Ban 
ka önünde yapılan törene 
Bursa Valisi Zekai Gümüş 
diş, Kaymakam Mehmet 
Güler, Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır, Garnizon Ko
mutanı Namık Yurtışık, Zi 
raat Bankası Marmara Böl 
ge Müdürü, resmi daire a- 
mirleri, kurum ve kuruluş 
temsilcileri ve iş adamları

Devamı Sayfa 2 do 

yaptıracağız. Bunun yanın
da alt ve doğu tarafından 
kamulaştırma yapacağız ve 
mevcut mezarlığımızı büu 
yüteceğiz, Ayrıca ikinci bîr 
mezarlık için revizyon plan 
da çalışmalar yapılmakta» 
dır"

SU ve OTOBÜSE ZAM

Belediye tarifelerinin gö 
rüşülerek komisyondan gel

Devamı Sayfa 2 de

Ticaret Ve Sanayi Odasının Önerisi

“ZEYTİN TAVAN 1200
TABAN 600
OLSUN”

Gemlik Tcaret ve Sanayi 
Odası yönetim kurulu zey
tin taban ve tavan Katları
nı görüşerek kararlaştırdı. 
Taban 600, tavan 1200 . lira 
kabul edildi.

Geçtiğimiz hafta topla-, 
nan Ticaret ve‘Sanayi Oda 
sı Yönetim Kurullu Zeytin 
Kooperatifine- bildirmek ü- 
zeye zeytin taban; ve tavan 
Kâtlarını görüşerek barem
lere göre saptadı.

Oda Başkanı Tevfik Sö- 
laksubaşı, yaptğı açıklama 
da zeytinin tüm maliyetleri 
göz/önüne alınarak Katla
rın' saptandığını belirterek 
şunları söyledi :

"—Marmara Birlik Zey-

Kanarya Sevenler 

Derneği Kuruldu
Gemlik’te ilk kez kanar

ya yetiştiricileri ve bakıcı 
ları tarafından. Kanarya Se 
venler Demeği kuruldu.

istiklal Caddesi Ziraat 
Bankası aralığındaki der
nek lokalinin açılışı için dü 
zenlenen törene Kaymakam 
Mehmet Güler, Belediye 
Başkanı Hakkı Çakır, der 
nek kurucuları, Adapazarı,

Devamı Sayfa 2 de

Gemlik Belediyesince 
Kocaçukur mevkiinde yapı 
lacak " İskele Rıhtım ve 
Antrepo " tesisleri işinin- 
den vaz geçilerek arazinin 
eski sahibi BtSAŞ tarafın
dan kurulacak bir şirkete 
verilmesi üzerine çeşitli ku 
ruluşlardan gelen tepkiler 
devam ediyor.

Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Tevfik Solaksuba- 
şı, Belediye Meclis Başkan 
lığına gönderdiği yazıda 
konunun aceleye getirilme 
meşini istiyerek ilçedeki 
mevcut kuruluşlarm da gö
rüşlerinin alınmasını istek 
di. Solaksubaşı yazısının so 
nunda "Geniş ve kapsam-.

LİRA

fin Kooperatifi her yıl oldu 
ğu gibi bu yıl da bizden 
zeytin Katlan konusunda 
görüş sordu. Yönetim Kuru 
lumuz ve bilhassa zeytinci

İskele İçin Ne Dediler?
ERKAN MUTMAN : 

(SHP İlçe Başkanı)
Belediye Meclisinin. Ko- 

caçukur’da iskele yapması 
konusu 16-Ocak günü kabul 
edilmişti. Şimdi ANAP 
’lı meclis üyeleri ve beledi

SHP İlçe Başkanı 
Erkan M utman

Sadettin KOÇ":
(Islahatçı Demokrasi Partisi ilçe Başkanı)

Belediye meclisinin 16 Ocak 1985 günlü kararım 
partimiz takdirle karşılamıştı. Sen günlerde alman ha 
herlere göre ANAP belediye meclis grubunun bir ta

Devamı Sayfa 2 de

lı bir çatışma yapılmasını 
talep cdyoruz. Aksi haldi 
hiçbir sorumluluğa girmi- 
yeceğîmizi bildiririz." dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanımn Belediye Mec
lis Başkanlığına gönderilen 
60212/159 sayı çıkışlı yazı
ları aynen şöyle :

Belediye Meclis Başkan 
lığına GEMLİK

2.10.1985 tarihînde beledî 
ye meclisinde bundan önre 
Kocaçukur mevkiindeki rıh 
tim ve iskele ile ilgili ve
rilen karar hilafına istim
lak kararından vaz geçe 
rek iskelenin yaptırma ve 
kuCIanma hakkının devrem 
dileceği hususunda karar 
verileceği öğrenmiş bulunu 
yoruz.

Bölgemizi çok yakından 
ilgilendiren bu mevzuu ace

Devamı Sayfa 2 de

Ticaret ve Sanayi Odası Bşk. 
Tattık Sol*ksuba$ı

ye Başkanımn BÎSAŞ lehi 
ne dönmeleri ve bunu med- 
lis gündemine almaları ta 
lihsizliktir.

Devamı Sayfa 2 de

MAHMUT SOLAKSUBAŞI

(DYP Basın Sözdüsü)

Sayın Belediye Başkanı 
ve Medlis üyelerinin daha 
evvel Kocaçukur mevkiinin 
Gemlik'imize mal etmeleri 
için almış oldukları biz Doğ 
ru Yol Partisi olarak da, 
halk olarak da yürekten 
alkışladık. Ve kendilerini 
her vesile ile de böyle bir 
karar aldıkları için kutla 
dik.

Devamı Sayfa 2 de



1 EKİM 1986

.. gemlik
KÖRFEZ SAYFA,

Gemlik — Bursa Otobüs ücreti 200 Lira Oldu İLÂN
diği gibi kabul edilmesin
den sonra Otobüs ve Su iş
letmesi tarifelerinin görü
şülmesine geçildi. Tarife 
komisyonunun raporu okun 
du. Madde madde ele alı
nan raporda ilk zam suya 
geldi. Meskenlerde ayda 15 
m3’e kadar kullanılan suyun 
tonu 60 liradan 100 liraya çı 
karıldı. 15-25 m3 arasında 
su kullananlar m3 başına 
130, 25 m3 ten fazla su kul
lananlar ise 450 lira ödeye
cekler. Su tarifeleri öbür 
kurum ve kuruluşlarda şöy 
le kabul edildi :

Ticarethanelerde m3 u 
200 lira
Resmi Dairelerde m3 ü 
130 lira
Okullarda m3 ü 
100 lira

İskeleden su alacak Türk 
bandıralı gemilere ton ba- 
şna 3 bin lira, Yabancı ban 
dıralı gemiler ise 6 bin li
ra ödeyecekler.
Sanayi kuruluşlarında m3 ü 
400 lira
inşaatlarda S/ m3 ü 
200 lira
Belediye Personeli m3 ü 
060 lira
Artezyenlerde m3 ü 
070 lira

Belediye otobüslerinin şe 
hir içi taşıma ücretleri de 
zamdan gerekli payı aldı.

Sivil biletler 70 liraya yük
seltildi. Gemlik Bursa ara 
sında çalışan otobüslerde 
sivil bilet 150 liradan 200 li
raya, öğrenci ve askerler 
100 liraya çıkarıldı. Şehir 
içi öğrenci 30 lira oldu. Oto

büslerden düğün ve diğer 
hizmetler için 50 km. kadar 
30 bin TL. 10-30 km. uzaklı 
ğa kadar 15 bin lira ücret 
alınacak.

öte yandan otobüsllerin 
dışına reklam alınması ve

reklamlarının 1 m2’sinin 50 
Un lira olması meclisçe ka 
bul edildi.

Belediye meclisinin za
manın ilerlemesi üzerine 
toplantı perşembe gününe 
ertelendi.

Gemlik Belediye Başkanlığından I

llç'.miz Hs midiye ve Hisar mahalleleri rauafeî? 
sokaklarına ait yel ve tretuvar düzenleme yadını iş 
2885 sayılı Devlet ihale Kar.ur.unun 35. maddesrin 'j 
fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye kcoriM 
tur.

Zeytin Taban 600 
Tavan 1200 Lira
üyelerimiz konuyu en ince 
noktalarına kadar görüşe
rek 220 taneli zeytinin 1200 
liradan, 500 taneli zeytini 
de 600 liradan kooperatifçe 
alınmasını kararlaştırdı. 
Görüşümüz Kooperatife ile
tildi."

Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından saptanan zeytin 
fiatları tanelerine göre şöy
le :
Tane TL. Tane TL.
220 1200 370 825
230 1175 380 .800
240 1150 390 780
250 1125 400 770
260 1100 410 760
270 1075 420 750
2’0 1050 430 740
290 1025 440 730
300 1009 450 720
310 975 460 700
320 950 470 675
330 925 480 650.
340 900 490 625
350 875 500 600
360 850

İskele İçin Ne Dediler?
Erkan Mutman : (SHP illçe Başkanı)
iskele konusunda BİSAŞ lehine karar alınması Gem- 

lik’i milyarlarca lira zarara uğratacaktır. Gemlik’liler 
iskele konusuna sahip çıkmalıdırlar. Belediye Başkanı 
iskeleyi sizden alıp Holdinglere veriyor. Bunun için 
belediye meclis toplantısına tüm Gemlik’liler gelmeli 
ve tarihi karar gününde kimin kimin yanında olduğu 
nu görmelidirler.

Mahmut Solaksubaşı : (DYP Basın Sözcüsü)
Sayın başkan Hakkı ÇAKIR- halkın ilgisi ve alkışla

rı karşısında heyecan ile daha da ileri giderek "Bu 
parayı hiç bir yerden bulamasakta gereğinde Terme'yi 
Tibel'i" satarak bu değerli mülkü Gemlik halkına mal 
edeceğim gibi güzel sözler ve vaatler vermiş. Halkı 
heyacanlandırmış ve fikrini benimsetmiştir.

Şimdi ise halk kendilerinden büyük hizmet ve yatı 
nm beklerken sebebi belli olmayan bir nedenle bu bü 
yük sözlerin sahibi Sayın başkan Hakkı ÇAKIR ve 
ANAP meclis üyeleri kamulaştırdıkları ve Gemlik hal 
kı için çok değerli bu mülkü bu sefer 9.10.1986 Per 
şembe günü belkide eski sahiplerine tekrar geri verme 
ye karar alacaklar.

Bazı Anavatan parti yöneticileri ve meclis üyeleri 
hakkında halk arasında belediyenin kararından bu ani 
dönüş nedeniyle bu işten menfaat sağladıkları şeklinde 
dedikodular dolaşıyor. Biz DYP olarak bu çirkin sözle 
ri Gemlik’li olarak ^duymak dahi istemiyoruz.

Biz DYP olarak alacakları bu karara karşıyız. Bunu 
yapmayın yani hazır istimlak etmiş, parasını da ban 
kaya yatırmış olduğunuz buyeri sîzleri bu mevkiye ge 
tren Gemlik halkına hizmet için mal edin diyorz.

Sayın Gemlik Belediye meclisinden bu büyük kara 
n alırken yüreklerinin Gemlik için çarpması ve oyları 
m Gemlik menfaatleri doğrultusunda kullanmalarını 
temenni ederiz.”

Sadettin KOÇ : (IDP İlçe Başkanı)
kim İnce hesaplarla kamu vicdanını yaralıyacak nite 
İlkte iskele yapımını yer sahiplerine terketme çalışma 
larını öğrenmiş bulunuyoruz.

ANAP’lı meclis üyelerinin bu tarihi karan verme 
den önce vicdanlarına danışarak, kendilerine verilen 
görevi en iyi şekilde yürütmek ve kollamak hemde 
kamu oyunda şekillenen "No do olsa bunlar Holdlnkçl 
Itrin dostoğlnl alan bir partinin Bolcdlyo Meclislideki 
üyeleridir" düşüncesini silmek açısından sorumlulukla 
nnı hatırlamayı insani görev ardedlyor, Gemlik'lileri 
meselelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz dedi.

Devir Kararı Aceleye Getirilmesin
leye gelirilmlyerek kaza 
mız menfaaflarına en uy
gun bir şekilde halledilme 
si için İlçemizdeki mevt 
cut ilgili kuruluşlarla birlik 
te bir toplantı yapılmasını 
teklif ediyoruz. Bu konu çok 
büyük boyutlarda olan bir 
olay olup aceleye getirilme 
mesi icap etmektedir. Veri 
len kararlardan dönüşler 
yalnız bizim kuşağımızı et 
kilemez. Bu bakımdan ola
yın teknik, finansman, eko 
nomlk, hukiki ve sosyal 
yönden uzmanlarca görüşü 
lüp bir sonuca varmak en 
doğruyolu bulmamız icap 
etmektedir.

Bundan önceki kararları 
nızdla slizi desteklemiştik. 
İskele konusunda esaslı bir 
sonuca varılmadan geniş

Kanarya Sevenler 
Derneği
Bursa, Orhangazi, .Kanar 
yaseverler Demek üyeleri 
ile meraklılar katıldılar.

Açılış konuşmasını Dert 
nek Kurucu Başkam Arif 
Çakmak, yaptı. Çakmak, 
konuşmasında şunları söy;-

’ ledi :
"-İlçemizde Kanarya ye 

tîştirmek, bakmak ve üret 
mek uzun yıllara dayanmak 
tadır. Dağınık kanaryase» 
venleri bir çatı altında top
lamak, kanarya yetiştirlci- 
ğini yaymak, Gemlik'li ka 
naryacıları ülke çapında 
tanıtmak ve sesimizi du 
yurmak için, bizden sonra
ki nesil ere kanarya sevgi
sini aşılamak ve gençleri 
kahvehane köşelerinden 
kurtarmak irin bu derneği 
kurduk."

Daha sonra konuşan İlçe 
Kaymakamı Mehmet Gü
ler, hayvan sevgisine daya 
nan bir derneğin ilçede 
açılmasından büyük mutlu 
luk duyduğunu söyledi. Der 
nek Başkam Arif Çakmak, 
ilçe Kaymakamına bu sev 
giyi paylaşması için bir 
kanarya armağan etti. Da 
ha sonra Dernek yararına 
arttırma yapıldı. Ardından 
Kanarya kuşların açık art 
Ğrma ile satıldı.

ve kapsamlı bir çalışmanın 
yapılmasını talep eder, 
aksi halde hr bir suretle so 
rumluluıa girmeyeceği
mizi bildiririm."

Bu ihalede 29 Ocak 1986 tarih 19053 sayılı BesnjÛ 
zete’de yayınlanan Bayındırlık ve İskan Bakanhğ M 
liginin hükümleri uygulanacaktır.

1— işin keşif bedeli 19.950.993.- TL. dir.

2— İşin geçici terrâratı COOOOO.- TL. dir.

3 İhale 17.10.1986 günü saat 14.00’de Belediye m 
kanlığı odasında yapılacaktır.

4— İhaleye girebilme şartlan :

Onarımı Tamamlanan

Ziraat Bankası
Törenle Açıldı

ve köylüler katıldılar.
Açıhş konuşmasını yal

pan Gemlik Şube Müdürü 
Selmen Özalemdar, Ziraat 
Bankasının tarihçesini ve 
hizmetlerini anlattı. Müdür 
Özalemdar, "Ziraat Banka 
yücünü Türk halkından ala 
rak bugün Ortadoğunun en 
büyük ve en güçlü banka 

sı olmuştur" dedi.
Törende Ziraat Bankası 

Marmara Bölge Müdürü ve 
Bursa Valisi de birer konuş 
ma yaptılar. Bankanın açı 
hşı Bursa Valisi Zekai Gü 
müşdiş "Hayırlı olsun" di
lekleriyle yaptı. Daha sen- 
ra banka gezildi ve konuk 
lara ikramda bulunuldu.

a) Kanuni ikametgah b) Ticaret ve veya Sasgj 
Odası belgesi c) İmza sirküleri d) istekliler adsa « 
kaleten iştirak ediliyer ise istekli adına teklifte bdm 
cak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten işn 
edenin noter tasdikli imza sirküleri e) Yeteflk ■ 
gesi alabilmek için (yapı anaçlan bildirisi, tebrik pe 
sonel bildirisi, mali durum bildirisi, daha önce FM 
veya yapmakta olduğu işlere ait taahhüt durum HM 
si, geçici teminat belgesi, en az (B) grubu mjtead 
lik karnesi.

5— İhaleye katılabilmek için son müracaat tefi 
15.10.1985 günü mesai saati bitimine kadardır.

6— Yeterlilik belgesi alabilmek için sen müraot 
tarihi 16.10.1986 günü mesai saati bitimine kadarda j

7— Bu işe ait şartnameler Belediye Fen İşleri ■ 
dürlüğünde görülebilir.

8— Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecflnnâl 
kabul edilmez. Keyfiyet ilan olunur. 6.10.1986

I. Hakkı ÇAKIR 
Belediye Başkanı I

Rahmi Şengül

“Kuvvet Sokak
İnşaatı Yasaldır”

İki hafta evvel gazete 
mizda çıkan haber üzerine 
bir açıklama yapan Be’edi 
ye imar komisyonu üyesi 
İnşaat Mühendis Rahmi 
Şengül, “kuvvet sokakta 
yapılan inşaat yasaldır” 
dedi.

Rahmi Şengül açıklama 
sında yapılan inşaatın mev 
cut imar planına göre alı
nan, ruhsatla yapıldığını 
mevcut yolun imar planın
da 3 metre olmasına kar 
şın inşaatı 1 metre içeri 
çektiklerini söyledi. Şengül, 
kendisinin yapılan inşaatın 
Fenni Sorumlusu olmadığı 
nı da belirtti.

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞRAMALIN KERESTE ve 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

Uygun Fiat — Gününde Teslim 
Uğramanız Menfaatinizedir

İSMET DAĞ ve OĞULLARI
Tel : Iş. 1205-Ev. 1254-2835
ORHANGAZİ CADDESİ NO. 30 GEMLİK

Kongre İlânı

Derneğimizin 1936 yılı o’ağan gensl kurul lopları!* I 
aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 27 Ekim İM W I 
zarlesi günü saat 19.00’da Gemlik Tibel Otelinde m I 
lacakhr. Tüm üyelere duyurulur.

Gemlik Lions Kulübü Demeği 
Kurucu Üyeleri Adını

Başkan Fikret BAĞCAĞIZ
GÜNDEM:

1— Açılış
2— Saygı ddmşı
3— Kongre divanı seçimi
4— Faaliyet raporunun okunması
5— Geçici yönetim kurulunun ibrası
6— Yeni yönetim kurulu ve yedeklerinin seçini I
7— Denetleme kurulu ve yedeklerinin seçim
8— Anadolu yönetim çevresi delegelerinin seçeâ I
9— Dilek ve temenniler I

10— Kapanış.

i K>l I
I YAKLAŞIYOR!İ
! Soğuklar Kapınıza Dayanmak!

, Evinizin Büronuzun İşyerinizin GAZİ 
' ve MOTORİN İhtiyacını Avacmu* I

’ Servisimiz ile Getiriyoruz.

