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Sağlık Bakanı Kalemli Şaşırttı..!

opusunu Veıin
ermeyi Hastane

Orhangazi Belediyesi Hastanesinin Temelini AtmayajGiden Sağlık|Bakanı 

Mustafa Kalemli’ye Hastane Yapılması Düşünülen TERME Gezdirildi

Termeyi Beğenen Bakan Kalemli 

Hastahane Yaparım Ama Tesisin 

apusunu İsterim” dedi

Bakan, ANAP İlçe Başkanının

“49 Yıllık Protokol Yapalım 
Önerisini de Dikkate Almadı

Zamlı Fiatlarla Taşıma Başladı 

BELEDİYE OTOBÜSLERİ 
1 MİLYON 595 BİN 

YOLCU TAŞIDI

Orhangazi’ye hastane te 
meli atmaya giden Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı 
'* "tafa Kalemli, Belediye 
ce hastane yapılmasına ka 
rar verilen Terme Tesisleri 
i£ gezdikten sonra “Tapu 
sunu Bakanlığıma 
niz size iki ayda 
yaparım” dedi.

Geçtiğimiz hafta 

verirse
hastane

Orhan
gazi Belediyesi ve Sanayi 
kuruluşları tarafından 
paptırılacak olan hastane 
nin temelini atmak üzere 
ilçemizden geçen Sağlık 
Sosyal Yardım Bakanı Mus 
tafa Kalemli, Terme Oteli 
önünde İlçe Kaymakamı 
Mehmet Güler, Belediye
Başkanı Hakkı Çakır, A- 
NAP İlçe Başkanı Haşan 
Başaran, Gemlik Eğitim 
Araştırma Sağlık Grup Baş 
kanı Özdemir Güleser. Be
lediye Meclis üyeleri tara 
fin d an karşılandı.

Terme Otel’i gezen Ba
kanı Mustafa Kalemli tesis 
leri çok beğendi. Otel çıkı
şında Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır ve ANAP İlçe 
Başkam Haşan Başaran’ı 
yanma çağırarak “İstediği 
niz Nedir” diye sordu Baş 
kan Çakır, belediye mecli 
sinin Terme oteli Devlet 
hastanesi statüsünde geçici 
olarak hastane yapılması 
için İlçe Hastane Yaptırma 
demeğine kiralandığını be 
b'rtti. Çakır, “Sayın Bakanı 
naz, Gemlik hastanesi için 
arsamız mevcut, bu arsaya 
yapılacak hastane çalışma 
lan sürerken Gemlik’i acil 
bir hastaneye kavuşturmak 
için bu Terme’yi hastane 
yapmayı düşündük. Mefru 
şalı tarafımızdan karşılana 
cak, Bakanlığında dok 
fer ve alet edevat verirse 
niz kısa zamanda bu soru 

M

numuzu hallederiz.” dedi.
Bakan Kalemli ise “tesis 

leriniz güzel biz buraya bir 
yatırım yapacağız. Bunun 
için tesislerin tapusunu 
Bakanlığıma veriniz, sizi 
iki ay sonra hastaneye ka 
vuştururum” dedi. Belediye 
meclisinin kararı geçici ola 
rak Terme’nin hastane ya 
pılması doğrultusunda oldu 
ğunu söyleyen belediye Baş 
kanına, Bakan Kalemli 
“Devlet bu tesisi hastane 
yapmak için milyonlar 
harcıyacak. Size 50 yataklı

Hakkı Çakır "Terme Yaza Hastane Olarak
Açılır. Bundan Sonrasını Politik Yönden 
Halledeceğiz" dedi

Belediye Başkam Hakkı 
Çakır, Sağlık ve' Sosyal Yar 
dım Bakam Mustafa Kalem 
li’nin Terme konusunda ta 
pu istemesini beklemediği
ni belirterek “Bundan son 
ra politika konuşacak, Ya

Yeni Yıla
Olaysız Girdik

Sorunlarla yüklü olan bir 
yılı geride bırakarak 1987 
yılma ilçemizde olaysız 
ama zaman zaman elekt 
rikler kesilerek girdik.

İlgililer, geçtiğimiz hafta 
çarşamba gecesi emniyet 
küvetlerinde izinler kaldın 
İarak halkın huzur içinde 

güzel bir hastane için söz 
veriyorum ancak mal bizim 
olmalıdır” şeklinde 
tu.

Israrlar üzerine 
da direten Bakan 
arkadaşlarınızla 

konuş

kararın
“Gidin 

konu
şun, tapuyu Bakanlığıma 
verin hemen çalışmalara 
başlayalım” dedi. ANAP 
İlçe Başkanı Haşan Başa 
ran’ın 49 yıllığına bir proto 
kol yapalım sözüne de “- 
Devletle pazarlık olmaz. 
Biz protokollan iyi biliriz.

za Terme hastane olarak 
açılır” dedi

Bakan’ın1 tapu istemesi 
üzerine gazetemizin soru 
larını yanıtlayan Belediye 
Başkanı “Terme milyarlık 
bir tesis, 500 milyon binası, 

yeni yıla girmesi .için gö 
rev yaptığım söylediler.

İlçenin büyük bir bölümü 
yeni yıla evlerinde televiz 
yonlarının başında girdi. 
Saat 23.00’de bütün halka 
açık yerler kapatıldı. Bu 
durum eleştirilere neden 
oldu.

Gemlik hastanesi için bana 
geleceksiniz, ben Planlama 
ya göndereceğim, 
ma alınacak, ihale, 
derken bakmışsınız 
geçmiş, tşi kısadan 

proğra 
inşaat

9-10 yıl 
bitire

lim, verin tapuyu hastane 
iki ay sonra hizmete başla 
sın” dedi.

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Mustafa Kalemli, 
tapu konusunda ısrarlı tav 
n «sonucu Gemlik’lilerle ve 
dalaşarak Orhangazi’ye ay 
rıldı.

500 milyon da suyu eder. 
Ben, tapunun verilmesini 
istemem. Biz bütün kılinik 
lerin bulunacağı bir hasta 
ne istemiyoruz. Konu yan 
lış anlaşıldı. Yakında Anka 
ra’ya giderek durumu yeni 
den görüşeceğiz. Bundan 
sonra politika işleyecek. 
Terme’yi hastane yapacağı 
miza inanıyorum.” dedi.

Bakan gelrrieden politik 
yönden neden olayı bitirme 
diniz ? sorusuna cevap ve 
ren Belediye Başkam Hak 
la Çakır, “Bakanın böyle 
bir cevap vereceğini düşüne 
miyorduk. Çünkü teklifimi 
zin kabul edilmesini bekli 
yorduk. Kısacası şoke oldu. 
Arkadaşlarımda şaşırdı. 
Bu nedenle siyasi bir ağır 
lık koymak istemedik.’ de 
di.

Toplu yolcu taşımacılığı 
nin en güzel örneklerinden 
birini oluşturan Gemlik Be 
lediyesi otobüsleri ile bir 
yılda 1 milyon 595 bin yol
cu taşındı.

Gemlik Bursa arasında 
yolcu taşıyan otobüslerin 
taşıma kapasitesinde de 
vamlı artış olduğunu söyle 
yen Belediye Başkam Hak 
kı Çakır 1986 yılında şehir 
ler arasında rekor düzeyde 
yölcu taşındığım söyledi.

Bursa Gemlik arasında 
1 milyon 595 bin yolcu ta 
şuurken, Gemlik içinde 280

BELEDİYE ZABITASI 1986 DA 
1 MİLYON 246 BİN 500 LİRA 
CEZA KESTİ

Gemlik Belediye zabıta 
sı 1986 yılında çeşitli neden 
lerle toplam 1 milyon 246 
bin 500 liralık para cezası 
kesti.

Belediye Başkam Hakkı 
Çakır, yetersiz zabıta kadro 
suyla hizmet veren belediye 
nin bu yıl açılan sınavlarla 
dört memura daha kavuş 
tuğunu belirterek şöyle ko 
nuştu :

“-Belediye zabıtamız 
eteketsiz mal satan, çevre
sini kirleten, yüksek fiatla 
mal satanlara, sağlık karne 
si bulunmayanlara, bozuk 
gıda maddesi .satanlara, ka 
çak su kullananlara, hafta 
tatili ruhsatı bulunmayan 
lara, ruhsatsız tamir yapan 
lara, istihap haddinden faz 
la yolcu taşıyan motorlara,, 
kamu malım zarara uğra 
tanlara, yaptıkları denetim 
lerde tutunakla testdt et 
miş ve encümence bu kişi 
lere para cezası uygulama 
sı yapılmıştır. Öte yandan 
maktu para cezası uygula 
masından toplam 1 milyon 
246 bin 500 lira ceza kes 
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bin tam bilet, 21 bin öğren 
ci hileti satıldı. Öte yar 
dan Gemlik Bursa araşır 
da 107 hin öğrenci 120 bâr 
de posolu yolcu taşıması 
yapıldı.

YENİ TARİFELER

Belediye meclisince ah 
nan 1987 yılı tarifelerinin 
uygulanmasına 1 Ocak gü 
nü başlandı. Buna göre 
Gemlik Bursa 200 lira, öğ 
renci 100 lira, şehir içi 
tam bilet 70, öğrenci bileti 
30 liradan satılacak.

miştir.”
Gemlik Belediye Zabıta 

görevlileri ayrıca 254 ek 
mek, 268 simit, 329 teneke 
turşu ve 2 hastalıklı hayva 
na el koyarak imha etmiş 
tir.

Balıkçılar 
Denize
Açılamıyor
Son günlerde havaların 

birden soğumasıyla ilçe 
mizde geçimini denizden 
kazanan balıkçılar motorla 
nm limana bağladı.

Kara kışın bütün yurtta 
kendini tam olarak göster 
mesiyle bir haftadır denize 
açılamayan balıkçıları 
mız havaların düzelmesini 
bekliyor.

Bu arada bazı küçük kı
yı balıkçıları şiddetli soğuk 
lara karşın avlanmağa çıka 
rak günlük nafakalarım sağ 
lamaya çalışıyorlar.
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SHP ilçe Beçkenı 
Erkan Mutman

Siyasi Partilerin İlçe Başkanlar!

BELEDİYE ÇALIŞMALARI
HAKKINDA NE DİYORLAR»

Bu haftadan başlayarak Belediye’nin çalış 
malan hakkında Sosyal Demokrat Halkçı Parti Başka 
m Sayın Erkan Mutman. Doğru Yol Partisi Başkanı 
Sayın Yavuz Alemdar, Refah Partisi İlçe Başkanı Sa 
ym Ahmet Selvi ve ANAP İlçe Başkanı Sayın Haşan 
Başaran’ın görüşlerini sütunlarımıza açtık.

Bu sayımızda SHP İlçe Başkam Erkan Mutmah’ın 
Belediye Çalışmaları hakkındaki görüşlerini sayın 
okurlarımıza sunuyoruz.

1986 yılında Gemlik Belediye'sinin çalışmaları tam 
anlamı ile bir fiyaskodur.

Şöyle ki;
— Yüzmilyon’luk harcama yapılan yolların durumu 

yürekler acısıdır. Gemlik’imizde, kanalısazyon çalış 
malarına uzun yıllara rağmen tamamlanamamıştır.

— Su şebekeleri yenileme projesi yapılamamıştır. 
Seneler önce kanalisazyon harcamalarına hovardaca 
para yatırılmasına rağmen şu ana kadar Gemlik'imiz 
sağlıklı kanalisazyona kavuşamamıştır. ' Üzülerek be 
lirtmek istiyorum ki şu anda yapılmış olan yollar alt 
yapı çalışmalarından yoksun durumdadır. Düzenleme 
ler ya parke olarak yada amavut kaldırımı diye bili 
nen yol yapım çalışmalarıdır. Bu harcamalar içinde 
Anap ilçe yönetim kurulu üyesine yaptırılan sözüm 
ona kordonun mozaik kaplatılması ve milyonlarca li 
ranın hovardaca harcanması da vardır. Şu anda ba 
lık pullan gihi kabaran korden mozaikleri dramı Gem 
lik'lilerin gözleri önündedir.

— Osmaniye, Orhaniye, Hamidiye ve Hisar mahal 
lelerinin çamur deryası sokakları yağmurlu günlerde 
ayaklan su, üstü başı çamur ve balçık içinde ağla 
maklı okuluna işine giden çocuklar analar babalar göz 
lerden uzak değildir. Osmaniye ve Hamidiye mahalle 
tini birbirinden ayman meşhur çarşı deresinin iki ya 

kası pislik ve çöplük yığınları arasında belediyenin 
unuttuğu Gemlik sokakları Gemlik evleri kolera ve 
rem tehdidi altındaki Gemlik halkının barındığı yer 
lerdir,

— Gemlik.imizin garaj olarak kullanılan derenin ka 
palı kısmında yazın çöp kokuşmasından meydana ge 
len biyolojik gaz kokulan içinde turistik hizmet çabası 
veren minibüsçü ve otobüsçü kardeşlerimiz yaşam 
kavgası vermektedirler ve bütün bunların yanında 
Gemlik sokaklarında istisnasız yaz kış doğumumdan 
beri görülen çöp yığınları, tretuvarlan bazen işyeri, 
bazen odun deposu, bazen taş yığmlan, ile işgal edil 
miş bazen de gece karanlığında düşüp sakatlanacağı 
nız altı işyeri olan sözüm ona tretuvarlar.

— Yağmurda pe karda ovasının göl olduğu yamaçla 
nndan toprak ve seller akan, böyle günlerde evlerinde 
çeşmelerinden su yerine çamur akan vede bodrum 
katlarındaki eşyasını kurtarma çabasındaki felaketze 
de görünümlü Gemlik’liler.

— Artezyen kuyularından çıkan sulan Gemlik Sağ 
lık Ocağının raporuna göre içilemez olduğu halde hal 
kimin içmek mecburiyetinde bırakıldığı Gemlik suyu.

— Gemlik Körfezi etrafındaki Sanayi kuruluşu ve 
ya denizi kirleten diğer faktörler ile mücadele yapı1 
lamaması sonucu yazın deniz suyunun yapılan tahlil 
lerinde koli basilinin rekor düzeyde görüldüğü turistik 
Gemlik Körfezi.

— Bu faktörlerle mücadele yapmayım halkımıza 
doğaya ve balıkçılânnnza insanca yaklaşmayan bir 
Belediye bütün bu sağlıksız yaşamın ardından genel 
de çocuklarımızda bağırsak parazitleri saçlarında 
bit ve mantar hastalıkları işte sağlıklı belediye sağlık 
h çevre ve sağlıklı vücut.

Devamı Haftaya

Gayri menkulün A çıkartır ma İlânı ] 

Gemlik İcra Memurluğundan
Dosya No. 1985/593 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kiy 
meti, adedi, evsafı :

Gemlik Tapu Sicilinin 13.6.1983 tarih ve sahife : 
398, pafta : 1, parsel : 398'de kayıtlı Gemlik Adliye 
köyü çiftlik mevkiinde kain 16,225 metrekare miktarlı I 
tarla ve zeytinliğin tamamı bilirkişi tarafından I 
3.000.000 (Üçmilyon) lira kıymet takdir edilen taşın I 
maz açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

i
SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 9.2.1987 Pazartesi günü saat 10.40 den * 
1L00 e kadar Gemlik İcra Dairesinde açık artırma su 
retiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıy I 
metin %75ni ve rüçhanh alacaklılar varsa alacaktan 
mecmuunu ve satış masraflarım geçmek şartı ile 
ihata olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranin taahhüdü baki kalmak şartiyle 19.2.1987 Per I 
şembe günü aynı yer ve aynı saatlerde de ikinci ar 
tırma çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanh alacak 
hlann alacağını ve sataş masraflarım geçmesi şartiyle 
Muhammen kıymetin % 50 nisbetinde artırana ihale 
olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıy < 
metin %10’u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar ka 
dar millî bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
lazımdır Satış peşin para iledir, ahcı istediğinde 20 < 
günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Delilliye res 1 
mi, ihale pulu, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. J 
Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

ihale bedeli üzerinden %10 K.D.V.

3— ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililer ( + ) bu I 
gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve mas I 
rafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile onbeş I 
gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takı 
dirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşma I 
dan hariç bırakılacaktır.

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Çalışma arkadaşımız Oral Balçık'ın Babası ve 
Faik Balçık’ın Ağabeyi

Gümrük Memuru

Osman Balçık’ın
ölümünü üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kederli 
ailesine başsağlığı dileriz.

ÇÎMTAŞ A.Ş.

Satılık
Daire

KaracaalL Kö

yünde Arı Çınar Si

tesinde Asansörlü 

75 m2 26 Nolu Da

ire Satılıktır.

