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BALIKHANEYE BASKIN
> 220 KASA BALIK YAKALANDI

f YASAKLARA UYMAYAN 39 BALIKÇI 
MAHKEMEYE VERİLDİ

• OLTACI VE MAYETÇİLER BALIKLARINA EL 
KONMASINDAN ŞİKAYETÇİ

• YAKALANAN BALIKLAR 709 BİN LİRAYA 
SATILDI

Revizyon imar 
Planı Askıya 
Çıkarıldı

Bayram öncesi balıkha 
neye yapılan baskında 220 
kasa bahğa el konarak, ya' 
saklara uymadıkları gerek 
çesiyle 39 balıkçı mahke* 
meye verildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü 
ypdriTileri. emniyet men
suplan ve Mal Müdürlüğü 
yetkilileri arife günü saat 
05'de balıkhaneye anî bir 
baskın düzenlediler. Baskın 
da satışa hazır durumda 
olan 220 kasa balığa el 
kondu. Balık sahipleri 39 
balıkçı hakkında tutanak 
tutulmasından sonra yaka 
binan haliklar açık arttır
ma suretiyle satışa çıkarıl’ 
m. 220 kasa bahk yaklaşık 
730 tin liraya satıldı.

tigibiler marmara deni
zinde 1 Ağustos tarihine 
kadar bahk avlanmanın ya 
sak olduğunu belirterek 

~3<j halikçı hakkında tutu’ 
lan zabıtlar savcılığa veri
lecek ve haklarında dava 
açılacaktır ” şeklinde konuş 
tular.

BALIKÇILARDAN 
TEPKİ

Öte yandan gazetemizi 
ziyaret eden balıkçılar bas*

Minibüs 
Fiatlarına 
Zam

Bayram nedeniyle Gem
lik Bursa arasında yolcu ta 
çımacılığı yapan minibüs
lere 50 lira zam yapıldı.

Daha önce Belediye oto 
büslerinin ucuz yolcu taşı
ması nedeniyle .uzun süre 
hatlarına zam yapmayan 
minibüsler Ramazan bay
ramında yolcu sayısının ani 
artması ile taşıma ücretle
rimi 250 liradan 300 liraya 
çıkardılar. 

KISA KISA
Bayram öncesi yaz tatiline başlayan ilk ve orta de 

reçeli okullarda yetiştirme kursları başladı. Kurslar 15 
gün sürecek.

XXX
Emlak Vergisinin ilk taksicinin ödenmesi dün sona 

erdi Belediye Emlak Servisinde dün de uzun kuyruk
lar oluştu.

XXX

Belediye Sarayının yapılacağı arsanın zemin toprağı 
kazımı sırasında Bizanslar döneminden kaldığı sanılan 
sütün başı ve kolonlar bulundu. Tarihi eserler Bakan 
lığın temâidsi olan Halk Kütüphanesi Müdürlüğü önü 
ne taşındı

km konusunda yanlış tuttun 
izlendiğini söylediler. Ba
lıkçılar yakalanan balıklar 
arasında birçok oltacının 
ve yasak kapsamı dışında 
kalan küçük balıkçının da 
balıklarının bulunduğu* 
nu söylediler. Balıkçılar

Anadolu Lisesi ve Özel Kolejlerin Sınavlarını 
Kazanan Öğrenciler Belli Oldu

Anadolu Lisesi ve özel 
kolejlerin sınav sonuçları 
belli oldu. Bu yıl 100. Yıl 
İlkokulundan Özgür Aytar 
adh öğrenci Robert Koleji 
ni kazanırken Şehit Cemal 
îkokulu öğrencisi Aylin Ay- 
dın’da Maarif Kolejini ka
zandı.

Okullara göre sınav ka
zanan Öğrenciler şunlar :

ŞEHİT CEMAL İLK.
Yunus Emre Fazlı oğlu 
(Ordu Anadolu Lisesi) 
Aylin Aydın 
(Maarif Lisesi) 
Çiğdem Kef
(Balıkesir Anadolu Lisesi) 
Erdem Koca
(Bursa Namık Sözeri Li.) 
Koray Yurtışık
(Bursa Baran lisesi) 
Kemer Aydın-
(Bursa Baran Lisesi) 
Hikmet Minare
(Bursa Nilüfer Hatun Li.)

Üzücü Olay

Küçük Çocuğun Irzına Geçen
Genç Tutuklandı

Ramazan bayramının 
birinci günü meydana ge
len olayda Erdal Üzal (24) 
adındaki şahıs para ile 
kandırdığı 5 yaşındaki B.K. 
adlı erkek çocuğunun ırzı
na geçti.

şöyle konuştular :
“-Yasaklarla böyle mü

cadele olmaz. Asıl denizin 
canını okuyan trolcüler ve 
şimdide gırgırcılarla müca
dele edilmesi gerekirken 
balıkhanede nasıl yakalan
dığı bilinmeyen birçok kü

Barış Kaya
(Bursa Nilüfer Hatun Li.)
Sibel Alttın
(Bursa İhsan Çizakça Li.)
Kadriye Filiz
(Bursa İhsan Çizakça li.)
Atilla Kölemen
(Bursa İhsan-Çizakça li.)
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Güray Çermen
(Bilecik Anadolu Lisesi)
Hamza Aygun
(Bilecik Anadolu lisesi)
Alper Kaner
(Bilecik Anadolu lisesi)
Taner Köse
(Bursa özel Baran lisesi)
Bülent Dursun
(Bursa Özel Baran lisesi)
İrfan Çakır
(Bursa özel Baran Lisesi) 
özgür Yılmaz
(Bursa Özel Nilüfer li.)
İsmail Polat
(Bursa Özel Nilüfer li.)

İstiklal caddesi başlangı 
çındaki bir kum deposunda 
bir aydır çalışan Erdal Ü 
zal, deponun çevresinde 
oynayan B.K.yı kandırarak 
kalmakta olduğu kulübeye 
sokarak çirkin emeline ka
vuştu. Küçük B.K.nın duru
mundan şüphelenen annesi 
çocuğunun durumunu öğre
nince emniyete başvurdu.

Polislerin küçük B.K. ile 
dörtyol'daki kahvehane
lerde yaptıkları aramada 
tavla oynayan Erdal Üzal 
B.K. tarafından teşhis edil
di. Karakolda sorgulanan 
Erdal Üzal suçunu kabul 
etti.

İlçede üzüntü ile karşı
lanan olay suçlusu Erdal 
Üzal nöbetçi mahkemece 
tutuklanarak Bursa Kapalı 
Cezaevine gönderildi. 

çük balıkçının mallarına el 
konarak mahkemeye veril
miştir. Küçük mayetler ve 
olta yasak kapsamı dışında 
dır. Yaşın yanında kuruda 
yakılmamalıdır. Devlet gü
cünü trolcü ile gırgırcıya 
göstermelidir.”

100. YIL İLKOKULU
Özgür Aytar
(Robert Koleji)
Serkan Pehlivan
(Giresun Anadolu lisesi)
Derya Banu
(Bursa İhsan Çizakça Li.)
Serdar Şahir
(Bursa İhsan Çizakça Li.)
Derya Banu Özay
(Bursa İhsan Çizakça Li.)
Bihter Türkay
(Ankara Ari Özel lisesi)

ATATÜRK İfLKOKULU

Selin Soysal
(Bursa Anadolu Lisesi)
Savaş Aksavaş
(İzmir Özel Fatih Lisesi)

GAZİ İLKOKULU
Emre Varış
(Bursa Anadolu Lisesi)
Mustafa Öztürk
(Bursa Özel Baran Lisesi)
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Bir Kişi Yaralandı

Balıkpazarında 
Silahlar
Konuştu

Geçtiğimiz hafta balıkpa 
zarında Süleyman Ayaz ad
lı kişi Hamit Soyer adh şa 
hış tarafından tabanca ile 
yaralandı.

Aralarında anlaşılmayan 
bir anlaşmazlık bulunan 
Süleyman Ayaz ve Hamit 
Soyer, olay günü balıkpa 
zannda karşı karşıya geldi 
ler. Halim Soyer yanında 
kardeşi Saim Soyer ve adı 
mn Selahattin olduğu öğre 
nilen şahıslarla tartışmaya 
girişti. Bu arada Hamit So 
yer üzerinde taşıdığı taban 
casıyla Süleyman Ayaz'a 
iki el ateş etti. Yaralı A* 
yaz, ilk tedavisini Merkez 
Sağlık Ocağında yapıldı. 
Yaralama olayına karışan
lar ise firar etti.Olayla il
gili soruşturma sürerken 
kaçaklar polisçe aranıyor.

Belediye meclisinde görü 
şülerek kabul edilen reviz
yon imar planlan belediye 
de askıya çıkarıldı.

Revizyon imar planlarıy 
la 1985 yılında ilçeye gelen 
imar planlarında göze çar 
pan hatalar düzeltildi. Bu 
arada daha çok vatandaş 
lehine tasarruflarda bulu
nuldu. Revizyon imar pla
nında binaların kat durum
ları yol genişliklerine göre 
yeniden ayarlandı. Genelde 
10 metre, daha geniş yol 
kenarlarındaki yapılarda 5

Devlet Bakanı

Vehbi Din çerler 
İlçemize Geldi

Son günlerde ANAP için 
deki karışıklarda adı sık 
geçen ve istifa eden genel 
sekreteri Mustafa Taşar ta 
rafından "irticai" hareket 
içinde bulunmakla suçlanan 
Devlet Bakanı Vehbi Din- 
çerler, dün ilçemize geldi.

Karayoluyla Yalova üze
rinden Gemlik’e gelen Dev 
let Bakanı Vehbi Dinçerler, 
saat 18.00 sıralarında Or
hangazi sınırında Kayma
kam Mehmet Güler ve 
TÜGSAŞ yetkililerince kar 
şılandı. Doğrudan TÜGSAŞ 
Tesislerine giden Bakan 
Dinçerler, fabrika müdürü 
ve yetkilileriyle toplantı 
yaptı. Bakan daha sonra 
işletmeyi gezdi ve saat 
19.30’da İzmit’e gitmek için 
yola çıktı.

İNAN TAMER 
TABURCU OLDU

Gazetemiz köşe yazarı 
İnan Tamer tedavi gördüğü 
Bursa Tıp Fakültesinden 
taburcu oldu.

İnan Tamer, önce özel 
bir hastanede safra kesesi

KANALİZASYON İŞLERİ 

İŞLETMEYE BAĞLANDI

Belediye Kanalizasyon iş 
leri Fen İşleri Müdürlüğün 
den ayrıldı.

Bugüne kadar Belediye 
Fen İşleri Müdürlüğünce 
yürütülmekte olan banali 
zasyon hizmetleri Otobüs 
Su ve Kanalizasyon İşletme 
si adı altında bir çatıda 
toplandı. Kanalizasyon hiz 

kat, 7 metre yol genişlikle 
rinde 4 kat yapılaşmalara 
izin verildi. Yapılaşması 
tamamlanmış, ancak ara
larda inşa edilmeden kal
mış eski yapılarda kat du
rumları çevredekilere uydu 
ruldu.

İlgililer revizyon imar 
planının bir ay süre ile as 
kıda kalacağını ve kesinle 
şeceğini söylediler.

Belediye
Meclisi
Haziran Ayı 
Toplantıları 
Başlıyor
BelediyeMeclisinin Hazi

ran ayı toplantıları perşem
be günü başlıyor.