1 Sipariş Kayıtlarımız Başlamıştır.
। İhtiyaç Sahiplerine Duyurulur.

' AYKUT TİCARET ■
TtMVR ve OSMAN KOKVN M \
Minibüs Garajı İçi Bayraktar Pasajı S.1 TIf : S46T1 I

t GEMLİK I
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‘GENÇLERE 1 LİRA ZAMMI ÇOK GÖRDÜLER’

Arı Üstüne
Hükümetin, seçimlere bakış açısı miyop, ortamda ge 

lişirken birden inen şamarın nereden geleceğini de kes 
üremedi. Sayın Başbakanımız tu ortamda ne yapaca
ğının hesabını yapadursun, bu konumda DYP’de seçim 
arenasında boyunu gösterince, Sayın Başbakanın keyfi 
bozuldu. Çünkü umduğunu bulamamıştı. Hükümetin par 
tilerden şamar yemesi, uslardan geçmemişti. Sandık
lardan çıkan oyların hepsinin kendi hanesi’ne yazılaca
ğının hesabım yapmak Sayın özal’ın usundan geçme 
inişti. Bu kez ki erken seçimlerde Özal umduğunu bula 
mamanın sancılarım taşıyacaktır. Bu denli yıkılmanın, 
öcünü kime yükleyecek, kimden özür dileyecektir. Çün 
kü kendisi, her seçim konuşmasında, yukarıdan bakı 
yordu.

Seçmenden gereken oyu alamamanın sancıları için 
de daha çok yitikleri olacaktır Sayın ÖZAL’m.

Artık, büyük seçimlere kadar, kendini yenileyebilir 
se, hükümet olmanın kıvancıyla sevdalanacak, petek 
otobüsünün üstünde Arıları kovalayacaktır. Gerçekten, 
Başbakan özal’ın işi çok zor. Bir kez yara alan Arı, 
ne kovanına girer ne de peteğin üstünde danseder. E, 
bunlar olmayınca da kimse arının yanında gezmez. Ne 
den sağlam bilinen oyların hepsini alamamanın hıncıy 
fa ona buna saldıracak tozu dumana katacaktır. Öyley 
se, bu an kendi karnını doyuramayan, sofrasında ekme 
ği olmayanlardan ne ister? Biz bunun peşindeyiz.

Körclası An’nın karnı o denli aç ki seçime gidilirken 
yoksulun bir oyuna da göz dikti. Ama bu oyun tamamı 
m kendi hanesine yazamayan ARI huysuzlanmaya baş 
ladı. Olaki petekte bal kalmamıştır. Ari’nin sahibi de, 
gözlenen oylan çantasına koyamayınca, hıncını fakir 
fukaradan aldı. Gitti yetişemediklerini sckamayınca, 
meydanlarda ne yapacağını bilemeden cna-buna çat 
maya durdu, onu da ağzına yüzüne bulaştırdı. Bir 
fak-fuk-fon çıktı, bu fak, fuk, fcn’dan yine kocaman 
anlar yararlandı. Hani An beyinin iyi bal yapar deni 
lirdi de.

Balların nerelerde satıldığım, kaça satıldığını bilen 
gören olmadı. Hepsi cebellezi mi edildi o güzel balların 
Petek otobüsü yurt yüzeyinde gezerken, Sayın özal çok 
neşeliydi. Bu neşesi nereden geliyordu Bilemedik. 
Bugünlerde bal yapmayan armın gözü hem cinslerini 
kovalarken anlar kovandan kaçarlarken, yavrularını 
da götürdüklerinde ANA an kime yaslanacağım kesti 
rememenin acısı içinde bu günlerde çok dertli.

Ona bakarsanız her koca ona saldırmanın peşinde ol 
duğunun kanısında. Hadi canım sen de.

Gemlikspor Kulübü Başkanı Seyhan Aydın Gazetemi
ze gönderdiği yazılı açıklamada “ Belediye otobüslerine 
zam yapılırken gençlerimize 1 lirayı çok gördüler" dedi.

Seyhan Aydın yazdı açıklamasında Gemlikspor Ku
lübü Başkanlığını "nam” olsun diye yapmadığım, bir 
siyasi parti de olmadıklarını belirterek şunları söyledi :

" Gemlikspor demek Gemlik demektir. Bu işi nam 
olsun diye yapmıyorum. Gemlik'ti gençlere hizmet et 
mek, onların başarısını görebilmek en büyük mutlu- 
lutuktur. Gemlikspor'u eski günlerine getirebilmenin 

yolu maddi ve manevi fedakârlıktan geçer. Geçen haf

ta yapılan Belediye meclisi toplantısında gençlerimize 
1 liralık zammı çok gördüler. Bizleri des tekli yen SHP 
li ve Anap'lı Burhan Yılmaz'a teşekkür ederiz. Sayın 
Emin Bora 'nın " Yardım ediyoruz suç işliyoruz. Bizi 
hapse atarlar. Belediye yardım yapamaz bu suçtur." 
Sözüne ben de diyorum ki : Eğer hapis yaf.daraksa, ilk 
önce daha büyük yardımlardan alınan paralar için ya
tılır. Bü tür davranışlar ilçemiz sporuna vurulan dar
bedir. Meclisten çıkan bu karar bütün sporseverleri 
üzmüştür. Takdir Gemlik'lilerîndir. "

i KÖMÜR I
I . SAYIN CEMLİK’LİLER I
। İstanbul Ağaçlı, Çan Trakya ‘
| Linyit Kömürlerinin |
I Toptan ye Perakende |
| Dağıtımına Başladık. !
I . Sorunsuz Bir Kış İçin I
| Uğrayıp Bilgi Edinmeniz Menfaatiniz İçindir. |
। Ödemede Kolaylık, Cazip Yaz Fiatları I
| MARMARA MADENCİLİK |

Kalorifer ve San. Kömür TicaretiS Büro : İstiklâl Cd. Gürle Han 2/51 - Gemlik c , /iqeq
Depo : Orhangazi Cd Mercan Sk. - Gemlik ■ Lı .

KAYIP

İstanbul Trafik Müdürlüğünden aldığım 35 8112 
nolu ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

MUSTAFA KORUCU

Marmara 
Demir Doğrama Atelyesi 
• HER TÜRLÜ DEMİR DOĞRAMA 

+ ÇELİK ÇATI »
• DOĞRAMA ÇELİK

< ÇATI
• ELEKTRİK DİREĞİ

< KEPENK İŞLERİ
• İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ

SÜLEYMAN v» DURSUN ASLAN

Alemdar Cad. Çeşme Sok. No. 80 
(Atlas Sineması Yanı) GEMLİK

^îır

Soma ve Tunçbilek’in
Yüksek Kalorili Linyit 

Kömürleri
Artık Evlerinizi, 

İşyerlerinizi Isıtacak.
ÖDEMEDE KOLAYLIK

TAKSİTLİ SATIŞLARA BAŞLANDI
Evlere ve İşyerlerine Teslim Edilir.

LİNYİT TİCARET METİN BAYRAK

s

i

i
Bîr adet Altın Bilezik zinciri bulunmuştur.
Kaybedenin KÖRFEZ Baiımevl'ne başvurması

duyurulur. TEL. 1797 GEMLİK

ORHANGAZİ CAD. NO. 27 - TLF : 1828-4221 GEMLİK
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KÖRFEZ

Yönetim Yeri : istiklâl Cd. Gürçay Paaajı 
No. 5 - Tlf: 4228 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı :
Körfez MatbaacJJt ve Ambalaj Sanayi

T EKİM HU

Saygı Değer Gemlik Halkına 
Çok önemli Duyuru

GEMLİKLİMİZİN HERGEÇEN GÜN ÇOĞALAN SİNAİ KURULUŞ LAR NEDENİ İLE ÖNEMİ HIZLA ARTAN YENİ BİR İSKELE KONUSU AYNI 

ZAMANDA ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİN AZALTILMASI, CAN KAYIPLARININ Ö NLENMESİ VE AĞIR TONAJLI VASITALARIN ŞEHİR İÇİNDEKİ ALT YA 

Pl ZARARLARININ ÖNLENMESİNDEN ÖTÜRÜ KAÇINILMAZ BİR ZARURET HALİNE GELMİŞTİR. YENİ VE YETERLİ BİR İSKELENİN KOCA 

ÇUKURLA YAPILMASI DA KÖRFEZİN FİZİKİ YAPISI SONUCU DERİN SU DURUMU, YOL İNTERLANDININ RAHATLIĞI VE SANAYİ KURULUŞ 

LARI ARASINDA YER ALMASI VE DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI YETKİLİLERİNİN YERİNDE YAPMIŞ OLDUKLARI İNCELEME SONUCU 

DUR KAMULAŞTIRMA KARARINDAN ÖNCE KOCAÇUKUR'UN B İS AŞ'A AİT OLMASI VE KENDİ PROJELERİNE UYGUN İSKELEYİ YAPMAK 

İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPMALARI BİR ÖLÇÜDE DOĞALDIR. ANCAK GEMLİK VE HALKI İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ VE BÜYÜK YA 

RARLAR SAĞLIYACAĞINA İNANARAK ALDIĞI BU KARARLA İSKELEYİ GEMLİK BELEDİYESİNE MAL ETMEK İSTİYEN BELEDİ

YE MECLİS ÜYELERİ VE BELEDİYE BAŞKANIDIR.

ANAP BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ, GEMLİK BELEDİYE BAŞKANI VE ANAP İLÇE YÖNETİM KURULUNUN ŞARTLAR NE OLURSA 

OLSUN BU KARARDAN DÖNMELERİ ESEF VERİCİ BİR DAVRANIŞTIR. PARTİMİZ BELEDİYE MECLİS GRUBU VE İLÇE YÖNETİM KURULU

MUZ BU KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ SIRASINDA SAYIN GEMLİK HALKIMIZA YARAŞIR BİR BİÇİMDE HİZMET İÇİN ELİNDEN GELEN ÇABAYI 

EKSİKSİZ YERİNE GETİRECEKTİR.

SAYGIDEĞER GEMLİK HALKININ GELİŞMELERİ ÇOK İYİ DEĞERLENDİRECEĞİNDEN KİMLERİN NELERİN PEŞİNDE OLDUĞUNU 

ANLIYACAĞINDAN ASLA ŞÜPHEMİZ YOKTUR.

KOCAÇUKUR'UN KAMULAŞTIRILMASINA YÜREKTEN OY VEREN BU AMAÇLA TAKDİR EDİLEN 220 MİLYON TL. KAMULAŞTIRMA 

BENELİNİ AYLAR ÖNCE BANKAYA YATIRMIŞ OLMASINA S.H.P. BELEDİYE MECLİS GRUBUNUN UYARILARINA RAĞMEN YASAL HAKLA

RIMIZI KULLANIP KOCAÇUKUR'UN TAPUSUNU ALMIYAN VE ALMAMAKLA BİSAŞ SAHİPLERİNE FIRSAT YARATAN, BELEDİYE BAŞKANI 

HAKKI ÇAKIR'IN GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİNİN 15.10.1985 ve 14.1.1936 TARİHLİ BEYANATLARINDA "KOCAÇUKUR'UN BELEDİYECE İŞLETİ- 

LECEK İSKELE YAPIMINDA MECLİS KARARLIDIR" VE YİNE BİRTAKIM YORUM VE SÖYLENTİLERE CEVABEN "TİBEL VE TERME'Yİ SATAR 

İSKELEYİ YAPARIZ"

BELEDİYE MECLİSİNİN 16.1.1986 TARİHİNDE OYBİRLİĞİ İLE ALMIŞ OLDUĞU KARARLA KOCAÇUKUR'DA BELEDİYE ADINA İSKE

LE DEPO VE ANTREPO TESİSLERİ YAPILMASI KARARLAŞTIRILMAS İNDAN SONRA GEMLİK BELEDİYE BAŞKANI HAKKI ÇAKIR'IN 28.1.1986 

TARİHLİ GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİNDE ŞU BEYANATI ÇIKIYORDU. "BELEDİYE MECLİS KARARINI PARTİLER DESTEKLİYOR, KOCAÇU- 

KUR'DA İLÇE KARARLI" ANAP İLÇE BAŞKANI HAŞAN BAŞARAN I İŞYERİNDE ZİYARET EDEN BELEDİYE MECLİS ÜYELERİMİZ 

NECDET BULUK VE MUSTAFA KÜÇÜKSİPAHİ, İSKELE KONUSUNDAKİ BAZI GELİŞMELERİ VE TEREDDÜTLERİNİ SORDUKLARINDA ANAP 

YÖNETİM KURULU ÜYESİ NECDET ÇIRPAN'IN YANINDA "BİZE YUKA RIDAN BASKI YAPILMAKTA OLDUĞU DOĞRUDUR. ANCAK BİZ İLÇE 

YÖNETİM KURULU OLARAK BELEDİYE MECLİS KARARINI DESTEKLİYOR VE SAVUNUYORUZ. ALINMIŞ BU KARARDAN DÖNMEMİZ HALİN 

DE GEMLİK HALKI BİZE BU DEĞİŞİKLİK İÇİN NE KADAR MENFAAT EDİNDİĞİMİZİ SORAR VE ZOR DURUMDA KALIRIZ. ISRAR EDERSE

NİZ İSTİFA MEKANİZMASINI ÇALIŞTIRIRIZ" ŞEKLİNDE İLGİLİLERİ CEVAPLADIKLARINI AÇIKLAMIŞTIR.

YUKARIDA BELİRLİ BEYANLARINI UNUTARAK TAVIR DEĞ İŞTİREN BELEDİYE BAŞKANI HAKKI ÇAKIR, ANAP BELEDİYE MEC

LİS ÜYELERİ VE ANAP İLÇE BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BELEDİYE MECLİSİNİN ALMIŞ OLDUĞU İLK VE OLUMLU KA

RARIN DEĞİŞMESİNDEN YANA OY KULLANACAK BAŞKAN VE MECLİS ÜYELERİNİ BU MİLLET AFFETMİYECEK, GELECEKTE 

KENDİLERİNİ LANETLE ANACAKTIR.

SAYIN GEMLİK HALKI

9 EKİM 1986 GÜNÜ SAAT 14.00'DEKİ BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINA GELEREK MÜZAKERELERİ İZLEMENİZ .KİMİN KİMDEN 

YANA OLDUĞUNU GÖZLER ÖNÜNE SERECEK VE BİZLERE GÜÇ KATACAKTIR. EN DERİN SAYGILARIMIZLA

Sosyal Demokrat Halkçı Parti 
Gemlik İlçe Yönetim Kurulu
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

KURULUŞ ■■ 16 HAZİRAN 1973

DOğOn — Nişan — Sünnet 
Davetiyelerinde 

Temiz işçilik .
Uygun Fiat 

Zamanında Teslim
T-f t 1797
Körfez Matbaacılık Gemlik

İskele Tartışması Sürüyor
ÇAKIR “İlçemize ve milletimize tüm 

tesisleriyle birlikte modern iskele ve 
rıhtım kazandırmak çabasındayız”

MUTMAN “Meclis kararından dön
mek istenmesi, iskelenin Gemlik ha'kı- 
nın elinden alınıp Holdinglere İndiye 
edilmesidir"

S0 AKSU8AŞI “Belediye meclisinin 
benimsediği eski kararın Gemlik’in men
faatine en uygun karar olduğunu tek
rarlıyoruz”

AKIT “Belediye, büyük maiyetlere 
ç kacak iskele için BİS Ş ila anlaşın. 
Biran önce ilçe isketeye kavuşsun"

Belediye Meclisi günde
mine BÎSAŞ’ın yeni öneri 
sinin getirilmesiyle "iskele" 
konusu gönlerdir güncelliği
ni korumaya devam ediyor. 
Konuyla ilgili olarak, siyasi 
parti ilçe sözcüleri ve ku
rumlar görüşlerini belirtir, 
ken, devamlı susan Belediye 
Başkanı Hakta Çakır, konuş 
tu. Çakır, "İlçemize ve m’l'e 
timize tüm tesisleriyle birlik 
te modem iskele ve rıhtım 
kazandırmak çabasında 
yız." dedi.

Geçtiğimiz hafta yapılan 
belediye meclis toplantısın 
da yine gündem maddeleri 
nin görüşülmesinin uzama 
a nedeniyle sıra gelmeyen 
"İskele" konusunda hafta 
boyunca açıklama yapıldı» 
ilk açıklamayı eski Beledi
ye Başkanı İbrahim Akıt 
yaptı. Akıt, ilçenin ve böl- 
gamı bir iskeleye adi ihti
yacı bulunduğunu belirte
rek şunları söyledi :

Belediyenin yapaca
ğı yüzlerce îş ve hizmet 
vardır. Bunlar dururken Is 
kele ile uğraşmak çok yan
lış bir tavırdır, iskele bü
yük mali yatırımlar isteyen 
bir iştir. Bu konuda beledi
yeye bir teklif gelmiştir. 
Bunu en İyi şekilde ilçe ya
rarına değerlendirmelidir. 
BİSAŞ He anlaşarak biran 
İnce Gemlik İskeleye ka
vuşturulmalıdır."

HAKKI ÇAKIR'IN 
AÇIKLAMASI

tikele tartışmalarından u 
um zamandır uzak duran 
Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, dün basına yazılı bir 
açıklama gönderdi. Çakır,

Gemlik Rotary Kulübü 
Öğrencilere Dolmabahçe 
Ve Topkapı Müzesini 
Gezdirdi

Gemlik Rotary Kulübü 
Derneğince yapılan bir or- 
ganizasyon ile ilçemizdeki 
orta dereceli okullardan 42 
başarılı öğrenciye Dolmn- 
bahçe Sarayı ve Topkapı 
Müzesi gezdirildi.

önceki gün bir günlük 
(•»iye Mr okuldan 5 er öğ

açıklamasında ‘‘iskele’’ ko 
nusunun başlangıcından gü 
nümüze kadar süren aşa
malarım ele alarak anlattı. 
BÎSAŞ’ın 1983’ yılının Tem
muz ayında araziyi ÇEM 
TAŞ’tan satın aldığını ve 
mevzi imar planı yaptıra
rak sentetik iplik fabrikası 
ile ihtiyacına yetecek iske
le için izin isteminde bu- 
iunduğunu söyledi. Çakır,- 
eski belediyenin öneriyi 
mahalli seçimler yapılma
dan 33 gün önce görüşerek 
kabul ettiğini, seçimlerden 
bir yıl sonra BÎSAŞ’ın 23 
Mart 1985 tarihinde iplik 
fabrikası ve iskele için izin 
istediklerini belirtti. Çakır,

Belediye Meclisi Çalışmaları Devam Ediyor

BELEDİYE BÜTÇESİ 
1<5 MİLYARI ASTI
• Belediye Meclisinde beklenen "İskele” konusu yine görüşülemedi
• Belediye bütçesi 1 Milyar 040 Bin 720 Lira
• Belediye Başkanı maaşı net 258 bin, brüt 350 bin lira oldu
* Bütçeden ikinci kordona 110 milyon, belediye sarayına 150 

90 milyon ayrıldı

Belediye Meclisinin E- 
kim ayı olağan toplantısı
nın İkincisi yapıldı. İlçeyi 
günlerdir meşgul eden “İs
kele” konusuna sıra gelme 
diği için görüşülemedi. Top 
lantıda Belediye ve Su İş
letmesi bütçeleri görüşüle
rek kabul edildi.