Tlf : 2134 Gemlik

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde 
ödenmezse icra ve iflâs Kanununun 133. maddesi ge 
reğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan 
ve %10 faizden aha ve kefilleri mesul tutulacak ve 
hiç. bir bükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil 
edilecektir.

5— Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin göre 
bilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdir 
de isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 
münderecatına kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak istiyenlerin 985/593 T. sayılı dosya numara 
sayla memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(Ic. H. K. 126)
(+) ilgililer tâbirine irtifak hakkı icra Memuru 
sahipleri de dahildir.

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

ÇİMTAŞ Çelik İmalat Montaj ve Tesisat, A.Ş. 
İş Hazırlama Şefi 

Mak. Müh.

Özkan Işık’ı
kaybettik.

Ailesine, yakınlanna, ve dostlarına başsağlığı dileriz.

ÇİMTAŞ A.Ş.

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

İş Hazırlama Şefi 
Mak. Müh.

Özkan Işık’ı
Elim bir kaza sonucu kaybettik. Üzüntümüz sonsuzdur. 

Kederli ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı dileriz.

ÇÎMTAŞ A.Ş.
Çalışma Arkadaştan
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görüş
lHehmet Sevinç

Bir Yılı Daha...

Bir yılı da geride bıraktık. Eski yılın tortularını 
da bir daha taşıyacağız. Yine Veli’nin külahı Ali’ye 
Ali’nin külahı Veli’ye Veli’nin boş elleri de yanlara 
sarkarken, yeni yılın nesini kutlasın Veli : Şu Gem 
lik’te ne Veli’ler, ne Ali’ler var. Akşamadeğin çapa 
kürek elinde dolaşanlar, evlerine giderlerken içlerin 
deki acılan da gözyaşlanyla bastırmaktan başka bir 
yol bulamıyorlar. Oysa, toplumun katmanlarında Ali’ 
lerin Veli’lerin sesleri kısılırken, dilimin büyük parça 
lan bölüşürken, aç açına gecenin karanlığında uyuya 
mayanlan, kimseler görmüyor.

Sözde ‘DEVLET BABA’ Sosyal adalet ilkesince bö 
lüşümü sağlayacağına toplumun alt katmanlarında 
karınlarını doyuramayanlara da bir lokma bir hırka 
verme umudunu alt katmanlar da yitiriyor. Devleti 
miz, devlet babamız alttakine kucak açmasının yanışı 
ra, Ali’ye Ali’nin horantasına bakış açısını dar tutar 
ken büyük patronlara olan bağımlılığını da unutmuyor.

Geçtiğimiz günlerde, 1986 yılını uğurlarken, yeni 
bir yılın içine girdiğimizin, kara sevin 
rini de içimizde acılarla sevinçlerle kutlarken, ne 
yaptığımızın ayırdında da olduğumuzun farkına var 
mak varken; kendimizi, toplumdan da soyutlama iki 
lemi içine düştüğümüzde, bir çelişkiler yumağının sar 
malında bir topaç gibi dönerken de, neyi, nasıl yap 
tığımızın bilincine varmamız; bizi rahatlatsa da, iç 
dünyamızda kopan fırtınaları durduranlayız. Toplumun 
alt katmanlarında kinden yanaysak, duyuincumuz uya 
nnca, bu “ORTADtREK” dediğimiz, topluma dört el 
le sarılmalıyız.

O ORTA DtREK’ki toplumun dinamiğini sağlarken, 
bizi er ortadirekçileri, bir çırpıda yok sayamayız. 1986' 
nın son dakikalarını son saniyelerini su gibi yudum 
larken, yine içimizdeki depreşmeleri, olumsuzlukları 
bir anda safdışı bırakamayız. Saatlerin 24’ü gösterdi 
ği anlarda sevinç çığlıkları atabilmek, için toplumun 
hiç olmazsa keyfi yerinde olması gerekir. Bunu söy 
lerken içimizdeki kıpırtıları, umuda döndürmenin de 
hiç bir anlamı olmaz. Sosyal adalet ilkesince Türkiye 
de hükümetler oluşmadığı süre biz, daha çoook sos 
yal adaletin görünmezliğinde, sallanacağız. Hükümet 
edenlerin bu olguyu görmeleri gerekirken, somutluk 
tan öte düşmenin bir anlamı olamaz. Ulusumuz cefa 
kârdır ve vefakârdır, demeden önce 'Türk ulusuna 
gerçekleri 'sergilemenin daha iyi olacağı düşüncesin 
den hareketle, yeni yılınızı en içten duygularla kutlar, 
esenlikler dilerim.

DAĞ KARDEŞLER j
Kereste ve Ambalaj Sanayii ]

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞ RAM ALIK KERESTE ve 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ 
Uygun Fiat — Gününde Teslim

Uğramanız Menfaatlnlzedir

İSMET DAG va OĞULLARI
Tel : I|. 1205-Ev. 1254-2835 
ORHANGAZİ CADDESİ NO. M GEMLİK

Saygıdeğer Müfterilerimi» 
PRENSES OYUNCAK EVİ

6. Yaşına Bastı 
Minnet ve Şükran Duygularımızı 

Arz Ederiz.
Tlf t 271» - a«mllk Yılmaz Şakrak

spor., spor., spor., spor.» spor,, spor,, spor.» spor..

Gemlikspor Oy ak Renault ’ a 
Geçit Vermedi

Gemlikspor : 2
Oyak Renault : 1

STAD : GEMLİK
HAKEMLER : Şükrü Koskale (3), Fahri Ovacık 

(3), Galip Balkanlı (3).
GEMLİKSPOR : Savaş (4), Haydar (2), Celal (3), 

Metin (3), Adnan (2), Ümit (2), Bilal (2), Özkan 
(1), (Namık 1), Emin (3), Canip (3), Hakan (3).

OYAk RENAULT : Yılmaz (1), Ayhan (2), Ertan 
(2), Hakan (2), özcan (3), Ulvi (2), (Sabri 1), Hüse 
yin (1), Ertan (2), Mustafa (3), Süleyman (2), Ender 
(?), İlhan (2).

GOLLER : Dk. 10 Emin, Dk. 44 Mustafa, Dk. 60 
Nâmık.

SARI KARTLAR : Haydar, Celal, Metin (Gemlik)

Azotspor : 2
11 Eylül : 3

STAD : GEMLİK
HAKEMLER : Eyüp Fere (3), İsa Yıldız (3), Ne 

dim Durgutlu (3),
AZOTSPOR : KAH (2), Ahmet (3), Ertürk (1), 

B.Ali (1), H.Hüseyin (3>, Mehmet (3), Eşref (2), En 
ver (2), Hüseyin (2), Aykut (2), Zafer (2).

11 EYLÜL : B.Mustafa (2), M.A1İ (2), Recep (2), 
(Hüseyin 3), Ümit (2), Remzi (3), Orhan (3), Sunay 
(4), İhsan (2), Mümin (3), Temel (3), KMustafa (3).

GOLLER : Dk: 5,44 Sonay, Dk. 18 Eşref; Dk; 36. 
H.Hüseyin, Dk. 78 Ertürk (kendi kalesine)

Kongre ilânı
S.S. Gemlik Su Ürünleri Satış ve 
Kredi Kooperatifi Başkanlığından

Kooperatifimizin 1985-86 yılı genel kurul toplantısı 
25.1.1987 Pazar günü saat 13.00’de Ticaret ve Sanayi 
Odasında yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığında ikinci 
toplantı 15.2.1987 Pazar günü aynı yerde ve saatte 
yapılacaktır.

Ortaklarımıza duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1. Açılış ve yoklama, saygı duruşu
2. Divan, oluşturulması
3. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının okun 

ması ve görüşülmesi
4. Yönetim ve denetleme kurulunun aklanması
5. Blanço ve gelir-gider cetvellerinin, okunup kabul 

edilmesi
6. 1987 yılı tahmini bütçesinin görüşülüp kabul 

edilmesi
7. Yönetim kuruluna proje yapma, kredi isteme, ar 

sa alımı vs. konularda yetki verilmesi
8. Birlik konusunun görüşülüp karara bağlanması
9. Kooperatifte çalışacak müdür ve personel’ alımı 

için yönetim kuruluna, yetki verilmesi
10. Kooperatifin devamlılığının görüşülüp karara bağ 

tanınası
11. Yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
12. Dilekler, istekler
13. Kapanış.

Şerefli Mücadele
M. AH BONCUKÇU

Gazeteci
Gemlik’te oynanan Gemlikspor-Oyak Renault karşı 

taşması 1. Amatör Küme 1. Grup şampiyonunu belir 
ledi. ve Oyak Renault deplasmanda aldığı yenilgi ile 
sezonu ikinci olarak tamamladı.

Mücadelede 2. yarıda 2 __ farklı ekip vardı. 
Dk yan gol kovahyan, rakip kalede olan bir Oyak Re 
nault defansa çekilerek kontrataklarla gol arayan bir 
Gemlikspor izledik. İkinci yan ise Oyak Renault stres 
sin etkisiyle yine atak olmasına rağmen üstünlüğünü 
yitirirken Gemlikspor’un daha atak bir oyun sergiledi 
ği gözlendi.

Gemlikspor’da kaleci Savaş maçın kaderini etkile 
yen kurtarışlar yaptı. Defansta Celal, orta sahada kap 
tan Canip, forvette de Hakan ve Emin ev sahibi eki 
bin göze batan diğer isimleri olurken, Oyak Renault’ 
ta Özcan ve Mustafa’nın çırpınıştan şampiyonluğa, 
hatta galibiyete yetmedi.

Gemlikspor’un galibiyeti ile hakkında çıkan 
tan asılsız dedikodulara son verirken, Oyak Renault 
bu yenilgi ile şampiyonluğu kaybetti ancak şerefini 
korudu, sahada spor adına olumlu tablolar çizen 
tüm futbolcuları kutlar bu şerefli mücadelerinin spor 
sahalarında sürekli olmasım dileriz.

Borusan Güven : 4
D. Nilüfer : 0

STAD : GEMLİK
HAKEMLER : Burhan Erözen (3), Recep Biçer 

(3), îsa Yıldız (3).
BORUSAN GÜVEN : Mehmet (3), Savaş (2), (Ka 

dir 1), Kenan (1), İbrahim (2), Ender (2), Hüseyin 
(3), Yılmaz (3), özer (2), Nurettin (4), (Yücel 2), 
K. Ali (3), B. Ali (3).

DEMİRTAŞ NİLÜFER : Nazmi (2), K. Haşan (2), 
Halil (2), Kasım (1), Mustafa (1), Bayram (2), Ce 
mil (2), Ali, (2), Kemalettin (2), (Selahattin 1), B. Ha 
san (1), Zuhal (2).

GOLLER : Dk. 27,51 Nurettin, Dk. 62 K AH, Dk. 
70 B. Ali.

K. Yalıspor : 4
S. Ufukspor : 2

STAD : GEMLİK.
HAKEMLER : Ahmet Akyel (3), İzzettin Demfr 

(3), Ersim öğütür (3).
K. YALISPOR : Şükrü (2), AH (2), Halil (2), Yfe 

sin (2), Durakman (3, Sayit (3), Adem (3), Haşan 
(2), Şeref (3), Güngör (3), İsmail (3).

S. UFUKSPOR : Sadi (2), Ziya (2), Erdinç (2). 
Mustafa (2), Ahmet (2), Muharrem (2), Çetin (1), 
(Abdurrahman 1), Nejdet (2), Ramazan (2), Rıfat 
(1), Mehmet (2).

GOLLER : Dk. 10 Sayit, Dk. 32 Güngör, Dk. 63,66 
Şeref, Dk. 42 ve 52 Nejdet

K. Kumlaspor : 3
Kavaklıgücü : 0

STAD : GEMLİK
HAKEMLER : Orhan Gökgöz (3), Münür Pusulu 

(3), Recep Biçer (3).
KÜÇÜK KUMLASPOR : Faruk (3), Kurtuluş (2), 

özcan (2), Nuri (3), Ogün (3), İbrahim. (2), (Haşan 
2), İsmail (3), Osman (3), Levent (3), (İsmail 2), 
Şenol (3), Tanju (2).

KAVAKLIGÜCÜ : Turgut (2), Can (2), Mustafa 
(1), Necmi (1), Kurtul (1), Yusuf (2), Cengiz (2). 
Emin (V, Mehmet (2), Erol (2), İrfan (2).

GOLLER : Dk. 5 Tanju, Dk. 12 Levent, Dk. 25 
^soaİL
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KADRİ GÜLER

.. gemUikKÖRFEZ
Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gürçay Pasajı

No. 5 - TeL : 4223 — GEMLİK
Dizgi ve Baskı

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
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RÜŞTÜ BALOĞLU
PAIARIAMA GRUBU

Gemlik - Orhangazi - Yenişehir 
İznik ve Havalisi

| M İS S 01 \
ve Süt Ürünleri Baş Bayiliği İle

Sayın Müşterilerine Hizmet Etmekten 
Kıvanç Duyar

* Coca Cola
* Aroma

♦ Kınık Maden Suyu 
* Erikli Menba Suyu

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK 
.. •• w ANA BAYİİ

RU$TU VE MEHMET BALOGLU
Hamidiye Mahallesi İstiklâl Caddesi No. 108 - Tel. : 1138 Gemlik

! I| Etsen Mefruşat
I Iı Yeni Yılda Müşterilerimize Büyük Kolaylık ।

I PEŞİNATSIZ 10 AY VADELİ SATIŞLARDAN YARARLANIN |

I Tlf : 1553 Yeni Çarşı No. 39 - 40 GEMLİk!
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YIL : 14

SAYI : 685

Hata (KDV Dahil) 30 Lira

gemUik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

KURULUŞ 16 HAZİRAN 1973

GEMLİKTİ BAYANLAR 
SIBYL KÜRK EVİ

< VİZON
> ASTRAGAN
> TİLKİ
> SANSAR

Zengin Kürk Çeşitleriyle
Hizmetinizde

Tel : 27918/162
Sönmez İş Sarayı Kat 1 
No. 162 HeykekBursa

Şoför Adaylarına Müjde Sosyal Yardımlaşma Vakfı

Ehliyet sınavları 
ilçemizde yanılacak

Geçtiğimiz Yıl 13 Milyon 
538 Bin Lira Yardım Yaptı

Ehliyet sınavları artık 
ilçemizde yapılacak. •

Bugüne kadar illerde 
yapılan ehliyet sınavları, 
îç İşleri Bakanlığı emriyle 
ilçelere de kaydırılınca bir 
süre önce Orhangazi’de ye
ni uygulamaya başlanmıştı. 
İlçemizde de ehliyet sı 
cavlarının yapılması için 
sürdürülen girişimler olum 
lu sonuç verdi.

Bursa Emniyet Müdürlü
ğünden, ilçemiz Emniyet A 
mirliğine gönderilen bir ya 
ada, ehliyet almak isteyen 
lerin Şoför ve Otomobilciler 
Demeği ilgililerinden gerek 
li sınav dosyasını alıp dol

Gemlik 
Ekmek San 
İlçemizde 
Açılıyor

Bir süre önce Bursa’da 
hizmete giren kaliteli ve 
çeşitli ekmek üreten Ek
mek San Firması, ilçemiz
de de bir şube açıyor.

İstiklal Caddesi Doğru 
Apartmanı altnida kuruluş 
çalışmalarını tamamla
yan modem ekmek fabrika 
sında 28 tip ekmek üretile 
cek. Fabrika sahipleri mon 
taj ve yerleşim çalışmala
rının önümüzdeki günlerde 
tamamlanacağını , belir
terek "Bursa'da halkın bü 
yük beğenisini kazanmış 
olan firmamızın Gemlik'le 
de çıkaracağı ekmeklerle 
beğeni kazanacağını san
maktayız. Amacımız, ilçe 
halkına sağlıklı ve tercih 
edecekleri güzel ekmeği 
sağlamaktır." dediler. 

durduktan sonra Emniyet 
Amirliğine başvuracakları 
belirtildi. Emniyet. Amirli 
ğinde ilk 250 başvuru dosya 
sı toplanınca kontenjan ka 
patılâcak ve kabur komisy 
patılacak ve kabul komisyo

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Kongresi Yapıldı 

ARSA KAMULAŞIIRMA 
ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

İlçe Sanatkarlarını bir 
çatı altında toplayacak olan 
Küçük Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatifi, genel kurul top 
lantısında yeni kararlar 
alındı.

Ticaret ve Sanayi Odası 
Salonunda yapılan Küçük 
Sanayi Sitesi Yapı Koopera 
tifi genel kurul toplantısın 
da divan Başkanlığına 
Emir Doğru, ikinci Başkan 
lığa Haldun Hızal, yazman 
hklara da Abdullah Ay ve 
Mehmet Karagöz seçildi.