Belediye Meclisi toplan
tı gündeminde eski tutana
ğın okunarak görüşülmesin
den sonra 1986-87 yılı çalış
ma programı görüşülecek. 
Daha sonra Su, Otobüs, Ka
nalizasyon İşletmesinin 86 
mali yılı kesin hesap duru
mu ele alınacak. Devre se
çimleri için ayrım heyeti 
oluşturulmasından sonra se
çimler yapılacak.

Gündemin öbür maddele
rinde ek bütçe, memurlara 
terfi için kadro durumları
nın görüşülmesi, ilkve orta 
okullarda öğrencilerin kul
landığı su konusu, İmam Ha 
tip Lisesi yurt sorunu, iske
le tarifeleri ele alınarak gö
rüşülecek.

ameliyatı olmuş, ancak köle 
dok yolunda taş unutulması 
nedeniyle bu kez Tıp Fakül
tesine yatırılmıştı. Ameli
yat için gün bekleyen Ta- 

D. S. 3 te 

metleri için Haydar Ünal 
adlı teknisyen ilgilenecek.. 
Kanalizasyon ile ilgili şika
yetlerin 2340 nolu telefona 
yapılması istendi

Öte yandan kanalizasyon 
işlerinde kullanılmak üzere 
BMC firmasından 21 milyon 
liraya bir vidanjör satın 
alındı.
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Gayrimenkulun Açıkartırma ilanı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. 1987/243

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

Gemlik tapu sicilinin 4.5.1972 tarih ve pafta :1, sa 
hife : 4871, parsel : 20'de kayıtlı Küçük Kumla Köyü 
kiremitocağı mevkiinde kain 5070 m2 miktarındaki ar 
sa üzerine inşaa edilen ve ancak tapu sicilinde kat 
irtifakı halindeki kargir apartmanın A Blok ((14) ba 
ğımsız bölüm sıra nolu meskenin kat irtifakına tahsis 
edilen 480/93120 arsa paylı zemin kattaki mesken (2 
oda, 1 mutfak, banyo wc bir arada) bilirkişi tarafın 
dan 4.500.000.— TL. kıymet taktir edilen taşınmaz açık 
artırma ile satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 10.7.1987 Cuma günü saat 10.30’dan 10.50’e 
kadar Gemlik İcra Dairesinde açık artırma suretiyle 
yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 
®/»75 ni ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mec 
muunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olu 
nur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartiyle 20.7.1987 Pazartesi gü 
nü aynı yer ve aynı saatlerde de ikinci artırmaya çı 

I kanlacaktır. Bu artırmada da rüçhanh alacaklıların 
alacağını ve satış masraflarını. geçmesi şartiyle Mu 
hammen kıymetin %50 nisbetinde pey sürene ihale 
olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıy 
metin ’ZolOu nisbetinde pey akçesi veya bu miktar ka 
dar Milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
Işzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 
günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye res 
mî ihale pulu, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. 
Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3— ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) 
gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan, iddialarını dayanağı belgeler ile on 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi 

.takdirde haklan tapu sisili ile sabit olmadıkça paylaş 
madan hariç bırakılacaklardır.

•4— Saltış • bedeli hemen veya verilen mühlet içinde 
ödenmezse İcra v iflâs Kanununun 133. maddesi gere 
ğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve, 
°/o!0 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç . 
bir -hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edile 
çektir.

5— Şartname, ilân tarihinden itibaren (herkesin gö 
rebümesi için dairede açık olup<masrafı verildiği tak 
dirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebir.

6—Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi| 
almak isteyenlerin 1987/243 saydı dosya numarasiyle 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(îc. îf. K. 126)
( + ) ilgililer tâbirine irtifak hakkı
sahipleri de dahildir icra Memuru
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İLÂN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

21. 5. 1987 tarih 987/M-20 saydı Belediye Meclis ka 
rarına göre onaylanan Gemlik revizyon imar planlan , 
22. 5. 1987 günü saat 10.00’dan itibaren bir ay süre ile j; 
askıya, çıkarılmıştır. /

Sayın halkımıza duyundur. 27. 5. 1987

I. Hakkı ÇAKIR
Gemlik Gelediye Başkanı

Kongre İlânı
GEMLİK ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN

Gemlik Rotary Kulübü ikinci genel kurul toplantısı 
25 Haziran 1987 Perşembe günü saat 12.30’da Tibel 
Otel’inde yapılacaktır.

Derneğimiz üyelerinin toplantıya iştirak etmeleri 
önemle rica olunur.

Gemlik Rotary Kulübü
Demeği Yönetim Kurulu

GÜN D E M :

1— Genel kurul toplantısının yönetim kurulu başka
nınca açılması

2— Divan Heyetinin seçimi
3— Saygı Duruşu
4— 1986'1987 dönemi yönetim kurulu faaliyet raporu 

okunması
5—Denetleme kurulu denetim raporunun okunması
6— Yönetim kurulu faaliyet ile denetleme kurulu 

denetleme raporları, üzerinde görüşme oylama ve yö
netim kurulu başkan ve üyelerin aklanması

7— 1987'1988 dönemi için yönetim kurulunca hazırla 
nan tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması

8— Dilek ve temenniler
9— Kapanış.
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! SATILIK DAÎRE I

[ İSTİKLAL CADDESİ KILIÇ APT. KAT 2 DE 
140 m2 KALORİFERLİ, PARKE DÖŞELİ 

DENİZ MANZARALI, LÜKS DAİRE STILIKTIR ’

11 Müracaat : (2511) 1513 Gemlik |

SATILIK DAİRE I
1 HAMİ DİYE MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ I
! İSTİKIAL ÇIKMAZINDA 85 nı2 DAİRE SAHİBİNDEN 1

| SATILIKTIR

S Telf : İş. 3584 Ev. 2429 GEMLİK g

sağlık köşesi

HAZIRLAYAN
Dr. ALİ ÖZGÜR

Enfeksiyon Hastalıkları <

Sayın okurlar bu haftadan itibaren yaşam şûrana, 
içinde en çok karşı karşıya kaldığımız enfeksiyon har 
talıkları, kazalar, zehirlenmeler ve parazitozlan side-, 
re tanıtmaya çalışacağım.

Enfeksiyon (bulaşıcı, intarii, sari) hastalıkları pato
jen (gözle görülmeyen) mikroorganizmalar tarafından 
meydana getirirler. Hasta organizmadan sağlama ge
çer ve epidemi (yaygın) şeklinde yayılma eğilimi var 
dır. Gerçek tabiatı bilinmeyen birçok bulaşıcı hastalık 
lar asırlar önce çok yaygınmış. Hala bütün dünya ül
keleri ve insanları tehtit eden en önemli hastalıklar 
olmaya devam etmektedirler. Bu sebeple bu konular! 
da bilinçlenmek ve dikkatli olmak zorundayız. Bir ör 
nek : AIDS’te bulaşıcı bir hastalıktır. Hepimiz biliyo-j 
ruzki. bu hastalık hakkında ne kadar fazla bilgi edinir 
şek o kadar korkumuz azalacaktır.

Sayın okurlar ilkbahar mevsiminde artan enfeksiyon: 
hastalıklardan biri de KABAKULAK’tır.

KABAKULAK (Paratitiz epidemica) özellikle tükürük 
bezlerinin iltihabı şeklinde kendini gösteren akut yay 
gm bir virüs enfeksiyonudur. Merkezi sinir sistemi 
testisler veya pankreas gibi organlar, tükürük bezleri
ne ek olarak tutulabildiği gibi, tek başlarına da enfek 
te olabilirler. 55'60 derece ısıtmada hastalık yapma, 
niteliğini kaybeder. Kabakulak endemik şekilde ortaya 
çıkar ve tüm. dünya ülkelerinde görülür. Virüsün tek 
doğal konağı insandır. Hastalığın en sık görüldüğü dö 
nem 545 yaşlan arasıdır. Süt. çocuklarında çok seyrek 
görülür. Bu’da muhtemelen anneden çocuğa geçen: ba 
ğışıklığa bağlanır. Kabakulak sürekli bağşıklık bırakır. 
(Bir kere hastalanan birdaha hastalanmaz.) Hasta 
inkubasyon süresinin son günlerinde ve hastalandıktan 
bir hafta sonra bulaşkandır. İnkubasyon süresi 15'21 
gündür, ilk belirtiler spesifik değildir. 37-38 derece 
seyreden ateş iştahsızlık, başağrısı, çiğnemede kulakta 
ve çene ekleminde ağrılar şeklinde görülür. Ancak ha 
fif palpasyon’da (elleme’de) ağrı olabilir. Çok seyrek 
olarak ise. ishal, burunda kanama ve menenjit bulgu 
lan ile başlayabilir. Hastalığın ilk belirtisi çoğu kez 
ateş ve tükürük bezinin şişmesidir. Genellikle tek ta' 
raflı başlıyan bu şişliği çene acısının arkasında duyu" 
lan ağrı izler. Bölgesel lenf bezleri büyüktür. Bir iki 
gün içinde şişlik iyice belirgin hale gelir ve deri bak 
teriyel parotistekinin aksine ne sıcak ne de kızarıktır.

Hastalığın + 70’de birkaç gün sonra diğer bezleri de 
tutulur. Hastalar çiğneme ve konuşma sırasında aşın 
ağrı duyarlar. Daha hastalığın ilk günlerinde vücut, 
ısısı 40 dereceye kadar yükselebirken her beş hastadan 
birinde ateş olmayabilir. Yaklaşık bir hafta sonra pa 
rotisler normal boyutlarına dönerler. Kabakulak enfeksı 
yonu diğer bezler kabakulak orşiti, sinir sistemi, kalp, 
tiroit ve pankreas’da tutulabilir. Gebeliğin ilk üç ayın 
da görülen kabakulak yüksek oranda ölü doğuma ne 
den olur. Bu hastalığın teşhisi, tedavisi ve korunması j 
doktorunuz tarafından yapılması yerinde olur.

Güzel ve mutlu günler dilerim.

e

j

i

Her Türlü Cilt ve
Kaşe İşleriniz İçin

Kirin Matbaacılık Tlf: 1797 Gemlik
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Marmara Can Çekişiyor

(Alıntılar Cumhuriyet’ten)

“Gemlik Körfezindeki kirlilik' oranının hızla arttığı 
yakın gelecekte, İzmit körfezindeki, kirlilik düzeyine 
ulaşacağı bildirildi. 9 Eylül üniversitesi, su ürünleri 
ve deniz bilimleri bölümü öğretim üyelerinden, oluşan 
teknik heyetin, körfez’de yaptıkları araştırmalar sıra 
sında tahlil edilen deniz suyu örneklerinde, koli basi 
üne rastlandığı belirtiliyor. Gemlik körfez’indeki araş 
tırmalarm, 1983’ten bu yana sürdürüldüğünü, belirten 
yetkililer, bu yıl içinde de Gemlik körfez’ine dökülen; 
dere sularından, örnekler alınarak incelendiğini söyledi 
ler.”

Gemlik körfez’indeki aşın kirlenmenin, önlenebilme 
si için İlçe kanalizasyonunun arıtma kuruluşlarında 
kirli sulan arıttıktan sonra; denize akıtmalan gerekti 
ği bildirildi. İşte Gemlik körfez’inin acıklı öyküsü.

Gemlik’te insanlar yaşarken de, güzel denizimizin 
farkında değiller. Bu konuda Şevket Süreyya Aydemir 
Körfez’in üstüne titrerken, uzaktaki olayı da görebilmiş 
ti. Körfez iulannın kirlenmemesi doğrultusunda, kuru 
tuşlarıyla; uzaktan bakıyorlardı.