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır’ın başkanlığında top
lanan Belediye Meclisinde 
bir önceki toplantı tutanağı 
okunarak kabul edildi. Da

renci katıldı, öğretmenler 
ve Rotary Kulübü yönetici
leri eşliğinde yapılan gezide 
öğrenciler Dolmabahçe Sa 
rayı ve Topkapı Müzesine 
hayran kaldılar.

öğrenciler gezide unuta- 
mıyacaklan bir gün yaşadı 
lar.

bu isteğin “Bakanlıkça o- 
naylı imar planı olmadığı 
için müsaade edilmediğini” 
belirtti.

BÎSAŞ’ın mevzi imar 
planı yaptırarak belediyeye 
tekrar başvurduğunu ancak 
7 Ağustos 1985 günlü meclis 
toplantısında planın kabul 
edilmediğini, bu kez 12 Ey
lül 1985 günü Bakanlık o- 
naylı planda iplik fabrika
sının uygun görüldüğü ve 
askıya alındığını, ancak pla 
na Bakanlık ve Bölge İdare 
Mahkemesinde itirazda bu
lunulduğunu belirtti. Bu 
çalışmalar sırasmdla Dev-* 
let Planlama Teşkilatından 
gelen uzmanların yaptığı 

da sonra 1987 yılı Belediye 
Bütçesinin görüşülmesine 
geçildi. Bütçe fasılları te
ker teker okundu. Bu arada 
bütçe hakkında konuşan Be 
lediye Başkanı Hakkı Çakır 
1987 yılı bütçesinin gerçek
çi olmasına dikkat ettikleri
ni belirterek şunları söyle
di :

"— Ünitelerden Haziran 
ayında 986 yılı gerçek gelir 
terini aldık. Kendi görüşle
rimi belirterek Eylül ayın-

Lions Kulübü 20 Öğrenciyi
Giydirdi

Gemlik Lions Kulübü 
Demeği ilçemizde öğrenim 
gören 20 yoksul öğrenciyi 
tepeden tırnağa giydirildi.

Kulüp Başkanı Fikret 
Bağcağız gazetemize yaptı 
ğı açıklamada kısa bir sü 
re önre kurulan Gemlik Li
ons Demeğinin Dünya Li
ons hizmet günü nedeniyle 
20 yoksul öğrenciyi giydi
rerek mutlu ettiklerini, boy 
lece günlerini kutladıkları
nı belirtti. Bağcağız, "8 E 

incelemede “Fabrikanın ku 
rulmasıyla birlikte iskele 
konusu uygun görüldü. 
Valilikte yapılan toplantı
larda BÎSAŞ’ın iplik fabri
kasında ısrar ettiğini kendi 
sinin ise iskele konusunda 
önemle durduğunu vurgu
layan Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır, 
di :

"-9 Ocak 1936 günlü Vi 
layet toplantısında BİSAŞ 
yetkilileri fabrika kurmak
ta ısrar ederler ise Beledi
ye olarak asla müsaada et- 
etmiyeıeğini Gemlik'e tüm 
depolama tesisleri ile bir
likte, günün şartlarına uy
gun bugünün ve yarının ih

milyon, yol yapımına

da da komisyon çalışmala
rına başladı. 1984 yılında Ba 
lediye bütçemiz 272 milyon 
lira idi. Bugün bu miktar 1 
milyar lirayı, İşletme büt
çemiz ile bu rakkam 1.5 
milyar lirayı da aşmıştır. 
Bütçemiz 6 misli katlanmış 
tır. Bundan sonraki yıllar 
bütçeleri geçmiş yıllara gö 
re büyük farklar yapmaz 
ancak °/o 10-15 İlk artışlarla 
bütçeler kapanır. Bütçemi-

Devamı Sayfa 4 te 

kim günü dünyadaki 1.5 
milyon Lîon birlikte hare
ket ederek toplum hizme
tiyle uğraştı" dedi.

Sümerbank 
Mağazası 
Yeniden 
Açıldı

Yazısı S. 4 te 

tlyacına cevap verecek ka
pasitede iskele ve rıhtımın 
yapılmasının gerektiği-; 
ni. Körfezdeki tüm balıkçı 
esnafını, deniz kirliliğim 
de mani olmak için icap 
ederse bunların imar planı 
nın değiştirilerek kamulaş
tırma yoluna gidileceğini 
bilahere tesisleri yaptırma 
ğa çalışacağımızı ifade et
tik." dedi.

Meclisin fabrika kurma 
yı kaldırarak, arazinin ka
mulaştırılmasına karar al
dığını belirten Çakır, para
nın yatırıldığının ve tesçil 
davası açıldığını bu olay
dan sonra BÎSAŞ’ın fabrika 
kurmaktan vazgeçerek İs

Belediye Başkanı ABD'ye
Gidiyor

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, Türkiye Belediyeci
ler Demeği organizasyonu 
ile A.B.D.’ye gezmeğe gidi 
yor.

Belediye Meclisince alı
nan karar ile geziye 2 Ka
sım günü katılması bekle
nen Belediye Başkanı Hak-

Umurbsy eski Belediye 
Başkanının oğlu

Emin Dönmez
Kurtarılamadı

Geçtiğimiz hafta Yalova 
yolunda meydana gelen tra 
fik kazasında ağır yarala
nan Umurbey eski Belediye 
Başkanı Pars Dönmez’in 
oğlu Emin Dönmez kaldı
rıldığı Bursa Tıp Fakülte
sinde yapılan tüm çabalara 
karşın kurtanlamıyarak öl 
dü.

Emin Dönmez, Marmo-
Devamı Sayfa 4 te 

'X>c003nooo00axr0000000000000000300000000000
I TAŞI GEDİĞİNE
o — g

8 Olmadan Önce...
a Göl Sokak, Göl olmuş
g Müneccim Belediye g

Olmadan önce, adını koymuş. g
Kurutsunlar da Çöl olsun

o Olacak îşmî...

İnan TAMER

keleyi tüm tesisleriyle km 
mak istediklerini belirttiği 
ni söyledi. Hakkı Çakır, de 
meçinin sonunda şöyle ko
nuştu :

"-Daha önce BP.nin iste 
diği gibi rıhtım yapmasına 
müsaade edilirken, Azot 
Fabrikasına yine rıhtım ya 
pılırken, Borusan'a iskele 
izni verilirken hiç sesini çı
karmayan bazı kuruluşlar 
rın başkan ve idarecileri 
ile yine bazı siyasi parti 
yetkilileri o zaman nerede 
idi. Ben ve grubum i’çeml 
ze ve milletimize tüm tesis 
le: iyle iskete ve rıhtım ka
zandırma çabasındayız."

Devamı Sayfa 4 te

kı Çakır, hazırlanan organi
zasyon programını izliye- 
cek. Çakır, A.B.D. gezisin
de “Bilgi ve görgüsünü ar
tıracak”

Belediye'ye 
37 Yeni
Kadro Geldi

Belediyede ihtiyaç hisse
dilen kadrolar için yapılan 
başvuruya 37 olumlu cevap 
geldi.

Belediyemizin çeşitli bö
lümlerinde eksik bulunan 
memur, şoför, tekniker ve 
mühendis kadroları ile A- 
mir kadrolarına yapılan tek 
lif Bakanlar Kurulunun 9 
Eylül 1983 günlü kararında 
kabul edildi. Karar Cum
hurbaşkanı Kenan Efrcn’in 
onayından çıkarak Beledi
yemize bildirildi.

Önümüzdeki günlerde ya 
pılacak sınavla açık kadro
lar doldurulacak.
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Sırası Geldikçe!

Büyük Lokma, Kocaçukur..

, İnan Tamer

Geçen yıl Ekim ayının bu günlerinde, Bursa’da ya
yınlanan tüm gazetelerde BİSAŞ A.Ş.’nin tam sayfa 
ilânları yer alıyordu.

BÎSAŞ AŞ.’nin bu ilânları ile, KOCAÇUKUR mevki- 
indeki gayrimenkullerinin mevzii imar plânı ile sanayi 
bölgesi kapsamına alınıp Bayındırlık ve îskân Bakanlı
ğınca onanmasından ötürü Belediye Başkam ve Beledi
ye Meclis Üyelerine teşekkür ediliyordu.

Belediye Başkanı Sn. Hakkı Çakır, kendilerinden ön
ceki Belediye Meclisinin aldığı bu yoldaki kararını ta
nımadıklarım, mevcut iskelenin kifayet etmediğini, bu 
nedenle şiddetle bir iskeleye ihtiyaç bulunduğunu, KO
CAÇUKUR mevkiinden daha uygun bir yerin bulunma
dığım, bu gerçekler ışığında Gemlik Belediyesi olarak 
KOCAÇUKUR’da iskele ve liman tesislerini yapacakla
rım basın yolu ile kamuoyuna duyuruyordu.

Sn. Belediye Başkanının bu beyanı, tüm ilçe halkı, 
partiler, kurum ve kuruluşlarca benimseniyor, kabul 
görüyor ve destekleniyordu. İlk aşamada, Belediye 
Meclisi süratle toplamyor, bundan evvelki Belediye 
Meclisinin aldığı mevzii imar planı karan muhalif mu
vafık tüm Belediye Meclisinin ittifakı ile kaldırılıyor, 
KOCAÇUKUR’a Gemlik Belediyesince Liman Tesisleri 
ve İskele yapılması tarihi bir karar olarak ayakta al
kışlarla kabul ediliyordu.

Gemlik Belediyesinin bu kararı karşısında, gayri
menkul sahibi BİSAŞ, iyiniyet elçilerini göndererek be 
tediyeyi bu işten vazgeçirmeye çahşıyordu. Öte yan 
danda boş durmayarak üst düzeydeki devlet yetkilileri 
ile temaslarım yoğunlaştırıyordu. Bu yoğun temaslar 
sonunda, gayrimenkülü üzerinde liman tesisleri ve is 
keleyi kendileri yapacakmışçasına 4 milyar liralık da 
hili 700 milyon dolarlık dış krediyi devlet eliyle kota
rıyordu. Öte yandan gayrimenkulünden bir kısmım 
rayiç değerlerin çok üstünde bir fiatla satarak, beledi 
yenin istimlâkini caydırıcı çarelere de başvuruyordu, 
söylüyorlardı.

Birde ne gülelim. Bütün bu karara bağlayan, söyle 
yen ve direnenler kendileri değilmiş gibi, belediye 
meclisinin Ekim ayı toplantıları gündemine BÎSAŞ’ın 
yapacağı iskele ve liman tesislerine °/c20 payla ortak 
lık maddesi Sn. Belediye Başkanınca konuyordu.

Bu durum, ilçede büyük yankılar yarattı. Bu geriye 
dönüş neden, niçin diye halktan ve partilerden tepki 
ler gelmeye başladı. Evvelce hiç sermaye koymadan 
% 10 kâr payı ortaklığını red eden Sn. Çakır,% 20 ser 
maye koyayak BİSAŞ’a nasıl ortak ediyordu belediyeyi. 
Bu noktaya gelecekti neden istimlâk bedeli olarak 220 
milyon lirayı 6 ay atıl tuttu, 220 milyon lira 6 ayda 
enaz 50 milyon TL. faiz geliri getiremezmiydi. Bu görev 
kusuru değilmiydi. Tapu neden belediye adına ahnmı 
yordu. Belediye, ortaklığın ilerde yapabileclği sermaye 
artırımında, bugünkü hak ve menfaatlerini koruması 
için yeterli sermayeyi nasıl temin edecekti. Belediye 
hizmetleri ne ölçüde verilebilecekti. Tüm bu sorulara 
cevap aranıyordu haklı olarak.

Nuh deyip, Peygamber demeyen kişiliğiyle ta
nınan Sn. Çakır, ne olduda çayıyor, ANAP gurubunu 
çaydınyor, tükürdüğünü yalıyor.

Kendisi ve arkadaşları mutlak birşeyler gördü, ve 
ya birşeyler gösterildi kendilerine.

Gösterilen veya görülen nedir acaba..
Bana göre, cücelerin, devle güreşemeyeceği, büyük 

balığın, küçük balığı yutacağı, büyük lokma yut, büyük 
söz söylememe gerçeği, boyundan büyük işe girmeme 
öğüdü.

Düşünüyorum da başka ne olabilir, bilemiyorum.
Perşembe günü BİSAŞ iskelesine yanaşacaklar söy 

lerde. hem ben öğrenirim hemde Gemlik halkı.

ika ani ■■ —ı—mü ■■■■■■•«
14 Ekim 1986 VEZlROĞLU ECZANESİ

15 Ekim 1986 CEYLAN ECZANESİ
16 Ekim 1986 DEMİRİZ ECZANESİ
17 Ekim 1986 SERİM ECZANESİ
18 Ekim 1986 GEMLİK ECZANESİ
19 Ekim 1986 MERKEZ ECZANESİ
20 Ekim 1986 MERKEZ ECZANESİ

BİSAŞ’tan Belediye’ye Gönderilen
KARŞILIKLI TAAHHÜTNAME

1. BİSAŞ—Bursa İplik Sanayii A.Ş. Gemlik Beledi ye 
si’nin merkezi Bursa. Ulu Cadde Onur İş Hanı No./cla 
kurulacak olan Gemlik Liman ve Depolama İşletmel ri 
A.Ş.’ne ortak olması sebebiyle taahhüt edeceği serma e 
payının 112.000.000. TL. kısmını Gemlik Belediyesi adı 

| na ödemeyi taahhüt eder.

2. Gemlik Belediyesi, merkezi Bursa, Ulu Caddı 
! Onur İş Ham No...’da kurulacak Gemlik Liman ve De

polama İşletmeleri A.Ş.’ne olan sermaye taahhüt borç 
larına karşılık, Gemlik Belediyesi adına 112.000.000. Tl. 
ödeyecek. BİSAŞ Bursa İplik Sanayii A.Ş.’ne bu ödeme 
sebebiylle borçlanmış alacakları 112.000.000. TL.m iske 
le ve liman kısmende olsa işletmeye açılmasından sen 
ra, Belediyeler kanunu, Belediye gelirleri kanunu, ve 
sair mevzuat gereği Gemlik Belediyesinin yapılacak 
iskele ve rıhtımdan alması gereken vergi, resim veca 

। ir gelirlerinden iki yılda ve iki eşit taksitte hiç 
bir masraf ve faiz vermeden BÎSAŞ Bursa İplik Sana 
nayii A.Ş.’ne ödemeyi taahhüt eder. Yukarıda belirti 
len ödeme Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri 
A.Ş. tarafından Gemlik Belediyesinin yine yukarıda 
belirtilen gelirlerinden masrafsız ve faizsiz olarak is 
kele ve limanın; kısmende olsa işletmeye açılmasından 
sonra yapılır.

3. ihtiyaç halinde, şirketin sermayesinin arttırılması 
icap ettiği takdirde, Gemlik Belediyesinin % 20 serma 
ye payının yarısını teşkil eden % 10’u ikinci maddede

I DAĞ KARDEŞLER j
| Kereste ve Ambalaj Sanayii
| HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, • /

DOĞRAMALIK KERESTE ve .< ’
AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

İ Uygun Fiat — Gününde Teslim
f Uğramanız Menfaatinizedir '■

I İSMET DAĞ ve OĞULLARI ’
( Tel : Iş. 1205—Ev. 1254-2835 ’ ı
( ORHANGAZİ CADDESİ NÖ. 30 GEMLİK ,1

w*.»-***.

' »«I I

l YAKLAŞIYOR! | 
f Soğuklar Kapınıza Dayanmadan J 
î Evinizin Büronuzun İşyerinizin GAZ | 
< ve MOTORİN İhtiyacını Ayağınıza İ 
| Servisimiz ile Getiriyoruz. |
| Sipariş Kayıtlarımız Başlamıştır. | 
| İhtiyaç Sahiplerine Duyurulur.
I AYKUT TİCARET 1
( TİMVB ve OSMAN KORUN J
l GEMLİK
| Minibüs Garajı ÎÇİ Bayraktar Pasajı 3/1 TIf : 3467 - 2566 f 

ki esaslar dairesinde BÎSAŞ—E ursa iplik Sanayii AŞ. 
tarafından Gemlik Belediyesi’ne ödünç verilecek, «e 
yine ikinci maddedeki esaslar dairesinde, faizsiz ve 
masrafsız iki taksitte ve iki senede Gemlik Limar. ve 
Depolama İşletmeleri A.Ş. tarafından BÎSAŞ—Tursa 
iplik Sanayii A.Ş.ne ödenecektir.

4. BÎSAŞ—Bursa İplik Sanayii A.Ş. hisselerini külli 
yen başka bir şirkete sattığı takdirde, satın alan firma 
sermaye artışına gidilmesi halinde sözleşmedeki Eds 
diye ile ilgili haklan aynen kabul eder.

5. Gemlik Belediyesi’nin muhalefetine rağmen ş» 
ket fesh edildiği takdirde, kurulacak olan yeni şirkd 
Belediye’ye ait olan haklan kabul eder.

6. Gemlik Belediyesi’nin her türlü müktesep haklan 
baki kalmak şartiyle ve kurulacak elan şirketçe yap 
lacak iskele, rıhtım, depolama tesislerinden tüm tun. I 
luş ve teşekküllere yine her türlü ham madde, ntnrj 1 
madde ve emtianın tahmil ve tahliyesinde (îskeleıfesI 
giriş ve çıkış olarak) ilgili yasaların hükümleri dahSal 
de tasdik edilen tarifeler üzerinden iskele ve rıhtımlar I 
dan alınacak geçiş resminin ve Gemilerin işgaliye Gev. I 
terinin Gemlik Belediyesi’ne aynen ödenmesi kabul e1 
dilmiş tir.

Bu tarifelerde değişiklik olduğunda değişiklik dan I 

şekilde uygulama yapılacaktır.

Marmara
Demir Doğrama Atelyesi
• HER TÜRLÜ DEMİR DOĞRAMA

< ÇELİK ÇATI 1
• DOĞRAMA ÇELİK

♦ ' ÇATI
• ELEKTRİK DİREĞİ

> KEPENK ÎŞLERÎ
• İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ

SÜLEYMAN ve DURSUN ASLAN

Alemdar Cad. Çeşme Sok. No. 80 
(Atlas Sineması Yanı) GEMLİK

AKYILDIZ TİCARET
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

Alım ve Satımı
RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TELEVİZYON.

BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİ NAŞI, ELEKTRİK 
SÜPÜRGESİ, MUTFAK OCAKLARI.

YATAK ODASI VE MİSAFİR ODASI TAKIMLARI 
BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR.