1986 yılı çalışma raporu 
nu okuyan Kooperatif Baş 
kanı Süreyya Bayrak, yapı 
lan işleri anlatarak şunları 
söyledi :

"-Bakanlık, koopera 
tif alanı olarak 100-130 dö 
nüm arazi istemektedir. Bu 
nu 52 dönümüne, sahibiz. 
Şunu mutlulukla söyleyebi- 
lirimki kalanı da bizim ra 
zı edemediğimiz mal sahip 
terinden 2942 sayılı yasa ge 
reği arsa ofisi kanalıyla ka 
mulaştırıfacaktır. Arsa 

yecek. Bu arada sınava gi
recekler göz kontrolünden 
geçirilecek. Sınav kömijsyo 
nu adaylara gün bildirecek 
ve ehliyet sınavları verilen 
günde ilçemizde yapılacak

Ehliyet sınavlarının il

Ofisi memurları gelerek ge 
rekll araştırmayı yapmış
lar, kısa zamanda sonuca 
gideceklerini bize bildirmiş 
lerdir."

Kooperatif projelerinin 
Bakanlıkça yapıldığım da 
söyleyen Bayrak^ Karayol
ları, PTT, TEK, kanalizas
yon ve su işleri ile ilgili 
sorunların büyükbfölümünü 
çözümlediklerini söyledi.

Daha sonra yönetim kuru 
lu çalışmaları genel kuru
lunca aklandı. Ortaklık üye 
aidatlar! 2 bin liradan 3 
bin liraya yükseltilirken, 
üst yapı katılım payı ola
rak yeni ödeme cetveli gö 
rüşülerek kabul edildi. Bu
na göre; 60 m2’lik dükkân 
sahipleri ayda 20 bin, 1 20 
m2’lik dükkân sahipleri 40 
bin, 180 m2’lik dükkân sa
hipleri 60 bin, 240 m2’tik 
dükkân sahipleri 80 bin, 
360 m2’lik dükkân sahipleri 
120 bin lira taksit ödeye
cekler.

Genel kurul sonunda ko

çemize alınması çok sayıda 
şoför adayı tarafından mem 

nunlukla karşılandı. Aday
lar «hizmet ayağa gelince 
ehliyet almamız daha da ko 
taylaşacak» şeklinde konuş 
tular.

nuşan Belediye Başkanı 
Hakkı .Çalar, sanatkarların 
sağlıklı birer iş yerine kavu 
şabilmesi için belediye ola
rak gerekli her türlü hizme 
ti yapacaklarını söyledi. 
Çakır "Satın aldığınız 52 dö

1986’da 3321 Yeni Dava Açıldı

Mahkemelerde 2962 Dava Sonuçlandı
1986 yılı içinde ilçemizde 

ki Sulh Hukuk, Asliye Hu
kuk, Sulh Ceza, Tapulama, 
icra Tetkik, İcra Ceza ve

Asliye Ceza Mahkemesi 
Sulh Ceza Mahkemesi 
Tapulama Mahkemesi 
Asliye Hukuk Mahkemesi 
Sulh Hukuk Mahkemesi 
îca Tetkik Mahkemesi 
İcra Ceza Mahkemesi 
Değişik îşle Mahkemesi 
Sulh Hukuk Değişik Mah.

TOPLAM

Gemlik Sosyal Yardım
laşma ve Dayanışma Vakfı 
1986 yılı içinde 520 kişiye 13 
milyon 538 bin 326 lira yar
dımda bulundu.

Vakıf Başkam Kayma
kam Mehmet Güler, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanış
ma Vakfı’nın 1986 Eylül, 
Ekim, Kasım ve Aralık ay
larında toplam 520 kişiye 
değişik yardımlar yapıldığı 
m söyledi. Kaymakam Gü
ler şöyle konuştu :

"-Vakfı'mız Eylül, Ara 
lık ayları arasında 13 mil

nüm arsa yeterli gelmemek 
tedlr. Kamulaştırmaya gi 
dildiğinde ortak olarak üze 
rlmize düşen görevi yerine 
getirinkl bir ah önce dük 
kanlarınıza kavuşablle 
leşiniz" dedi.

değişik konulu mahkemele
re 3321 yeni dava açılırken, 
2962 dava sonuçlandırıldı.

Mahkemeler hakim- 

Devir

79 
374

85
24

5
14

7
588

86’da gelen
548
956
77

485
582
72
92

365
144
144 

yon 538 bin 326 Hra nakit 
ve ayni yardımda bulunmuş 
tur. Yiyecek yardımı olarak 
1 milyon 556 bin 193 lira, 
giyecek yardımı olarak 7 
milyon 497 bin 228 Hra, 160 
kişiye yakacak yardımı ola 
rak 4 milyon 160 bin Hra, 
20 kişiye 170 bin 930 lira, 
120 bin Hra, iki kişiye na 
kit para yardımı, öğrenim 
hizmetlerine 263 bin Hra, 
çeşitli dallarda ise 220 bin 
075 Hra olmak üzere nakit 
olarak 1 milyon 521 bin 475 
Hra, aynî olarak da 12 mil" 
yon 16 bin 851 Hra yardım 
dia bulunmuştur."

Gemlik Sosyal Yardım
laşma ve Dayanışma Vakfı 
nın 1987 yılı bütçesinin 100 
milyonu aşacağı öğrenildi.

SHP
Yönetiminde 
Fire!

SHP Yönetim Kurulu ü- 
yesi Sami Taran görevinden 
düşürüldü.

Öğrenildiğine göre top
lantılara katılmayan, Sami 
Taran, yönetim kurulu kara 
rıyla tüzük hükümlerine 
uyularak görevinden düşü
rüldü.

tiklerinden aldığımız bilgi
lere göre 1986 yılındaki da 
va durumları şöyle sonuç
landı.

Sonuçlanan 87’ye De.
335 213
715 241
104 52
528 331
637 188

69 27
67 30

357 22
150 1

2962 1105

Çalıştığı Şirket Kamyonunu Çaldı
Alt Yapı İnşaat A.Ş. fir 

masında şoför olarak çalı
şan Ahmet Demirtaş, önce
ki hafta şirketin 23 AT 814 
plakalı kamyonu ile orta
dan kayboldu. Şirket sahip
leri kamyonlarını kaçıran 
şoförleri Ahmet DemirtaşT 
aramalarına karşın bulama 
yınca durumu emniyete bil 
(tirdiler.

Kamyonla İstanbul’a gi
den Ahmet Demirtaş, yaptı 
ğından pişmanlık duyunca 
akrabaları aracılığıyla poli

se testim oldu. Şoför De
mirtaş gazetemize yaptığı 
açıklamada şirketten alaca 
ğı olduğunu parasım alama 
yınca alkolün de .etkisiyle 
kamyonla İstanbul’a gittiği 
ni, kötü bir amacı olmadı
ğını belirterek "ayrıldıktan 
sonra İşin farkına vardım 
ama iş işten geçmişti. Bu 
kez de korktum. Akrabala
rıma durumu anlattım. On* 
ların yardımı ile teslim ol
dum. Cezamı çekeceğim" 
dedi.

Haftaya Bakış

Umut Sende 87
Kadri GÜLER

Sevgili Okurlar,
1986’yı büyük gürültülerle geride bırakarak yeni bir 

yıh girdik. Her yeni yıla girişte, kişi, ister istemez 
iyi duygular besliyor. "Işallah hayırlı olacak." Duala 
nnı dudaklarından eksik etmiyor. Bu duygularla ama 
hayalci olmadan 1987’nin geçmişi aratacağını bilerek 
girdik yeni yıla.
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Siyasi Partilerin İlçe Başkanlar!

BELEDİYE ÇALIŞMALARI 
Öt® HAKKINDA NE DİYORLAR?

SHP İlçe Başkanı
Erkan Mutmen

Geçen Haftadan Devam

Bize göre Belediyecilik, önce belde halkının sağlıklı 
yaşatılmasından sorumludur.

— Gemlik Belediye Sarayı ve Sahil düzenleme proje 
sini Bursa Mimarlar Mühendisler Odasına 10.000.000.- 
TL. ye yaptırma imkanı olmasına rağmen, Anadolu 
Üniversitesine önce 75.000.000 TL. sonra 50.000.000. 
TL. sonra otuzbeş hin ve ensonunda da yirmibeş bin 
liraya Belediye Meclisinin SHP’li üyelerinin itirazlarına 
rağmen verme cüretini gösteren bir başkan. Ülkemizin 
yetiştirdiği veya Gemlik’imizde görev yapan mimar ve 
mühendislerimizde katılacağı bir yarışma düzenlene 
rek böyle onurlu bir görevi yapmalarına fırsat verilme 
meşini tarihi bir yanılgı olarak kabul ediyorum.

— Belediye Sarayının yapılacağı şimdiki pazar yerin 
de 300 adet seyyar pazarcı esnafı 30 adetde sabit esna 
fırmza öncelikle ve gecici olarak prefabrik işyerleri 
verilmelidir ve Belediye sarayının inşaatına bundan 
sonra geçilmelidir. Esnafımızı mağdur ederek şimdiki 
pazar yerinin yıkımına geçilmesine SHP Gemlik İlçe 
Teşkilatı karşı koyacaktır. Zira esnafımızın ekonomik 
gücüne ANAP İktidarı her sene bir darbe vuruyor 
iken birde sayın Başkanın bir başka darbe indirmesine 
gönlüm razı değildir.

— Gençlerimiz için çimi olmayan futbol sahasının 
zemin düzenlemesini yaptırmak spora gönül vermek 
sporcunun yanında olmak anlamana gelmez. Gemlik sa 
hasında şu anda futbol değil at yarışları bile yapıla 
maz, gençlerimizi türübünlü ve modem çim sahaya ka 
palı spor salonuna kavuşturmak spora inanmak ile 
-olur.

— Sanatkarlarımızın için Sanayi sitesinin yeri

İLÂN
Gemlik Sulh Hukuk Hakimliğinden

1986/528

Bursa İli Gemlik ilçesi Hamidiye Mah. 005/04 C.73 
IS. ve 382 H’de Nüfusa kayıtlı Ali Oğlu Naime’den ol 
ma 1.4.1965 doğumlu REMZİ ÇAKIR Hacir altına alma 
rak Babası Ali ÇAKIR'm kendisine vasi tayin edilmiş 
İve velayetide Ali ÇAKIR'a karar verilmiştir. îlân olu
nur. .

£| Gemlik’ti Müşterilerimiz Şimdi Yeşil’deki

Yeni Mağazamıza Gelin 

Mobilyanızı Seçin 

Evinize Teslim Edelim
Merkez t Ivazpaçe Çarpısı No. 23 Tel t 167.31 — BURSA 

|ub« « Yeçll Cad. Dereboyu Sk No 1 3 — BURSA .

MÜZE

NAMAZGAH MEYDANI

IBBflH SHIBBMI SHOHSHH OHHH»

nin belirlenmiş olması umut vericidir fakat bu sitenin 
yapılmasının bir yılan hikayesine dönüştürülmesinde 
bazı tereddüt ve kaygılarımız vardır. Zira Gemlik’li 
Bağ Kur üyelerimizin Yalova yolunda yapmış oldukla 
n işyeri siteleri ANAP İktidarının ilgisizliği yüzünden 
maalesef işletmeye açılamamıştır.

— Bu vatan topraklarında istiklal mücadelesi ver 
mişlerin torunlarına FAK FUK FON yasağı gereği pa 
ra odun ve ilaç yardımı yapılır iken, bu ailelerin çalı 
şabilecek gençlerine kadınlarına belediye Başkarumız 
manevi babalık yapıp iş bulabilir ise daha çok faydalı 
olur kanaatindeyim. Zira işin nasıl bulunacağı işin 
nasıl yapılacağı Belediyeler Kanununda gayet geniş ola 
rak yazılmaktadır.

— Gemlik’in acil ve güncel ihtiyacı olan iskele ve 
antrepo tesisleri inşaatı için temsil ettiği Belediye 
yi bir kenara iterek BÎSAŞ’ı savunan bir başkan.

— Beldeye ve halka hizmet yerine Belediye paralan 
m banka faizine yatıran bir başkan. Et fiatlarım 
önce serbest bırakıp sonrada kasapların talepleri kar 
şısmda güya halkı savunur görünen fikir adamlığı,

— Tüm bu sorunları görmezlikten gelerek rehavet 
içinde belde halkının parası ile SHP’nin muhalefetine 
rağmen bilgi ve görgüsünü arttırmak için AMERİKA’ 
ya gidebilmeyi göze alan bir başkan,

— Bakan ve üst düzey yöneticilerinin Gemlik’i her 
ziyaretlerinde Gemlik Belediyesinin yarım milyonlara 
varan paralarını ANAP’lı ve yandaşlarının da hazır 
bulunduğu ziyafet sofralarında harcayan belediyecilik 
zihniyeti.

AKYILDIZ TİCARET
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

Alım ve Satımı
RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TELEVİZYON. 

BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNAS1, ELEKTRİK 
SÜPÜRGESİ, MUTFAK OCAKLARI, 

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

MEHMET AK Y İL Dİ Z
Pazar Cad. 27 - Tlf 2654 Gemlik

Umut Sende 87

Başterefı S. 1 de

Geriğe doğru baktığımızda 1986 Gemlik için her za
manki gibi hareketli geçti.. Bence yılın en önemli olayı 
Kocaçukur ve İskele konusu idi. Bunu Belediye Sarayı 
ve ikinci kordonun düzenleme işinin Anadolu Üniversi 
tesine verilişi izledi. Ve eski yılın bitimine kısa 
trir zaman kala Engürücük Köyü yakınlarında meyda 
na gelen, 11 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan feci 
trafik kazası ve Küçük Hikmet olayı 1986’nın starlarıydı.

Bir şehri ve şehirde yaşayan insanları ilgilendiren 
en önemli kurum belediye dunca, bütün gözler Belediye 
çalışmalarına yöneliyor. Belediye’mizde hızlı çalışma 
lar ve önemli meclis toplantıları yaşadık. Dört kişilik 
SHP muhalefet grubu yıl boyunca etkin muhalefetini 
yaptı. Belediye Başkanı gördüğümüz kadarıyla yine bü 
ün çalışmaları kendi göğüsledi. Yanlızlığmm kabahati 

983 seçimleri sonuçlarının beklenenin üzerinde oluşun 
dandı. ANAP Gemlik’te Belediye hizmetlerine hazırlık 
sız yakalanmıştı. Yoksa daha başka kadro olurdu bele 
diyede..

Belediye çalışmaları bakımından 87 çok şeyler bek
liyor. Gemlik’lilerde.. Belediye Sarayından, kordon dü
zenlemesinden önce sağlıklı su içebilmemiz, kanalizas 
yon sorunun çözümlenmesi, su şebekesinin değişmesi, 
çöp işine köklü çözüm bulunması, yeşil bir Gemlik ya 
ratılması, toplu konut sorununa yönelme, temiz bir 
şehircilik anlayışı, işte, 1987’de beklenenler..

1987 ülkemizde ve yaşlı dünyamızda çök şeylere ge 
be. Biz bu yılın tüm insanlar için barış, kardeşlik ve 
sağlnklr demokrasi getirmesini diliyoruz.

ÎLÂN
Gemlik Belediye Başkanlığından
Belediyemiz Su, Kanalizasyon, Otobüs hizmetlerinin 

görüldüğü işletme binası yıkılacağından, Belediyemize 
yakın 100 m2 civarında hizmete uygun bir işyeri kira
lanacaktır.

işyerini kiraya vermek isteyen vatandaşların 
24.01.1987 tarihine kadar Belediyemize teklif vermeleri 
ilân olunur. 08.01.1987

I. HAKKI ÇAKIR
Belediye Başkanı

(Basın)

AKDOĞANLAR TİCARET
MOTİF 

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ

Hüseyin Akdoğanlar
DUVAR KAĞIDI

FORMPLAST
POSTER

PARKE
CAM CİLA 

HAUFLEKS 
MARLEY

YAĞLI BOYA
PLASTİK BADANA

Tlf : 2132
Merkez : istiklâl Cd. Gürle îşham Pasaj içi Gemlik ı I
Şube : Pazar Cd. No. 8 Gemlik

İLÂN
MESLEK DEĞİŞTİRME NEDENİYLE 

İYİ ÇALIŞIR DURUMDA I
GARAJ TEKEL BAYİİ DEVREN 

ACELE SATILIKTIR i
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Düzenin Bekçiliği

Türkiye’de düzenin bekçiliğini üstlenenler, kendileri
ne dönük; toplumcu siyasetlerini dışlayarak; bir yerle 
re varmanın, yoğun hazırlığı içindeler. Bağnazlığın 
teker, teker temel taşlanın oluştururken; Türkiye’yi 
bir avuç azınlığın, dinsel ve de tensel yönden, çıkmaz 
ların içine, sokma eğilimlerini, kimseden korkmadan 
hükümet edenlerin, gözlerine baka baka teokratik yöne 
tim özlemlerine göz kırpma yöntemlerini, sürdürürler 
ken; ulusumuzu nasıl böleceklerinin; bugünlerde provo 
larını yapıyorlar. Hükümeti de yanlarına aldıklarında, 
daha rahat olacaklar. Türkiye genelinde, yönetimden 
güç olarak, Türkiye Cumhuriyetini daha karanlık zemin 
lerde boğmanın ardında olanlar, bu denli kör, topal 
olamazlar.