Şimdi, elimizi şakağımıza koyarak düşünelim ! ve 
kendimize sorular soralım. Bu soruların içeriğinde biz 
kirlenme, kirlenmeden bataklaşmaya doğru giden kör 
fez hangi elin dur demesiyle yeniden yaşama kavuşa 
cak. Gemlik’in elit tabakasına sesleniyorum! Körfez’i 
mizi hep balık yatağı olarak görmüşüzdür. Geçimlerini 
denizden çıkaran balıkçılarımız, körfez’in bataklaşma 
sına karşıdan mı bakacaklardır?

Denizimizi, bu denli boşlarsak, binlerce yıllık Mar 
mara’yı kendi yazgısına mı bırakalım. Gemlik körfez’i 
gözlerimizin; baka baka bataklaşacak mıdır?

Yeniden soruyorum! Marmara ağlamaklı bir deniz 
olmamalıdır. Denizden, giderek daha da bol ürün al 
manın yollarım kapatmayalım. Gelecek kuşaklara bu 
rada Marmara diye bir deniz vardı dedirtmeyelim!

SHP İlçe Başkanı Mutman’ın İmara 
Açılacak Alanlar Hakkında Açıklaması 

“BELEDİYE BU ALANLARI 
KAMULAŞTIRIP KONUTU 
OLMAYANLARA SATSIN”

SHP İlçe Başkanı Erkan Mutman, geçtiğimiz hafta I 
Belediye Meclisinde görüşülerek kabul edilen yeni imar 
alanlarının açılması konusunda, gazetemize yazılı açık
lama gönderdi.

SHP İlçe Başkanı Mutman açıklamasında, encümen 
tarafından bazı yerlerin harita çalışmalarının yaptırıl' 
masına ve yeni alanların imara açılmasının sevindirici 
olduğunu belirterek şu görüşlere yer verdi :

"'Bazı alanların imara açılması sevindirici bir olay 
dır. Ancak ,bu sahanın içinde Belediye Başkanı Sayın 
Hakkı Çakıriın arazisinin bulunması ve de İmar Komis
yonu Başkanının henüs imara açılma olayından kimse
nin haberi yokken bu alandan arazi satın alması sevin
dirici olaya gölge düşürmüştür. Bu alanların alt yapısı 
tamamlanarak Belediye tarafından kamulaştırılmasını 
ve konutu bulunmayan vatandaşlara satılmasını öneri
yoruz. "

Defterdarlıkla Anlaşmalı 

KÖRFEZ 
MAIBAACIUK

* FATURA
* PERAKENDE SATIŞ FÎŞÎ 
* SEVK İRSALİYESİ 
* TAŞIMA İRSALİYESİ 
* MÜSTAHSİL MAKBUZU 
* GİDER MAKBUZU

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 

Davetiyeleri ve Her Türlü 
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.
Tlf : 1797 - 4223 Gemlik

Anadolu Lisesi ve
özgür Derya Tomruk
(Burdur Anadolu Lisesi)
Ersin Bakı
(Manisa Anadolu Lisesi)
Gaye Aksoy
(Ortadoğu Lisesi)
Özlem Özden
(Moda Koleji)
Filiz Ihsan
(Bursa İhsan Çîzakça IX)

UMURBEY İLKOKULU

Bahar Gürsoy
(Bursa Anadolu Lisesi)
Öznur Okay

özel Kolejleri

(Bursa İhsan Çizakça Li.)
Gökhan Kenar
(Bursa özel Nilüfer Li.)

inan Tamer

Taburcu Oldu

mer, bu kez mide kanaması 
geçirerek ameliyat edilmiş
ti,

inan Tamer arkadaşımı
za geçmiş olsun diyor, sağ
lıklar diliyoruz.

I AKDOĞANLAR TİCARET >

MOTİFj DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ

Hüseyin Akdoğanlar
İ • DUVAR KAĞIDI • CAM CİLA

» • FORMPLAST • HALIFLEKS
| • POSTAER • MARLEY

j • PARKE • YAĞLI BOYA
• PLASTİK BADANA j

I Tlf : 2132
1 Merkez : İstiklâl Cd. Gürle îşhanı Pasaj İçi Gemlik <
/ Şube : Pazar Cd. No. 8 Gemlik t

ı I
«a—— «■ - - »

AKYILDIZ TİCARET
Her Çeşit K allanılmış Eşya

Alım ve Satımı 
ı 

RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TELEVİZYON, 
BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNASE, ELEKTRİK i 

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

BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR

l

Gemlik f
MEHMET AKY İL
Pazar Cad. 27 - Tlf : 204

i
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MARTI 
Restaurant
HİZMETİNİZE AÇILDI

Arif Usta'nın Sîpesyal Çeşitleri, 
Öğle Sıcak Yemekler

Taze Balık ve Izgara Çeşitleri 
Soğuk Mezeler 

İtinalı Servisimiz İle 
Gemlik'lîlerin Hizmetindeyiz.

MARTI Restaurant
Kemal Çelik - Arif Çelik
İskele Meydanı No. 13 - Tlf : 4046 - Gemlik

TEŞEKKÜR j

Restaurantımızın hizmete açılışında 

çelenk gönderen, telefon ve telgrafla 

bizleri kutlayan, bizzat gelen eş dost 

tanıdık ve tüm Gemlik'lilere teşekkür 

ederiz.

MARTI
RESTAURANT
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Gemlik Soroptimist Kulübü
(Meslek Kadınları Derneği)

Madde 1— Demeğin adı, merkezi
Derneğin adı : “Gemlik Soroptimist Kulûbü”dür. Tü
zükte “Kulüp” denilecektir.
Kulübün sınırı Gemlik İlçesi sınırlarıdır.
Gemlik Soroptimist Kulübünün şubesi yoktur. Türkiye 
Soroptimist Kulüpleri Federasyonu’nun (Birlik) üyesi
dir.
Madde 2— Amaç
İş hayatında yüksek ahlâk ilkelerine bağlı kalarak mes 
lek kadınları arasında dostluk ve dayanışmayı sağla Madde 3— Kurucular :

Adı ve Soyadı Mesleği İkametgâhı Tabiyeti
Bahar Tangün Serbest Ticaret Balıkpazarı Mah. 1 Nolu Cad. 141/5 T.C.
Ayşe Y. Çaku- Halkla İlişkiler İstiklâl Cad. Kılıç Apt. 98/14 T.C.
Mine Akdeniz Eczacı Cumhuriyet Mah. K.hane St. B/4 T.C.
N. Nesrin Suluköy Ev Hanımı Gazhane Cad. Taylan Apt. Kat 1 T.C.
S. Gülsen Akıncı Seramikçi Gazhane Cad. No. 44/12 T.C.
Mürvet Urunlu Ser. Eczacı Borusan Lojmanları T.C.
M. Gülümser Tayyar Memur Balıkpazarı Mah. 1 Nolu Cad. 87/10 T.C.
A. Nermin Özer Çocuk Hst. Müt. Sümerbank, Sunğipek Lojmanları No. 23 T.C.
Ruhan Çakır Doktor Dah. Müt. Kayhan Mah. 1 Nolu Cad. 46/5 T.C.
S. Esin Gökçeoğlu Video Kip. îşl. Kayhan Mah. Yeşil Sok. No. 2/1 T.C.
Ş. Pınar Ekim Ressam Ahmet Dallıbey Cad. No. 19 — Umurbey T.C.
Ayşe Kırmızı Veteriner •Askeri Lojmanlar Onur Apt. Da. 10 T.C.
Güzide Yılmaz Elektrik Müh. Borusan Lojmanları T.C.
Nurhan Gencol Sekreter Kozalan Bey Cad. No. 25 — Umurbey T.C.
Tomris Aydoğar Çiçekçi Balıkpazarı Mah. 1 Nolu Cad. 87/4 T.C.
Gülseren Yurtışık Avukat Askeri Lojmanlar Onur Apt. Da. 8 T.C.
Melek Akçan İdareci Borusan Lojmanları T.C.
Nursel Minare îşl. Yöneticisi Balıkpazarı Mah. 2 Nolu Cad. R. Minare A. T.C.
Yüksel Öztürk Hemşire Tügsaş Lojmanları T.C.
Nihal Ünal Gümrükçü İstiklâl Cad. Kardeştuncer Apt. Da. 5 T.C.

Madde 4— Ana Kaideler :
Dernek, siyasi ve dini meselelerle ilgili her türlü husus 
ta mutlak surette tarafsız kalacak, bu konularda her 
türlü tartışmadan kaçınacak ve Dernekler Kanununun 
5. nci ve 37. nci maddeleriyle yasaklanan konularda 
faaliyet göstermiyecektir.
Soroptimistlik adına toplu olarak yapılacak her türlü 
faaliyet ve gösteri için Türkiye Soroptimist Kulüpleri 
Federasyonuna önceden bilgi verilecektir.
Demek, Yönetim Kurulunun kararı olmadan bildiri 
beyanname veya benzeri yayınlar yapamaz ve dağıta
maz. Bu karara katılan üyeler, bildiri veya beyanna
meyi imzalayarak Federasyonun onayına sunarlar.
Madde 5— Üyelik Vasıfları :
A) Asli Üyeler
Demeğe asil üye olmak için bir mesleğe mensup olmak 
şarttır. Her meslek ihtisas dallarında tek bir üye ile 
temsil edilir.
Üye adayının aşağıdaki şartlara haiz olması şarttır.
a) En az 21 yaşında olmak ve medeni haklara sahip bu 
lunmak,
b) İyi bir şöhreti haiz olmak,
c) Kazanç getiren bir meslek icra etmek veya bir işte 
çalışmak,
d) Meslek alanında işinin ehli olmak,
e) T.C. vatandaşı olmak..
Yabancıların üye olabilmesi için Türkiye’de ikamet et 
mek hakkına sahip olmaları şarttır. Fahri üyelik için 
ikamet şartı aranmaz.
Yabancı üyelerin sayısı derneğin faal üyeleri toplamı
nın onda birini geçemez.
Sınırlı bir süre için ve seçimle elde edilmiş bir siyasi 
görev Soroptimistlik bakımından meslek olarak kabul 
edilmez. Siyasi bir görev alan üye, mesleki faaliyetini 
tatil etsin veya etmesin, üyelik sıfatını muhafaza eder. 
Ancak bu sürece mezun sayılır.
Her üye mesleğinde emekli olduğu veya serbest mes
lek sahibi ise 70 yaşını doldurmadan emekli olupta baş
ka bir işte çalışan üye, bu iş kulüpte temsil edilmiyorsa 
faal üye olarak kalmakta devam eder.
Emekli üye de bütün faal görevlere seçilebilir. Birlik 
içinde görevlendirilmesi Birliğin îç Tüzüğü hükümleri
ne tabidir.
Kulüpte on yıl faal, olarak bulunmuş bir üyenin mesle
ğinden ikinci bir üye alınabilir. Buna siyasi bir görev 
plması nedeniyle mezun sayılan üyeler de dahildir.
B) Fahri Üyeler :
Karşılığında ücret almadan sosyal işlerde çalışanlar, 
meslek sahibi olmamakla beraber kişilikleri ile Sorop- 
timistüğin yayılmasına ve amaçlarına yardım edenler, 
fahrî üye olarak alınabilirler.
Fahri üye sayısı Kulüp üye sayısının onda birini geçe
mez. Fahri (dost) üyeler dışındaki tekmil üyeler aynı 
aidatı öder. Fahri, üyeler istedikleri takdirde aidat ve
rirler.
Madde 6— Üye Olma :
Her nevi üye adayının iki asil üye tarafından teklif ve 

mak.
Kulüp amacım gerçekleştirebilmek için toplumun özel
likle kadınların kültürel ve ekonomik kalkınmasına eği
tim ve sosyal hizmet yolları ile yardımcı olur. Sorop- 
timistler veya onların işbirliği ile kurulan eğitim ve 
sosyal yardım müesseselerinin idame ve gelişmesini 
destekler, bilimsel toplantılar, seminerler, konserler, 
sergiler, müsamereler, geziler v.s. tertipler, mesleki a- 
landa yabancı soroptimistlerle ilişki kurar.

Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin oy birliği ile ka 
bul edilmesi gerekir. Üüelik için yapılan teklifleri Yö
netim Kurulu en geç 30 gün içinde karara bağlar. So
nuç İç-Tüzük hükümlerine uygun olarak üyelere duyu
rulur.
Madde 7— Üyelik Sıfatının Kaybedilmesi :
Üyelik sıfatı, istifa veya mesleki faaliyetin durması 
(emeklilik durumu hariç), siyasi görev alınması, aida
tın ödenmemesi veya devamsızlık sebepleriyle Kulüp
ten çıkarılma ile kaybedilir.
1) Mesleğini icra etmeyen veya meslek değiştiren ya
hut ikametgâhını Kulübün sınırları dışma nakleden her 
üye faal üyelik sıfatını kaybeder, ancak, mesleğini de
ğiştiren faal üyenin yeni mesleği Kulüpte temsil edil
memişse, mesleği temsilen faal üye olarak kalır. Ancak 
madde 5/A, son fıkra saklıdır.
2) Kulübün şöhretine veya düzenine davranışları ile za 
rar veren her üye İç Tüzük Hükümleri gereğince Yöne 
tim Kurulu tarafından Kulüpten çıkarılabilirler. Ancak 
çıkarma kararı suçlandırılan üyesin vereceği veya ver 
direceği izahat dinlenmeksizin alınamaz. Çıkarılması 
bahis konusu olan üyeye durum taahhütlü mektupla bil 
dirilir.
3) Kulüp aidatının ödenmemesi halinde de üye kulüp
ten çıkarılır. 2 ve 3. ncü bendlerde yazık çıkarma karar 
larında İç Tüzük Hükümleri uygulanır.
4) Bir Soroptimist Kulübünden istifa suretiyle ayrılan 
üye, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Birliği Yönetim Ku
rulunun, üyenin ayrıldığı kulüpten mütalen aldıktan 
sonra vereceği izin üzerine diğer bir Soroptimist Kulü
be girebilir. Çıkarılma kararı dışında herhangi bir se
beple kulübü terkeden üye aynı kulübe girmek istediği 
takdirde 6. nci madde hükümleri dairesinde tekrar üye 
olabilir.
Madde 8— Genel Kurul Toplantıları :
Demeğin Genel Kurulu asli üyelerinin topluluğudur.
A) Yıllık Genel Kurul :
Yıllık Genel Kurul her yıl 5 Nisan'a kadar ve her halde 
Birlik Genel Kurulundan en az 40 gün evvel yapılır. Ü- 
yeler, Yönetim Kurulunca en az 15 gün evvel kongre 
gündemini, yerini, gününü ve saatini bildiren sirküler 
ve mahalli-bir gazetede yayınlanacak ilan ile toplantı
ya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması se
bebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi 
gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci top
lantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az ola
maz.
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile gündem, 
toplantı gününden en az 15 gün evvel mahallin en büyük 
mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantı 
ya katılacak üyelerin listesi eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa. Demekler 
Kanununun 21. nci maddesinin 3. ncü fıkrası uygulanır. 
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakıla 
maz.
Genel Kurul toplantısının geçerli olabilmesi için oy hak 
kı olan üyelerin yarıdan fazlasının hazır bulunması la

zımdır. Kararlar, hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile 
alınır. Tüzük tadili ve fesih kararı için 2/3 çoğunluk zo
runludur. îlk toplantıda yeter sayıda üye sağlanamazsa 
ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci top
lantıya katılan üye sayısı kulüp yöntim ve denetleme 
Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az 
olamaz. Bu toplantıda kararlar adil çoğunlukla alınır 
Yazışma ve temsil yolu ile cy kullanıabilir.
Genel Kurulda yalnız gündemde yer alan maddeler gö
rüşülür, ancak hazır bulunan üyelerin 1/10 tarafından 
görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zo 
runludur.
Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca dü 
zenlenen listedeki adlan hizasına imza ederek toplantı 
yerine girerler. Kanunun 23. ncü maddesinde belirtilen 
yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tesbit edi
lir. Toplantı Kulüp Başkanı veya görevlendireceği Yö
netim Kumlu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılışı 
müteakip toplantıyı idare etmek için bir başkan, yeteri 
kadar başkan vekili ile kâtip seçilir. Kâtipler toplantı 
tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplan 
tı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna 
verilir.
Genel Kurul kararları üyelere sirkülerle, mahallin en 
büyük mülki amirliğine kongre zabıt suretleri ile yeni 
seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin kimlik, görev ve ad
reslerini gösterir listelerin kongreyi takip eden 7 gün 
içinde gönderilmesi ile bildirilir.
B) Olağanüstü Genel Kurul :
Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hal
lerde veya Kulüp üyelerinden beşte birinin yazılı iste
ği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. 
Olağanüstü Genel Kurul yıllık genel kurul hükümlerine 
tabidir.
Madde 9— Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :
Genel Kurul, Kulüp Başkanını, Yönetim Kumlunun 4 
asil üyesi ile 5 yedek üyesini, 3 asil ve 3 yedek denet
çiyi, biri asil biri yedek olmak üzere iki birlik delege
sini seçer. Seçimler gizli oy ve açık tasnifle yapılır. 
Demek organlarının seçiminden başka aşağıda yazılı 
hususular Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır, 
a) Demek tüzüğünün değiştirilmesi;
b) Yönetim ve Denetleme kurullarının repolarının gö 
rüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası
c) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp 
aynen veya değiştirilerek kabulü;
d) Demeğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması 
veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda 
yönetim kuruluna yetki verilmesi;
e) Demeğin Soroptimist Kulüpleri Federasyonuna ka 
tılması veya fesih suretiyle ayrılması;
f) Üye aidatının kanun sınırları içinde tesbiti;
g) Hakem kurulu üyelerini seçmek
h) Program koordinatörlerini seçmek veya yönetim 
kdruluna bu hususta yetki vermek;
i) Demeğin feshi;
j) Mevzuat ve demek tüzüğüne göre genel kurulca 
yapılması gereklü olan diğer görevlerin ifası.
Madde 10— Kulüp Dostluk Toplantıları :
Yönetim kurulu aksine bir karar almadıkça kulüp bir 
yıl içinde en az ön toplantı yapar. Bu toplantılar Ge 
nel Kurul mahiyetinde olmayıp dostluk ve kültür top. 
lantılandır. Bu toplantılarda karar alınmaz.
Dostluk toplantılarında Federasyon tarafından verilen 
kararlar ile bildirilen çelişma planlarının açıklanması 
na zaman ayrılmalıdır.
Bir yıl içindeki kulüp dostluk toplantılarına devamsız 
lık, îç Yönetmelik hükümleri gereğince çıkarılma se 
bebi olabilir.
Madde 11— Yönetim Kurulu, Yetki ve Görevleri. : 
Demek, yönetim kurulu tarafından idare edilir. Bu ku 
rul bir Başkan ile 4 üye ve 5 yedek üyeden ibarettir. 
Yönetim kumlu üyeleri genel kurul tarafından gizli 
oyla bir yıl için seçilir. Aynı üyeler üst üste iki defa 
daha seçilebilirler. Üç defa arka arkaya yönetim ku 
ruluna seçilen üye bir yıl geçmeden tekrar seçilemez. 
Yönetim kurulunda ikiden fazla emekli üye bulunmaz. 
Başkan, yönetim kurulu üyelik süresi gözetilmeksizin 
iki defa daha arka arkaya seçilebilir.
Başkanla birlikte büroyu teşkil eden üyeler, bir ikinci 
başkan, bir sekreter ve bir muhasip-veznedardır. Bun 
lar, yönetim kurulunca kendi üyeleri arasından gizli oy 
la bir yıl için seçilirler.
Genel kurulca yapılan seçimi takiben 7 gün içinde ku 
lüp Başkam tarafından, yönetim ve denetleme kurulla 
rı ile demeğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek 
üyelerin ad v soyadları, baba adları, doğum yerleri ve 
tarihleri, meslekleri ve ikâmetgâh adresleri demek 
merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliği 
ne yazı ile bildirilir.
Yıllık genel kurul toplantısından evvel yönetim kurulun 
daki herhangi bir görev bir aydan fazla boş kalırsa, 
yönetim kurulu bu göreve başka bir üyesini veya ye 
dek bir üyeyi yetirir. Bu üye yıllık genel kurul top •
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lantısına kadar bu görevde kalır ve toplantıda berhan 
gi bir göreve seçilebilir.
Yönetim kurulu, kulüp tüzüğünün. Demekler Kanunu 
nun 27nci maddesi ile diğer mevzuatın ve genel kuru 
lun kendisine yüklediği işleri görür. Ayrıca demeğin 
amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli kararları alır 
ve faaliyeti gösterir.
Demeği yönetim kurulu temsil eder veya bu hususta 
kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir.
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmaları sebebiyle, ye 
deklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının 
yansından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim 
kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir 
ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması 
halinde. Demekler Kanununun 28nci maddesi hükmüne 
uyulur.
Madde 12— Delegeler :
Kulüp, Birlik nezdinde iki delege ve iki yedek delege 
ile temsil edilir. Delegelerden bir ile bir yedek 
delege genel kurul tarafından diğer delege ile ye 
dek delege yönetim kurulu tarafından seçilir. Delege 
tik süresi iki yıldır, bir defa yenilenebilir. Delege ve 
yedek delegelerin bu sürenin bitiminden sonra yeniden 
görevlere seçilebilmeleri için aradan bir yıl geçmesi 
lazımdır.
Demeğin Birlik nezdinde vukuflu bir şekilde temsil edi 
iebilmesini sağlamak için iki delege birer yıl ara ile 
seçilmelidir. Yedek delegeler için de aynı şekilde ha 
reket edilir. Yedek delegeler sürelerinin sonunda 
delegeliğe seçilebilirler.
Delegeler kulübün yönetim kurulu toplantılarına istişari 
oy hakkı He katılırlar
Delegelerden biri Birlik Genel Kurulu tarafından Gu 
vamörlüğe seçilecek olursa, diğer Genel Kurula kadar 
onun süresini yedek delege tamamlar.
Delegeler, her Birlik Genel Kurulunu takip eden 15 gün 
içinde Yönetim Kuruluna bu toplantı hakkında rapor 
verirler.
Madde 13— Program Koordinatörü :
Kulübün aşağıdaki sahalarda çalışan 6 program koor
dinatörü vardır;
Ekonomik ve sosyal geSşme
Eğitim ve kültür
Çevre
İnsan Haklan Kadının Statüsü
İyi niyet ve Milletlerarası anlayış
Sağlık
Gerek görülürse kulüp başka komisyonlar kurabilir ve 
üyelerine görevler verebilir. Bunların süreleri ve çalış 
ma sahaları İç Yönetmelik hükümlerine tabidir.
Madde 14— Denetleme Kurulu :
Denetleme Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak üze 
re Genel Kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini 
Dönek tüzüğünde tesbit edilen esas ve usullere göre al 
tı ayı geçmeyen aralıklarla ve mali yıl sonunda yapar