M E H M ET AKYILDIZ
Pazar Cad. 27 - Tlf : 2654 Gemâ

AKDOĞANLAR TİCARET
MOTİF 

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ 

Hüseyin Akdoğanlar
DUVAR KAĞIDI

FORMPLAST
POSTER

PARKE
CAM CİLA 

HALIFLEKS 
MARLEY

YAĞLI BOYA
PLASTİK BADANA

Tlf : 2132 . , J
Merkez : istiklâl Cd. Gürle İşham Pasaj îri
Şube : Pazar Cd. No. 8 •
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goruş

Kocaçukur Ve..
Nedir bu Kocaçukur kavgası? Kocaçukur’da yaptın 

lacak liman kuruluşlarının, yapılması için iki ayrı ka 
nat oluşturdu kanısı, Gemlik kamuoyuna yansımış olsa 
da Belediyemizin Sayın Başkanı Hakkı Çakır, peşinen 
“Tibel ve Terme’yi satar, iskeleyi yaparız” derken, bir 
yanlşın içinde olduğunun ayırdına (farkına) varsın ye
ter. Gemlik Kocaçukur’da verilen kavganın kime yara 
n vardır? İstanbul’dan Gemlik’e taşınacak depolar, 
antre depolar yine, şirin Gemlik'in yararına olacaktır. 
Sayın Başkan kendi kendine karar veremeyeceğinden 
bu olumlu yolda ıhman bir tavırla ortaya çıkar, kamu 
oyuna doyurucu nitelikte söz verirse Gemlik adına ça 
lıştığmın anlamı da nitelik kazanır.

Yoksa, öteyi-beriyi satarım, bu inancımdan dönmem 
dediğinde Gemlik kamuoyunda yitikleri olacaktır. Bu 
kendinden birşey yitirme anlamına gelir ki, bu da 
halk da olumsuz etkilere neden olur. Bakınız, bugüne 
değin halk Belediye’nin olumsuzluğunu yadsımış da de 
ğildir. Belediyecilik; cnu-bunu satarımla olursa bir ye 
re varılamaz. Halk, Gemlik’te suskunsa, bir beklent’ 
nin içindeyse dikkatli olmak gerekir. Sokaklarımız, cad 
«fatarîmiT bir baştan bir başa toz teprak içindeyse be 

! tediye olarak, halkımızı bu konularda eğitmenin yolunu 
aramak en çağdaş davranıştır. Gemlik büyük biriki 
mi olan bir ilçedir. Öyleyse neden halkımızı yanına 
çekemez belediye! Bu halk sokaklarda gezerken Gem
lik adına göze batan bir yenilik arıyor, işte bu konum 
da şirin ilçemiz yönetenler devreye gireceklerine gözle 
rmi yumuyorlar.

Bizim çalışan, yerel yönetimler, önümüze yenilikler 
koyar, Gemlik’te yaşıyanlan daha temiz, daha halka 
yakın, daha hizmet götürücü bir belediyecilik yapılırsa 
halk’tan karşılığı alınır, iyiye gidilen bir yolda tökez 
İpnmpz Belde halkına götürülen hizmetler kuşkusuz ye 
rmi bulursa değer kazanır. Yoksa “havanda su dövme 
nin” bir anlamı kalmaz Kocaçukur’dan kalktık nere 
terde buluştuk. Gemlik, bizim için bitmiş değildir. Gem
lik’te yaşam sürer giderken bilin ki içimizde birşeyler 
kıpırdayacaktır. İhsanımız hoşgörülüdür, yanlışları doğ 
rulara çevirmesini de bilir.

Düzenleyen : Osman AYPEK

Umurspor : 3 - Çağlayan : 0

Stad : Hipodrom

HAKEMLER : ismet Arda (3), İbrahim Tuna (3), 
Tezcan Karaca (3.

UMURSPOR : Cem (3), Süleyman (3), İsmail (2), 
Caner (2), İbrahim (3), Ahmet 1 (3), Ahmet 2 (3), 
Adnan (3), (Hakan 2), Sadullah (3), Haşan 1 (3), Ce 
vat (3), Haşan 2 (4).

ÇAĞLAYAN : Hüseyin (1), Harun 
(Mehmet 1), Mehmet 1 (1), Mehmet 2 
(2), Avni (1), Hüseyin (2), Rıdvan (1), 
Yusuf (2).

GOLLER : Dk. 17 İbrahim, 35 Haşan

(2), Ali (1), 
(2), Dursun 
Erhan (1),

2, 46 Haşan 1

Kumla Yalı spor : 0 - Gedelek : 6

Stad : Orhangazi

HAKEMLER : Müstecep Güler (3), Celal Erkanlı 
(3), Kenan Yavuzoğlu (3).

GEDELEKGUCU : Adnan (2), Idris (3), Ömer (2), 
Tuncay (3), Mehmet 1 (3), Mehmet 2 (3), önder (3), 
Mustafa (2), Ömer (3), Hamza (3), Mehmet 3 (3), 
(İbrahim 3).

K. YALISPOR : Zeki (2), Halil (1), Ali (1), Yasin 
(2), Şenay (2), Necmettin (3), İsmail (2), Şükrü (2), 
Güngör (2), Sait (2), Varol (1), (Bülent 2).

GOLLER : Dk. 30 
Hamza, 60 68 İbrahim,

oooooooocx>ooooood«

8
8
8

8
R

8

Mehmet 3, 41 Mehmet 2, 47
80 Mehmet 1.

Gazeteniz
Gemlik Körfez’i

Okuyunuz, 
Okutunuz, 

Abons Olunuz

8 
8
8 
8
8 
8 
8
8

aooooooooooooooooo

KÖMÜR
SAYIN GEMLİKTİLER
İstanbul Ağaçlı, Çan 

Trakya Linyit
Kömürlerinin Toptan

ve Perakende
Dağıtımına Başladık
MARMARA MADENCİLİK
Kalorifer ve San. Kömür Ticareti
®üro ; İstiklâl Cd. Gürlö Han 2/51 • Gsmllk E. sı fTQ
D*po ; Orhangazi Cd. Mercan Sk • Gemlik । Lr. O O

: 0 - AzoUpor : 0

Stad. : Hipodrom

HAKEMLER : Eraydm Uysal (3), Sahri Kartal 

(2), Ahmet Güngör (2).

ISMETÎYE : Temel (3), Mehmpf 
Haşan (1), B. Mustafa (1), (Nazmı 
(2), Faruk (1), Adnan (1), (Nihat 2), 
ri (1), Özcan (1).

AZOTSPOR : Ali (2), Mustafa (1),

(1). Şaban (2).
1), K. Mustafa 
Gürel (2), Fah

(Ekrem (1). Ha
san (2), Ali (2), Murat (2), Ender (2), Yusuf (2). Ay 
kut (2), Süleyman (1), (Ertürk 1), Abdullah (2). (Ah 
met 2).

Akarspor : 2 - B. Güvenspor : 0

Stad : M. Kemalpaşa

HAKEMLER : Erdal Sevinçol (4), Şerafettin Kırca 
(3), Ömer Mutlugil (3).

AKARSPOR : Münür (3), Nihat (3). Hüsnü (3). 
Salih (2), Nizamettin (2), Tuncay (3), Hayrettin (1), 
Selahattin (2), B. Tuncay (2), Levent (2), (Metin 2), 
Halim (3).

B. GÜVEN : Mehmet (1), Özer (2), Kenan (2), 1b 
rahim (2), Kadri (3), Erkan (2), Yılmaz (3), Ali (2), 
Nurettin (2), (Halim 2), Mehmet (2), Ali (2).

(Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) den

SSCB—Ankara Doğal Gaz Boru Hattının ihtiyacı için Petrol İşleri Genel Müdür
lüğünün 25.7.1986 Gün ve 230 Sayılı istimlak kararı gereğince üzerlerinde kısmen irtifak 
hakkı tesis edilecek olan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlara İlçe takdiri kıymet ko
misyonunca 21.10.1986 Salı günü saat 10.00 dan itibaren mahallinde bedel takdirine baş 
(anacaktır.

ilgililerin yukarıda belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları 2942 Sayılı Kamu 
taştırma Yasasının 11. Maddesi gereğince ilan olunur

(BASIN)

İLl : BURSA İLÇESİ : GEMLİK MAHALLESİ : HİSAR

Sıra Paf. Ada Pars. Miktarı] îrt Hk.
No. No. No. No. Mevkii m2 Sahibinin Adı Soyadı mZ.

1— 49 188 3 Kuruçeşme 4710 Abdülkerim Şenel 627
2— 49 189 1 Kuruçeşme 3240 Fikret Turhangil 240
alaifr 49 190 5 Yazırova 11551 Gülsen Akman 1125
4_ 49 190 11 ■’azırova 5193 Hayrettin Aker 1164
5— 49 190 15 . ’azırova 8099 Ahmet Soner 55
6w- 49 191 2 Yazırova 11896 Sadullah Arda 771
7— 49 191 5 Kuruçeşme 27974Zeki Korucu ve his. 993
8- 49 191 6 Kuruçeşme 5203 Abdullah Koç « 516
9— 49 191 7 Kuruçeşme 2980 Bahattin Altay 774
18- 49 191 8 Kuruçeşme 67505 Necati Arda ve his. 1479
11— 50 456 16 Yazırova 16051 Gemlik Küçük San. Su Yap. Koop. 1055
12- 50 456 21 Yazırova 6645 İhsan Suat Coşkuner ve his. 5
13— 50 456 22 Yazırova 1243 Abdülkerim Şenel 90
14— 50 456 23 Yazırova 30081 Gemlik Küçük San. St Yap; Kocp. 2907
15- 50 456 29 Yazırova 12001 Asım Temel 504
16- 50 456 32 Yazırova 14841 Osman Ay ve his. 543
17— 50 455 39 Küçükçiftlik 5603 Suat Yücelen 170
18— 50 456 58 Yazırova 12121 Müveddet Aydınlı 1035
19- 50 456 59 Yazırova 3660 Fevzi Kartal 378
20- 50 456 60 Yazırova 5120 Ayşe — (Mustafa Km) 637
21— 50 456 87 Yazırova 1583 İrfan Şen 70
22— 50 456 88 Yazırova 1034 Ali Akı ürk ve his. 6
23_ 50 456 110 Yazırova 9392 Ali Kara oğlu 201
24- 50 456 116 Yazırova 32809 Hikmet Evrenas ve his. 3979
25— 51 457 20 Küçükçiftlik 46544 Halil Aydın ve his. 3940
26— 51 457 31 Küçükçiftlik 53487 Danış Ekim ve his. 1905
27— 51 523 9 Küçükçiftlik 44323 Danış Ekim ve his. 77
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BAYTA 41

İskele Tartışması 
Sürüyor

BELEDİYE BÜTÇESİ 
1.5 MİLYARI A$TI

Çakır, muhalefin konuyu 
saptırmak istediklerini, ka 
ralama ve çamur atanların 
yüzlerine kara leke olarak 
kalacağım söyledi.

MUTMAN'IN 
AÇIKLAMASI

SHP İlçe Başkam Erkan 
Mutman, bu hafta da iske
le tartışmasına katılanlar 
arasında. Mutman, gazete
mize gönderdiği yazılı açık 
lamasında belediye mecli
sinin Ocak ayında aldığı 
kararın, doğru olduğunu ve 
ilçe halkının ortak kararı 
olduğunu söyledi. Mutman 
açıklamasında "Bu karar 
gerçekleşirse ■ Gemlik Bele
diyesine kazandıracağı mil 
yarlarca lira yine Gemlik' 
in iman için harcanacak 
tır." dedi.

BİSAŞ Genel Müdürünün 
hasında çıkan açıklamasını 
da eleştiren Mutman, "Ma 
sele iskelenin Gemlik halkı 
na mal edilmesidir. Kara
rından dönen Belediye Baş 
kanı ve Anap'lı meclis üye 
leri bunun nedenini açıkla
malıdırlar. Halk bunu öğ-> 
renmek isliyor. Belediye
miz güçsüz değildir. Bizler 
Gemlik halkının çıkarları
nı hiçbir kişi ve kuruluşa 
çiğnetmemek için uğraş ve 
receğiz. İskeleden geriye 
dönüşü, İskelenin Holding-, 
lere hediye edilmesi olarak 
görüyoruz." dedi.

SOLAKSUBAŞI : 
TAPU ALINSIN

DYP adına yazılı bir 
açıklama yapan parti ba 
sın sözcüsü Mahmut Solak 
subaşı, tüm Gemlik’Elerin 
ve belediye üyelerinin iske 
lenin Belediyece yapılma 
sim istediğini ve kamulaş
tırmaya gidildiğini batıla
rak "Tüm Gemlik'in bu 
kadar beraber olduğu konu 
daha gündeme gelmemiş
tir. Bu Gemlik'in gücünün 
büyüklüğünü gösterir. Bu 
kararı sonuna kadar götüre 
cek belediye Başkanını 
Gemlik'liler ebediyen kalp 
ferinde yaşatacaklardır. 
Bİzier diyoruz kİ : konuyu 
politik ortama çekmek İste 
mlyonız.

Konu Gemlik halkının ko 
nusudur. Biz Belediye Mec 
(İsinin daha önce aldığı ka
rarın Gemlik'in menfaati
ne en uygun karâr olduğu 
İçin savunuyoruz. Bunun 
İçin Kocaçukur mevkiinin 
arazisinin tapusu hemen 
Belediye atlına alınmasını 
İstiyoruz. İskele yapımının 
daha sonraki bîr iş olması 
nedeni ile Perşembe günü 
yapılacak meclis toplantı
sındaki gündem maddesini 
kamulaştırma tamamlan
dıktan sonra bir meclis top 

lantısına bırakılmasını hal
kımızın menfaatine enine 
boyuna tartırılmasını arzu
luyoruz." dedi.
Solaksubaşı, açıklaması 

nın sonunda alınacak kara 
nn Gemlik’in ve gelerek ku 

Eski Umurbey Belediye 
Başkanının Oğlu 
Emin Dönmez 
Kurtarılamadi
san Fabrikası yakınlarında 
asfalttan karşıya geçerken 
Orhangazi yönünden gelen 
16 DH 255 plakalı Gürsel Ak 
kan’ın kullandığı özel oto 
tarafından çarpılmıştı. Dön 
mez kaldırıldığı Tıp Fakül
tesinde yoğun bakıma alın
mıştı.

Kazaya neden olan Gür
sel Akkan, çıkarıldığı mah
kemece önce serbest bıra
kılmış, ancak'savcılığın üst

Sümerbank 
Mağazası 
Yeniden
Açıldı

Gemlik Sümerbank Ma
ğazası yaptığı bazı değişik- 

' İlkler ve yeniliklerden son
ra dün düzenlenen törenle 
yeniden açıldı.

İlçede halkın büyük tak
dirini toplayan Sümerbank 
Mağazası çeşit bakımından 
da zenginleştirildi. Açılışa 
Sümerbank Bölge Müdürü 
ve ilçe yöneticileri katıldı. 

1- İlkokul öğrencileri için (3,4,5) sınıflar, Anadolu Liselerine ve Özel 
Kolejler hazırlık kursları
2- Fen Liseleri, Askeri Okullar, Meslek Liselerine hazırlama kursları
3- ÖSS - ÖYS 1. ve 2. aşama için matematik kursları
4- Orta Okul Matematik, İngilizce,. Fen Bilgisi, Lise 1-2 Matematik, 
İngilizce, Fizik, Kimya takviye kursları

Not: Sınıflar 16 ile 25 kişiliktir.
Kayıt yapmakta geç kalmayınız.

AKMANLAR PASAJI KAT 3 — GEMLİK

şakların kaderini değişti 
receğini belirterek,
"Bu konuda sîzleri eski ka
rarınızdan döndürecek güç 
lere, baskılara göğüs gerin 
ve Gemlik halkının kalbini 
fethedin." dedi.

mahkemeye yaptığı itiraz 
sonucu tutuklanmıştı.

ıcoreı

ORHANGAZİ CAD. NO. 27 - TLF : 1828-4221 GEMLİK

ÖZEL ÖZONUR FEN DERSHANESİ
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILIYOR

Soma ve Tunçbilek’in
Yüksek Kalorili Linyit 

Kömürleri
Artık Evlerinizi, 

tşyerlerinizi Isıtacak.
ÖDEMEDE KOLAYLIK

TAKSİTLİ SATIŞLARA BAŞLANDI 
LİNYİT TİCARET METİN BAYRAK

zin yansına kadar bölümü 
yatırımlara ayrılmıştır.

1987 yılı bütçesi gerçekçi 
bir bütçedir."

Eü;çe fasılları komisyon 
başkanı Emin Bora tarafın
dan madde madde okuna
rak gerekE açıklamaların 
da yapılmasından sonra oy 
lanarak kabul edildi. SHP E 
üyeler kira gelirlerinin top 
lanmasında gerekE özenin 
gösterilemediğini milyon
larca liranın kiracılar üze
rinde bulunduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır’ın maaşının görüşül
mesi sırasında komisyonca 
önerilen 350 bin Mra brüt 
maaş muhalefetin itirazına 
neden oldu. SHP’E üye Mus 
tafa Küçüksipahi konuşma

a E

sında "Belediyede 50 bin 
liraya memur çalışırken, 
çalışanlar % 30 zam alır
ken başkan maaşının brüt 
350 bin liraya çıkarılması a 
daletsizliktir. Ne zaman Sa 
yın Çakır, memjr 50 bin 
lira alırken ben zam istemi
yorum diyecek." dedi. Be
lediye Başkanmının maaşı 
SHP’E üyelerin karşı çık
masına karşın ANAP’Uar 
ve DYP’E üyelerin cluru 
ile kabul edildi. Belediye 
Başkanının eline ayda net 
253 bin lira geçecek.

Belediye bütçesinin görü 
şülmeri sonucu bölümler 
topluca oylandı. 1987 yıh be
lediye bütçesi 1 milyar 40 
tin 720 lira olarak kabul 

edildi.

SU İŞLETME BÜTÇESİ

Belediye Su İşletmesoh 
bütçenin görüşülmesi sonun 
da gelirler ve giderleri Mi 
milyon 400 bin lira olarak 
kabul edildi. 1937 yılında Su 
İşletmesinde 125 milyon li
ra gelir bekleniyor. Eeieâ- 
ye meclisinde görüşmelere 
devam ecTErken verilen 
yeterlilik öneryes ile çalış
malara ara verildi. Beledi- 
ye MecEsi Perşembe günü 
Otobüs İşletmesi bütçe gö
rüşmeleri, Avcılar Deme
ğinin dilekçesinin görüşül
mesi ve beklenen iskele ko
nusunun görüşülmesine de
vam edilecek.
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Döijün — Nişan — Sünnet 
Davetiyelerinde 

Teiniz işçilik 
Uygun Fiat 

Zamanında Teslim
Tlf t 1797
Körfez Matbaacılık Gemlik

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINDA 
«İSKELE” KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ 

Önce Tapu Alınacak
63 Yılı Kutlanacak Olan

Cumhuriyet Bayramı
Hazırlıkları Başladı

* Karar Ayakta Alkışlandı

♦ Buluk “Siyasi Görüşlerimizi Kapı 
Önüne Bırakıyor, Hizmeti On 
Plana Çıkarıyoruz*'

* Bora “Meclisimizdeki 16 Kişi 
Arasında Hırsız Yoktur"

* Su İşletme Bütçesi 308 Milyon
Liraya Bağlandı

Belediye Meclisinin E 
kim ayı tcplant lannın ü 
çüncüsünde günlerdir merak 
!a teklenen "İskele" kcnu 
su görüşüldü. Eüyük kir ka 
latahk tarafnfan izleren 
meclis toplantısında Bele 
dye Meclisinin ANAP SHP 
ve DYP'Ii üyelerince "Ta 
pu alınmadan BİSAŞ'la ma 
saya oturmama" karan a 
hndr Oybirliği ile alman 
karar ayakta alkışlandı.