Gönül isterdiki yurdumuz günlük güneşlik olsun; 
dinsel akımların paıçalamalanna yer verilmesin. Hükü 
metin tavrı, önündeki engelleri kaldıra kaldıra “ATA
TÜRK” olgusunu da zayıflatarak!; soyut kavramlarda 
yaşatmaktır halkımızı. Türkiye Cumhuriyetini, bağnaz
lığın denizinde boğmak isteyenler, kendi çukurlarını ka 
zıyor olmalılar.

Ne denli güçlü olduklarının, bilincinde olurlarsa olsun 
lar, yurdumuzdaki dinci güçlerin atılım içinde; kopma 
dan bir düzlüğe varmanın çözümü içine giremiyen hü
kümet; böylece bağnazlığa göz kırparken ATATÜRK’ün 
uzak görüşlülüğünden kaynaklanmış doğrulan gösteri 
yordu.

Bugünlerde yurtta bir kavga var, içten içe, bu kav 
gada taraf olanlar bize göre, yanlışın yanılgının içinde 
dirler. ATATÜRK DEVRİMLERINE, yan bakan yöne 
timler .insanımıza uygar dünyanın kapılarını açacakları 
na, kapıların sürgülerini çer erek, gözlere mil çekiyor 
lar. Hükümetin görevleri, yandaşlanma çıkar sağlama 
nın yolu olmamalıdır.

Ülkenin kalkınmasında, dinamikleşmeye eğilimli yö
netimler, keseri kendilerine dönük tutamazlar. Ülkenin 
kalkınmasında, dinamikleşmeye eğilimli yönetimler, 
keseri kendilerine hükümetler toplumsal araştırmaya 
dönük çalışmalarında ne denli ivecen olurlarsa o denli 
de topluma yaklaşmış olurlar. Türkiye bu denli açmaz 
lann içine girmemişti. Türkiye’yi, insanımızı yanıltma 
yöntemlerini sürdürenler, sonunda aldanmış oldukları
nın ayırdında olsalar da hükümetler, toplumsal araş
tırmaya dönük, çalışmalarında, ne denli ivecen olurlar 
sa o denli de topluma bakış açılan daha da genişler, 
yönetimler bağnazlık tuzaklarının içine düştüklerinde 
ATATÜRK D EVRİMLERİ doğrultusunda karanlıklar
dan sıynlacağunızın, dimdik ayakta olacağımızın, bilin
cinde olarak, ödün vermeden, Türkiye’nin düzlüğe çık 
masun doğurur.

Bu düzlükte alınacak yol içte barış dünyada barışı 
simgeleyerek gerçekçi kavramlarda düzlüğe çıkmanın 
da yolunu çizmektir.

Gayrimenkulun Açıkartırma İlânı 

Gemlik icra Memurluğundan

Dosya No. 1986/399 T.

Satılmasına karar verilen gayıimenkulün cinsi, kıy 
meti, adedi, evsafı :

Gemlik Tapu sicilinin 20.4.1976 tarih ve pafta : 15, 
sahife : 228, parsel : 218’de kayıtlı Gemlik Kurşunlu 
köyü mevkiinde kain 235 m2 miktarındaki zeytinliğin 
1/2 hissesinin bilirkişi tarafından 2.350.000.- TL. kıy 
met takdir edilen taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLAR! :

1— Satış 17.2.1987 Salı günü saat 14.00 den 
14.20’ye kadar Gemlik İcra Dairesinde açık artırma su 
retiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıy 
metin %75ni ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları 
mecmuunu ve satış masraflarım geçmek şartı ile 
ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 27.2.1987 Cu 
ma günü aynı yer ve aynı saatlerde de ikinci ar 
Lırma çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanh alacak 
lılann alacağım ve satış masraflarım geçmesi şartiyle 
Muhammen kıymetin % 50 nisbetinde artırana ihale 
olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıy 
metin %10’u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar ka 
dar millî bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
lazımdır. Satış peşin para iledir, aha istediğinde 20 
günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Delikliye res 
mi, ihale pulu, tapu hare ve masrafları abaya aittir. 
Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

ihale bedeli üzerinden %10 K.D.V.

3— ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililer (+) bu 
gayrimenkul üzerindeki haklarım hususiyle faiz v.e mas 
rafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takı 
dirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşma 
dan hariç bırakılacaktır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde 
ödenmezse icra ve iflâs Kanununun 133. maddesi ,ge 
reğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan 
ve faizden aha ve kefilleri mesul tutulacak ve 
hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tabili 
edilecektir.

5— Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin göre
bilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği, takdir 
de isteyeni alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 
münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 986/399 T. saydı dosya numarasiyle 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(Ic. If. K. 126)
(+) ilgililer tâbirine irtifak hakkı icra Mamuru 
sahipleri de dahildir.

Kongre İlânı
Kurşunlu Köyü Avcılık ve Atıcılık Der, 

Beşkanhğından

Demeğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
27 Ocak 1987 günü saat 19.00’da Kulüp lokalinde yapıla 
çaktır.

Çoğunluk sağlanamadığında ikinci toplantı 4 Şubat 
1987 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:

1— Açılış, yoklama saygı duruşu
2— Divan oluşumu
3— Yönetim ve denetleme kurulları çalışma raporla 

nnın okunarak görüşülmezi ve aklanması
4— Yeni yönetim ve denetleme kurulu seçimi
5— Dilek ve istekler
6— Kapanış.

DAĞ KARDEŞLER

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOGRAMALIK 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

ÇATAK TUHAFİYE VE 
KONFEKSİYON

Kışlık Yeni Çeşitlerini< > a

Sunar
M Balin Önlükleri

Bay, Bayan ve Çoçuk Giysileri
Pantolon - Etek - Kot - Blujin Elbise 

)K ZEKİ Triko Gömlek ve Tişörtleri 
M ERO* İç Çamaşırları

Eşorfmanlar

)K Çorap - Medil Çeşitleri

Tlf : 2075
Demlrsubaşı Mah No 3/A

1 . I
| Kurt Mahrukat !
R 1
| ODUN VE KÖMÜR TİCARETİ

I£ Yüksek Kalorili Çeşitli Kömürlerin Satışları

B Devam Ediyor g
| Ödemede Kolaylık, Evlere Servis Yapılır

I . . iI İDRİ$ KURT g
Orhangazi Cd. No. 26 - TU I 2994 Gemlik

1 ALEVGAZ S
fi MUTFAK - PİKNİK VE SANAYİ fi
fi TÜPÜ KULLANANLAR..!
fi BAŞBAYİLtĞI DEVRALDIK

fi Yeni Adresimizde Yine Sîzlerin Hizmetinizdeyiz
fi fi

g MANAVOĞLU TİCARET g
A MANAVOĞLU 
Demlrsubası Mh Şehit Cemal Sk. No 24
Tlf : 418A<Dr. Naci özokur Karşısı) Gemlik fi

afifisaafifififififififififi»



SORUMLU MÜDÜR VE SAHİBİ

KADRİ GÜLER
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Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gürçay Pasaj) 
No. 5 - TeL : 4223 — GEMLİK 

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

■AYFA 413 OCAK 1987 _____________________________________________________________________ __________________ _____ —---------------------------------------- -------- ■----- -L

TEŞEKKÜR

Ailemizin büyüğü, iyi insan, babamız, eşim

GÜMRÜK. MEMURU

Osman Balçık’ın
ani ölümü ile bizleri biran bile yalnız bırakmayan; cenazemize katılan, 
çelenk gönderen, evimize gelen, telefon ve telgrafla acımızı paylaşan 
eş, dost, tanıdıklara ve akrabalara teşekkürü bir borç biliriz.

Eşi ve Çoçukları

•♦♦$#«**»*#**##*****#*$**«^**fc***#**$##**********$ ***«#♦**♦*»*♦♦♦•
SAYIN ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLER, VELİLER! ♦

Dersanemizde ÖSS 1. Basamak Sınavına Yönelik ı •‘Hızlandırılmış Hazırlık Kursu* Düzenlenmiştir

♦ * ♦ ♦ ♦ a ♦ ♦

26 Ocak 1987 Pazartesi, Gühti Başlayacak, 06'Şubat-1987 Cuma Günü Sona Erecektir

Günde 7 Saat Ders Verilecektir.' Toplam Ders Saati 70 Saattir

Kurslar; 1. Basamak Sınavına Göre Matematik (Cebir, Geoçnetri, Matematik Yetenek), Elzik. Kimya, Biyoloji ve Dil Yetenek 
Derslerinden Verilecektir

Ücret : 30 000 TL- dır

* Not : 20 Ocak Tarihine Kayıt Olup Yurt İsteyen Erkek öğrencilerine Yurt Temin Edilecektir (Yurt Ücreti 9.000 TL. dır)

BAŞARI FEN DERSANESİ *
* Yeni Karamürsel Arkası — Tlf : 24189 Hoykel / Bursa* «•««*♦»»♦<**«******$*»$«***♦$****♦**»<$«♦***$$«♦*#**«*«**«»»$#♦*»*«*•

| I

Etsen Mefruşat
I II Yeni Yılda Müşterilerimize Büyük Kolaylık § 
! PEŞİNATSIZ 10 AY VADELİ SATIŞLARDAN YARARLANIN ! 
| Tlf : 1553 Yeni Çarşı No. 39 - 40 G E M LI K I
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______________ HAFTALIK SİYASİ GAZETE_____________ _ 

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

SATILIK DAİRE

KREDİYE UYGUN 
90 ve 110 m2 BİTMİŞ İKİ 

DAİRE 
SAHİBİNDEN SATILIK

Müracaat Tel: 20104800 
GEMLİK

Çalışma Bakanı Taşçıoğlu SSK Dispanserinde 
İncelemelerde Bulundu

Ticaret Borsası 1986 Ticari
Sonuçları Alındı

SSK Hastanesi için 
Bakandan Söı

Gemlik SSK Dispanseri'

5 MİLYAR 738 MİLYON 
LİRALIK TESCİL YAPILDI

nin yataklı hastaneye dö
nüştürülmesi için bir süre
dir devam eden çalışmalar 
Çalışma Bakanı Mükerem 
Taşçıoğlu’nun ilçemize ge
lerek dispanserde yaptığı 
incelemelerden sonra kesin 
lik kazandı

Uludağ’da bir birifînge 
gelen Çalışma Bakanı Mü- 
kerrem Taşçıoğlu, Gemlik 
SSK Dispanserinin 25 yatak

İlçe Tarım Müdürlüğünde
Verimli Bir Yıl Yaşandı

Üçe Tarım Müdürlüğü 
186 yılında projeli ve proje
siz çalışmalarıyla başarılı 
bir yılı geride bıraktı.

ilgililerden aldığımız bil 
güere göre 1986 yılı içinde 
zeytin ağaçlarındaki hasta
lık ve zararlılara karşı 6 
milyon 333 bin zeytin ağa- 
çma mücadele yapılırken, 
zeytin sineği mücadelesi 
için 12 bin 875 kg. ilaç kar 
şılıksız devlet yardımı ola
rak dağıtıldı. İlgililer 1 
milyon 100 bin ağacın zey
tin sineğine karşı ilaçlandı 
ğmı söylediler. Öte yandan 
hayvan hastalıklarıyla 
mücadelede de başarılı bir 
yıl geride kaldı. 25 bin sı
ğır ve kanatlı hayvan kam 
panya ile aşılanırken, 350 
toprak analizi yapıldı. îpek 
böcekçiliği ile uğraşanlar 
için askı ve 13 kutu toğum 
sağlandı.

Tahirova koyunculu
ğunu geliştirmek için üret! 

Günaydın Yapı Koop. yö
neticileri kredilerin çıkma
sından sonra İnşaatlarda 
müteahhit İle incelemede 
görülüyor#

lı hastaneye dönüştürülme
si için yapılan başvuruları 
yerinde değerlendirmek il* 
güllerden bilgi almak ve 
tesisi görmek için geçtiği
miz perşembe günü ilçemi
ze geldi. Yanında müştaşa 
n, Bursa Valisi Zekai Gü* 
müşdiş, ANAP İl Başkanı, 
olduğu halde SSK Dispanse 
rine gelen Bakan İlçe Yöne 
ficileri ve ANAP İlçe örgü 
tü tarafından karşılandı.

cüere 20 koyun üe 2 koç 
getirilerek verildi. 700 adet 
koruyucu kuduz aşısı yapı
lırken, 250 başıboş köpek 
itlaf edildi. Açıklamalarda 
1986 yılında karantina çalış 
malarına da değinilerek bu 
yıl içinde 32041 kg. yaş 
sebze, 6.068.538 kg. kuru zi 
rai ürünün ihracı gerçek
leşti.
Savcılığın Başarısı

1338 Dosya
Sonuçlandı

Gemlik Cumhuriyet Sav 
cılığı 1986 yılında rekor dü 
zeyde davayı sonuçlandırdı

Öğrenildiğine göre 1985 
yılından 1986 yılına devre
den 124 dosya ya ek olarak 
1986 yılı içinde 1377 yeni 
dosya daha geldi.- Cumhur! 
yet Savcılığı 31 Aralık 1986 
gününe değin 1338 dosyayı 
inceliyerek tamamladı. Bu 
arada 1987 yılına 163 dosya 
devredildi.

SSK Dispanserini gezen 
Bakan Taşçıoğlu; tesisleri 
yeterli buldu. Bakan Dis
panserin yataklı hastaneye 
dönüştürülmesi için gere*

Çıraklık Yasası île ilgili Toplantı Yapıldı

29 OCAK’A KADAR BAŞVURULAR 
KARUL EDİLECEK

Çıraklık Yasası ile ilgili 
bir toplantıda Esnaf ve Sa
natkârların yanında çalış
tırdıkları 18 yaşından küçük 
çırakları 29 Ocak gününe 
kadar çırak okulu kayıtlan 
nin yapılması istendi.

Ticaret ve Sanayi Odası 
Salonunda yapılanı toplan* 
tıda İlçe Kaymakamı Meh
met Güler, Bursa Merkez 
Halk Eğitimi Başkanı Ha
lil öztürk, Çıraklık Daire 
Başkam, Gemlik Belediye 
Başkam Hakkı Çakır, Kü* 
çük Esnaf ve Sanatkârlar 

Körfez Yapı Kooperatifi Ortaklarının
Toplu Konut Kredisi Çıktı

kerilerin yapılması için 
müşteşanna emir verdi. 
Daha sonra ANAP İlçe mer 
kezine gelen Bakan Taşçr 
oğlu partililerle konuştu.

Demeği Başkam Şükret 
Solmaz, Şoför ve Otomobil
ciler Demeği Başkanı Emir 
Doğru, İlçe Halk Eğitim 
Başkam, esnaf ve sanat
kârlar hazır, bulundular. A* 
çıhş konuşmasını Kaymaka 
mimiz Mehmet Güler yap
tı. Daha sonra İlçe Halk 
Eğitim Başkanı Kemal Çer 
tinoğlu Çıraklık Yasasını 
okuyarak önemli maddele
ri üzerinde açıklamalarda 
bulundu.

Bu arada salona Bursa 
Halk Eğitim Başkanı Halil

Bazı sorunlar nedeniyle 
bir süredir yapım çalışma
ları yavaş giden S.S. Kör
fez Yapı Kooperatifi ortak
larının Toplu .Konut Kredile 
ti çıktı.

Körfez Yapı Kooperatifi 
Başkam Yılmaz Şakrak, 
toplu konut kredilerinin çık 
tağıru belirfberek gazetemi
ze şu açıklamayı yaptı :

"-1974 yılından beri çile
li bîr mazisi olan koeperati 
fimizin, bugüne kadar gel
miş olan inşaatları tama
men kendi olanaklarımızla 
yapılmıştır.

Toplu konut kredimizin 
çıktığı bugünlerde sevinç 
ve kıvançlıyız. İnşaatları
mız kredilerle hızlanacak 
tır. Acılı geçmişin acı öy 
küsünü örtümüzdeki günler 
de yapılacak genel kurulu 
muzda kamuoyuna açıkla 
cağız."

Gemlik Ticaret Borsası 
1986 yılı içinde 5 milyar 
730 milyon 300 bin 978 lira* 
lık ürünün tescil işlemini 
yaptı.