Gemlik Soroptimist Kulübü
(Meslek Kadınları Derneği)

ve denetleme sonuçlarım bir rapor halinde Yönetim Ku
ruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
Denetçiler gerekli görürlerse her zaman yazı ile hesap 
ları inceleme talebinde bulunabilirler.
Demeğin mali yılı Yönetim Kurulunun görev dönemidir
Madde 15— Hakem Kurulu :
Kulübün üç üyeden oluşan bir Hakem Kurulu vardır. 
Bu kurul kulüp Genel Kurulunca gizli oyla ve iki yıl i' 
cin seçilir.
Demek üyeleri arasında çıkan her türlü anlaşmaklık 
Yönetim Kurulu veya ilgili üye tarafından Hakem Ku
ruluna getirilir. Kulüp Hakem Kurulunun kararına kar 
şı iki ay içinde Başkan veya ilgili üye tarafından Bir
lik Hakem Kuruluna başvurulabilir.
Madde 16— Defterler :
Kulüp, Dernekler Kanununda yazılı noterce tasdikli 
defterler tutar.
Üye Karar, Gelen ve Giden Evrak Defterleri sekreter 
tarafından, Gelir ve Gider Defterleri ile Bütçe, Kesin 
Hesap, Bilanço ve Demirbaş Defterleri Muhasip-Vezne* 
dar tarafından tutulur.
Madde 17— Demeğin Geliri ve Aidatı :
Demeğin geliri, üye aidatı, bağış ve yardımlar, müşa- 
inere, konser, balo ve piyango gibi mevzuatın müsaade 
ettiği sair faaliyetten elde ettiği hasılattır.
Derneğe giriş ve yıllık üye aidatı Genel Kurulca tesbit 
edilir:
Yıllık üye aidatı en az 10.000.- TL. (Onbin)
Giriş aidatı en az 5.000.- (Beşbin) liradır.
Madde 18— İç Yönetmelik :
Demek Yönetim Kurulu işbu tüzük ile Birlik Tüzüğüne 
aykırı olmamak şarta, ile bir iç yönetmelik kabul ede
bilir.
Madde 19— Tüzükte Değişiklik :
Gündemde gösterilmesi şartı ile işbu tüzüğün değiştiril 
mesi Genel Kurula teklif edilebilir.
Yapılması istenen değişikliğin Yönetim Kurulu tarafın 
dan incelenmesine imkan vermek üzere teklifin Genel 
Kurul toplantısından 45 gün evvel yazı ile Demek sek 
reterliğine bildirilmesi gerekir. Değişikliğin kabulü 
için Genel Kurulda hazır bulunan oy sahibi üyelerin 2/3 
çoğunluğu gereklidir.
Bu suretle oya konularak kabul edilen değişiklik Birlik 
Yönetim Kurulunun emayına sunulur.
Madde 20— Demeğin Feshi :
Demeğin feshi, bu husus için otuz gün evvelinden top
lantıya çağırılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 
karar altına alınabilir.
Bu işleme başlamadan evvel durumun Birliğe bildiril
mesi gerekir.
Üye.- sayısı onbeşin altına düşen Demek de bu durumu 
Birlik Yönetim Kuruluna bildirmelidir.
Demeğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün i- 
çinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bil
dirilir.

infisah eden veya feshedien Demeğin mallan, bütün 
borçları ödendikten sonra Federasyonu terkedilir. A- 
çık çıktığı takdirde üyelerden borçlu bulundukları aidat 
dışında bir talepte bulunulamaz. Açık sorumlu olanlara 
ödetilir. Tasfiye ve intikal, tüzüğün işbu maddesi ile 
Demekler Kanununun 55. nci maddesi hükümlerine gö
re yapılır.

GEMLİK SOROPTİMİST KULÜBÜ GEÇİCİ 
YÖNETİM KURULU
1— BAHAR TANGÜN
Baba Adı : Hamdı
Doğum Tarihi : 1954
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer : Gemlik
Tabiyeti : T.C.
İkametgâhı : Bahkpazan Mah. 1 Nolu Cad. No. 141 

Da. 5 — Gemlik
2— AYŞE Y. ÇAKIR
Baba Adı : Mehmet
Doğum Tarihi : 1949
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer : İstanbul
Tabiyeti : T.C.
İkametgâhı : İstiklâl Cad. Kılıç Apt. No. 98 Da. 14 

Gemlik
3— MİNE AKDENİZ
Baba Adı : Eftal
Doğum Tarihi : 1948
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer ; Izmir/Kemalpaşa 
Tabiyeti : T.C.
İkametgâhı : Cumhuriye Mah. Kayıkhane Sitesi B Blok 

Da. 4 — Gemlik
4— N. NESRİN SULUKÖY
Baba Adı : Kemal
Doğum Tarihi : 1947
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer : Gemlik
Tabiyeti : T.C.
İkametgâhı : Gazhane Cad. Taylan Apt. Kat 1 Gemlik 
5— S. GÜLSEN AKINCI
Baba Adı : Mehmet Ali
Doğum Tarihi : 1945
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer : Gemlik
Tabiyeti : T.C.
İkametgâhı : Gazhane Cad. No. 44/12 — Gemlik
6— MÜRVET URUNLU
Baba Adı : Hüseyin
Doğum Tarihi : 1957
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer : Eskişehir
Tabiyeti : T.C.
İkametgâhı : Borusan Lojmanları — Gemlik
7— M. GÜLÜMSER TAYYAR
Baba Adı : Ekrem
Doğum Tarihi : 1959
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer : Gemlik
Tabiyeti : T.C.
İkametgâhı : Bahkpazan Mah 1 Nolu Cad. No. 87

Da. 10 — Gemlik

! SEKRETER ARANIYOR |
Almnnca bilen bayan sekreter 

aranıyor g
S Müracaat : MARMOSAN A.Ş. ®

Yalova Yolu Tlf : 2454-4739 — Gemlik @

Satılık Daireler
İTFAİYE KARŞISINDA KREDİYE UYGUN 

SATILIK LÜKS DAİRELER

Müracaat : Tel. 2010 GEMLİK

DUYURU
1 NİSAN'DAN İTİBAREN

Gastroskopi - Rektosigmoidoskopi Laboratuvan 
İLE BİRLİKTE

MUAYENBIANEMİ AÇMIŞ OLDUĞUMU 
SAYIN DOST VE HASTALARIMA DUYURURUM

MBHBM MBlHI BBMIHB HBHBSffl
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I
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dhâultan
Mobilya Mefruşat 

Ruşen Gümüş

Şimdi Yeşil'deki Yeni Mağazamıza 
Gelin Mobilyanızı Seçin 
Evinize Teslim Edelim

ÇEK YAT KANEPE İMALATI TOPTAN VE PERAKENDE

Merkez : İvazpaşa Çarşısı No. 23 Tlf : 15731 BURSA
Şube : Yeşil Dereboyu Caddesi 13 — BURSA
Atölye : Yeşil Sağlık Caddesi No. 13 — BURSA

8ETBAŞI YEŞİL CAD.

NAMAZGAH MEYDANI

Gemlikli Müşterilerimiz
Kalitede Fiatta Bize Güvenin

YEŞİL CAMİİ

Dr. BİRSEL KAVAKLI
İÇ HASTALIKLARI UZMANI

Adres : Altıparmak Cd. Kardeşler Apt. 49
(Kütahya Porselen Karşısı) — Bursa
Tel : Mua. : 221101—Ev : 364124

Not : Muayene için telefonla randevu alınması rica 
olunur.

Gazeteniz Gemlik Körfez*! 

Okuyunuz, Okutunuz, 

Abone Olunuz.
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SEVGİLİ HALKIM...

Hastalığım süresince gece gündüz beni hastahanelerde yalnız bırakmadın, 
odamı çiçek bahçesine dönüştürdün, bana hayat verebilmek için genç ih
tiyar kadın erkek Fakülte Hastahanesine koştun, verdiğin kanlarla hayat 
buldum. Bu asil dayranışın karşısında sizlere minnetlerimi ve şükranlarımı 
en içten duygularımla sunuyorum. Verdiğin bu can yine senin emrinde, 
gücünün yettiği kadar topluma faydalı olmaya çalışacaktır.

Bu duygularla hepinize selam ve saygılarımı arz eder. Sağlık ve 
esenlikler dilerim.

İNAN TAMER

Sayın Gemlikliler
Yeni Yaptırdığımız Soğuk Hava 

Tesislerimizi Gemliklilerin 
Hizmetine Açtığımızı 

Müjdeleriz.
TESİSLERİMİZDE EKSİ 25 DERECE VE ŞOKLAMA 
ODASI MEVCUTTUR. TESİSLERİMİZDE KİRALIK 

DEPOLAMA YAPILABİLİR.

TESİSLERİMİZDE BUZ İMALATINA BAŞLADIK. 
HER AN BUZ BULUNUR. 

BUZ İHTİYACINIZI BİZ KARŞILIYORUZ.

BALOĞLU PAZARLAMA GRUBU
RÜŞTÜ VE MEHMET BALOĞLU
TLF : Marka» : 1138 - 2144 * Büro : 23b4 - GEMLİK
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE 
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SONORAD TANI 
MERKEZİ LTD. ŞTİ.

RÖNTGEN - ULTRASON

Dr. Necati YAZAR
Dr. Ahmet R. öztûrk

Telf : 223485
Başak Cad. Kutun Çakmak 
İş Ham No. 9/1

Heykel BURSA

Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantıları Başladı

Belediye’de
Nöbet Değişti

MUHTAR
ARA SEÇİMLERİ 
YAPILDI

Orhaniye Mahallesine Arif Vural
# Hisartepe Mahallesine İbrahim Köse 

Muratoba Köyüne Alaattin Başaran Seçildi

0 Çakır, Belediye Başkanvekilliğine Sadi Encümen Üyeliklerine Osman Kostak ve 
Ertür’ü Getirdi Rahmi Şenğül Seçildi

£ İmar Alanlarının Genişletilmesi Meclisten Geçmediği İçin Şimdilik Geçersiz Sayıldı
Belediye meclisinin Ha 

aran ayı normal toplantıla 
nna başlandı. Belediye Baş 
kam Hakkı Çakır, Başkan- 
vekilliğine Sadi Ertür’ü 
atadı. Mecliste yapılan se
çimlerde encümen üyelikle 
rine Osman Kostak ve .Rah 
nü Şengül getirildi.