Perşembe günü toplanan 
Belediye Meclisi gündemin 
de bulunan maddeleri gö 
rüştü. Bir önceki meclis tu 
tanağmın okunup kabulün 
den sonra Belediye Otobüs 
İşletmesi gelir ve gider tüt 
çelerinin görüşülmesine ge

Belediye Meclisi Kararı İçin

Ne Dediler?
KASAN BAŞARAN (ANAP İLÇE BAŞKANI) : iste

ğimiz bu idi. Karar da bu doğrultuda çıkmıştır. Olayı 
zamana bırakıyoruz. Tapumuzu alıp gelişmeleri buna 
göre değerlendireceğiz, önce tapu.

ANAP grubu kararından dönmüş değildir. Koparılan 
gürültüler boşunadır.

ERKAN MUTMAN (SHP İLÇE BAŞKANI) : Gem- 
lik’in iskeleye kavuşmasının ilk aşaması olarak mecli 
sin son toplantısında aldığı karar memnuniyet vericidir 
Bu kararın alınmasında Gemlik halkının gösterdiği 
sağduyu önemlidir.

Meclisimizin bu doğrultuda karar vermesine emeği 
geçen DYP, IDP ve RP yöneticilerine, Ticaret Odası 
ve Ticaret Borsası yöneticilerine, basın mensuplarına, 
sağduyu ile hareket eden Meclis üyelerine saygı ve 
şükranlarımızı iletiyoruz.

Bizler, partiler arasında dialoglann sürmesinden
Devamı Sayfa 4 de

Haftaya Bakış

KARAR
Belediye meclisinin geç

tiğimiz hafta yapılan top
lantısında günlerdir bekle
nen "iskele" konusu görü
şüldü. Doğrusu konuyla il
gili olarak o kadar çok şey 
söylendi ve o kadar çok 
şey yazıldı ki sormayın.. 

çildi. Otobüs İşletmesi mu 
hasibi tarafından gelir ve 
gider bütçeleri okundu. 1937 
yılı Gemlik Belediye Oto 
büs İşletmesi gelirleri 308 
milyon lira olarak kabul 
edildi. Daha sonra Gen lik 
Avcılar Derneğinin isteği 
görüşüldü. Avcılar Derneği 
kendilerine belediye arazi 
lerinden birine atış pcligo 
nu ve otobüs biletlerine 1 
lira yardım konmasını iste 
diler. Konu başka bir top 
lantıda ele alınacak.

ÖNCE TAPU ALINSIN

Günlerdir Gemlik kamu 
oyunun merakla beklediği 
BİSAŞ Firmasının Beledi 
ye’ye sunduğu iskele yapım

Kccaçukur’a yapılma 
sı istenen İskele ve öbür 
tesislerin güncel konu olma 
sına bence neden, ANAP 
ilçe örgütünün tutumu
dur. ANAP’lı; Belediye 
Meclis üyeleri iskele konu
sunda ortaya attıkları ve

Kadri GÜLER 

konusu görüşülmesine ge 
çildi. Belediye Başkanı Hak 
kı Çakır, iskele konusunun 
gündeme gelişini ve geliş 
melerini anlattı. Çakır ko 
nuşmasmda, Kccaçukur’un 
iskele olmasını istedikleri 
ni ancak buna Orma ve Asil 
Çelik Fabrikalarından baş 
ka firmanın olumlu cevap 
vermediğini söyledi. Çakır 
şöyle konuştu : "—Bu du 
rumda BİSAŞ yöneticileri 
ne iskele konusunu devamlı 
ön planda tuttuk. Ancak ıs 
rarla fabrika yapacakları 
m söylediler. Bunun üzeri 
ne kamulaştırmaya gittik" 
Hakkı Çakır’m konuşmasın 
dan sonra ANAP grubu adı 
na Emin Bora söz aldı. Bo 
ra, konuşmasında iskele ko 
nusunda çok şey söylendiği 
ni ve ithamlarda bulunuldu 
ğunu belirterek Kopar 
tılan kızılca kıyamet çok 
üzücüdür. Buraya Gemlik' 
lilere hizmet için geldik. 
Meclisimizdeki 16 kişi için 
de hırsız yoktur. Biz ANAP'

Hisartepe Yokuşu 
Bir Can Daha Aldı

Hisartepe mahalle
sinde meydana gelen tra
fik kazasında Döne Yılmaz 
(1.5) adlı küçük kamyonet, 
altında kalarak feci şekilde 
öldü.

İsmail Akkaya yönetimin 
deki 34 K 4330 plakalı kam 
yönet Hisartepe mahalle
sinde geri geri gelirken so

D. S. 4 de

savundukları görüşlerini so 
nuna değin desteklememe 
si doğurmuştur. Son meclis 
toplantısında alınan karar, 
muhalefetin iskele konusu
na etkin bir şekilde asılma 
sının sonucudur.

D. S. 4 de 

lılar olarak meclisimizin 
daha önce aldığı karara 
saygılıyız. Bu karar doğrul 
tuşunda hareket edeceğiz. 
Oylarımız ipotek altında da 
ğildir. Aklıselim sahibi in
sanlarız. Kötüsünü yapar 
sak bu ilçede gözemeyiz. 
Yaptırmam ettirmem ?öz 
leri yanlıştır. Herşey mec 
lîsle ve çoğunluğun de'diğiy 
le olur. Daha önce dediği
miz gibi önce tapuyu dosya 
sına koyduracağız. Mahke 
mede olan bîr durum için 
karar alamayız. Bu konu 
mahkeme sonuçlanmasın 
dan sonraki bîr tarihe bira 
kılsın."

Emin Bora’dan sonra 
SHP adına Necdet Buluk

D. S. 4 de

Afrika'ya Gemlik'ten 6 Milyon 

286 Bin Lira Gönderildi
Afrika’da kuraktan etki 

lenen ülkellere yardım 
kampanyası kapsamında 
sürdürülen çalışmalar so 
nunda ilçemizde 6 milyon 
286 bin 248 lira toplandı.

Komite Başkanı Kayma 
kam Mehmet Güler, yaptı 
tı açıklamada toplanan pa
ranın Kampanyanın Bursa 
Valiliği hesabına gönderil
diğini belirterek şöyle ko-

Lise Müdürü Bekir Güneş Hakkında
Soruşturma Acildi * <

îmam Hatip Okulu orta 
bölüm öğrencisi iken Gem
lik Lisesinde öğrenime baş
layan bir kız öğrencinin 
“Okula uygun kıyafetle gel 
memesi” nedeniyle Okul 
Müdürü Bekir Güneş tara
fından uyarılması ve öğren 
cinin kaydım başka tir oku 
la alması ile ilgili haberle
rin bazı tasın organlarında 
manşet haber haline ge
tirilmesi üzerine soruştur
ma açıldı.

Bursa’da yayınlanan 
“Bursa Marmara" Gazete
si ve İstanbul’da yayınla
nan "Milli Gazete"de çı-

Cumhuriyetimizin ilan e 
dilişinin 63. yıldönümü ha
zırlıklarına bütün yurtla 
başladı. ilçe kutlama komi 
tesi bayram programını 
belirledi.

Kutlama komitesince be 
lirlenen programa göre 
Cumhuriyet Bayramı 28 E- 
kim 1986 Salı günü saat 
13.00 de başlayacak, 29 E- 
kim 1936 günü saat 24.00 de 
son bulacak.

Bayram 28 Ekim Salı 
günü saat 13.00 de Atatürk

Ek Bina İhale Edildi

1987 de 4 Bin

Telefon Daha...

1987 yılında GemUk PTT 
sine 4 binlik yeni bir sant
ral ilavesi gerçekleşiyor. 
Santralın yapılacağı bina 
ihale edildi.

ilgililerden aldığımız bil 
gilere göre; keş bin abone 
si bulunan Gemlik PTT’sine 
önümüzdeki yıl ilave edile
cek 4 bin yeni abcne için 
PTT’nin bahçesine yapıla
cak ek binaya santral mon 
te edilecek. PTT Genel Mü-

D. S. 4 de

Duştu :
"— Kampanya süresim* 

ce yardımlarını esirgeme
yen esnaf, tüccar, sanayici 
ve sayın vatandaşlarımıza 
sonsuz teşekkür ederiz. 
Yardımlar Valiliğe ulaşmış 
oradan da Millî Komite ara 
«ılığıyla Afrika'daki ihti
yaç sahiplerine ulaştırıla
caktır." 

kan habere göre öğrenci o
kula uzun bir elbise ile ge- 

eocooooooooooooooooccoococeoooaoooooopoocceo
| TAŞI GEDİĞİNE

Sn. Belediye Meclis Üyelerine...
8 Dediniz, haklar edilemez hibe,
8 Üstümüzde kalır şaibe.
fi Bendinizi çiğneyip taştınız,
ö Tüm engelleri aştınız.
8 Verdiniz doğru kararı,
c Böylece korundu halkın yaran.
8 Bitti bu işte artık kaygı,
8 Hepinize içten şükran ve saygı..

İnan TAMER

coaoaoooocooooooooofiooooooooocoox»ooo0ooaoeo

Anıtma çelenk konması ve 
saygı duruşuyla başlaya
cak. İstiklal marşının söy
lencesiyle bayrak töreni 
yapılacak.

29 Ekim Çarşamba günü 
Kaymakamlıkta kutlamalar 
kabul edilecek. 10.15 te tö
ren alanında halkın, öğren
cilerin ve kuruluşların kay 
ramları Kaymakam, Gar
nizon Komutam ve Beledi
ye Başkam tarafından kut
lanacak.

Kaymakam Mehmet Gü 
ler’in açılış konuşması 
ve Öğretmen İzzet Çı- 
tak’ın günün önemini belir 
ten konuşmasından sonra 
şiirler okunacak, folklor 
gösterileri düzenlenecek. 
Bayram geçit tereni ve ge
ce fener alaylarıyla sen 
bulacak. Aynı gece TÜG- 
SAŞ tesislerinde Cumhuri
yet Balosu düzenlenecek.

Günaydın

Yapı Kooperatifi 

Konut Kuraları
Çekildi

Konut sahibi olmak için 
yıllardır bekleyen Günay
dın Yapı Kooperatifi ortak
ları geçtiğimiz hafta içinde 
Manastır yolunda yapımı 
devam eden inşaatların da 
kura çekerek dairelerini 
saptadılar.

1984 yılında yapımına 
başlanan ve 103 ortağı bu
lunan Günaydın Yapı Koo
peratifin çekim töreninde 
konuşan Kooperatif Başka
nı Haşan Çelikkaleli, irşaat 
ların büyük bölümünün ka
ba yapımının tamamlandı
ğım, ortakların kura ile ko 
nutlanm belirliyerek, ge-

D. S. 4 de

lir. Okul Müdürü eteğinin
D. S. 4 de
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Kocaçukur Olayı ve 
Övünülecek Karar

MUSTAFA KÜÇÜKSİPAHİ 
S.H.P.

MECLİS ÜYESİ

Gemlik bir aydan bu tarafa dedikodular ve çirkin 
yakıştırmalarla çalkalandı. Sen 10 gün içersinde ise öy 
le bir tırmanış arz etti ki, halk endişeye düştü. Gemlik 
Borsası. Ticaret Odası, Esnaflar Derneği bildiriler ya 
yınladı. İskelede çalışan işçisinden avukatına kadfar 
bütün Gemlik ayağa kalktı ve kutsal bir direniş başladı.. 
Halk soruyordu, gelecek nesillerimizin haklarını kime, 
kaptırıyorsunuz, diyordu.

Neydi bu halkımızı ayağa kaldıran bu olay?

Bu olay KOCAÇUKUR’la ilgili idi. Bu yerin sahiple 
ri askeri idare döneminde plan yaptırmış ve bakanlığa 
tasdik ettirerek, imar ruhsatı için belediyemize müra 
caat etmişti.

Fabrika yapılmak istenen bu yer, liman yapılmağa 
uygun Gemlik’in tek yeri idi. Buraya Fabrika yapımı 
na izin verildiği takdirde Gemlik limansız ve iskele 
siz kalmağa mahkumdu.

Belediye Başkammız, geleceği çok iyi değerlendire 
rek bu talebe red cevabı vermiş ve konuyu meclise ge 
tirmişti. Meclisimiz bu 103 dönümlük yerin liman, iske 
le ve antrepo sahası olmasına karar vermiştir.

Bu karardan sonra Belediye Başkanı ile BlSAŞ ara 
sında bir görüşme olmuş ve BİSAŞ sahipleri buraya 
fabrika yapmakta ısrar etmişlerdir. Nihayet Belediye 
Başkanımız resti çekmiş ve kendilerine "YA BURAYA 
LİMAN YAPARSINIZ VEYA YERİNİZİ İSTİMLAK E- 
DERİM" demiştir. Cevap "EDEMEZSİNİZ, HODRİ 
MEYDAN"

Bu sözlerden sonra mücadele başlamıştır. Belediye 
Başkanı türlü türlü baskılara maruz bırakılmıştır. Da 
vet edildiği ve Bursa Valisinin de bulunduğu toplantılar 
da başkanımız görüşünü anlatmış, savunmuş ve "Peki 
parayı nereden bulacaksınız" sorusuna "İCAP EDER 
SE TERME VE TİBEL'İ SATARIM" deme cesaretini 
göstermiştir.

Bu aşamalardan sonra istimlak muamelesi başla 
mış ve komisyonca tesbit edilen para bankaya yatınl 
mıştır.

Burada tabi BÎSAŞ’da boş durmamış. Davalar aç
mış... bilirkişi profesörler getirerek KOCAÇUKUR 
mevkiinde deniz derinliğinin 5 metre olduğunu ve bu 
yüzden liman yapmağa elverişli olmadığına dair rapor 
lar almış. Bununla da yetinmemiş siyasal bazı uğraş 
larla konuyu Sayın Başbakana kadar götürmüş. Yukar 
dan yapılan baskı ve telkinlere rağmen Belediye Başka 
nı ve Gemlik ANAP ilçe Teşkilatı ilgililere "BU İŞ 
GEMLİK'İN GELECEĞİ İLE İLGİLİDİR. DÖNÜŞ 
YAPMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR" cevabım ver 
me kadirşinaslığında bulunmuşlardır.

Gemlik için yapılan bu mücadeleleri duydukça ya 
panları alkışlıyor, ama yine de kuşkularımız devam 
ediyordu. Bunda ne kadar haklı olduğumuzu, Sayın 
Hakkı Çakır’ın meclis üyelerine gönderdiği gündemde 
anladık. Gündemin 8. maddesi şöyle idi :

BİSAŞ'IN GÖNDERDİĞİ TAAHHÜTNAME VE SÖZ
LEŞMENİN GÖRÜŞÜLEREK KARARA VARILMASI, 
Muhalefet olarak şaşırdık. Ne taahhütnamesi? ne söz 
leşmesi? Bunları ne gördük, ne de birşeyden haberimiz 
oldu.

Daha düne kadar "asarız, keseriz, satarız” diyenlere 
ne olmuştu da böyle bir dönüşe lüzum duydular, diye 
düşündük. Bazı ANAP’lı meclis üyesi arkadaşlarımızla 
görüştük ve sorduk. Bize "Belediyenin bu işi yapmağa 
gücü yetmez.. BİSAŞ bize çok iyi teklifler yaptı" dedi 
ler.

Taahhütname ve sözleşmeyi tetkik edinte gördük ki, 
içinde yazılan şartlar hiç de ANAP’lı meclis üyelerine 
anlatıldığı gibi değil... Hiç de Gemlik halkının ve bele 
diyesinin yararına değil. Bunu halkımıza duyurmamız 
lazımdı. Partileri biraraya toplayan bir toplantı yapıldı 
ve konunun aydınlatılması kararma vardık. Ayrıca 
ANAP’l meclis üyesi arkadaşlarımıza sözleşmedeki a- 
leyhe olan maddeleri izah ettik ve kendilerini ikna et 
tik. Ve meclisimizdeki^ son toplantıda ittifakla şu karar 
a lındı :

Devamı Sayfa 3 te
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| Linyit Ticaret
I Soma ve Tunçbilek’in j
| Yüksek Kalorili Linyit
I Kömürleri I
I Artık Evlerinizi, I
I İşyerlerinizi Isıtacak.
I ÖDEMEDE KOLAYLIK
| TAKSİTLİ SATIŞLARA BAŞLANDI
| LİNYİT TİCARET METİN BAYRAK i

ORHANGAZİ CAD. NO. 27 - TLF : 1828-4221 GEMLİK
Tir esse—

AKDOĞANLAR TİCARET
MOTİF 

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ 

Hüseyin Akdoğanlar
DUVAR KAĞIDI

FORMPLAST
POSTER

PARKE
CAM CÎLA 

, HAUFLEKS 
A . .MARLEY 

YAĞLI BOYA 
PLASTİK BADANA

Tlf : 2132
Merkez : istiklâl Cd. Gürle Işham Pasaj içi Gemlik
Şube : Pazar Cd. No. 8 1 Gemlik

AKYILDIZ TİCARET
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

Alım ve Satımı
RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TELEVİZYON. 

BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKlNASI, ELEKTRİK 
SÜPÜRGESİ, MUTFAK OCAKLARI, 

YATAK ODASI VE MİSAFİR ODASI TAKIMLARI. 
BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR.

MEHMET AKYILDIZ
Pazar Cad. 27 - Tlf : 2654 Gemlik

Nöbetçi Eczaneler

21 EKİM 1986
22 EKİM 1986
23 EKİM 1986
24 EKÎM 1986
25 EKİM 1986
26 EKİM 1986
27 EKÎM 1986

SEVİNÇ S ARAL ECZANESİ 
ÇAĞLAR ECZANESİ
ZEYNEP NAMIK ECZANESİ
GEMİÇ ECZANESİ
ERÇEK ECZANESİ 
AKDENİZ ECZANESİ 
AKDENİZ ECZANESİ

Marmara
Demir Doğrama Atölyesi
• HER TÜRLÜ DEMİR DOĞRAMA

< ÇELÎK ÇATI
• DOĞRAMA ÇELİK

< ÇATI
• ELEKTRİK DİREĞİ

4 kepenk İşleri
• İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ

Süleyman ve dursun aslan

Alemdar Cad. Çeşme Sok. No. 60 
(Atlas Sineması Yanı) GEMLİK

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞRAMALIK KERESTE ve 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

Uygun Fiat — Gününde Teslim
Uğramanız Menfaatinizedir

İSMET DAĞ ve OĞULLARI
Tel : Iş. 1205—Ev. 1254—2835
ORHANGAZİ CADDESİ NO. 30 GEMLİK

KAYIP

Bursa Trafik Şubesinden aldığım 22.8.1980 tarih vs 
64372 sıra nolu Amatör ehliyetimi kaybettim

Hükümsüzdür.
Abdi Perksan

Saatiniz Gemlik Körfezi

Okeyunnz, Okutunuz, Abone Olunuz
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Bozuk Düzen

Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre, Türkiye'nin 
örgüte ödemesi gereken toplam miktar, 4 milyar 778 
milyon dolara ulaştr. Türk hükümeti, 1984 yılından ka
lan 281 b'n dolarlık borcunu ödeyemediğinde. Ocak a- 
ymda BM'deki oy hakkını yilirecek. Özal Hükümeti, 
borcunu yerine getiremediğinde de 1S85 - 85 ödemeleri 
bir tarafa, 1984 yılından kalan 281 bin dolarlık borcunu 
da ödeme durumunda kalacak.