Ticareti Borsası tarafın- 
dan yayınlanan günlük bül
tenlerin 987/2 nolusundave 
rilen bilgilere göre 1986 yı
lı içinde 2 milyon 639 bin 
582 kg. zeytinin satıldığı 
ve bu satışlardan 4 milyar 
917 milyon 752 bin 127 lira 
elde edildiği, aynı yıl için-

Öztürk ve öbür yetkililer 
girdi. Daha sonra konuşma 
yı Çıraklık Dairesi Başkanı 
ele alarak açıklamalarda 
buttundıj. Yasa konusunda 
geniş açıklamalardan son
ra 29 Ocak 1987 gününe ka
dar bütün esnaf ve sanat* 
kârların yanlarında çalışr 
ürdhklan çıiraklarm velile
riyle sözleşme imzalamala
rım ve çıraklık okuluna da 
kayıtlarını yaptırmasını is
tediler.

Açıklamalardan sonra es 
naf ve sanatkârlar, ilgilile- < 
re öğrenmek istedikleri ko
nularda sorular sordular.

Yıkıntı Bir Ay Daha Kapatıldı
İstanbul’dan Gönen’e gi

derken Yıkıntı Kuzu Tan
dır lokantasına uğrayan Ali 
Çaycı ailesinin küçük ço
cukları Hikmet Çaycının 
(2,5) kaybolması ile başla
yan olaylardan sonra Kay- 
mtakamhk’ça iki ay süre 
ile kapatılan lokanta, bu 
kez bir ay daha kapatıldı.

Yıkıntı Lokantasında es
rarengiz bir şekilde kaybo
lan Küçük Hikmet’in lokan 

Kısa Kısa
•Umurbey İlkokulu Müdürlüğüne okul öğretmenle

rinden Recep Güngör atandı. Güngör görevine başladı.

♦Gazi ilkokulu Müdür Yardımcılığından emekli 
Ahmet Erdoğan Temel, Bayar Müzesi Müdürlüğüne ge
tirildi.

^Gemlik Vergi Dairesi servis şefliğine İsmail Yıldı* 
rım atandı. Yıldırım daha önce de ilçemizde görev 
yapmıştı.

♦ilçedeki polis memurlarım barındıracak dian loj
manların yapımı tamamlandı. Lojmanların açılışı İçin 
bir program yapılacak.

de 15 bin 259 teneke zeytin 
den 38 milyon 774 bin 820 
lira, 34,824 teneke konserve 
den 28 milyon 417 bin lira, 
221,050 kg. et ürünlerinin 
satışından 401,838 lira elde 
edildiği öğrenildi

BAŞKANIN 
AÇIKLAMASI

Gemlik Ticaret Borsası 
Başkam Osman Taylan ga 
zetemize yaptığı açıklama
da şunları söyledi :

"-1986 yılında görülen 
rakamlar doğrultusun
da yeni kurulmuş bîr kuru 
iuş olarak hedefinin üzeri
ne yöneticilerinin ve üyele
rinin gayretleri ile ulaşmış 
tır. Bunun yanında Gemlik 
Ticaret Borsası öncülüğün
de büyük gayretler sarfedi 
lerek ilçemize örnek bir ku 
ruluş olacak olan “Zeytin 
ve Zeytin Ürünleri Ticaret 
Merkezi” nin gerçekleşme 
si için kooperatif kurul
muş bulunmaktayız. Bu ör 
nek kuruluşun bölgemizle 
kazandırmanın kıvancını 
duyacağız.

1986 yılında 12 milyonluk 
bütçemiz hedefini aşmış
tır. 1987 yılında mahsûlün 
verimli olması nedeniyle 
1987 bütçemizi 20 milyon li
ra olarak bağladık.

Gazeteniz aracılığıyla 
tüm borsa üyelerimizin 
1987 yılının hayırlı ve başa
rılı geçmesi dileklerimiz:? 
sunarız."

tada çalışan garsonlardan 
Durmuş Tekintaş (17) tara 
fından kaçırıldığı kendi sa 
mimi itirafıyla öğrenilmesi 
ve mahkemece tutuklanma 
sı üzerine İlçe Kaymakamı 
Mehmet Güler, lokantayı 
iki ay süre ile kapatmıştı. 
Kapatma süresi biten Yıkın 
tı T2->k-antacının önceki gün 
bir ay daha kapatıldığı sa 
hinlerine bildirildi.
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DYP Basın Sözcüsü

Siyasi Partilerin t İçe Başkanları

BELEDİYE ÇALIŞMALARI
HAKKINDA NE DİYORLAR?

Gemlik Belediyesi bu döhemde gelir bakımından çek 
şanşlı olmasına karşın kötü idare edilmesi yüzünden 
Gemlik çok şeyler kaybetmiş ve Belediye hizmetleri 
açısından geri gitmiştir.

1 Gemlik imar planı aceleye getirilerek çizdirildi* 
ğinden Gemlik'te bir keşmekeşe sebep olmuştur. Bu 
sebeple Gemlik lilerin mağduruyetine neden olmuştur. 
Bu arada beldemizin tek mesire yeri olan Manastırın 
çok kötü planması nedeniyle bütün özelliklerini kaybet
mesi çok üzücüdür. Maalesef tek mesire yerimiz el
den çıkmıştır. İmar planımızda sanayi bölgesi yoktur. 
Bizim gibi sanayii yoğun bir şehrin imar planında sa
nayi bölgesi olmaması düşündürücü ve üzücüdür.

2) Gemlik’imizin geçen süre içinde hiç bir önemli 
problemi çözülememiştir. Su meselesi mümkün olan en 
pahalı şekilde çözüme ulaşmıştır. Su şebekesi yenilen* 
meden Gemlik’te su sorunu çözülemez. Arıtma tesisle
ri hala bitirilip hizmete sokulamamıştır.

3) Gemlik kuvvetli yağmurlarda halen sel tehlikesi 
geçirmektedir. Dere kıyısındaki semtler yağmurlarla 
göl haline dönmektedir. Kanalizasyon sorunu çözüle* 
memiştir. Bu sorun Gemlik’in en önemli meselelerin
den biri olarak Gemlik halkını zor durumlara sokmak
tadır. Bir an evvel pompa tesislerine işlerlik kazandı* 
nlarak Gemlik halkı rahata kavuşturulmalıdır.

4) Yollar hakkında pek konuşmak gerekmez. Gemlik’ 
in ana yolu olan İstiklal caddesi ve 1 ve 2 nolu cad
delere bakmak yeterlidir. Bu yollar Gemlik’e hiç ya- 
kışmamaktadır. Gemlik’in girişi yağmurda bir çamın-

î L AN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

Dosya No. 986/450

Gemlik İlçesi Kapaklı Köyü, ova mevkiinde kain, ku 
zeyi İsmail Şener, güneyi Muharrem Elmas, batısı 
Mustafa Ergün, doğusu Kamil İlgen taşınmazları ile 
çevrili 242 m2 miktarındaki taşınmazın davacı Sacit Sez 
gin tarafından senetsizden tesçili talep edildiğinden, iş 
bıı yer hakkında hak iddiasında bulunanların ilan tari* 
hinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 1986/450 
sayılı dosyasına müracatlan.ilan olunur.

(Basın 2) 

deryasına dönmektedir. Biran evvel kaldırımlar yapıl* 
malı ve Gemlik’e uygun bir giriş meydana getirilmeli 
dir.

5) Belediyenin bir iskele problemi vardır ve belediye 
nin elinde iskele yapmaya çok müsait olan bir arazi 
var. Bisaş’tan kamulaştırılan bu arazi üzerine belediye 
çok müsait olan imkanları ile (Hükümetten alacağı 
yardıma) çok düşük ve çevre ihtiyacım karşılayacak 
biı* iskele yapabilir.

Eğer hükümet yardım etmemi diyorsa demekki Gem- 
lik’i gözden çıkarmış demektir. Ozaman başka imkan 
lar aranır. Gemlik’in her şeye gücü vardır. Bir eksiği
miz güçlü bir belediyedir. İskele konusunda Gemlik 
belediyesinin bu iskeleyi yapmasının haricinde hiç bir 
çözüm düşünemiyoruz. Armutlu belediyesine bir trans* 
fer için liman ve 100 milyon sözü veren iktidar, her
halde Gemlik belediyesi, korkmadan islyebilirse Gem
lik daha fazlasını verecektir.

6) Botaş gaz hattından Gemlik’e bir branşman ayrı* 
lârak Gemlik’e doğalgaz temin edilmelidir. Maalesef 
bu husus hakkında ikazlarımıza rağmen hiç bir müra- 
cat yapılmamıştır. Gemlik’in hiç bir sorunu çözüleme
yecek boyutta değildir. Yalnız sorunları çözmek için da 
ha rasyonel düşünmek ve partizanlıktan vazgeçmek 
gerekir. Partizanlık bu dönemde görülmemiş boyutlara 
ulaşmıştır.

Biz Doğru Yol Partisi olarak Gemlik için iyi olacak 
her şeyin yanında ve en yakın destekçisi olarak hizmet 
vermeye devam edeceğiz.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

Dosya No. 1986/453

Gemlik İlçesi Kapaklı Köyü, ova mevkiinde kain, ku 
zeyi İsmail Hakkı Kap, ve Ali Kürekçi, güneyi yol, 
batısı yol, doğusu Zeki Baykaş taşınmazları ile çevrili 
1464 m2 miktarındaki taşınmazın davacı Özel îlgen ar 
tarafından senetsizden tesçili talep edildiğinden, iş bu 
yer hakkında, hak iddiasında bulunanların ila ntarihin 
den itibaren 3 ay içersinde mahkememizin 1986/453 sa 
yılı dosyasına müracatlan ilan olunur.

(Basın 5)

DUYURU
S.S. Gemlik Öğretmenleri Tüketim Kooperatifinin 

XII. yıllık olağan toplantısı 4.Şubat 1987 Çarşamba gû 
nü saat 11.00’de 11 Eylül İlkokulunda yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin belirtilen tarih ve saatte toplantı
ya katılmalarını rica ederiz.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM

1. Önsöz
2. Saygı duruşu
3. Divan heyetinin seçimi
4. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
5. Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması
6. Yönetim ve denetim kurulunun aklanması
7. 1987 tahmini bütçesinin görüşülüp onaylanması
8. Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçilmesi
9. Dilek ve temenniler

10. Sonsöz.

KAYIP

T.C. Halk Bankası Gemlik Şubesine ait 017242 nolu 
ödemeli çekimi kaybettim.

Hükümsüzdür.

Hüseyin İNAN

KAYIP 1
Orhangazi Nüfus dairesinden aldığım Nüfus cüzdanı- I 

mı kaybettim. Hükümsüzdür.

Haşan Ali ÖZKARDEŞ

SATILIK ARSA

ORHANGAZİ CADDESİ RIFAT MİNARE 
ÇÎFLİĞÎ İÇİNDEN GEÇEN YOL ÜZERİNDE

İMAR DURUMLU 19129 m2 ARSA
SATILIKTIR

Müracaat : Sami Taran Tlf : Gece 1106-2938
Gündüz 4247 GEMLİK

SATILIK 
EV EŞYASI

AZ KULLANILMIŞ DURUMDA SAHİBİNDEN
Otarma Odası Takımı, Yatak Odası Takımı, 

Buzdolabı (12 Ayak), Çamaşır Makînası Lavalus 
AEG v.b.

Tel : 1797 KÖRFEZ MATBAASI GEMLİK

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

Dosya No. 1986/249

Gemlik ilçesi Kapaklı Köyü, ova mevkiinde kain, ku 
zeyi Emine Yılmaz ve Nurettin îlgen, güneyi İsmail 
Erişkin varisleri, batısı Mustafa Ergün, doğusu Nuret
tin îlgen taşınmazlan ile çevrili 358 m2 miktarındaki 
taşınmazın davacı Neşide Çöker tarafından senetsizden 
tesçili talep edildiğinden iş bu yer hakkında hak iddia 
sında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içersin 
de mahkememizin 1986/249 sayılı dosyasına müracatla- 
rr ilan olunur.

• .(Basın 3

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

Dosya No. 1986/295

Gemlik İlçesi Kapaklı Köyü, ova mevkiinde kain, ku 
zeyi Şefika Omay, güneyi yol, batısı Kenan Göyman, 
doğusu yol’ ile çevrili 117- m2 miktarındaki taşınmazın 
davacı Fatma Çalışkan tarafından senetsizden tesçili 
talep edildiğinden iş bu yer hakkında hak iddiasında 
hulunMdann ila tarihinden itibaren 3 ay- içersinde mah 
kememizin 1986/285 sayılı dosyasına müracatları ilan 
olunur.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

Dosya No. 1986/340

Gemlik İlçesi Kapaklı Köyü, ova mevkiinde kain, ku 
zeyi köy yolu ve Yahya Kuzgun, güneyi Mediha Özmen, 
batısı Ahmet Çakır ve Nusret Kocadere, doğusu yol 
taşınmazları ile çevrili 251 m2 miktarındaki taşınma 
zin davacı Yusuf Önalan tarafından senetsizden tesçili 
talep edildiğinden, iş bu yer hakkında hak iddiasında 
bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde 
Mahkememizin 1986/340 sayılı dosyasına müracatlan 
ilan olunur.

(Basın 6)

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

Dosya No. 1986/307

Gemlik İlçesi Kapaklı Köyü, ova mevkiinde kain, ku 
zeyi yol, güneyi Süleyman Karaman, Mustafa Özmen, 
batısı Kasım Öztürk, doğusu Abdurrahman Nalcıoğlu 
taşınmazları ile çevrili 223 m2 miktarındaki taşınma 
zın davacı Aysen Kasapoğlu tarafından senetsizden tes 
çili talep edildiğinden iş bu yer hakkında hak iddiasın 
da bulunanlann ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde 
Mahkememizin 1986/307- sayılı dosyasına müracatları 
ilan olunur.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

Dosya No. 1986/261

Gemlik İlçesi Kapaklı Köyü, ova mevkiinde kain, ku I 
zeyi yol ve yola mütakip Mustafa Özmen, güneyi Safiye 11 
Doğan, bahsi Abdi Gençay varisleri, doğusu Yahya I 
Kuzgun taşınmazları ile çevrili 418 m2 miktarındaki ta I 
şınmazın davacı Ali İhsan Kandil tarafından senetsiz I 
den leşçili talep edildiğinden iş bu yer hakkında hak I 
iddiasında bulunanlann ilan tarihinden itibaren 3 ay I 
içersinde Mahkememizin 1986/261 sayılı dosyasına mü I 
racatlan ilan olunur.

(Basın 8)

ÎL AN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

Dosya No. 1986/339

Gemlik İlçesi Kapaklı Köyü, ova mevkiinde kain, ku I 
zeyi Sacit Sezgin, güneyi Emine Yılmaz, bahsi Muşta 
fa Ergin varisleri, doğusu Kamil îlgen ve Nurettin Î1 1 
gen taşınmazları ile çevrili 211 m2 miktarındaki taş© J 
mazın davacı Muharrem Elmas tarafından senetsizden i 
teşçili talep edildiğinden iş bu taşınmaz hakkında, hak I 
iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay I 
içersinde, Mahkememizin 1986/339 sayılı dosyasına mü I 
racatlan ilan olunur.

(Basın 4) (Basın 7) (Basın 9)
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görüş
Mehmet SEVİNÇ

Devlet Ana
Sen, yüzyıllarca ANADOLU’ya kol-kanat gerdin. Ka

ranlık günlerde, güzel ANADOLU'yu yüzyılların karan* 
faklarından çıkararak; ANADOLU’nun, çilekeş insanları 
na karanlık günlerde, yol-yöntem gösterdin. Yüce ANA 
DOLU’nun; bağrından yılların birikmiş tortularını ata
rak, insanlarının önünde giderek, insanlarımızı gönence 
eriştirdin.

Bugünlerde ise, güzel ANADOLU’nun, içinde kazan 
kaldıranlar, giderek çoğalıyor. Dış güçlerden de baskı 
lar geliyor. Yüzünü-gözünü sevdiğim "DEVLET ANA" 
Sen, bize yol-yöntem gösterki, biz senin dediğin yoldan 
sapmayalım. Yurdumuzda, güvenliği sarsacak oyunlara 
gelmeyelim. Biliyoruz. Çevremizde-yöremizde, yurdu* 
muzda, bir isyan havası var. DEVLET’in temellerine 
dinamit koyma yöntemleri giderek yoğunlaşıyor.

Canım DEVLET ANA ! Yine sana sarılıyor, kızı- 
mız'kısrağımız için senden yardım diliyoruz. Sen bize, 
bu yardımı esirgemeden-azarlamadan veriyorsun. Bize 
ışık tut, insanlarımızı gönence ulaştır. Ey benim iki 
ellerinden öptüğüm DEVLET ANAM ! Cumhuriyetimi
zi, bağnaz*yobaz ellere bırakma; DEVLET ANA ! yur 
dumuzun düzeninde, değişiklik yapma özlemcilerine, 
dur diyecek denli güçlüsün, faizlerde senin yanında, 
Cumhuriyetimizi koruma görevi alırsak DEVLET A- 
NAM, sevinmez inisin ?