Belediye Başkam Hakkı 
Çakır, Başkanlığında topla
nan belediye meclisinde 
eski tutanak okundu. Tuta
nağın yeni imar alanları
nın açılması maddesinde 
söz alan SHP meclis üyesi 
Mustafa Küçüksiphayi, be
lediyeler yasasının yeni, 
imara açılacak alanların 
meclisin kararlaştıraca
ğı hükmünü getirdiğini be 
lirterek “Btr yanlışlığa 
meydan vermemek için 
uyan görevimizi yapıyoruz. 
Yasanın 70. maddesi açık
tır. Encümen imara açıla
cak alanları belirleyemez” 
dedi. Küçüksiphayi’nin bu 
görüşü tartışmalara neden 
oldu. Belediye Başkam Ça
kır, yem imar alanlarım

KIZ MESLEK LİSESİNDE BAŞARILI DEFİLE

ÖĞRENCİLER MANKENLERİ ARATMADI
Gemlik Kız Meslek Lise

si yıl sonu defilesinde öğ
renciler usta mankenleri

Siyah beyaz fantazi bir giy 
â mankenlerin özerinde 
beğeni kazandı. 

encümenin açmadığım ko 
nuyu meclise getirdiklerini 
söyledi. Bu arada söz alan 
Emin Bora, Küçüksiphayi’ 
nin görüşüne katıldı. Bora 
elindeki yasa maddesin 
okuyarak “Biz encümen ola 
rak hata yapmışız. Her tür 
lü imar tasarrufu meclisin 
görevidir. Konu önce mec
liste ele alınmalıdır.” dede. 
Bu kez bu madde yeniden 
oylandı ve yeni imar alan
larının tesbitenin meclisçe 
yapılması doğrultusun
da oy birliği ile tutanak 
maddesi değiştirildi.

Daha sonra Belediye Baş 
kam Hakkı Çakır’ın 1986

Ticaret ve Sanazi Odası Başkanı 
Solaksubaşı :

"Marmara Birlik Tüccara
Satış Yapsın"

Gemlik Ticaret ve Sana 
fi Odası Başkam Tevfik 
Solaksubaşı haptığı açıkla

aratmayarak davetlile
ri ve velilerine el emeği 
göz nuru ile öğretim yılı 
içinde hazırladıkları 120 
giysiyi tanıttılar.

Geçtiğimiz hafta cumar 
tesi gecesi Kız Meslek Li
sesi Salonunda düzenlenen 
defilede öğrencilerin yıl 
içindje giyim öğretmenleri 
Güler Akan, İffet Polater 
ve Kadriye Tangut ile bir
likte hazırladıkları giysile
ri tanıttılar. Manken öğ
renciler Şeniz Akın, Fitnat 
özten, Kezban Yura, Milay 
Şendil, Nuray Şendi!, Kad
riye Şenel, Handan Tanrı- 
verdi, Zehra Ergüven, Nu- 
ran Gülpınar, Emirc Haki
kat, Arzu Baysal, özden 
Ozan sabahlık, spor giyim, 
kaban ve fantazi giyimler
den oluşan 120 giysiyi usta 
mankenlere taş çıkartırca 
sına sundular.

yılı çalışma raporunu mad
de madde okunan rapor 
üzerinde muhalefet üyeleri 
eleştiride bulundular. Önce 
kişisel yapılan eleştiriler 
daha sonra SHPgrubu adı
na Necdet Buluk tarafın; 
dan okunarak yapıldı. Sert 
bir dille kaleme alınan eleş 
teri raporunda Belediye 
Başkanı yakın çevresine 
menfaat sağlamakla suç
landı. Daha sonra oylama
da SHP’li üyeler ile DYP.’ 
li üye Burak Çorum olum
suz oy verdi. Belediye Baş 
kanının 1986 yılı çalışmala
rı ANAP’lı üyelerin oylariy 
la kabul edildi.

mada Marmara Birlik Zey 
tin Kooperatifinin tüccara 
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Arada çocuk giysileri
ni sunan minik mankenler

Devamı Sayfa 4 te

Beyaz gelinliği içinde man 
ken öğrenci göz doldurdu.

Belediye Başkam Hakkı 
Çakır daha sonra 1987 prog 
ramını okudu. Program’ın 
kabul edilmesinden sonra 
meclis çalışmalarına bir 
süre dinlenme arası veril
di.

Gündemin seçimler mad 
delerine gelindiğinde Mec
lis Başkanvekillıiğine Zey
nep Dinçer getirildi. Encü
men üyelikler içen yapılan 
seçimlerde bu göreve Os
man Kostak ve Rahmi Şen 
gül, seçildiler.

Bütçe Komisyonuna : 
Sadi Ertür, Rahmi. Şentürk

Devamı Sayfa 4 te

Cem Sultan Kara
Okul Birincisi Oldu

Merkez ilköğretim 
Okulu
2. Kademede
39 Öğrenci 
İftihara Geçti

Gemlik Merkez İlkoku
lunda okuyan 39 öğrenci üs 
tün başarı sağlayarak ifti- 
halpai geçti.

Okul yönetiminden aldı
ğımız bilgilere göre, 1986" 
87 öğretim yılında iki kana 
at dönemi not toplamı 8.5 
üzerinde olan öğrencilere 
takdirname verildi.

Öte yandan Cem Sultan 
Kara üç yılın net not top
lamı 9.78 puanla okul terin

Devamı Sayfa 4 te

Ticaret Lisesi ve 
Endüstri Meslek 
Lisesinde Açılan 
Kurslar Sona Erdi

Ticaret lisesi ve Endüst 
ri Meslek lisesinde devam 
eden meslek kursları sona 
erdi. Dün düzenlenen tören 
lerde kursiyerlere belgeleri 
dağıtıldı.

Ticaret Lisesi kurs bitim 
töreni Atatürk İlkokulu Sa
lonunda yapıldı. Törene 
Garnizon Komutanı Namık 
Yurtışık, îlçe Eğitim Müdü 
rü Hüseyin Algan, okul mü
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Önceki gün bütün yurtta 
yapılan ara seçimlerle ye
rel yönetimlerin yöneticile 
ri belirlendi. İlçemizde de 
iki mahalle ve bir köy için 
muhtar seçimleri yapıldı.

Olaysız geçen seçimler
de Orhaniye Mahallesi Muh 
tarhğına Arif Vural, Hisar 
tepe mahallesi muhtarhğı- 
na İbrahim Köse seçilirken 
Muratoba Köyü Muhtarlığı 
na Alaattin Başaran seçil' 
dt.

Muhtar seçimlerinde oy 
dağılımı şöyle oldu :■
Orhaniye Mahallesi :
Adayın Adı Aldığı Oy 
Arif Vural 418
İsmail Uzan 45
Sabri Can 76
Hisartepe Mahallesi :

Adayın Adı Aldığı Oy 
İbrahim Köse 226
Mehmet Yılmaz 92
Remzi Ertürk 112

Gülsüm Uygun Okul Birincisi Oldu

Gemlik Lisesinde 24 Kişi 
Takdirname Aldı

1986-1987 öğretim yılında 
derslerinde üstün haşan 
gösteren 24 kişiye takdirna 
me, 77 öğrenciye de teşek 
kür belgesi dağıtıldı.

Okul birinciliğini 6 Ma
tematik A öğrencisi Gül
süm Uygun okul birincisi, 
Gamze Akalın okul İkinci
si, Dilek Doğan ise okul 
üçüncüsü oldu.

Gemlik Lisesi Birinci, ikinci ve üçüncüsü Okul 
Müdürü Bekir Güneş ile görülüyor.

Muratoba Köyü Muh. :

Adayın Adı Aldığı Oy
Alaattin Başaran 266
Mehmet Turgut 4
Haşan Yıldırım 2
Emrullah Turan 2

Liman 
Başkanı
Akıncı Öldü

İlçemizde onbir yıldır li
man Başkanlığı görevini yü 
rüten Önder Akıncı geçirdi
ği kalp krizi sonucu genç 
yaşta öldü.

Geçtiğimiz hafta Perşam 
be gecesi evinde geç saat
lere kadar çalışan Önder 
Akıncı, sabaha karşı fena
laştı. Kalp krizi geçirdiği 
anlaşılan Akıncı’ya ilk mü
dahale Dr. Abdullah Ozter

Devamı Sayfa 4 te

Geçtiğimiz hafta cuma 
günü karne dağıtım töre
ninde konuşan okul Müdü
rü Bekir Güneş, bir yıllık 
çalışmanın karşılığının 
bedeli bugün belli oluyor. 
Okulumuzda 24 öğrencimiz 
takdirname, 77 öğrencimiz 
teşekkürü hak etmiştir. 
Kendilerini kutluyorum. Me

Devamı Sayfa 4-te
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Gayri Menkul Açık Artırma ilanı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi

Satış Memurluğundan
DOSYA NO. 1987/7 Satış

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 
12.3.1987 tarih ve 987/127 sayılı karar gereğince satılma 
sına karar verilen aşağıda belirtilen gayri menkul açık 
artırma ile satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun Umur bey 
Köyü Taşlıpınar mevkii 43 pafta, 3340 parsel, 3336 sa 
hifede kayıtlı 2040 m2 zeytinlik satışa çıkarılmıştır.

Muammel Bedeli : 1.650.000 liradır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 9.7.1987 Perşembe günü saat 10.30’dan 10.45 
e kadar Mahkeme Kaleminde açık artırma suretiyle 
yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 
%75’ni ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mucmu 
unu ve satış masraflarım geçmek şartı ile ihale olu 
nur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
taahüdü baki kalmak şartı ile 20.7.1987 Pazartesi gü 
nü saat 10.30’dan 10.45’de ikinci artırmaya çıkarılacak 
tır.

Bu artırmada da rüçhanlı alacakların alacağım ve 
satış masraflarım geçmesi şartıyle ®/o50 nisbetinde ar 
tirana ihale olunacaktır.

Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin °/olO nisbe 
tinde pay akçesi veya bu miktar kadar Milli bcrban 
kanın teminan mektubunu vermeleri lazımdır. Satış 
peşin para ile yapılır, alıcı istediğinde 20 günü geç 
memek üzere mehil verilir, ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer ilgililerin irtifa hakkı sahiplerinin bu gayri men 
kul üzerindeki haklarının hususiyle faiz ve masrafla 
ra dair olan iddialarım belgeleriyle birlikte onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmada ha 
riç bırakılacaktır.

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içersinde 
ödenmezs Î.Î.K.nun 133ncü maddesi gereğince ihale 
feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faiz 
den âlıcı ve kefilleri mesul tutularak hiçbir hükme 
hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebile 
ceği bir yere dairede asılı olup, masrafı verildiğinde 
isteyen alıcıya bir örneğinin gönderileceği, satışa işti 
rak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını 
kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyen 
lerin 1987/7 sayılı satış dosyamıza başvurmaları, Del 
laliye, Damga Resmi, Tapu Harç ve masraflarının ile 
ihale bedeli üzerinden %12 K.D.V. alıcıya aittir. İlan 
olunur.

İc. İf. K. 126
(İlgililer tabirine irtifak hakkı
sahipleri dahildir.) Mehmet Sadık Şafak

I Mülkiyet hakkı mevcuttur. Yazı İşleri Müdürü
(Basın-25)

SAHİBİNDEN SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

HAMlDÎYE MAHALLESİ MENEKŞE SOKAK DA
362 m2 BİTİŞİK NİZAM İNŞAATA MÜSAİT İÇİNDE

140 TONLUK ZEYTİN HAVUZU BULUNAN
MAĞAZA BOŞ OLARAK SATILIKTIR.

FİATI : 25 MİLYON
Tel : 3370153—3622156
GECE : 3452290

İSTANBUL

SATILIK MAĞAZA — DEPO

GEMLİK İSTİKLAL CADDESİ BAHAR SOKAKTA 
8 PARSEL 113 m2 ARSA ÜZERİNDE 80 m2 ZEYTİN

VEYA ÇEŞİTLİ AMAÇLI KULLANILABİLİR 
MAĞAZA SAHİBİ ELİYLE SATILIKTIR.