385 bin dolarlık katkı payından bütçeye henüz tek ku 
ruş ödemiş değil Türkiye.

Aynca, Türkiye'nin BİRLEŞMİŞ ULUSLAR ÖRGÜ
TÜNE ödemesi gereken 4 milyar 778 milyon dolara u- 
laştı. Bu duruma göre Türkiye BMM'nin borçlular liste 
ferine girdi.

Türkiye'nin borç listesinde, önlerde yer alması, içer
sindeki ekonomik düzenin daha da bozulacağının gös— 
tergesi midir. Bugün halk susukunsa; bir bekleyiş için 
de olmasındandır. Hükümetin, enflasyon boyutlarım 
bir türlü belirleyemeyişi, acaba hükümetin içinde mi 
kaynaklanıyor? Vatandaş işlemeyen bozuk düzenden, 
hükümetin vatandaşa arkasını dönmesinden kuşku du— 
yuyor. Bu bağlamda hükümet, suskunluk içindeyse, e 
konomiyi yerine oturtamıyorsa, yapısında çıkan olum 
suzluktandır.

Vatandaş piyasaya para yetişfiremiyorsa onun dağı 
nıklığınaan değildir. Hükümetin vatandaşa bakış açısın 
dandır. Mini vergi paketlerini vatandaşın önüne süren 
hükümet bu yazı yazılırken bakanlar kurulunda yer de 
ğiştinr.eler yayınlanıyordu radyodan. Bîr kez çivi yerin 
den oynamışsa o çiviyi paslı yuvasından çıkarırken; 
tetenoz mikroplarından arındırmak gerekir. Hüküme— 
tin vatandaşa bakış açısı dumanlıdır. Özal Hükümeti 
kendini yenilerken, ağlayan — yalvaran vatandaşı göze 
tememiştir. Bakalım önümüze neler serecekler, ne 
"vaatlarda" bulunacaklar..

Bu bozuk düzen, "insanımızın ensesinde boza pişirir 
ken", gözlerini dış borçlara dikse de yine vurdum duy 
mazlığından dönmeyecektir. Bir tarafta "varlık"lılar 
bîr tarafta yoksullar; başlarını nereye sokacağını bile 
meyenler. Bu düzenin adaleti neresindedir? Türkiye'nin 
zor koşullarında açmazlarda olanlar, bu yolun, neresin 
den gidileceğinin şaşkınlığı içindedirler.

Soğukların da bastırması, yakacakların da pahalı ol 
ması ortadaki insanı bunaltıyor. Bugün odun ederleri 
27 liradır. Kışın iyice bastıracağı kuşku götürmez. Bu 
durumda yoksul ne yapacaktır? Sorular birbirini kova 
farken, biz de elimizdeki, kafamızdaki olgularla yoksu 
lun yanında yer alırsak, ona destek yaparsak bîrşey yi 
lirmiş mi, kazanmış mı oluruz?

I ÇATAK TUHAFİYE VE |
KONFEKSİYON I 

b Kışlık I
Yeni Çeşitlerini Sunar J

s Balın Önlükleri )

9 Bay, Bayan ve Çocuk Giysileri *
Pantolon - Etek - Kot - Blujln Elbise f 

0 ZEKİ Triko Gömlek ve Tişörtleri 
ı1 9 EROS İç Çamaşırları
1ı V Eşorfmantar j

1 i e Çorap ■— Mendil Çeşitleri J
Tlf: 2075 ।
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M. Kemalpaşa: 1
Gemlikspor: 6

STAD : M. KEMALPAŞA
HAKEMLER : Burhan Erözen (4), Fahri Ovacık (3), 

Ömer Gep (3)
M. KEMALPAŞA : İsmail (1), Erdoğan (2), Ulvi (2) 

Taner (1), K. Erdoğan (1), Ali (2), Orhan (2), Erol (2) 
Fahrettin (2), Ilyas (2), Cem (2).

GEMLİKSPOR : Savaş (3), Erdinç (2), Celal (3), 
Metin (3), Durmuş (4), Ümit (2), Bilal (3), Özkan (3), 
Namık (3), Kamil (3), Turgut (4).

GOLLER : Dk. 15 Celal, Dk. 48-78 Namık, Dk. 65 
Cemil, Dk. 85 Özkan (kendi kalesine), Dk. 87 Turgut, 
Dk. 88 Erdinç

Osmaniyespor: 6
K. Yalıpsor: 2

SAHA : İNEGÖL DIŞ
HAKEMLER : Mustafa Kalınkılıç (3), İsa Yıldız (3) 

Ertan Koç (3)
OSMANİYESPOR : Selahattin (3), Adnan (3), Tahsin 

(3), Mesut (3), Faruk (3), Şerafettin (4), Nedim (3), 
Kenan (3), Yener (3), Olcay (4), Aslan (3).

KUMLA YALISPOR : Süleyman (1), Zeki (2), İsmail 
(2), Osman (1), Rıfat (2), Yasin (2), Durakman (3), 
Sait (3), Şükrü (2), Selahattin (2), Veysel (1), Adem (2) 
Güngör (3).

GÖLLER : Dk. 34 Arslan, Dk. 38-57 Faruk, (penaltı 
lardan), Dk. 70-88 Şerafettin, Dk. 86 Yener, Dk. 85 Gün 
gör.

Yunuseii: 2
Azotspor: 2

SAHA : HİPODROM
HAKEMLER : Rıdvan îşanlâyan (3), Nedim Durgut 

lu (3), İbrahim Alkaya (3)
YUNUSELt : Mustafa (2), Sabri (1), (İsmail 1), 

Nazmi (1), Selim (2), Nurettin (2), Süleyman (2), Ah 
met (2), Halit (2), Osman (2), Şinasi (2), Bedri (2).

AZOTSPOR : Ali (2), Cemal (1), Mustafa (1), Haşan 
(3), Ali (2), Murat (2), Enver (2), Ahmet (2), Aykut 
(3), Abdullah (2), Yusuf (3), (Eşref 1), Ertürk (1).

GOLLER : Dk. 32 Murat (penaltıdan), Dk. 56 Abdul 
lah, Dk. 44 Ahmet, Dk. 57 Şinasi

MM MM MM MM MMe MM MM 
İ KIŞ j

| YAKLAŞIYOR! |
f Soğuklar Kapınıza Dayanmadan ı
} Evinizin Büronuzun İşyerinizin GAZ J 
l ve MOTORİN İhtiyacını Ayağınıza f 
| Servisimiz ile Getiriyoruz. |
| Sipariş Kayıtlarımız Başlamıştır.
| İhtiyaç Sahiplerine Duyurulur.

I AYKUT TİCARET I
( TtMUR ve OSMAN KORUN f
( GEMLİK ■

| Minibüs Garajı İçi Bayraktar Pasajı 3/1 Tlf : 3467 _ 2566 j

Cilt ve Kaşe Yapılır

Körfez Matbaacılık Tlf: 1737 Gemlik

Demirtaş: 0
Borusan Güven: 0

SAHA : MERİNOS
HAKEMLER : Metin Eurhan (3), Necdet Sönmez (3) 

Mesut Olacak (3).
DEMİRTAŞ : İsmail (2), Ömer (2), Haşan (2), Bü 

lent (2), Ergim (2), İbrahim (2), Ali (2), Celal (1), Ha 
san (1), Zeki (1), (Vahit?), Demîrhan (1), (Azimet 1)

BORUSAN GÜVEN : Mehmet (2), Ender (2), Kenan 
(2), İbrahim (2), Kadir (2), Özer (1), Yılmaz (1), Alî 
(2), Halil (2), Mehmet (1), Ali (1), (Erkan 1)

GOL : Yok

Uludağspor: 1
Gemlikspor: 0

SAHA : MERİNOS
HAKEMLER : Salih Türktunç (3), Yusuf Bıyıklı (2), 

Fahri Ovacık (2)
ULUDAĞSPOR : Cemil (3), Savaş (3), Fahir (2), 

(İsmail 2), Hilmi (3), Fikret (3), Sabahattin (3), Sefer 
(2), Erdinç (2), (Kamil 2), Erkan (2), Ertan (2), Sinan 
(2).

GEMLİKSPOR : Savaş (2), Ferhat (2), Emin (2), 
Metin (2), Haydar (2), Ümit (2), Durmuş (2), Özkan 
(2), Namık (2), Mustafa (2) Turgut (2).

GOL : Dk. 69 İsmail

Umurspor-Altınsapan Maçı
Yarıda Kaldı Osman AVPEK

Grubunda lider Altınsapan ve takipçisi Umurspcr’un 
Pazar günü Bursa Veledrom Iç Sahada oynanan futbol 
müsabakaları yarıda kaldı.

Oyuna hızlı başlayan Altınsapan dakikalar ilerledik 
çe arzuladığı gole kavuşamayınca sinirlenmeye başladı. 
Ojnınun 20. dakikasında Altınsapan’lı Haydar Hasan’la 
oyunun başından beri sürdürdüğü tekmelerine devam 
edince hakem Haydar’a kırmızı kartını gösterirken, 
Hasan’da rakibine karşılık verince ikisini birden oyun 
dan attı. Altınsapan’lı Haydar önce hakeme saldırdı 
daha sonra sahayı terk eden Hasan’a saldırınca olaylar 
başladı, iki taraf futbolcuları elayı yatıştırmak için mü 
dahale ettilerse de kendilerini olayın içinde buldular 
ve kıyasıya bir birleriyle kavga ettiler. Bu arada hakem 
maçı tehir etti. Maçm neticesi Salı günü yapılacak ter 
tip komitesi kararından sonra belli olacak.

Kocaçukur Olayı ve 
Övünülecek Karar

"BELEDİYEMİZ TAPUYU ALACAKTIR. BU İŞ
LEMDEN SONRA KİMLERLE VE HANGİ ŞARTLAR 
İÇERSİNDE ANLAŞACAĞIMIZA DAHA SONRA MEC
LİSÇE KARAR VERİLECEKTİR.

Bu kararın son derece de iyi bir karar olduğuna ina 
myor ve hayırlı olmasını diliyorum.

Bu kararın böyle alınmasındaki şerefi hiçbir kuruluş, 
hiçbir şahıs kendisine mal etmeğe çalışmasın. Bunu 
tek başına ne siyasi kuruluşlar ne de başka 
kuruluşlar yapmış değillerdir. Eu kararın 
şerefi esnafından tüccarına, işçisinden aydınına kadar 
tüm Gemlik balkınındır. Kamuoyu kampanyası başla 
tanlar, buna iştirak edenler, mecliste bu karara oy ve 
renler ve basınımız, inanıyorum ki hiçbir zaman unu 
tulmaj'acaklardır.

Gcmlik’imiz KCCAÇUKUR’dan daha başka şeylerde 
kazanmıştır. Bunların başında "Halka rağmen halk 
aleyhine bîrşey yapılamayacağı" gerçeği bulunmakta 
dır. İkincisi meclislerin üzerinde taşka güçlerin emri 
nin geçerli clmıyacağı ve meclislere yön veremiyece 
ğinin anlaşılmasıdır.

Belediye Başkanı ve meclis şimdi şaibelerden kur 
tülmüş ve ibra olmuştur. Son söz tapuyu verecek yargı 
organıdır. Neticeyi bütün Gemlik sabırsızlıkla bekle 
mektedir...
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önce Tapu Alınacak Lise Müdürü Bekir Güneş Hakkında

söz aldı. Buluk, kcnuşma 
sında iskele kcnusunun 
Gemlik’in bugünü ve gele 
ceği için büyük önem taşı 
dığına dikkati çekerek şöy 
le kcnuştu :

"—Belediye Başkanı ve 
Sayın Emin Bora'nın konuş 
maları bizlere kıvanç ver 
miştlr. Hrçınlıklara gerek 
yoktur. Gem'ik'e en iyi ya 

» pılanı yapmak kararında 
yız. Siyasi görüşlerimizi ka 
pı önünde bırakıyor, hiz 
meti ön plana çıkarıyoruz. 
Meclisin daha önce aldığı 
karar doğrultusunda tapuyu 
önce alıp cebimize koymayı 
teklif ediyoruz."

SHP’li üye Mustafa Kü 
çüksipahi ise yaptığı konuş 
mada konuyla ilgili çok şey 
lerin söylendiğini, şahsen 
hiçbir ANAP’Iının bu işten 
bir çıkar sağladığını düşün 
mediklerini belirterek :

"■— Olaylar öyle bir hale 
getirildi ki bunun altında 
şaibe var izlenimi yaratıl 
mistir." dedi. Küçüksipahi 
BİSAŞ Genel Müdürünün 
basında çıkan demeçleriyle 
işin bitirilmiş intibaını ver 
diğini, çıkan gazete örnek 
İleriyle belirttikten sonra 
şöyle dedi :

"— Holdingler bu işleri
ni para ile yapacaklarsa 
Meclis Üyelerine teklif yap 
mazlar. Onlar kimlere gide 
çeklerini bilirler. BİSAŞ 
tapunun bizde olmasını is 
temiyor. % 51 hisseyi elin 
de tutarak herşeyi yaparım 
diyor. Emin Bora'nın tekli 
fini uygulayalım ve tapuyu 
alalım diyorum. Gerekirse 
sonunda ilk önce BİSAŞ ile 
masaya otururuz."

ANAP’lı üye Sadi Ertür 
de konuşmasında Kocaçu 
kur’un öneminin ortada ol 
duğunu, kimsenin şahsi 
menfaat için mecliste bu 
lunmadığını belirterek "He 

def belli, amaç bellidir. Ön 
ce tapuyu alalım sonra Bİ 
SAŞ'la oturur konuşuruz." 
dedi.

Son konuşmayı Belediye 
Başkanı Hakkı Çakır yaptı. 
Çakır, "— Biz hizmet için 
geldik. Hizmetlerin en iyisi 
ni, en güzelini yapıyoruz. 
İskele konusunda daha ön 
ce söylediğimiz gibi önce 
tapuyu alalım diyoruz."

Karar medlis üyelerinin 
oy birliği ile ayakta alkışla 
narak alındı. Daha sonra 
gündemin öbür maddeleri 
ne geçildi.

TARTIŞMA

Ne Dediler ?
yanayız, iskele konusunda halkımızın çıkarları doğrul 
tuşunda görev yaptık.

YAVUZ ALEMDAR (DYP İLÇE BAŞKANI) : Mecli
sin daha önce aldığı karar yine bu toplantıda da cnay 
landı. Kararı destekliyoruz. Bu karar Gemlik ve Gem
lik halkı lehine alınabilecek en iyi karardır. Kamulaş
tırtacak arazi üzerinde Gemlik Belediyesinin öncülü 
ğünde kurulacak bir şirket ile yapılacak iskeleyi gör 
mek istiyoruz.

NECETİ AYDiN (DYP BELEDİYE BAŞKAN Adayı)
Belediye meclisinin Perşembe günü Kocaçukur konu 

sunda almış olduğu karar yerindeydi. Karara karşı çı 
kan bazı etkin, çıkara güçlerin dirençleri karşısında 
meclisimizin güç birliği ederek önce kendilerinin, son
ra Gemlik’imizin haysiyetini koruduğunu, çıkarcıları 
zaafa uğrattığını söyleyebilirim.

İleride iskele inşaatı Gemlik’lilerin ve kuruluşların 
istediği dcğrutuda, Belediyemiz tarafından yapılıp hiz
mete açıldığında, Gemlik’e ekonomik açıdan büyük ya 
rarlar sağlayacaktır. Bu yüce karardan dolayı tüm 
meclis üyelerini gönülden kutlarım. Meclis üyelerinin 
bu gibi memleket meselelerinde asgari düzeyde birlik 
olup hayırlı kararlar almasını diliyorum.

Hisartepe Yokuşu Bir Can Daha Aldı
kakta oynamakta olan Dö
ne Yılmaz adlı çocuğu eze
rek ölümüne neden oldu.

Gündemdeki iskele konu 
su görüşülürken EİSAŞ adı 
na meclisi izleyen avukat 
Ünzile Es salondan 

dışarı çıkarken SHP’li 
üye Mustafa Küçüksipahi’- 
nin " Bayan, Genel Müdü
rünüz Sayın Orhan Yıldırım 
Çakar'a lütfenn söyleyiniz, 
Holdingler hükümetleri ila 
re edebilirler ama, holding
ler Gemlik Belediye Mecli
sini idare edemezler." Bu 
söz üzerine şaşıran hukuk
çu giderken Küçüksipahi’ye 
"Sîzleri de idare edecekleri 
gün gelecektir." dedi.

Kamyonet altoda kalan 
küçük Döne kaza yerinde 
yaşamım yitirdi. 

kısaltılmasını ister ve “O- 
kul kurallarına uyun” der. 
Ancak öğrenci yine aynı şe 
kilde okula gelince öğren
cinin sınıftaki çantasından 
uzun başörtüsünü çıkarır 
“başın örtülü olarak okula 
gelme almam” der. Öğren
ci daha sonra okuldan tas- 
tiknamesini alarak Ticaret 
Lisesine kaydım yaptırır.

kurallar

Ek Bina ihale Edildi

1987’de 4 Bin Telefon Daha
dürlüğü ek bina ile ilgili 
yapım ihalesini gerçekleş
tirdi. Müteahit firma önü 
müzdeki günlerde ilçeye 
gelerek çalışmalarına baş
layacak.

$

* *

*

* 
* 
* 
*

KÖMÜR
SAYIN GEMLİKLİLER

İstanbul Ağaçlı, Çan, Trakya Linyit 
Kömürlerinin Toptan ve Perakende 

Dağıtımına Başladık.

* 
i 
t 
♦ 
♦ 
*

MARMARA MADENCİLİK
Kalorifer ve San. Kömür Ticareti
Büro : İstiklâl Cd. Gürle Han 2/51 - Gemlik p s aqeQ
Depo : Orhangazi Cd. Mercan Sk - Gemlik • Lr . ^rî/OÖ

Basında çıkan bu haber 
üzerine Bursa Milli Eğitim 
Müdürlüğünce Lise Müdü
rü Bekir Güneş hakkında 
soruşturma açılıyor. Daha 
sonra öğrenci velisi Kayma 
kamlığa başvurarak öğre
nim özgürlüğünün engellen 
diği şeklinde dilekçe verir. 
Bekir Güneş hakkında Kay 
makamhkça da scruştur- 
ma açılır.

Öte yandan, 1988 yılında 
ilçede tüm ihtiyaç sahiple
rine telefon berilerek. Bu
nun için elekronik santrala 
geçilecek.