Geçmişte DEVLET ANAM, bu yurdun; nasıl kurul
duğunu nasıl kurtarıldığını, sen bizden daha iyi bilirsin. 
Gözlerimize baka baka "DEVLET ANAM" yurdumu
zun içinde tuzaklarını kuranlar, insanımıza güneş yüzü 
göstermeyecekler. Bu girişime irtica diyorlar, göğüsle1- 
rini geregere...

Devlet ANAM, yurdumuzun göbeğinde tuzaklarım ku 
canlar, insanımıza güneş yüzü göstermiyecekler. Bu 
bağlamda daha da geriye düşecek olursak DEVLET 
ANAM sen, yine öncelerden, olduğunca kanatlarının 
altmamı alacaksın faizleri. Yüce DEVLET ANA ! Senin 
göğsünde geriye dönme özlemcilerine göz kırpanlar bu 
güçlerini nereden alıyorlar ?

Cumhuriyetimizin, bugünlerde, sancılan giderek ar
tarken, DEVLET ANAM, Ulusal yargılarda da değişik 
lik gösteriyor. Bağnazlar, tutucular, nerdeyse göz açtır 
mayacaklar. Ulusal varlıklarımıza saldırarak, Cumhu
riyeti kendilerince yorumlayarak yurdumuzda istedik* 
lerince at oynatmayı sürdürecekler. Amaçlanan; Türk 
Ulusunu yıpratarak, kendilerine çekerek, bağnazlığı 
yurt düzeyinde sürdürme yöntemlerini de, daha hızlan 
dırarak, Osmanlı özlemcilerine göz kırparlarken; top
lumun dengesini bozarak, Türkiye’yi karanlıklarda bı
rakmanın, aymazlığı içinden çıkamıyorlar. Ortam böy* 
le olunca söylenecek birşey yok !

spor., spor., spor., spor., spor., spor., spor., spor..

Gemlikspor Genç Takımı
Yeni Sezonu Açtı

HÜSEYİN KONUR

Gemlik Karate Okulunda
Kuşak Sınavı Yapıldı

Kırmızı Beyazlı’takım yeni sezonu kendi sahasında 
açtı. .

îlçe stadında yapılan açılışa 23 genç futbolcu katıldı. 
Açılışta bir konuşma yapan antrenör Haydar Yiğit şun
ları söyledi : "Amacımız (A) takıma oyuncu yetiştir
mek ve bîr tek bile kırmızı kart görmeden centilmence 
oynamaktır." Daha sonra söz alan kulüp yöneticisi 
Ekrem Düzgün de şöyle konuştu : "Sizden şampiyon
luk istemiyoruz. Hakemlere karşı isyankâr.olmayın, biz 
bunun zararlarını A takımda gördük, sîzlerden istediği* 
mlz sadece ve sadece centilmen olmanız ve bu konuda 
tüm spor kamuoyunun takdirlerini kazanmanızdır. 
Gençler liginde centilmenlik kupasını Gemlikspor'a ka
zandırdığınız takdirde bizlere en büyük ödülü vermiş 
olacaksınız. Bizler de sîzlerin bu başarınızı mükafata 
dönüştüreceğiz. Gemlikspor takımı bildiğiniz gibi yıllar
dır dışarıdan futbolcu transfer etmek yerine her yıl genç 
takımdan A takımına 2-3 futbolcuyu monte etmektedir. 
Disiplinli çalışma, birlik ve inancın birleşmesi halinde 
başarı kendiliğinden gelir. Hepinizin başarılarla dolu, 
centilmence bîr sezon1 geçirmenizi diliyorum."

Karate Okulunda kuşak sınavı yapıldı.
Balıkpazanndaki Karate Okulunda yapılan sınavı es

ki milli antrenör karakuşak sahibi Hakan Alpay yaptı. 
3 bölüm halinde yapılan sınavda haşarılı sporcular bir 
üst kuşağa yükseltildi. Başarılı olamayanlar ise aynı ku
şakta kaldılar. Sınavlar halk tarafında da ilgiyle izlen
di. Sınavın değerlendirmesini yapan antrenör Hakan 
Alpay şunları söyledi :

"Hocaların yokluğu göze batıyor, herşeye rağmen 
sporcuları başarılı ve hırslı gördüm"

17 - 18 Şubat tarihleri arasında Adana’da yapacak 
Türkiye Karate şampiyonasına Gemlik’ten 10 sporcu
nun götürüleceği öğrenildi

Cilt ve Kaşe Yapılır

Körfez Nitellik Tlf: 1797 Gemlik

Gemlik’li Müşterilerimiz Şimdi Yeşil’deki
Yeni Mağazamıza Gelin 

Mobilyanızı Seçin 
Evinize Teslim Edelim

Merkez : Ivezpaşa Çarşısı No. 23 Tel t 1 6731 — BURSA 

Şube t Yeşil Cad. Dereboyu Sk. No. 13 — BURSA

KETBAŞI

SULTAN 
MOBİLYA

M01E

YEŞİL CAD.

NAMAZGAH MEYDANI

YEŞİL CAMİİ

rasaa K^saa^ı bhshsh »oh

s

İLAN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kamulaştırtacak
V Mahallesi Mevki Cinsi Miktarı olan miktar Pafta Ada Parsel Malikleri

Osmaniye Hamam ve Kagir 
aralık sok. Hamam

292,80 m2 Tamamı 25 74 2 Halil Yıldırım : Raşit Oğlu 1/2
Ahmet Yıldırım : Raşit Oğlu 1/2

2- Hamidiye Orhangazi Kagir 
Cad.

53,28 m2 Tamamı 39 515 1 Akgün Aşçı : Zeki Kızı

3- Osmaniye Okul civarı Kagir ev 
ve tarla

122.0 m2 150 m2 (kısmen) 30 83 (628) 48 Fetiş Yaşar : Yaşar Oğlu 120/1228 
Sevim Sönmez : Mustafa Kızı 259/1228 
Safîye Erinlınç : Dursun Kızı 1/2 
Hüseyin Çelikler : İsmail Oğlu 270/2456 
Ihsan Oral : Mevlüt Oğlu 100/1228

4* Osmaniye Okul civarı Arsa 127 m2 98 m2 (kısmen) 30 83 (628) 49 Fetiş Yaşar ~ Yaşar Oğlu
5- Osmaniye Okul civarı Arsa 139 m2 Tamamı 30 83 (628) 50 Halim Kartal : Emin Oğlu

a— Yukarıda 1 sıra noda gösterilen taşınmaz 5N-111 imar paftasında gözüktüğü şekilde imar planı tatbikatı amacı ile yol ve yeşil saha olarak kamu yararına 
Belediye Encümeninin 14 Ocak 1987 gün ve 987/37 sayılı kamulaştırma karan gereğince;

b— Yukanda 2 sıra noda gösterilen taşınmaz 5N11 İmar paftasında gözüktüğü şekilde imar planı tatbikatı amacı ile yol açılmak üzere kamu yararına Belediye 
Encümeninin 14 Ocak 1987 gün ve 987/38 sayılı kamulaştırma kararı gereğince;

e— Yukarıda 3,4,5 sıra nolannda gösterilen taşınmazlar 5N-111 imar paftasında gözüktüğü şekilde imar planı tatbikatı amacı ile yol açılmak üzere kamu yararına 
Belediye Encümeninin 14 Ocak 1987 gün ve 987/38 Belediye Encümeninin 14 Ocak 1987 gün ve 987/39 sayılı kamulaştırma kararlarına istinaden Gemlik Bele 
diyesince kamulaştırılmıştır.

d— Adı geçen taşınmazlara 2942 sayılı kamulaştırma yasasının lO.cu maddesine göre teşekkül eden ilçe taktiri kıymet komisyonunca aynı yasanın ll.ci madde 
sine göre mahallinde komisyonca 28 Ocak 187 Çarşamba günü saat 14—15,30 arasında kıymet taktirleri yapılacağı ilgililerin 2042 saydı yasanın ll.ci maddesi M 
kümlerine istinaden duyurulur. 16 Ocak 1987 î. Hakkı ÇAKIR

(Baam 10) *: ■'Gemlik Belediye Başkanı



SORUMLU MÜDÜR VE SAHÎBÎ

KADRİ GÜLER

gemUk

KÖRFEZ
20 OCAK 1987

n Yönetim Yeri : istiklâl Cad. Gürçay Z 
â No. 5 - Tel. ; 4223 — GEMLİK

Dizgi ve Basla f
£ ■ Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
^■iia ıinı im ini mw> kmiu

SAYFA

SINIRLI SORUMLU GEMLİK KÖRFEZİ
SOSYAL SİGORTALILAR KONUT YAPI 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimiz ortaklığının yıllık olağan Genel Kurul 
toplantısı 1 Mart 1987 Pazar günü Gemlik Gazi ilkoku
lunda saat 10’da yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde 8 Nisan 1987 
Pazar günü aynı yer ve saatte ekseriyet aranmaksızın 
icra edilecektir.

Aşağıda belirlenen gündemi görüşmek üzere anılan 
gün ve saatte Sayın Ortaklarımızın toplantıda hazır bu 
lunmalarıru önemle rica ederiz.

Saygılarımızla
Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1. Yoklama
2. Açılış ve saygı duruşu
3. Kongre divanı seçimi
4. Genel kurul belgelerini imza etmek üzere divana 

yetki verilmesi
5. Çalışma ve hesap raporlarının okunması
6. Denetçi raporlarının okunması
7. Raporların müzakeresi
8. Raporların kabulü île yönetim kurulu ve denetçi

lerin ibrası
9. 1987 yılı kadro, bütçe ve iş programlarının kara* 

ra bağlanması
10. 7 asil ve 7 yedek yönetim kurulu üyesi seçimi
11. 3 asil ve 3 yedek denetçi seçimi
12. Ortaklar arasındaki anlaşmalı devir ve yasal ola

rak ortaklıktan çıkarılma kararlarının genel kurul ona' 
yına sunulması

13. İnşaatların tamamım kapsayan inşaat mukavelesi* 
nin Genel Kurul onayına sunulması

14. Kooperatifin parasal durumu ve geleceğe yönelik 
sağlıklı para kaynağı temini hususunda genel görüşme 
ve karar ittihazı

15. Kooperatif ana sözleşmesinin toplu konut kredi ya
sasına uygun şekilde değiştirilmesi hakkında karar 
alınması

16. Dilekler
17. Kapanış. ,
NOT : Sayın Ortaklarımızın kongrede bizzat hazır 

bulunmaları kooperatifin yararına olduğu için, önemle 
hatırlatırız.

Bakkal ve Marketlerde 
Kaliteli PINAR Ürünleri Şimdi Alın

PINAR SUCUK 2800 TL
PINAR SALAM 2600 TL
PINAR SOSİS 2500 TL

“PINAR SAĞLIKLI ÜRÜNLER SUNAR”

Pınar Ürünleri Gemlik Basbayii

ERENOGLU TİCARET
Çarşı Meydanı No. 2 - Tlf : 1167 -1227 - GEMLİK

**tı**W

I DAĞ KARDEŞLER !

। ' Kereste ve Ambalaj Sanayii ।

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK,
DOĞRAMALIK KERESTE v« f

Î
 AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ g

Uygun Fiat — Gününde Teslim 1
Uğramanız Menfaatinizedir r

j İSMET DAĞ ve OĞULLARI

J Tel : Iş. 1205—Ev, 1254—2835
i ORHANGAZİ CADDESİ NO. 30 GEMLİK ( 
4 t

«SKöMMI «»Jgfcâ

AKYILDIZ TİCARET
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

Alım ve Satımı

8 RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TELEVİZYON 
BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİ NAŞI, ELEKTRİK 

SÜPÜRGESİ, MUTFAK OCAKLARI, 
YATAK ODASI VE MİSAFİR ODASI TAKIMLARI. 

BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR.

MEHMET AKYILDIZ
Pazar Cad. 27 - Tlf : 2654

♦ SAYIN ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLER, VELÎLER! *
Dersanemizde ÖSS 1. Basamak Sınavına Yönelik t "Hızlandırılmış Hazırlık Kursu' Düzenlenmiştir

4^ 26 Ocak 1987 Pazartesi Günü Başlayacak, 06 Şubat 1987 Cuma Günü Sona Erecektir
♦ *
# Günde 7 Saat Ders Verilecektir. Toplam Ders Saati 70 Saattir w
♦ ?
Â Kurslar; 1. Basamak Sınavına Göre Matematik (Cebir,. Geometri, Matematik Yetenek), Fizik, Kimya, Biyoloji ve Dil Yetenek * 

İ Derslerinden Verilecektir.
J Ocret : 30 000 TL. dır J

Not : 20 Ocak Tarihine Kayıt Olup Yurt İsteyen Erkek Öğrencilerine Yurt Temin Edilecektir (Yurt Ücreti 9.000 TL. dır) J

♦ #
* BAŞARI FEN DERSANESİ $
K Yeni Karamürsel Arkası — Tlf : 24189 Heykel / Bur'sa *
* î

Etsen Menusa I
■3 It1 I• i| Yeni Yılda Müşterilerimize Büyük Kolaylık |

| PEŞİNATSIZ 10 AY VADELİ SATIŞLARDAN YARARLANIN !
I Tlf : 1553 Yeni Çarşı No. 39 - 40 G E M L I K !



V OCAK 1987 SALI

YIL : 14

SAYI : 487

Fhf« (KDV Dahil) 50 Lira

gembik
KÖRFEZ

. HAFTALIK SİYASİ GAZETE 

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

SATILIK DAİRE
KREDİYE UYGUN 

90 ve 110 m2 BİTMİŞ M 
DAİRE 

SAHİBİNDEN SATILIK
Tlf : 2010 -4800 Gemlik

SATILIK DAİRE
Karacaali Köyünde An 

Çınar Sitesinde Asansörlü 
75 m2 26 Nolu Daire Satılık.
Tlf : 2134 Gemlik

Umurbey Belediye Meclisi Başkanı Yetersiz Buldu

Korpui Hüşecek mi?
EHLİYET SINAVLARI İÇİN 
KABUL HEYETİ GELDİ
• 215 BAŞVURU İÇİN DOSYALAR İNCELENDİ 

• ADAYLAR GÖZ MUAYENESİNDEN GEÇİRİLDİ

4 MECLİSİN 2’SÎ ANAP’LI, 4’Ü DYP’LÎ ÜYESİ, 
GENSORUYU YANITLAYAN BAŞKANI YETERSİZ 
BULDU

4 DANIŞTAY BELEDİYE BAŞKANIN! YETERSİZ 
GÖRÜRSE KARPAT DÜŞECEK

4 BELEDİYELER YASASININ 76. MADDESİ 
İŞLETİLEREK KARPAT YARGITAY’CA 
YARGILANACAK »

4 KARPAT, "BU GEREKÇELERLE BAŞKAN 
DÜŞÜRÜLMEZ" DEDİ

Üçüncü Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar’ın doğduğu köy 
olan Umurbey’de, Belediye 
Başkanı Hüseyin Karpat 
hakkında meclis üyelerince 
verilen gensoru önergesi 
görüşülerek, Başkanın düşü 
rülmesi için yapılan oyla- 
mada Başkan yetersiz bu
lundu.

Geçtiğimiz hafta DYP’li 
üye Süleyman Bayrı tara
fından verilen gensoru ö- 
nergesi ile Belediye Başka 
m Hüseyin Karpat’ın çalış
malarında meclisin kararla 
nnı dinlemeden keyfi karar 
lar aldığı, özel kararlarla 
harcamalarda bulundu 
ğu, yasa dışı iki memur 
alarak ücret ödediği, mec
lis kararına karşı işçi sen 
(likalarıyla anlaşma yaptı* 
ğı, meclis kararlarını ka
rar defterine işletmediği, 
soğuk hava deposunu dü
şük Hatla kiraya verdiği ve 
belediye mallarını koruma* 
dığı iddia ediliyordu. Mec
liste yapılan oylamada ö- 
nerge 3 oya karşı 6 oyla 
kabul edilince Belediyeler 
Yasasının 61 maddesi hü
kümlerine göre dün Başkan 
savunmasını yaptı. Saat 
14.00’de toplanan Belediye 
Meclisinde Başkanın sa
vunması okundu. Daha son 
ra oylamaya geçildi. Bu ar 
tada Belediye Başkanı Hü
seyin Karpat salonu terk et 
ti. Oylamada ANAP’lı üye 
Ahmet Bağcı ve Mehmet 
Benli ile DYP’li üyeler 
Tevfik Uygun, Süleyman 
Bayrı, Ahmet Düşmez ile 
Oğuz Çetin okunan savun
maya yetersizlik oyu verdi. 
3 ANAP’lı üye çalışmaları 
yeterli buldu.