Müracaat : Esen Yalımer DSİ Bölge Md.lüğü
Tel : 218400/365- BURSA

SATILIK ARSA — ZEYTİNLİK 
UMURBEY — ARPALIK MEVKİİ 

(Ortaokul Yapı)

İMAR PLANLI 6260 m2120 ADET ZEYTİN AĞACI 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Müracaat : Esen Yalımer DSİ Bölge Md.lüğü
Tel ; 218400/365 - 219300/30 BURSA

KAYIP

Bursa Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım traktör 
ruhsatımı've ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Bekir Sami GULENÇ

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞRAMALIK KERESTE ve 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

İSMET DAĞ ve OĞULLARI
Teli : İş. 1205 Ev. 125412835
ORHANGAZİ CADDESİ NO. 30 GEMLİK

sağlık köşesi

KIZAMIK
(Morbili)

Kızamık geniş şekilde yaygın damlacık grubundan 
akut enfeksiyon hastalığıdır. Her şeyden evvel çocuk
luk yaşında fazla görülme özelliğindedir. Genellikle 
gözler, üst solunum yollarının kataral değişiklikleri ve 
makulopalöz deri lezycnları ile seyreden ve sıklık seyir 
gösteren bir virüs hastalığıdır.

Etkeni sade insana ve kimi çeşit maymunlara has
talık yapabilen kızamız virüsüdür. Bu virüsü hastanın 
göz yaşlarından solunum yolları akıntılarından ve ka
nından izole edilebilir.' Dış çevreye karşı direnci az
dır. Oda sıcaklığında 24 saat sonra ölür. Hastalık 
yapma niteliğini ise hasta dışında bir kaç dakikada 
kaybeder.

Kızamık hastalığının kaynağı hasta insandır. Hasta 
kataral döneminin başında ve deri belirtilerin çıkışın
dan 5nci gününe kadar veya kinplikasyon geliştiğinde 10 
ncu gününe kadar kızamık virüsü dağıtabilir.

Kızamık 3ncü kişi ile ve hasta eşyalanyle bulaş
maz. Ancak kapah bir odada bulaşma imkânı fazla
dır. Hemen hemen herkesin virusla ilk temasında has 
talanır. 1-4 yaş arasındaktlerde hastalanma riski faz 
ladır. Yeni doğan ve süt çocuklarının 3’6 aylığına 
kadar olanlar anneden geçen bağışıklık nedeniyle kıza 
mık olmazlar.

Ancak kızamık geçirmeyen veya aşı olmayan anne 
çocukluğunda, bağışıklık yoktur ve virusla temasında 
hemen hastalanabilir. Kızamık virüsü vücudu gözler ve 
üst solunum yollarından girer. Kızamıkta meydana 
gelen üst solunum yolundaki değişikler karakteristik
tir. Başlangıçta iltihabi kptaral değişildiler ve lenf 
bezlerin büyümesi göze çarpar. Daha sonra bronşit ve 
zatüre gelişir. Kataral devrede dudaklarda ve damak 
larda Filatof'Koplik lekeleri oluşur ve bu lekeler kı
zamık hastalığının kesin delilidir.

Merkez sinir sistemi lenf ve kan dolaşımı bozuklu
ğu şeklindedir. Seyrek olarak beyin zarlarının ve bey 
nin iltihabi değişiklikleri gelişebilir.

Deride üst tabakalarında yuva şeklinde damar çev 
resi iltihabı gelişmesi nedeniyle yerel kızarıklık, sum 
tı ve hücre yığınına neden olur.

Kızamık hastalığının gelişmesinde şu devreler görü 
lür : İnkubasyon, kataral, çiçeksinmek ve geriye dö
nüş devresi.

Sayın okurlar bu haftaki yazımı burada bitirirken 
gelecek haftaya kızamık hastalığının devrelerine göre 
belirtilerini açıklamaya devam edeceğim.

Mutlu günler ve başarılar.

HBSBHB aSMMMI HHHDHB MHM »BHH
I 
I 
I
I 
I 
I

«Sultan
Mobilya Mefruşat 

Ruşen Gümüş

Gemlikli Müşterilerimiz
Kalitede Fiatta Bize Güvenin

Şimdi Yeşil'deki Yeni Mağazamıza 
Gelin Mobilyanızı Seçin 
Evinize Teslim Edelim

ÇEK YAT KANEPE İMALATI TOPTAN VE PERAKENDE

Merkez : îvazpaşa Çarşısı No. 23 Tlf : 15731 BURSA
Şube : Yeşil Dereboyu Caddesi 13 — BURSA
Atölye : Yeşil Sağlık Caddesi No. 13 — BURSA

mOke

SSTBAŞl YEÇİL CAD.

YEŞİL CAMU

SULTAN
MOBİLYA

I 
I

1 
i

NAMAZGAH MEYDANI

< DUYURU
Gastroskopi - Rektosigmoidoskopi Laberatuvan 

İLE BİRLİKTE

MUAYENEHANEMİ AÇMIŞ OLDUĞUMU 
| SAYIN DOST VE HASTALARIMA DUYURURUM 

8 Dr. BİRSEL KAVAKLI 
( İÇ HASTALIKLARI UZMANI

Adres : Altıparmak Cd. Kardeşler Apt- 49 
(Kütahya Porselen Karşısı) — Bursa 
Tel : Mua. : 221101 —Ev : 364124

• Not : Muayene için telefonla rande\-u alınması rica 
l olunur.
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görüş
Mehmet SEVİNÇ

Vatandaşlık Görevi

Serbest piyasa ekonomisi durdurak dinlemiyor. 
Enfiasyon yüzde kırklarda dolaşırken, vatandaşın cebi 
ne inen parada giderek daha da azalıyor. Bu serbest 
ekonomi politikasını rayına oturtamayan, hükümet, ba 
şuu kurtarmanın ötesinde, kendine özgü, bir tutuma 
mı girecek ? Nereden bakılırsa bakılsın ucu, vatan' 
daşın cebine bakıyor. Ahmet’in, Mehmet’in derdi ba
şından aşkınmış; evdeki çoluk çocuk; sersefilmiş; al' 
dıran yok. Ülkemiz issanları. şaşkın; hangi taşa baş
vuracaklarını; şaşırmış dürümdalar.

Başbakanımız, köylümüze yeni traktöt edinme yol 
laruıı açtı. 2 milyon peşin, beş milyonu banka kredi
siyle 7 milyona gıcır-gıcır traktörler almıyor. Beş mil 
yona yüzde 36 faiz, dört yılda ödeme. Oysa, ne olu' 
yor yediği kazığın farkına varmayan köylü, ilk banka 
taksitlini, banka faiziyle, üç milyonun üzerinde ödeye
cek, daha sonraki üç yıl, taksitle faizin; birdenbire 
üzerine geldiğini görecek.

İşte hükümetin ortadireğe bakış açısı. Ne yapacak 
tarlasını kanter içinde, binbir zorlukla, karşılaşan üre 
tid. Masa başı yorumlar doyum getirmiyor. Ulus bi 
reyleri hükümetin kendilerine üvey evlat gözüyle baktı 
ğnu, bunun karşılığında; elde olanın da tezelden en- 
fâsyon tuzağına takılarak; sosyal dengeleri bozduğunu 
da; burada belirtmekte yarar vardır.

Şimdi ayakları ,suya değenler, neyi nasıl yapacak
larının ayrımında, uykularında rahat uyuyabiliyorlar 
nn ? Enflâstyonist baskılar, insanımızı bıktırmış du
rumdadır. Bugün aldığımızyiyecek maddeleri, almış 
başını gidiyor. Oysa ülkede bu gidişe dur ! Diyecek' 
lenfe kalmadı, dengenin ayakta kalması için, koltuk 
değneğine, gereksinimi vardır.

Bu oyun böyle sürmez. Bugün Türkiye’nin düzeyinde 
bozukluk-çarpıklık almış, başını gidiyor. Olan kenarda 
köşede sıkışanlara oluyor. İşte bu olanın arkasını br 
rakmamak, gerekirken, bol yalayanlar, oyun içinde 
oyun düzenleyenler, ulusal olgudan, nasibini almamış 
olanlardır. Bu tanıyı yaparken ulusal haklarımızı da 
sonuna değin kullanmak, hepimize düşen vatandaşlık 
görevidir

AKYILDIZ TİCARET
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

Alım ve Satımı
RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TELEVİZYON. 

BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNASI, ELEKTRİK
SÜPÜRGESİ, MUTFAK OCAKLARI, 

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

MEHMET AKYILDIZ
Pazar Cad. 27 - Uf : 204 Gendik

NİŞAN — NİKAH — DÜĞÜN 

ÇOCUK POZLARI — PORTRE 

RENKLİ FOTOĞRAF VE VİDEO 
ÇEKİMLERİNDE HİZMETİNİZDEDİR.

ŞEREF YILDIZ
TV ; 2939 - Belediye Karşısı — Gemlik

Gayri Menkul Açık Artırma İlanı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi

Satış Memurluğundan
DOSYA NO. 1987/6 Satış

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 
26.11.1986 tarih ve 986/545 sayılı karar gereğince satıl 
masına karar verilen aşağıda belirtilen gayri menkul 
açık artırma ile satışa çıkarılmıştır.

Gemlik P.T.T. müdürlüğünde kayıtlı 1691 numaralı 
telefon satışa çıkarılmıştır.

Muammel bedeli 200.000 TL.dir.

SATIŞ ŞARTLARI :ı

1— Satış 10.7.1987 günü saat 10.30’dan 10.45’e kadar 
Mahkeme Kaleminde açık artırma suretiyle yapılacak 
tır. Bu artirmada tahmin edilen kıymetin %75’ni ve 
rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuunu ve sa 
tış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle 
bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahüdü 
baki kalmak şartı ile 20.7.1987 günü saat 10.30’dan 
10.45’de ikinci artırmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmada da rüçhanlı alacakların alacağını ve 
satış masraflarını geçmesi şartıyle r%50 nisbetinde ar 
tirana ihale olunacaktır.
tinde pay akçesi, veya bu miktar kadar Milli birban 
kanın teminan mektubunu vermeleri lazımdır. Satış 
peşin para ile yapılır, alıcı istediğinde 20 günü geç 
memek üzere mehil verilir, ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer ilgililerin irtifa hakkı sahiplerinin bu gayri men 
kul üzerindeki haklarının hususiyle faiz ve masrafla 
ra dair olan iddialarını belgeleriyle birlikte onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
haklan -tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmada ha 
riç bırakılacaktır.

Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin % 10 nisbe
Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içersinde 

ödenmezs İ.İ.K.nun 133ncü maddesi gereğince ihale 
feshedilir, iki ihale arasındaki farktan, ve %10 faiz 
den alıcı ve kefilleri mesul tutularak hiçbir hükme 
hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebile 
ceği bir yere dairede asılı olup, masrafı verildiğinde 
isteyen alıcıya bir örneğinin gönderileceği,.satışa işti 
rak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatmı 
kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyen 
lerin 1987/6 sayılı satış dosyamıza başvurmaları, Del 
laliye, Damga Resmi, Tapu Harç ve masraflarının ile 
ihale bedeli üzerinden %12 K.D.V. alıcıya aittir. İlan 
olunur.