KARAR
ANAP grubunun dal 

önce aldığı karara karş 
bu karardan dönmesi I 
tapunun alınması doğrul! 
sunda oy kullanması, Ge 
lik için memnuniyet veri 
dir. Şimdi tapuyu cebe ta 
duktan sonra asıl sarını i 
kelenin yapılmasıdır. Eeİ! 
diye bu sorunu da kem 
çözdüğü zaman adım alt: 
harflerle geleceğe yazcrj 
raktır.

Gelişmeleri hep târHki 
göreceğiz.

Kadri Gûla

Günaydın Yapı Koop. 
rektiğinde isteklerine göe 
değişiklik yapmalarının d 
nağmın doğabileceğini ar 
ledi.

Günaydın Yapı Kospera 
tifi konutları 5 bloktan v 
100 metrekareden clusuyor

#
♦

* t

ÖZEL ÖZONUR FEN DERSHANESİ
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILIYOR

1- İlkokul öğrencileri için (3,4,5) sınıflar, Anadolu Liselerine ve Özel 
Kolejler hazırlık kursları
2- Fen Liseleri, Askeri Okullar, Meslek Liselerine hazırlama kursları
3- ÖSS - ÖYS 1. ve 2. aşama için matematik kursları
4- Orta Okul Matematik, İngilizce, Fen Bilgisi, Lise 1-2 Matematik, 
İngilizce, Fizik, Kimya takviye kursları

Not: Sınıflar 16 ile 25 kişiliktir.
Kayıt yapmakta geç kalmayınız.

AKMANLAR PASAJI KAT 3 — GEMLİK
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DüjSn - lişan — Sünnet 
Daretiyelerinde 

Temiz işçilik 
Uygun Fiat 

Zaman nda Teslim
T<f s 17»7 
Körfez Matbaacı!A GamJ'k

Belediye Şaha Kalktı

Tügsas ve Enko’ya
44 Milyon Ceza

Bu du Olur mu?

Vergi Dairesi 
Lojmanları 
Bursa’lı 
Memurlara

* Belediye Encümeni Kararında I- 
zinsiz ve Ruhsatsız İnşaat Nede
niyle Yasanın 42. Maddesinin Uy
gulandığı Belirtildi

Amonyak Tesislerinin Fenni Sorum
lusu Mühendis de Cezadan Nasibini 
Aldı. 4 Milyon

* İmar Planını Yaptırmayan TÜGSAŞ Çeşitli Defalar Uyarılmıştı

Dağıtıldı

Belediye Encümeni TÜG 
SAŞ (Türkiye Gübre Sana
yi AŞ.) ve işletmede A- 
mcnyak tesislerini yapan 
müteahhit firma ENKA ile 
inşaat Fenni sorumlusuna 
44 milyon Hra ceza kesti. 
Olaya TÜGSAŞ'm imar 
planım yaptırmaması ve 
Amcnyak tesislerini ruh
satsız olarak taşlaması ne 
den oldu.

; Belediye imar planı dı- 
şıda ancak ilçe sınırlarında 
bulunan ve kaçak yapılan 
Buruşan, Oimtaş, BP, Mar 
mara Kimya Entegre Sana 
nayi tesislerine çağrıda bu 
lunarak mevzi imar planla 
ran yaptırmalarını istemiş, 
tüm kuruluşlar çağrıya uya 
rak planlarını yaptırmış 
TÜGSAŞ ise yaptırmamış
tı

| TÜGSAŞ Genel Müdürlü
ğünce işletme içinde yapıl
masına karar verilen ve 
ihalesini ünlü ENKA İnşaat 
AŞ.'nin aldığı amcnyak te 
sisleri ve eklentilerinin fab 
rikalan ruhsatsız olarak 
yapımına taşlanmasın 
dan sonra Belediye ilgilile
ri» uyarmış ancak inşaatın 
yapımı devam etmiştir. Bu 
■tun üzerine 23 Eylül 1983 

■MooooooonoecMoeoooooeoooooartnooonooocoocoo

TAŞI GEDİĞİNE |

BİRAZ ZOR... )
Belediye Meclisinde Sn. Çakır’a sormuşlar :

| —> Amerika'ya neden gidiyorsun?
| Cevap vermiş ı '
I — Görgü ve bilgi edinmek için...

L
Bunca sene edinememişse, 15 gün içinde edinmesi 
biraz zor değil mİ?

İnan TAMER

0Mnooo0ooooooeoo0Ooeooooooooı><K>opooao<ıo

günü encümence alınan ka 
rar ile TÜGSAŞ ve ENKA 
tarafından yapılan inşaat 
İmar Kanununun 32. mad
desi gereğince mühürlen
miş ve plan yapımı için 1 
aylık süre verilmişti.

İnşaatı mühürlenen TÜG 
SAŞ’ta yapımın devam et
mesi üzerine 21 Ekim gü-

FAK—FUK—FON
Yardımlara Devam Ediyor

Banka Özel Güvenlik

Fakir Fukara Fonu ola
rak büinen Vakfın Gemlik 
Şubesi yaptığı toplantıda 
yardımlar konusunda yeni 
kararlar aldı.

Her hafta perşembe gün 
leri toplanan Vakıf yönetim 
kurulu, geçtiğimiz haftada 
Kaymakam Mehmet Güler 
başkanlığında toplandı. 
Toplantıda Vakıfa başvuran 
ların yardım istemleri gö
rüşüldü. Toplantıda Verem 
Savaş Demeğinin istemi 
üzerinde duruldu ve ihtiyaç 
sahibi tüberkuloslu hastala 
ra yardım kararlaştırıldı. 
İlkokullarda öğrenim gören 
yoksul öğrencilerin saptana 
rak belirlenmesinden sonra 

nü Belediye Fen İşleri ve 
Zabıtasmca yapılan denet 
lemeden sonra ikinci tuta
nak tutularak 22 Ekim gü
nü yapılan Encümen toplan 
tısında konu görüşüldü. U- 
zun tartışmalardan sonra 
uyanlara uymayan imar 
planım yaptırmayan, ruh|- 

giyim yardımı yapılmasına 
karar verildi. Yoksul vatan 
daşlara yakacak yardımı ya 
pılması da karar altına alın
dı.

GemHk Fak-Fuk Fon Vak 
finin 20 milyon lira bütçesi 
bulunuyor. İlgililer bu bütçe 
nin gelecek yıl 100 milyon 
lirayı aşacağını belirtiyor
lar.

Müftülüğe 
Araç 
Armağan 
Edildi

Federal Almanya’da ça 
hşan bir yurttaşımız ilçe 
Müftülüğüne araç armağan 
etti.

Müftülüğün kullandığı 
Mercedes marka makam 
arabasının hurdaya çıkma
sı üzerine Mehmet Başpı- 
nr- adlı yurttaş tarafından 
satın alınan Renault 9 mar 
ka oto ilçe müftülüğüne ar 
m ağ an edildi. Aracın plaka 
ve devir işlemleri tamamla 
nıyor.

satsız ve izinsiz inşaat ya
pan TÜGSAŞ’a 20 milyon, 
müteahhit firma ENKA'ya 
20 milyon, inşaatın Fenni 
Sorumlusu Mühendise de 
cezanın l/5i oranında 4 mil 
yon lira ceza verilmesi 98/ 
532 saydı kararla oy birHği 
ile kabul edildi.

EMNİYETTE SEMİNER

Gemlik Emniyet Amirli
ği, Banka Özel Güvenlik gö
revlilerine 3 hafta sürecek 
eğitim semineri düzenledi.

Emniyet Amirliği brifink 
salonunda dün başlayan se
minere Banka Özel Güvenlik 
görevlilerine tatbiki olarak 
silah bilgisi ve beden eğiti
mi dersleri verilecek. 18 tan

Fiatlar Açıklanacak 

8. Orhangazi 
Zeytin Festivali 
Yapılıyor

Geleneksel Orhangarı
FestivaH’nin 8. si önümüz 
deki hafta yapılacak.

Tertip Komitesince hazır 
lanan programa göre; 3 
Kasım Pazartesi günü saa
11.00 de istiklal marşı ile 
festival başlayacak, Festi

D. S. 4 te

ETE YİNE ZAM
Kıyma 1800, Kumaşı, 2000 Bonfile 2500 lira Olda

Haberi Sayfa 4 te

Gemlik Vergi Dairesi ve 
Mal Müdürlüğü PersoneH 
için satınalman lojmanlar 
Bursa’da görevli tazı üst 
kademe memurlara dağıtıl 
di

İstiklâl Caddesinde Er 
doğan Barutçuoğlu'na ait 
beş kath ve 10 daireden 
oluşan konutun tamamı bir 
süre önce GemHk Vergi Dai 
resi ve Mal Müdürlüğü ta 
rafından personele lojman 
amacıyla satın alınmıştı. 
Aylardır boş duran ve Ver 
gi Dairesine bir önce ata
nan Müdür yardımcısı ile

Görevlileri Eğitiliyor

Hadi ÖZSAYIN

ka özel Güvenlik görevHsi- 
nin katıldığı seminerde pat
layıcı maddeler, bankaların 
korunması, ceza hukuku, c'.- 
za mahkemeleri hukuku, ilk 
yardım, toplantı, gösteri yü
rüyüşü, grev ve lokavt kanu
nu ile ilgfli yazık ve sözlü til 
giler de verilecek. 84 saat sû

D. S. 4 te

Kumar Oynarken 
Yakalandılar

İlçe jandarma ekipleri, 
önceki gün yaptıktan kont
rollerde Eüyük Kumla 'da bir 
kahvehanede kumar oyna
yan dört kişiyi yakalaya
rak gözaltına aldı.

Büyük Kumla'da yapı
lan baskında, marka ve pa 
çalarla açıkta kumar cyna 
yan Mustafa Ak, Haşan Üre

D. & 4te 

daha önce de Mal Mü 
dürlüğünde görevü kir me
mura verilen iki lojman dı 
şında 8 lojman boş duru
yordu.

HERKES ŞAŞIRDI

İlçemizdeki Vergi Daire 
sinde ve Mal Müdürlüğün
de görevH memurları kira
dan kurtaracağı ve biraz 
olsun rahata kavuşacakları 
sanılan lojmanlar, 14 Ekim 
günü yayınlanan resmi ga 
zetedeki "Kamu Konutları 
Yönetmeliğindeki D e ğ i - 
şik'iği Yapılması Hakkın- 
daki Yönetmenlik" büküm 
lerine göre her nasıl oluyor 
sa ilçemiz dışında Bursa 
Defterdarlığında görevli 
üst dereceli memurlara 
ayrıldı. Lojmanlar.n Bursa 
11 memurlara aynl-

D. S. 4 te

Yarın
Cumhuriyet 
Bayramı Coşku île 
Kutlanacak

Cumhuriyetimizin Fanı
nın 63. yıldünûmû tütün 
yurtta, Kuzey Kıbrıs Türk 
Federe Devletinde ve dış 
temsTcüıklcdmizde tö
renlerle kutlanacak.

Cumhuriyet Payraıı» tö
renlerine yana istiklal mar

D. & 4te

Orta Dereceli
Okul Müdürleri
Semineri Bitti

Orta dereceli okuHarm 
müdürlerinin katıldığı Eği
tim semineri sena erdi.

ilçemizdeki orta derece- 
H okul müdürlerinin katıl 
dığı 10 günlük seminer Bur 
sa Kız Lisesinde rerila.

D. Sn 4 te
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Sn. Tireci’nin Ardından

İNAN TAMER

Vergi Dairemiz Müdürü Sn. Burhan Tirecl, emekli
liğini istedi ve oldu.

Bir memur için en büyük mutluluk, son hedefe yani 
hizmet süresinin sonuna, kazasız belasız yüz akı ile 
erişebilmektir. Ne mutlu, bu günü görebildi.

Bilebildiğim ve duyduğum kadarı ile, Sn. Tirecl, bu 
karannı içtenlikle vermiş değil. Kendisi genç, dinamik 
devletine en az 20 yıl daha hizmet verebilecek durum 
da, yetenekli, bilgili.

Fitne kazanı kaynamaya gürsün. Ti reci, bazı akşam 
lar dost ve arkadaş gurupları ile dışarıda yemek yiyor 
muş, alkol alıyormuş.

Peki alkol alıyormuş da; görevine mi gitmiyormuş, 
makamına sarhoş mu geliyormuş, ilçede rezalet mi 
çıkarmış. Alkol tesiri ile devleti zarara mı uğratmış. 
Yediği yemeğin bedelini mi ödememiş. Laf.

Çok kişinin yaptığı gibi, cemiyetin olumsuz da olsa 
yaşam telakkisine edebi ile uymuş.

Sanki Türkiye, Laik Cumhuriyet değil. Din ve vicdan 
hürriyeti yok. Saniyen bu fitne kazanını kaynatanlar. 
Sn. Tireci'nin dini inancının olduğunu, orucunu tuttuğu 
nu, fırsat buldukça cumaları kaçırmadığını benden iyi 
bilirler. Bilirler de; O'nun işbaşında olması, görev anla 
yışında müsemahasız oluşu kendileri için büyük bir en 
geldir de ondan. Cadı kazanını bu yolda kaynatanların 
tesiri ile "eh. Gemlik'te 6 yılın doldu, Boyabat'ta senin 
gibi bir arkadaşa ihtiyaç var, bir gidiver hele" derler.

Sn. Tireci, Gemlik'te göreve başlad ğı günden itiba 
ren mükellefe yardımcı olmuş, mükellefi aydınlatmış, 
günün her anında kendisi ile aracısız ve randevusuz 
görüşülebilmiş, asık yüzlü Maliye, güleç yüzlü Maliye'ye 
dönüştürülmüştür. İşini bilir, ciddi kadrosu ile yasaları 
uygulamış, vergi tahsilatını hızlandırmış, geçim derdi 
çeken memurlarına faydalı olabilmek için verdiği uğ 
raşlar sonucu lojmanlar alınabilmiştir. Devletin gelir 
terini kayba uğratmamaya özen göstermiş, ihracatta 
vergi iadesinde titiz davranmış, gerçek veya hayali 
ihracat olup olmadığını dikkatle inceleyerek gereğini 
yapmıştır.

Bütün bu tutum, davranış ve çalışmalar, Milletini 
ve Devletini seven onun hak ve menfaatini gözeten so 
rumluların yapması gereken İşlerdir. O bunu yerine ge 
tirmiştir.

Sn. Tireci'nin sırtında kamburu olsa, yüz kızartıcı 
bir fiili bulunsa bûndan sonraki yaşamını biz Gemlik'li 
ler arasında geçirme kararına varması düşünülebilir 
mi?

Gemlik'te bir ticari kuruluşun yöneticisi olmamdan 
ötürü, bazı fesat kumkumaları, tabii kimbillr kendile 
rine ne kolaylıklar gösterilmiştir de şimdi şükran bor 
cu olarak övgüler döşeniyor diyebilirler.

Bir kararname metninin şüpheli ve yoruma muhtaç 
lığından, yöneticisi bulunduğum uygulanmasından so 
rumlu olduğum şirkete, 7 milyon KDV ve 22 milyon ce 
zanın Sn. Tireci'nin İmzası İle «alındığını da benden öğ 
renin.

O'nun hakkında dedikodu üretenlerin böyle bir olay 
başına gelse, eminim şimdi kurtulduk diye arkasından 
zil takıp oynarlar. Biz diyoruz ki; O kendi anlayışı için 
de görevini yapmaya çalışmıştır.

Dostum Toronaga, yapan yaptığından utansın. Malik 
bilmezse halik bilir. O işini çok İyi bilir.

Bundan sonraki günlerin sağlıklı ve mutlu olsun.

Yeni Müdürümüz Sn. Necdet bey; size de
merhaba, görevinizde üstün başarılar dileklerimle say 
gılar.

Millilin ı■ı■■ıı■ı^■ııı■^^■ı■n
Cilt ve Kaşe Yapılır

KSrfez Matbaacılık Tlf: 1797 temlik

Cumhuriyet Fazilettir
Atatürk diyorki; “Cumhuriyet; halkın hükümranlığı

nı doğrudan ya da seçtiği temsilciler aracrhğı ile kul 
landığı bir devlet biçimidir.” îşte Ulu önder Cumhuri 
yeti bu tanımın özüne uygun bir şekilde 29 Ekim 1923’ 
ed ilan etti. “Türkiye devleti kir cumhuriyettir” hük
münün değişmezliği Anayasamızın temeli clarak yer 
aldı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasıyla, Osmanlı îm- 
paratorluğu’nun dayalı bulunduğu monarşik düzenden, 
halka dönük, halka dayalı idari düzene geçildi. Artık 
bundan sonra ülkeyi yönetecekleri halk seçecektir. Ata 
türk’ün deyimiyle “Hakimiyet kayıtsız şarts z milletin
dir” artık. Bu yönetim doğrultusunda ilk cumhurtaşka 
nı da Atatürk seçilmiştir.

Cumhuriyetimiz, yüzyılların dünyanın en cihangir bir 
imparatorluğu olmanın şerefini taşıyan bir devletin ka 
lıntılan üzerine kurulmuştur. Osmanlılar bı mirası, A 
nadolu Selçuklularından, onlar da Gazneliler, Farran> 
ğulları ve İlhanlIlardan devraldılar. Bu zincir tâ ilk 
Türk devletinin kurulmasına kadar devam eder. Cumhu 
riyet kurulduktan sonra hiçbir zaman tarihle o’an bağ 
koparılmamıştır. Bilâkis Yahya Kemal’in dediği gibi 
“Kökü mazide olan atiyiz” gerçeği gözcnünde kulundu 
rularak geçmişin iyi ve kötü yönlerinden örnek al nm.ş 
bu hızla geleceğe emin adımlarla yürünmüştör. Bunun 
içindir ki Cumhurbaşkanlığı forsunda kir güneş ve 
etrafında onaltı yıldız vardır. Güneş Türkiye Cumhuri 
yetini, yıldızlarsa tarihte bağımsız clarak kunhn cn 
altı Türk milletinin ve yeni kurulan Cumhuriyetin 
geçmişine ve kültürüne ne kadar bağlı olduğunu göste 
rir.

Atatürk’ün yeni Türkiye Cumhuriyeti için söylediği 
en anlamlı sözlerinden bir de şudur; “Türkiye Cumhu 
riyeti’nin temeli kültürdür.” Yirminci yüzyıl n ilk yarı 
sındaki diğer devletler de. dahil, kültürün önemini en 
iyi kavrayan, bunu' yönetime yansıtan Atatürk olmuş 
tur. Cumhuriyetimizin ilk onbeş yılındaki başarılarının 
temelinde Atatürk’ün kültür anlayışı yatmaktadır. 
1938’den sonra milletçe bocalamamızın, bir takım kan 
şıklıklara sahne olmasının nedeni bu prensiplerden 
uzaklaşmamadandır. Onun için, Atatürk’ün çizdiği yol 
da kültürümüze gereken önemi vermeliyiz.