YASA UYGULANACAK

Belediyeler Yasasının 
76. maddesi bu gibi durum 
larda izlenecek yolu şöyle 
belirliyor :

Madde : 76

Meclis rapordaki açıkla* 
mayı meclis üye fam sayı 
sının üçte İki çoğunluğu 
Ihı yeter görmezse, yeter 
tizlik kararı 1le müzakere 
feri kapsayan tutanak ay* 
nen meclis birinci başkan 
vekili, onun bulunmaması 
halinde ikinci başkanveklll 
tarafından mahalli en bü

yük mülki amirine gönde 
rir.

Vali, bu dosyayı il merke 
zî olmayan yerlerde Kay
makamın, il merkezi olan 
yerlerde kendisinin gerek? 
çeli ve kanaatini bildirir 
mütelâssyla bir ay zarfım* 
da karar vermek üzere Da 
nışfay'a sunar.

Danıştay'ca yetersiz
lik kararı verildiği takdlr-

Umurbey Belediye Bşk.
Hüseyin Karpat

TOPLU KONUT KREDİSİNİ ALDILAR

Körfez Yapı Kooperatifi Kalan inşaat İçin
Müteahhitle Anlaştı

Geçtiğimiz hafta 350 
milyon lira toplu konut kre 
dileri çıkan 100 ortaklı Kör 
fez Yapı Kooperatifi, yarım 
kalan inşaatları için müte
ahhit firma ile anlaştı.

Kooperatif yetkilileri 
yaptıkları açıklamada yar 
rım kalan % 52’lik. bölüm 
için inşaatları yapan ELİF 

KISA KISA
4 Havaların birden soğumasıyla Haydarlye, Fındr 

cak, Şükrüye, Hayriye yolları kapandı. Yolların açılma 
sı İçin girişimler başladı.

4 özel otolar için araç vergisinin son ödeme günü 
31 Ocak. Bu tarihe kadar T.C. Ziraat Bankası Şubele 
rinde Motorlu Taşıt Vergisi Taşıt pulu alınacak.

•Gemlik Halk Kütüphanesinden 1986 yılında 21 bin 
700 kişinin yararlandığı açıklandı. Yıl İçinde Halk Kü
tüphanesi ilçelllerin yardımlarıyla geniş bîr onarım 
görerek daha yararlı bir duruma getirildi.

4 Küçük Kumla Belediyesi Kanalizasyon işini iller 
Bankasına devrediyor. 1987 yılı programında olan Kü
çük Kumla Kanalizasyonun yapımı için Şubat ayında 
toplanacak mecliste karar alınacak.

• Vergi Dairesi eski şeflerinden Halim Akbuluf yo* 
nidan ilçemizdeki görevine başladı.

de Belediye Başkanı düşer.

BAŞKAN NE DİYOR

Umurbey Belediye Baş; 
kam Hüseyin Karpat gaze
temize. yaptığı açıklamada, 
bu gerekçelerle belediye 
başkanızın görevinden dü- 
şürülemiyeceğini, bölge 
de en düşük maaşlı beledi 
ye başkanı olduğunu, yaptı 
ğı tüm olumlu çalışmaların 
bile bazı meclis üyelerince 
beğenil mediğini belir
terek :

"‘20 Ocak günlü gensoru 
ile beşinci kez düşürülmek 
istendim. Göreve gelişimin 
16. günii bile gensoru ver
diler. Rahat bir çalışma or 
tamında değilim. Huzurum 
yok. Yaşa dışı hiçbir işim 
yok. Haziran ayında çalış
ma raporuna evet diyenler 
bugün yetersiz buldular,. 
Neticeyi bekliyoruz" dedi.

öte yandan yetersizlik

Dış Tic. ve Sanayi A.Ş. ile 
yeni bir anlaşma yaptıkla
rım belirttiler. Açıklamada 
aynı firma ile kalorifer 
sisteminin, yapımı için de 
girişimlerde . bulunul 
duğu, yapılacak etüd çalış
malarında Gemllik’e doğal 
gazın gelmesinin dikkate 
alınacağı belirtildi. 

oyu veren Başkan Vekili 
ANAP’lı üye Ahmet Bağcı 
ise "Meclisimiz hayırlı ka
rar almıştır. Ben vicdanen 
rahatım bu karar Umurbey 
için hayılı olacaktır. Çar
şamba günü meclis tutanak 
larmı Kaymaklama verede) 
ğîz." şeklinde konuştu-. 
DYP’li üye Süleyman Bay
rı ise : "-Başkanın savun 
ması yetersiz ve benim so 
rularımı cevapsız bırakmış 
tır. Biz sadece ve sadece 
Umurbey'in bekası için oy 
kullandık. Başkanın çalış
maları yetersiz ve tutarsız 
dır. Meclisi hiçe sayan baş 
kanı ANAP örgütü de sa- 
vunmamalıdır. Sahip çıkar 
larsa büyük talihsizlik yap 
mış olurlar" dedi.

Umurbey Belediye baş 
kanının durumu çevrede 
ilk kez bir belediye başka
nın başına geliyor ve ilçe
de merakla izleniyor.

öte yandan .beçtiğjimiz 
hafta çıkan haberimizde1 
fotoğraf altı yanlışlıkla Gü 
naydın Yapı Koop. yönetici 
leri olarak çıkmıştır. Kör
fez Yapı Koop. olarak dü
zeltiriz. özür dileriz.

Endüstri Meslek Lisesi
Meslek Kursu Açıyor

ilçemizde Endüstri Mes
lek Lisesi Müdürlüğünce 
Testiye, Metal ve Elektrik 
kursları açılacağı belirtil
di.

ilgililerce yapılan açıkla 
mada Çıraklık ve Meslek 
Eğitimi yasasının 37. mad 
desi gereğince örgün eği
tim sistemi içinde gerekli 
yeterliğe sahip olmayan 
kişileri iş yaşamına hazır
lamak için 150*200 saat kurs 
düzenlendi.

9 Şubat tarihinde başla
ması beklenen kurslar için 
diploma ve iki adet fotoğ
raf ile Endüstri Meslek Li 
sesi Müdürlüğüne başvuru* 
lacak.

Ehliyet sınavlarının üçe* 
mizde yapılacağının açık
lanması üzerine dün Bursa 
dan gelen bir heyet sınava 
katılmak isteyen adayların 
dosyalarını inceledi.

İlgililerden aldığımız bil 
gilere göre ilçemizdeki eh
liyet sınavları için 215 aday 
26 Ocak tarihine kadar Em 
niyet Amirliğine başvurdu.

Sunğipek
Fabrikasının
Kuruluşunun 
49. Yıldönümü 
Törenlerle 
Kutlanacak

ilçemizin en eski sanayi 
kuruluşu olan Sümerbank 
Gemlik Sunğipek ve Viskoz 
Mamulleri Sanayi Müesse- 
sesinin kuruluşunun 49. yı
lı 1 Şubat günü törenlerle 
kutlanacak.

Sunğipek Fabrikası 1 Şu 
bat 1938 tarihinde Ulu ön
der Atatürk tarafından iş
letmeye açılmıştı.

Ekmeksan
Hizmete
Açıldı

İlçemizde modem ekmek 
fabrikalarına bir yenisi da 
ha eklendi. Değişik tip ek
mek üretecek olan Ekma- 
san törenle hizmete girdi.

Geçtiğimiz hafta cumar
tesi günü kalabalık bir da
vetli topluluğunun katıldı
ğı açılış törenini Belediye 
Başkan Vekili Rahmi Şen- 
gül yaptı. Ekmasan açılış 
nedeniyle parasız ekmek 
dağıttı.

Başvuruların tamamlan 
masından sonra, trafik şu
be müdürlüğünden kabul 
heyeti istedi. Dün ilçemize 
gelen kabul heyeti ile bükü 
met doktoru Hüsnü Dede- 
kargm ehliyet adaylarının 
muayenelerini yaptı, ve 
dosyalar incelendi. Dosyala 
rında eksiği bulunan aday
lara tamamlamaları için 
dosyalan geri verildi.
re yazılı sınav günleri gö
revlilerce bildirildi.

EKMEK 
100 LİRA

Ekmek fiatlanna zam 
yapıldı. Daha önce 480 gra 
mı 90 liradan satılan ek
mek 500 grama çıkarılarak 
100 liradan satılmağa baş
landı.

Belediye Encümenince 
geçtiğimiz hafta içinde ah 
nan zam karan hemen uy
gulanmaya geçti. Öte yan
dan kasapların et fiatlanna 
yakında zam yapacaklan 
öğrenildi.

KÜÇÜK HİKMET'İN 
KATİLİNE

Dava Açılıyor
6 Kasım günü Yıkıntı Lo 

kantasından kaçırılarak 
çalılıklarda bağlanan ve ö- 
len Küçük Hikmet’in (2,5) 
katili olarak tutuklanan gar 
son Dursun Tekintaş yar
gıç önüne çıkacak.

Otopsi raporu eksikliği 
nedeniyle dava açılamayan 
Hikmet olayında İstanbul 
Adli Tıp’tan kesin raporun 
gelmesiyle dosya tamam 
landı ve Bursa Savcılığına 
gönderildi. Savcılık bugün 
dava açacak.
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Siyasi Partilerin ilçe Başkanları

BELEDİYE ÇALIŞMALARI
HAKKINDA NE DİYORLAR?

Sayın Gemlik Körfez Gazetesi
25 Mart 1984 Belediye seçimleri arifesinde de yine 

böyle adayları bir araya getirmişti. Şimdi de belediye 
nin çalışmaları hakkındaki çalışmalara ışık tutacak 
böyle bir imkanı tanıdıkları için kendilerine teşekkürü 
bir borç bilirim.

Şirin Gemlik’imizin içinde bulunduğu coğrafi kenumu 
itibari ile Cenabı Hak'kın pek çok lütfuna mazhar ol
muş. Etrafını kuşatan zümrüt gibi yeşil zeylin ağaçları, 
insanın gönlüne büyük bir enginlik veren masmavi de 
niz, bunlarla birlikte lâtif bir hava bunlardan birkaçı. 
Ancak şirin Gemlik’imiz Cenab-ı Hak’kın lütfettiği bu 
birbirinden mükemmel nimetlerin yanında halkımıza 
hizmet aşkı ile yanıp tutuşacak, halka hizmeti Hakka 
hizmet terakki edecek idarecilere, Belediye başmanları
na muhtaç. 25 senemi verdiğim belediye’de geçmişte 
genellikle bunu bulamadım.

Bu geçen zamanların hesabını kim, nasıl verecek ? 
Halen görevde olan sayın Hakkı Çakır’da dahil, hemen 
hepsi işbaşına geldikten senra hernedense, seçim önce 
sini unutuveriyorlar. Parlak vaadler hep geçmişte ka

İlan
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

Dosya No. 1986/453

Gemlik İlçesi Kapaklı Köyü ova mevkiinde kain ku 
zeyi İsmail Hakkı Kap ve Ali Kürekçi, güneyi yol, batı 
sı yol, doğusu Zeki Başkaş taşınmazları ile çevrili 1464 
m2 miktarındaki taşınmazın davacılar Özer İlgen, 
Mehmet İlgen, Tülay İlgen tarafından senetsizden tesçi 
li talep edildiğinden iş bu yer hakkında, hak iddiasın 
da bulunanların ilan tarihinden i'ibaren 3 ay içersinde 
mahkememizin 1986/453 sayılı dosyasına müracatları 
ilan olunur.

Kongre İlânı
S.S. Azot Mensuplan Tüketim Kooperatifinin yıllık 

olağan genel kurul toplantısı 19 Şubat 1987 Perşembe 
günü saat 13.30’da TÜGSAŞ Memur yemekhanesinde 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 15 gün sonra aynı 
yer ve saatte tekrar yapılacaktır.

Ortaklarımıza duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM: V, 

ğıt üzerinde kalıyor.

Oysa bugün belediyelerin gelir durumu geçmiştekile 
re göre çok rahattır. Biz belediyemizin geçmişe göre 
yükselen bu tahsilatlar ile sayın Gemlik halkına pek 
çok hayırlı hizmeti behemehal yerine getirmesini, se
çim öncesi vaad ettiklerini uygulamasını bekliyoruz. Be 
lediye Başkanı ve encümen üyelerinin en yakın takip
çisiyiz. Seçim öncesi vaad edilenleri biliyoruz. Bunlar 
yerine getirilmiyor. Bunun hesabını önümüzdeki seçim
lerde soracak ve halkımızın en yılmaz savunucusu 
olacağız.

Son olarak sayın Hakkı Çakır’dan bir beklentimiz ol 
duğunu bildirerek sözlerime sen veririm. Hizmet bir 
ekip işidir. O halde Gemlik’imize hizmeti beraberce 
vermemiz gerekir. Bu sebepten belediye hizmetlerinin 
en az ayda bir siyasi parti yöneticilerinin bulunduğu 
bir toplantıda görüşülmesi ve bir fikir alış-veri- 
şinde bulunmanın bu yolda hayılı bir adım- olacağı 
inancındayım.

Teşekkür ederim.

Kongre İlânı
KURŞUNLU KÖYÜ AVCILIK ve ATICILIK DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
13 Şubat 1987 günü saat 19.00’da Kulüp lokalinde yapı* 
lacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığında ikinci tcplantı 21 Şubat 
1987 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1— Açılış, yoklama saygı duruşu
2— Divan oluşumu
3— Yönetim ve denetleme kurulları çalışma raporla 

rının okunarak görüşülmesi ve aklanması
4— Yeni yönetim ve denetleme kurulu seçimi
5— Dilek ve istekler
6— Kapanış.

Cilt ve Kaşe Yapılır
Körfez Matbaacılık lif: 1797 Gemlik

sağlık köşesi
Hazırlayan 

Dr Ali ÖZGÜR

Sayın Gemlik'tiler

Bu haftadan itibaren genel sağlık konularında yazıla 
nmızla beraber olmaya çalışacağız. Önce sağlık köşe
mizin olumlu başlangıcını diler, ve bu fırsatı bana tanı 
yanlara teşekkür ederim. Bu haftaki yarımın konusu 
vitaminler olacaktır.

Sağlıklı olmamızı belirleyen pek çok sebep vardır. 
Sağlıklı kişinin doğuştan getirdiği katılsal özellikleri ile 
fiziki, biolojik sosyal çevre koşullarının ve temel sağ
lık konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının bir bir 
leşkesidir. Bu faktörler içinde olan beslenmenin ayn 
bir önemi vardır.

VİTAMİNLER
Vitaminler organik birleşiklerdir. Vücudun metabolik 

reaksiyonlarını gerçekleştirmesinde hayati önem taşır
lar. Vücudumuza yemeklerle aldığımız bitkisel ve hay
vani gıdalarla girerler. Onlardan sade K vitamini B 
grup vitaminlerinin bir kaç tanesi ince bağırsak!ani” 
mızda mikro organizmalar tarafından imal olurlar. D 
vi'amini ise derinin güneş ışınlan ile ışınlanması ile 
oluşur. Vücütta vitamin eksikliği veya olmaması birçok 
organ ve sistemin düzenim bozar. Bu hastalık durumu 
na hipovitaminoz (eksildik) ve yokluğunada A vitami* 
noz denir.

Vitamin eksikliği şu nedenlerden oluşmaktadır :

1) Vitamin yönünden eksik olan gıdaların alınması

2) Vücudun artmış fizyolojik durumunda (çocuklarda 
gebelerde, emzirmede vb.

3) Sindirim sisteminde (mide, bağırsak) emilme bo 
zukluğu ve imal etme yetersizliği

4) İlaç kullanma sırasında
Vitaminleri çözünürlüğüne göre ikiye ayırabiliriz.

1) Yağda çözünenler : A,D,E,K vitaminleri

2 Suda çözünenler : B1,B2.B5,B6,B3,B12,B15,H1,H, 
inozital, holin, C vitamini, lipik asit

Sayın okurlar gelecek haftaki yazımda vitaminleri 
sırasıyla açıklamaya devam edeceğim. Sağlıklı günler.

KAYIP

İETT İşletmesinden aldığım Posomu kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Ertan OKAY

1— Açılış, saygı duruşu ve divan teşkili
2— Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okun 

ması
3— Bilanço, Gelir-Gider Hesap cetvellerinin okunma

sı görüşülmesi
4— Yönetim ve Denetleme kurulunun aklanması
5— Faaliyet devresi kâr dağıtım hakkında karar 

alınması
6— Yeni Yönetim ve Denetleme kurulunun seçimi
7— Dilek ve temenniler
8— Kapanış.

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

«âultan Kalitede
Mobilya Mefruşat 

Ruşen Gümüş

HE?® 
İ

Fiatta £
Bize Güvenin 5

fi Gemlikli Müşterilerimiz Şimdi Yeşil’deki
fi Yeni Mağazamıza Gelin
g Mobilyanızı Seçin BETBAfl

B; Evinize Teslim Edelim
«M.TAR İÂ

MOBİLYA !W

B
 Merkez » Ivazpsşa Çarşısı No. 23 Tel t 16731 — BURSA 

Şube ' t Yeşil Cad. Dereboyu Sk. No. 13 — BURSA  
NAMAZI
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KÖRFEZ SAYFA 3

görüş
Mehmet SEVİNÇ

Gemlik İnsanları

Gemlik’te insanlar var; çileli tasalı. Evindeki dört 
boğazın, geçimlerini karşılayamayanlar, zor günler ya 
şıyor Gemlik’te. Gemlik’te sosyal bünyedeki yarayı sar 
mış olmamız, bize yardımlaşmanın kapılarını açacak
tır. Hafta pazarlarını gezerken, Gemlik’te yanınıza yöre 
nize, bakarsanız bu insanları donuk-duruk yüzlerinden 
tanırsınız. Onların kişiliklerinde, yara açmadan, o 
Gemlik insanlarının, onurlarına dokunmadan, yardım* 
lan yaparsanız; Gemlik’te yaşayan bu kesimi, mutlu 
etmiş olursunuz.

Evlerinde aç-açık yatanlan düşünme bile, bizim on
lara ulaşmamızı sağlayacaktır. O Gemlik insanlarının 
da evlerinde çocukları var. Bizlerin, insancıl yanlan* | 
mız, bu insanlara yaklaşırken, sevecen güler yüzlü I 
olursak; o Gemlik insanlarıyla, dostluk arkadaşlık ku I 
rarsak Gemlik’teki sosyal bunalım geçirenlere de iyi- | 
lik yapmış olmamızın kıvancını duyarken; neyi-niçin I 
yaptığımızın da bilincine varacağız.

Bu girişimi, Gemlik’te oturanlar olarak birlikte gö* | 
ğüslersek, çözüme ulaşmakta kolaylaşır. Bu Gemlik ça I 
pındaki girişimi, gönülden gönüle bağlarsak, uzun kop 
maz bir zincir oluştururuz. Dahası sosyal kuruluşlardan 
da yardım alınabilirse; Gemlik’teki, zor durumda olan 
ihsanlarımızı, kopmadan, bilinçli olarak, geçim dünya- I 
sında Gemlik’li olarak desteklememiz; bize çok şey ka 
zandıracaktır.

öte yandan evlerimizde giyilmiş bir tarafa atılmış j 
giysilerimizi de, bu kanallara taşırsak; Gemlik genelin I 
de de onurlu bir iş yapmış oluruz. Gemlik’te yaşayan
lar olarak elimizi, ne denli doldurursak, ne kadar in* 
sana yetişebilirsek Belediye’mizin de katkılarını alabi
lirsek, sosyal bir yarayı dindirmiş oluruz, öte yandan 
ilçede sosyal içerikli yardımlaşmanın, huzurunu duya
rız. Siz okuyucularım, yapacaklarınız yardımlardan do 
layı bu onurlu çağrımıza ilgi göstereceğinizden, şimdi* 
den muhtaçlar adına teşekkülerimi sunarım.

Bu dava Gemlik insanları olarak hepimizindir. Sos
yal bünyedeki patlamanın gelişmenin yaralan topluca 
sanlabilinirse kuşkusuz, Gemlik’te yaşayanlar olarak, 
dünü bugüne bağlamanın huzurunu duyacağız.

Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun İlçemizde 
Uygulanmasına Başlandı

507 Sayılı Kanuna tabii işyerlerinde çalışan çıraktan 
kapsamış olan 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi 
Kanunu 19.6.1986 günü Resmi Gazetede yayınlanarak yü 
yürlüğe girmiş ve Kanunun uygulanacağı iller arasın* 
da Bursa İli alınmıştır.

Geçen hafta ilçemizde Halk Eğitimi Merkezi Müdür- 
’ lüğü tarafından düzenlenen toplantıda işyeri sahiplerine 
I 3308 Sayılı Kanun hakkında açıklamalar yapılmış 

Devletin ve işyeri sahiplerinin sorumlulukları anlatıl
mıştır.

Toplantıda yapılan açıklamalara göre işyeri sahiple* 
rinin yapacakları işler şunlardır.

507 Sayılı Kanuna tabii 22 Meslek (1- Tornacılık, 2* 
Frezecilik, 3* Vargel Planyacık, 4- Taşıma ve alet Bi 
lemecilği, 5- Soğuk Demircilik, 6-Kaynakçılık, 7* Saç 
İşler, 8* Dökümcülük, 9- Bakım ve Onarım Elektrikçi 
liği, 10- Mobilyacılık, 11* Oto Elektrikçiliği, 12- Ka 
porta Tamirciliği, 13* Motor Yenileştirmeciliği 14- O- 
to Boyacılığı 15- Benzin Motorları Tamirciliği, 16- 
Sıhhi Tesisatçılık, 17* Bobinajcılık, 18 Radyo TV. Ta 
mirciliği, 19- Mobilya Döşemeciliği, 20* Elektrik Tesi 
satçılığı, 21* Tesviyecilik, 22- Dizel Motorları Tamirci 
liği, dalında çalışan iş yeri sahipleri Çıraklık Sözleşme 
si yapmadan çırak çalıştıramayacaklarından Halk Eği 
timi Merkezi Müdürlüğünden sözleşme alarak işyerinde 
çalıştırdıkları İlkokulu bitirmiş ve 19 yaşından gün al 
mamış kişilerle 30 Ocak 1987 gününe kadar Çıraklık 
sözleşmesi yapmak zorundadır.

Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren sigorta prim 

I ÇATAK TUHAFİYE VE | j 
j KONFEKSİYON> | |

Kışlık Yeni Çeşitlerini j j 
I Sunar | |

f , Bal in Önlükleri 1 |
( Bay, Bayan ve Çoçuk Giysileri j (
| Pantolon - Etek - Kot - Blujin Elbise I ?
C ZEKİ Triko Gömlek ve Tlşortları F *
| & EROS İç Çamaşırları | C
S Eşorfmanlar f -
f X Çorap - Medll Çeşitleri j I

İ Tlf : 2075 I I
1 Demirsubaşı Mah No 3/A Gemlik ( ı

leri Devletçe ödenecektir. Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığının hazırladığı çıraklık sözleşmelerinden 
yapmayan işyerlerine kapatma cezasına kadar ceza 
verilebilecektir.

3308 Saydı Kanunun 507 Sayılı Kanuna tabii işyerleri 
ile ilgili maddeleri aşağıdadır.

Madde 11- Aday Çırak ve Çırak öğrenci statüsünde 
olup, öğrencilik haklarından yararlanır. Bunlar işyerin 
de çalışan işçi sayısına dahil edilemez.

Madde 12- Aday Çırak ve Çıraklar, Mesleğin özelli 
ğjne göre haftada 8 saatten az olmamak üzere 10 sa 
ate kadar genel ve meslekî eğitim görürler.
t Madde 13* 507 Sayılı Kanuna tabi işyerleri Bakanlık 
ça tesbit edilecek illerde ve meslek dallarında 19 ya 
şından gün almamış kimseleri çıraklık sözleşmesi yap
madan çalıştıramazlar.

Madde 25- Aday Çırak ve Çırakların Sigorta Prim* 
leri Sözleşme yapıldığı tarihten itibaren Devletçe öde
nir.

Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler 
her türlü vergiden müstesnadır.

Madde 30* Ustalık belgesine sahip olanlar veya bun 
lan işyerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler.

İş yeri sahiplerini sigorta yükümlüğünden kurtaran 
ve çırakları sosyal güvenceye kavuşturan onların daha 
iyi yetiştirilmesini sağlayan bu Kanuna herkesin sahip 
çıkması dileğimiz olup, daha geniş bilgi Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğünden (Tel. 1846) alınabilecektir.

AKDOĞANLAR TİCARET
MOTİF 

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ

Hüseyin Akdoğanlar
DUVAR KAĞIDI

FORMPLAST
POSTER

PARKE
CAM CİLA

HALIFLEKS
MARLEY

YAĞLI BOYA 
PLASTİK BADANA

Tlf : 2132
Merkez : istiklâl Cd. Gürle İşhanı Pasaj İçi Gemlik
Şube : Pazar Cd. No. 8 Gemlik

K ' T.E.K.
S.S. Güney Marmara Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü'nden 

Kıymet Takdir İlanı
TEK Genel Müdürlüğü adına Gemlik îlçe merkezi ve ilçeye bağlı Küçük Kumla kasabasında toplam 8 adet Trafo merkezi yerinin 2942 sayılı Kanunun 6. 

maddesinin son fıkrasına göre kamulaştırılması TEK Yönetim Kurulunca kararlaştırılmıştır.
Bu itibarla; aşağıda dökümü yapılan gayrimenkullerin Gemlik ilçe kıymet Taktir Komisyonuna 6.2.1987 Cuma günü saat 09.00’da kıymet taktiri yaptinlacağu 

aynı Kanunun 11. maddesine göre ilgililere tebliğ olunur.

Kamulaştırılacak gayrimenkulun;. ÎE : Bursa İlçesi : Gemlik

(Basın 11)

Mah.
Köyü

ait 
No.

Sayfa 
No.

Pafta 
No.

Ada 
No.

Parsel 
No. Maliki

Kamıılaş
Qnâ alanı m2 mik.m2

Osmaniye 2 142 30 541 7 Davalı — — 52.50
Osmaniye 2 • 141 30 541 6 Dursun oğlu Şaban ÖZDEMİR ve Müşterekleri Bahçeli

Kagir ev
1551.00 37.50

Osmaniye 15 1484 28 429 4 İsmet oğlu Mustafa GÖÇÜK Tarla UH.00 174.00
Orhaniye 1 46 12 1 46 Süleyman Sırrı Kızı Vefa İclal KOPAN ve Müşte. ZeytmEk 4771.00 120.00
K. Kumlat 16 1485 28 1488 Saadet DOST Meyva Bah. 1000.00 364.00
K. Kumla 15 1407 26 — 1410 Yusuf Kızı Hacer ESER Meyva BahçL 850.00 72.00
K. Kumla 5 475 14 M 475 Osman Kızı İrfan AKBAL Meyva Bah. 610.00 U0JD
K. Kumla 1 5 1 —• 5 Abbas Kızı Faris ve Müşterekleri ZeytinEk 4845.00 92.00
K. Kumla 22 2061 33 — 2064 Ali Kızı Bedriye DİNÇER ve Müşterekleri Tarla 1800.00 110.50
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KÖRFEZ
Yönetim Yeri : istiklâl Cad. GOrçajr Paaajı 

No. 5 - Tel. : 4223 — GEMLİK 
Dizgi ve Baskı

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

sayfa

KONGRE İLANI
S.S. Gemlik Esnaf va Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi 

Yönetim Kurulu Başkanlığından

Sayın Ortaklarımız :

Kooperatifimizin 32. Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı Gündemi görüşmek üzere 14 Şubat 1987 
Cumartesi günü saat 11.00’de Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılacaktır.

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 24. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Bilanço ve 
Gelir, Gider Cetvelleri ile Denetim Kurulu raporu toplantıdan 15 gün önce kooperatifimiz merkezinde Ortak 
larımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıda kendilerini temsilci (diğer bir ortak veya eş ve birinci derece akrabaları ile) vasıtasıyla temsil 
ettirecek ortakların usulüne uygun olarak düzenlemiş oldukları vekaletnamelerini temsilcileri vasıtasıyla 
toplantı anında Kooperatifimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Bütün Ortaklarımızın Toplantıya iştirakleri rica olunur.
NOT : Toplantıya giriş esnasında Ortaklık cüzdanı’nın yetkililere ibrazı zorunlu olup yanlarında bu belge

yi bulundurmayan ortaklar toplantıya alınmıyacaklardır.
GÜNDEM: Saygılarımızla

Muhterem Dava Arkadaşımız

1— Açılış
2— Başkanlık Divanı seçimi (Bir başkan, bir başkan Vekili, iki Katip)
3— Saygı duruşu
4— Kooperatif Başkanımn açış konuşması
5— Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması
6— Gelir-Gider Bilanço hesap raporlarının okunması
7— Denetim Kurulu raporunun okunması
8— Raporların müzakeresi ve oylanması
9— Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibraları

10— Yönetim Kurulu üyelerine verilecek hakkıhuzur ile Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tesbiti
11— 1987 yılı Tahmini bütçenin okunması, müzakeresi ve oylanması
12— Marmara Bölge Birliği Karşılıklı Yardımlaşma ve Risk Fonuna katılma kararının oylanması
13— Masraf Karşılığının % 3’ten 5’e çıkarılması için karar alınması
14— Dilekler ve kapanış.

31 OCAK 1987 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 14.30 DA 
GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN HÜSAMETTİN CİNDORUK VE 
MAHİYETİNİN'DE TEŞRİFLERİ İLE PARTİMİZ BURSA İL 
MERKEZİ YENİ BİNASININ AÇILIŞI YAPILACAKTIR. TEŞ
RİFLERİNİZİ RİCA EDERİZ.

DYP GEMLİK İLÇE TEŞKİLATI 
Adına ilçe Başkanı 

YAVUZ ALEMDAR

Adres : Atatürk Caddesi Lofça Apt. No. 1 Kat 5 BURSA

K 
A

H 
A 
N

Teknik Danışmanlık 
Mühendislik Hizmetleri
Emlak Müşavirliği * Pazarlama
İnşaat Emlak Taahhüt Ticaret

Ozalit ve Fotokopide 
Son Sistem

KOKUSUZ VE BEKLEMESİZ ÇEKİM

< OZALİTE
+ AYDINGERDEN OZALİTE
< AYDINGERDEN
< AYDINGERE
0 OZALİTTEN OZALİTE
0 TRANSBOSANT
< POLYESTER ve KARTONA ÇEKİM
> FOTOKOPİDE KURU SİSTEM

Her Türlü Emlak
Yazlık, Kışlık, Villa, Daire, İşyeri, Dükkan, Arsa 

Tarla, Zeytinlik Alınır, Satılır.
İnşaat, İskan, İmar ve İşyeri Ruhsatlan 

Kat İrtifakı, Kat Mülkiyeti, Veraset İntikal, 
Emlak Beyanı, Tapu Takip İşleri Yapılır.

Kontrollük, Teknik Bilirkişi, Ekspertiz, Sürveyans 
Hizmetleri Verilir. ’ .

Keşif, İştihkak ve Kesin Hesap Yapılır.

HAŞAN KAYHAN
Gürle îşhanı Zemin Kat No. 37 Gemlik

GEMLİK EKMASAN 
UN VE UN MAMULLERİ FABRİKASI

Çeşitli Ekmek Tipleriyle Gemliklilerin 
Hizmetine Açılıdı

Modern Dönerli Rollin Fırında El Değmeden Üretilen 
Ekmek Çeşitlerimiz

• SÜTLÜ EKMEK • SOYALI EKMEK • CEVİZLİ EKMEK
• ÇAVDAR EKMEĞİ • KEPEKLİ EKMEK • MISIR EKMEĞİ
• ROL EKMEK ((Hamburger • HAŞHAŞLI EKMEK
• KAŞARLI EKMEK • ALMAN EKMEĞİ • TOST EKMEĞİ
• İSPANYOL ÇÖREĞİ • TUZSUZ EKMEK • M EY VALİ EKMEK
• GALETA ÇEŞİTLERİ (Anasonlu, Sade, Çubuk, Lokma)
• BURMA - AY SİMİT EKMEK • PEKSİMET

İSTİKLAL CAD. DOĞRU APT. ALTI NO. 33 GEMLİK

KAYIP
Bursa Trafik Müdürlüğünden aldığım 16 KT 976 Ha- 

nomak Kamyonet plakalarını ve Ruhsatım ve 16 LE 
890 nolu mercedes otonun ruhsatım, Siirt Trafik Şube 
Müdürlüğünden aldığım 2288 nolu ehliyetimi kaybettim.

Hükümsüzdür.
Ersen ELPEN

DEVREN SATILIK MAĞAZA

istiklal Caddesinde çalışır durumda iş değişikliği 
nedeniyle

Müracaat : Tlf : 3052 GEMT-tK

I Ersen Mefruşat
| Yeni Yılda Müşterilerimize Büyük Kolaylık İ
I PEŞİNATSIZ 10 AY VADELİ SATIŞLARDAN YARARLANIN |
I Tlf : 1553 Yeni Çarşı No. 39 - 40 G E M L i K |
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