Atatürk, "Türk milletinin karakterine en uygun olan 
idare şeklî Cumhuriyet idaresidir." diyerek, Türk mille 
tinin özelliklerini de belirtmiş oluyor. İnsanlığın tarih 
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teki yerini almasından beri Türk milleti bağımsızlığını 
her şeyin üstünde tutmuştur. Onun için yönetim şekli 
clarak Cumhuriyet seçilmiştir. Çünkü Türk milletinin 
ruhuna en uygun idare şekli Cumhuriyettir. Eu yöne 
timden vazgeçmemiz, başka kir idare şeklini berimse 
memiz asla mümkün değildir. Yine Ulu Önder "Cum 
huriye! fazilettir" diyor. Elbette fazilettir. Öyle elmasa 
Cumhuriyet’e bu kadar bağlı olmazdık. Çünkü Cumhu 
riyet yönetiminde, insanın insana kul ol 
ması yoktur. Fertler kendi milli iradelerine dayalı ela 
rak, kendilerini idare edecekleri kendileri s çerler. 
Sonra Cumhuriyetin temelinde milliyetçilik vardır, va 
tanseverlik vardır. A.tatürk bunu şu sözleriyle pekiştir 
miştir. "Bîz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk 
milliyetçîsîyîz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk Cami 
asıdır. Eu camianın fertleri ne kadar Türk kültürüyle 
yoğrulursa, o camiada Cumhuriyet de o kadar kuvvetli 
olur."

Atatürk Cumhuriyeti koruma ve kollama görevini 
Gençliğe vermiştir. “Gençler, Cumhuriyeti biz kurduk, 
Gençliğe vermiştir. "Gençler, Cumhuriyeti biz kurduk, 
Ç»'nu yaşatacak vs yükseltecek sîzlersiniz" demişti-. 
Gençleri yetiştiren öğretmenlere de şu direktiîi vermiş 
tir. "Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki, Cumhuri 
yet sizden "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller 
ister."

Batıdaki tarafsız araştırmalar sayesinde Atatürk’ün 
.dünya tarihindeki yeri iyice belirtilmiştir. O’nun orta 
ya koyduğu Türk devrimine bakıldığı zaman, kişiliği ve 
ortaya koyduğu ilkeler gençlerimize iyi öğretildiği tak 
dirde, hiçbir genç yabancı ideolojilerin tuzağına düş 
meyecektir. Çünkü Atatürk ilkeleri bunları önleyecek 
kadar çekici, inandırıcı ve gerçekçidir.

Sonuç clarak şunu diyebiliriz. Atatürk îlke ve devrim 
leri Türkiye’yi medeniyet yolunda ilerletecek, mua 
sır medeniyet seviyesine ulaştıracak temel prensipler 
dir. Millet hakimiyetinin kesintisiz clarak işleyebilme 
si Cumhuriyete sahip çıkmakla olur. Millet hakimiyeti 
nin devamı, her türlü totaliter rejimin Atatürk ilkeleri 
ile bağdaşamayacağının herkesçe anlaşılmasına bağlı 
dır.

SO
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Cumhuriyet 63 Yaşında

Osmanlı imparatorluğunun sen zamrnlan. Hükümet 
yönetimi elinde biliyorsa da, Çanakkale’deki savaşla 
nn ortasında ne yapacağının bilincinde değildi. Koskaca 
imparatorluk çatırdıyor, Mustafa Kemâl Paşa bu çatır 
dıyı Anafartalarda duyuyordu.

Dünyanın güçlü devletlerinin Çanakka’e’de işleri 
neydi? niçin geldiler? nasıl gidecekler? Bu soruların al 
tında yatan gizin ne olduğunu bilemiyordu emperyalist 
ler. Gözlerini hırs bürümüştü. Koca ANADCLU’yu Ça
nakkale’den sarkarak yutmanın hazırlığı içindeydiler. 
Neden geldikleri, nasıl gideceklerinin ayırdında de
ğillerdi. Koskoca Avrupa'nın üstümüze gebren; ulusu 
muzun dayanışmasına, pekişmesine neden oluyordu.

Gazi Mustafa Kemâl Faşa Türk ordularından tek şey 
istiyordu. Düşman karşısında, savurmak bu savunmayı 
inatla sürdürmek. Muzaffer Ordular? Onlar o kadar da 
ğıldılarki toplamağa kimbilir kaç hafta sürer. Fakat ne 
var ki yenilen yanlız Yunan ordusu değildir. Eu orduyu 
Anadolu toprağına süren ve kendilerini zora sokanlardı.

“-Yürü, biz arkanızdayız” ciyen Birinci Dünya ga 
tiplerinin maneviyatı da artık çökmektedir. Gazi Mus
tafa Kemâl bu görüntüyü büyük nutkunda şöyle anlatır: 
Zaferden sonra İzmir’de bizim siyasi temaslarımız üze 
rine Ankara’da vekiller heyetinin daha doğrusu bazı 
vekillerin te’aşlı bir vaziyet aldıkları duyuldu. Askeri 
görevimin sona ermiş olduğunu hissettirecek tarzda 
beni Ankara’ya çağırdılar.” Cumhuriyet’in duyuruluş 
tarzının garip olduğu işin sıkboğaza getirildiği...

öte yandan İsmet Paşa şöyle diyecektir. “Cumhuriye 
tin ilân edildiği günlerde ulusal davanın hizmetkârı ve 
timsali sayılan baş’ar arasında ihtilâf görülürse o man 
zara Cumhuriyetin duyurulmasından dolayı önderlerin 
ikiye ayrılması demektir. Bu da yeni varolan ulusun 
giderek ölümünü gerektirir.

Bugün Cumhuriyet’in 63. yılını coşkuyla kutlamanın 
sevinci içindeyiz. 63 yıllık devrede neler yapıldı, neler 
yekoldu bir bir gözleniyor. Türkiye Cumhuriyeti, Cum 
huriyet ilkelerine ters düşen insanlarla dolu. Oğulları 
nnz, kızlarımız, Cumhuriyet’e ters düşenlerin 
görüşleri doğrultusunda yetişiyor. Bu olguya sırtımızı 
döner görmezlikten gelirsek, 63 yıllık Cumhuriyet’! yok 
saymayı, görmezlikten geliriz.

Hükümetler gelir gider. Ama, öyle iz bırakırlar ki 
toplumda sancılan sonraden duyulur, sonradan sonraya 
bu izler de kalıcılığını sürdürerek bağnaz kafaların oluş 
masına olanak sağlar. Çarpık-çurpuk giden eğitim 
öğretim kurumlan birgün gelir hakkından gelinemez 
boyutlara ulaşır. Eu boyutlasma belleklerde yer eder. 
Bağnazların gericilerin ekmeğine yağ-bâl sürer.

Bizim hükümetimiz, bunlan görmezlikten gelmeyi 
yeğler ve bağnaza göz kırparsa, önü alınamaz durum 
larla karşılaşır, çocuklanmızm yavaş yavaş elimizden 
kaydığını görür, bu kez de analar-batalar başlar ço 
cuklarmı kurtarma girişimine. Eu, görüden olgunun üs 
tüne birlikte eğilmezsek, Cumhuriyet yönetiminin kıyı
sından köşesinden çekiştirenler daha da çoğalacak ulu 
sal bayramlarımızı da yapamaz durumda kalacağız.

Atatürk Cumhuriyet’in sapmazlığına iranmışhğın 
dan Cumhuriyet’i g®nçlere bırakmıştı. Atatürk’ün kafa 
sındaki genç bağnaz olamazdı, devrimlere ters düşe
mezdi. Ama Atatürk Türkiyesi bugün tam olarak bir 
karanlığın içindedir.

Cumhuriyet’imizin 63. yılında Türkiye'nin c’aha çağ 
daş daha uygar bir ortamda elması gerekirken, daha 
bağnaz daha içe dönük kuşaklar yetiştirmenin kıvancı 
nı mı taşıyacağız?

Alıntılar : Suna Kili’nin Atatürk Dcvrimi yapıtından.

İSİM DÜZELTMESİ

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 936/331 Esas 
586 355 Karar sayılan ile Hanım olan adım Dilek ola 
rak düzeltilmiştir. İlan olunur.

Dilek Timuçin

OY AK RENO : 1
GEMLÎKSPOR : O

SDAT : MERİNOS

HAKEMLER : Tahsin Kesiciler (?), (Veli Gendi 
3), Çelil Hepgül (2), Cemal Laleoğlu (3).

OYAK RENO : Erol (3), Ayhan (2), Ertan (2), Ha 
kan (3, Özcan (3), Ulvi (3), Mustafa (1), Sabri (2), 
Nusret (1), (îlhai 2), Hüseyin (2), Süleyman (2).

GEMLÎKSPOR : Cemal (3), Haydar (1), (Metin (2), 
Celal (2), Emin (2), Durmuş (2), Ümit (2), Eilal (3), 
Özkan (2), Namık (1), Canip (2), Turgut (2).

GOL : Dk. 56 Özcan (Penaltıdan)

NOT : Oyunun 15. dakikasında hakem Tahsin Kesi- 
dler sakatlandı. Yan hakem Veli Gendi ertaya, Çelil 
Hepgül’de onun yerine yan hakemliğe geçti.

ORHANELİ t 3
KUMLASPOR t 1

STAD : VELEDROM DIŞ

HAKEMLER : Gürdal Güceyü (3), Latif Telkök 
(3), Ergün Güceyü (3).

ORHANELİ : Oktay (2), Osman (2), Cevat (3), 
Mustafa (2), Mehmet (2), Ömer (2), İsmail (3), Salih 
(2), Mustafa (3), B. Ali (3), Osman (2), (Rerep (1).

KUMLA : Faruk (2), Kurtuluş (2), Özcan (2), Nu 
ri (2), İsmail (2), Haşan (2), Ali (3), Osman (3), 
Mustafa (2), Tanju (3), İsmail (2), (Haşan 1).

GOLLER : Dk. 10 Ali, 36,74 İsmail, 52 B. Ali GOLLER : Dk. 12,32 Mehmet
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TAKSİTLİ SATIŞLARA BAŞLANDI

LİNYİT TİCARET metin BAYRAK
ORHANGAZİ CAD. NO. 27 - TLF ı 1828-4221 GEMLİK

FETHİYE : 3

YALISPOR : 2

SDAT : MERİNOS

HAKEMLER : Necdet Külahçı (3), özcan Ecsoz 
(3), Çelil Hepgül (3).

FETHİYE : İbrahim (2), Niyazi (2), (Eaykal 1), 
Haşan (2), Mehmet (2), Hüseyin (2), Rıdvan (2), Ve
dat (3), Cüneyt (3), Recep (2), (Mustafa 1), Haşan 
(3), A. İhsan (3).

K. YALISPOR : Zeki (1), (Kami 2), Ali (1), îsma 
il (2), Halil (2), Sait (2), Yasin (1), Veysel (1), Adem 
(2), Şükrü (1), Güngör (2), Durakman (2).

GOLLER : Dk. 12 Haşan, 14 Recep, 57 A. İhsan 
(Penaltıdan), 34 Adem (Penaltıdan), 76 Güngör.

KIBRISGÜCÜ : 2

AZOTSPOR : O

STAD : HİPODROM

HAKEMLER : Talat-Aybaras (3), Fehmi Kılıç (3), 
Nazmı Aydemir (2).

KIBRISGÜCÜ : Faruk (2), Haluk (1), Erol (2), 
Necati (2), Mümin (2), Salih (2), Mehmet (3), Orhan 
(3), Selim (1), Yüksel (2), Abdurrahman (1).

AZOTSPOR : Ali (1), Mustafa (2), Hüseyin (2), B. 
Ali (2), Murat (2), Enver (2), Ahmet (1), (Osman 1), 
Aykut (1), Süleyman (1), Yusuf (2), (Selçuk 1), Er- 
türk (2).
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Hüseyin Akdoğanlar
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Gemlik Kasaplar Deme 
ği et fiatlarını yeniden 
ayarladı. Daha önceden 
1700 liradan satılan kıymâ 
1800 liraya, 1740 liradan sa
tılan sığır dana kuşbaşı 2 
tin liraya yükseltildi.

Kasaplar Demeği Başka 

ClNSİ Yeni Eski
Kuzu 2000 Lira 1700 Lira
Koyun kemikli 1500 Lira 1300 Lira
Koyun kıyma 1700 Lira 1700 Lira
Dana sığır kıyma 1800 Lira 1700 Lira
Süt Dana kemikli , 1500 Lira 1300 Lira
Sığır dana kuşbaşı 2000 Lira 1740 Lira
Biftek 2000 Lira 1800 Lira
Ciğer 1100 Lira 1100 Lira
Kuzu Başı 350 Lira 350 Lira

Şoför Alınacaktır
işletme servis kamyonetlerinde çalışmak üzere 

en az Lise veya dengi meslek okulu mezunu, askerlik 
yapmış, kefil verebilecek şoför alınacaktır.

Ücret dolgun olup ayrıca prim verilecektir.

Mür. : Erenoğlu Süt vo Süt Mamulleri Telf. : 1167

KAYIP

Sinop ili Trafik Şubesinden 30.0.1985 tarihinde almış 
olduğum B grubu eğliyetimi kaybettim. Hükümsüzdü!’.

Halil SEVİNÇ

nı Ali Yılmaz, gazetemize 
yaptığı açıklamada Bursa 
Kasaplar Derneğinin fiat 
ayarlamalarına eşit kir şe 
kilde Hatların yeniden dü
zenlendiğini söyledi. Yeni 
et fiatları şöyle oldu. 

ması ilçemizde çalışan Ver 
gi Dairesi ve Mal Müdürlü 
ğü memurları arasında 
şok etkisi yaptı.

Yaptığımız inceleme 
de, aylar önce satın alınan 
lojmanların 23 Eylül 1984 
tarih ve 18524 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan yönet 
menliğe göre dağıtımı ya
pılmış olsa idi lojmanlar
dan tlamamen ilçemizdeki 
görevliler yararlanmış ola 
caklardı. Lojmanların ay
larca boş tutulmasına kim
se akıl erdiremezken Bur- 
sa’da görevli memurların 
ilçemizdeki lojmanlarda 
oturmaları ayrıcalık olarak 
nitelendiriliyor. Lojman ola 
yının ilçemizde duyulmasın 
dan sonra üzerinde en çok 
konuşulan konu haline gel
di.

Yönetmenlikte yapılan

Nöbetçi Eczaneler
28 EKİM 1986
29 EKİM 1986
30 EKİM 1986
31 EKİM 1986

1 KASIM 1986
2 KASIM 1986
3 KASIM 1986 

değişikliklerin ilçe dışında
ki memurlar için uygulan
ması, Gemlik’in sayfiye 
şehri olması 'özelliğinden 
ve Bursa’ya yakınlığından 
kaynaklandığı sanılıyor. 
Şimdi bu uygulamanın kaş 
ka ilçelerdeki Vergi Daire-

8. Orhangazi 
Zeytin Festivali
val konuşmalarında her yıl 
olduğu gibi 1986-87 yılı zey 
tin taban ve tavan fiatlan 
Marmara Birlik Zeytin Sa
tış Kooperatifi Genel Mûdü 
rd tarafından açıklanacak.

Orhangazi Zeytin Festiva 
linde folklor gösterileri ve 
zeytin özendirme yarışma 
sı sonuçlan da açıklana 
cak. 

ENGİN ECZANESİ 
SEVİNÇ SARAL ECZANESİ 
VEZİROĞLU ECZANESİ 
CEYLAN ECZANESİ
DEMİRİZ ECZANESİ 
ÇAĞLAR ECZANESİ 
SERİM ECZANESİ

si Lojmanları içinde uygu
lanıp uygulanmıyacağı ma 
rak konusu oluyor.

Gemlik’te memurlar için 
düşünülerek alınan lojman 
lann ilçe dışındaki memur 
lara verilmesi üzüntü yarat 
ti.

Banka özel Güvenlik 

Görevlileri Eğitiliyor

Emniyet’te
Seminer
recek olan Banka özel Gü
venlik Görevlilerin Eğitimi 
konulu seminerde ilk yardım 
bölümü Sağlık Ocağı doktor 
lan tarafından, öbür bölüm
ler ise Emniyet Amirliği ta 
rafından verilecektir.

Üçe Emniyet Amiri Ab
dullah Yıldırım. Merkez Ka 
rakolu Başkomiseri Mustafa 
Özkan ve diğer emniyet men 
suplarının yürü tüğü semi
nerde Banka Özel Güvenlik 
görevlilerini yazılı sınava ta 
bi tutacaklar. Ayrıca, olağan 
üstü durumlarda Banka özel 
Güvenlik görevlilerin Emni
yet Teşkilatı bünyesinde gö
rev yapması konulan işle
necek.

Cumhuriyet 
Bayramı
şı ve saygı duruşu ile taş
lanacak, Kaymakamlık 
ta kutlamaların kabulün
den sonra 10.15’te tören ala 
nında halkın, öğrendlerin 
ve kuruluşların bayramları 
kutlanacak. Daha scnragû 
nün anlamım belerten ko
nuşmalar yapılacak, fcİK- 
lör gösterileri ve şiirlerin 
okunmasından senra geçit 
töreni yapılacak. Gece fe 
ner alayları düzenlenecek, 
ve Cumhuriyet Balosu yap 
lacak.

Orta Dereceli
Okul Müdürleri
Bakanlık müfettişlerinin 
hazırladığı seminer, hizmet 
içi eğitimi amaçlıyor.

Seminere daha önceden 
Üçe Milli Etitim ve Genç
lik Spor Müdürü Selçuk Sa 
randöl ile 2 şube müdürü 
de katılmıştı.

Kumar Oynarken
sin, Hüsehin Bayrak ve Re 
cep Kaptan adlı gençler, 
savcılığa sevk edildiler. 
Haklarında yasal işlem ya 
pılan kumarcılar, 1650 lira 
para cezası ödeyerek ser
best bırakıldılar.


	E:\1986\10. Ekim 1986\7 Ekim 1986\7 Ekim 1986 (1).JPG
	E:\1986\10. Ekim 1986\7 Ekim 1986\7 Ekim 1986 (2).JPG
	E:\1986\10. Ekim 1986\7 Ekim 1986\7 Ekim 1986 (3).JPG
	E:\1986\10. Ekim 1986\7 Ekim 1986\7 Ekim 1986 (4).JPG
	E:\1986\10. Ekim 1986\14 Ekim1986\14 Ekim1986 (1).JPG
	E:\1986\10. Ekim 1986\14 Ekim1986\14 Ekim1986 (2).JPG
	E:\1986\10. Ekim 1986\14 Ekim1986\14 Ekim1986 (3).JPG
	E:\1986\10. Ekim 1986\14 Ekim1986\14 Ekim1986 (4).JPG
	E:\1986\10. Ekim 1986\21 Ekim 1986\21 Ekim 1986 (1).JPG
	E:\1986\10. Ekim 1986\21 Ekim 1986\21 Ekim 1986 (2).JPG
	E:\1986\10. Ekim 1986\21 Ekim 1986\21 Ekim 1986 (3).JPG
	E:\1986\10. Ekim 1986\21 Ekim 1986\21 Ekim 1986 (4).JPG
	E:\1986\10. Ekim 1986\28 Ekim 1986\28 Ekim 1986 (1).JPG
	E:\1986\10. Ekim 1986\28 Ekim 1986\28 Ekim 1986 (2).JPG
	E:\1986\10. Ekim 1986\28 Ekim 1986\28 Ekim 1986 (3).JPG
	E:\1986\10. Ekim 1986\28 Ekim 1986\28 Ekim 1986 (4).JPG