îc. îf. K. 126
(ilgililer tabirine irtifak hakkı
sahipleri dahildir.) Mehmet Sadık Şafak
Mülkiyet hakkı mevcuttur. Yazı İşleri Müdürü

(Basın'26)

GÜLER TİCARET
@ DEMİR

• ÇİMENTO
© TUĞLA

SATIŞLARI YANINDA

BÎRlKET
SATIŞLARINA BAŞLADIĞINI 

DUYURUR

GÜLER TİCARET
Abdullah Güler
Tlf : 4637
İstiklâl Cad. No. 23 — GEMLİK

Her Türlü Cilt ve 
Kaşe İşleriniz İçin 

Kfirfız Matbaacılık Tlf: 179? Gemlik

Gayri Menkul Açık Artırma İlanı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi

Satış Memurluğundan
DOSYA NO. 1987/2 Satış

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 
8.10.1986 tarih ve 986/457 sayılı karar gereğince satıl 
masına karar verilen aşağıda belirtilen gayri menkul 
açık artırma ile satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun

1— Kayhan mahallesi Yeşil mevkiinde kain 1 pafta, 
279 ada, 1 parseldeki 59,78 m2 Ahşap ev satışa çıka 
almıştır.

Muammel bedeli : 2.391.200 TL.dir.

2— Osmaniye mahallesi Kaşyaka mevkii 29 pafta, 
423 ada, 13 parseldeki 1420 m2 zeytinlik satışa çıka 
almıştır.

Muammel Bedeli : 1.065.000 TL.dit.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 10.7.1987 günü saat 10.45'11.00’den 11.00-11.15 
kadar Mahkeme Kaleminde açık artırma suretiyle ya 
pılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75 
ni ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuunu 
ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. 
Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taa 
hüdü baki kalmak şartı ile 20.7.1987 günü saat 10.45- 
11.00’den 11.00'11.15’de ikinci artırmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmada da rüçhanlı alacakların alacağını ve 
satış masraflarını geçmesi şartıyle 0/o50 nisbetinde ar 
tirana ihale olunacaktır.

Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin % 10 nisbe 
tinde pay akçesi veya bu miktar kadar Milli bir kan 
kanın teminan mektubunu vermeleri lazımdır. Satış 
peşin para ile yapılır, alıcı istediğinde 20 günü geç 
memek üzere mehil verilir, ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer ilgililerin irtifa hakkı sahiplerinin bu gayri men 
kul üzerindeki haklarının hususiyle faiz ve masrafla 
ra dair olan iddialarını belgeleriyle birlikte onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmada ha 
riç bırakılacaktır.

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içersinde 
ödenmezs Î.İ.K.nun 133ncü maddesi gereğince ihale I 
feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faiz 
den alıcı ve kefilleri mesul tutularak hiçbir hükme 
hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebile 
ceği bir yere dairede asılı olup, masrafı verildiğinde 
isteyen alıcıya bir örneğinin gönderileceği, satışa işti 
rak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatmı 
kabul etmiş sayılacaklaa, başkaca bilgi almak isteyen 
lerin 1987/2 sayılı satış dosyamıza başvurmaları, Del 
laliye, Damga Resmi, Tapu Harç ve masraflarının 
ile ihale bedeli üzerinden %12 K.D.V. alıcıya aittir. 
İlan olunur.

İc. İf. K. 126
(İlgililer tabirine irtifak hakkı
sahipleri dahildir.) Mehmet Sadık Şafak
Mülkiyet hakkı mevcuttur. Yazı İşleri Müdürü

(Basın 27)

AKDOĞANLAR TİCARET
MOTİF 

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ 

Hüseyin Akdoğanlar
• DUVAR KAĞIDI • CAM CİLA
• FORMPLAST • HALIFLEKS
• POSTAER • MARLEY
• PARKE > YAĞLI BOYA

• PLASTİK BADANA

Tlf : 2132
Merkez : İstiklâl Cd. Gürle İşhanı Pasaj İçi Gemlik
Şube : Pazar Cd. No. 8 Gemlik
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TEŞEKKÜR
Mide kanaması ve koledok taşı ameliyatlarımı 

sonuna kadar izleyen, aileme morel veren büyük 
insan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü 

Sayın Prof. Dr.

Nihat Balkır'a
Ameliyatımı İstanbul’dan devamlı izleme inceliğini 

gösteren dostumuz İstanbul Mimar Sinan 
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr.

Muhteşem Gîray'a
Tıbben müspet gerçekleşmesi mümkün görülmeyen 

iki ameliyata birden en olumsuz şartlar altında karar, 
verip beni hayata kavuşturan, operasyonu yöneten 

değerli hekim Bursa Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekam Sayın Prof. Dr.

Ayhan Kızıl'a
Beni hayata döndürmek için Fakülte Hastanesine 
yatırılan devamlı sağlığımla ilgilenen Gemlik’in 

güzide evlatları sevgili kardeşlerim
Yrd. Doç. Dr. MÜFİT PAPLAK ve 

Opr. Dr. ALİ SÖZER’e 
Ameliyatımı gerçekleştiren usta eller

Op. Doç. Dr. HALİL BİLGEL 
Op. Dr. MUSTAFA BOZGÜL 
Op. Dr. SADIK KILIÇTURGAY 
Op. Dr. ARİF GÜRPINAR 

Narkozitör Dr. HÜSNÜ ARZAK'a 
Tedavimi yürüten Tıp Fakültesi Genel Cerrahı 

Doktorları :
NEDİM TIKIZ, BAHADIR ÜRESİN, MEHMET 
TUĞRAL, YILMAZ ÖZEN, BÜLENT ŞAVKIN, 

HAKAN DUMAN, TUNCAY YILMAZER ve 
EMİN BALKAN'a

Başhemşire HATİCE BİLGE'ye
Hemşireler :

Ruksan ÖZAY, İlknur ÖZAY, Huriye DEMİRGEN, 
Nurhayat ŞAHİN, Zuhal YAMAN, Hasiben ANBAL, 

Senem GÜLEÇ, Hülya UYANIK, Aysel MUTLU, 
Emel AY'a

Hastabakıcılar :
İbrahim OK, Aslan AKAY, Ali DÜZCAN, 

Ahmet KURT'a
Pansumancı Sezai OBUZ'a

Hastalığıma ilk tanıyı koyan Sonorad Tanı Merkezi 
Uzmanları :

Sayın Dr. NECATİ YAZAR ve 
Sayın Dr. AHMET ÖZTÜRK’e 

kan bağışlayan değerli hemşehrilerime, beni bir 
an olsun yalnız bırakmayan arkadaşlarıma, dostlanma 

ve akrabalarıma sonsuz şükran ve teşekkürlerimi 
saygıyla arz ederim.

İNAN TAMER

I ÇATAK TUHAFİYE VE |
KONFEKSİYON | 

j Yazlık Çeşitlerini Sunar I 
i 1987 BLUEJEAN SEZONUNU AÇTIK |

PANTOLON, ETEK ,MONT, CEKET, ELBİSE J 
AYAKKABI, GÖMLEK •/• 100 INDIGO | 

AKTİF, GÜNCEL, DİNAMİK HER YAŞIN GENCİNE | 
' | HİTAP EDEN 6 FARKLI BEDEN GRUBU 1 

YILIN YIKAMA OLAYI <SNOW WASH> (Kar Yıkama) ! 
| • AY YILDIZ — NELSON

BAY-BAYAN VE ÇOCUK MAYOLARI I
i • SLİP - TRAPER - LAME ŞORT MAYOLAR 

' । > GÖMLEK - TRİKO TİŞÖRT ÇEŞİTLERİ ।
• EROS - GOLD İÇ ÇAMAŞIRLARI

' ' > MISIRLI ÇORAPLARI
I • BAY - BAYAN - ÇOCUK GİYSİLERİ

3 • ERKEK KUMAŞ PANTOLONLAR

I TLF : 2075 I
| DEMİRSUBAŞI MAH. NO. 3/A GEMLİK (

Belediye’de Merkez İlköğretim Okulu 2. Kademede
Nöbet
Değişti
ve Bilal Kara.

Tarife Komisyonuna 
Nafiz Ünal, Burhanettin 
Yılmaz, Süleyman Yiğit.

İmar Komisyonuna 
Rahmi Şengül, Bilal Kara, 
Sadullah Sözer, Sadi Ertür, 
Burhanettin Yılmaz seçildi 
ler. Çalışmalara daha son’ 
ra son verildi.

Belediye Meclisi haziran 
ayı toplantılarının İkincisi 
ni perşembe günü yapa 
cak).

dürteri, daire amirleri katıl 
dılar.

Törende konuşan Tica
ret Lisesi Müdürü Mehmet 
AK Baraş, Çıraklık Eğitimi 
Yasası ile okullarına bağlı 
olarak Sekreterlik ve dak
tilo kursu ile Muhasebe ve 
Vergi Mevzuatı konulu kurs 
ların açıldığını belirterek 
şunları söyledi :

“ Öğretmenlerimiz Kür- 
şat Beşer ve Haşan Öztürk 
tarafından 150 saat daktilo 
ve sekreterlik, 90 saat ese 
muhasebe ve vergi mevzu

cisi olurken, Beril Erçek 
9.64 puanla ikinci, Figen 
Akınlar 9.45 puanla üçüncü 
oldu.

Merkez İlköğretim Oku’ 
lu 2 kademe öğrencileri 
takdir alan öğrencileri a- 
çıklıyoruz :

6. Sınıflar : Şerife Ka- 
derhan, Yeşim Kurt, Meral 
Götçin Boz, Şebnem Erdu 
ranlar, Ayşegül Beşli, Bil 
gin Tuna, Işıl Özpamuk, 
Murat Sevim, Osman Kara 
pınar, Özgür Aksoy, Agah 
Yalçmöz, Elif Tuğrul.

7. Sınıflar : Z. Gül U 
zunkaya, Hakan Kabadayı, 
Fatih Caner, Mustafa Use- 
yin, Tacettin Cup, Seli De-

Ticaret Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesinde
atı konulu kurs açılmıştır. 
Bu kurslara 36 kursiyer 
katılmış ve belge almıştır. 
Kendilerini kutlarım.’’

Dün saat 17.00’de ise 
Endüstri: Meslek lisesinde 
açılan meslek kurslarının

Gemlik Lisesinde
zun olan 55 öğrencime de 
gelecek yaşantılarında 
başarılar diliyorum.” dedi.

364 öğrencisi bulunan 
Gemlik Lisesinde bu yû 
Üniversite sınavlarını ka
zanma oranı yüksek oldu.

KONGRE İLANI
S.S. EĞİTİMCİLER YAPI KOOPERATİFİNDEN

Kooperatifimizin Olağanüstü genel kûrul toplantısı 
27 Haziran 1987 Cumarest günü saat 14.00’de Gemlik 
İmam Hatip Lisesi Öğretmenler Odasında aşağıdaki 
gündeme, göre yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:

1— Yoklama, açılış ve saygı duruşu
2— Kongre divanı seçimi
3— Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
4— Denetçi raporlarının okunması
5— Raporların müzakeresi ve kooperatifin genel 

durumunun görüşülmesi
6— Raporların kabulü ve yönetim kurulu ile denet 

çilerin ibraı
7— ödemelerini yapmayan üyelerin durumlarının 

görüşülerek karara bağlanması
8— Anahtar Teslim töreni hakkında görüşme yapıl 

ması
9— 5 asil, 5 yedek yönetim kurulu île, 2 asil, 2 

yedek denetim kurulu üyesinin seçimi
10— Dilek ve temenniler
11— Kapanış.

KOOPERATİF OLMAYA 
MÜSAİT SATILIK ARSA

HAMlDÎYE MAHALLESİ ORHANGAZİ CAD.
DOĞAN SOKAKTA ÎMAR DURUMLU ARASINDAN 

15 metre YOL GEÇEN, 100 DAİRE OLMAYA 
ELVERİŞLİ, 5 KAT İMAR İZİNLİ 2540 m2 ARSA 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

Müracaat : Mustafa GÜRLE
Tel : 4924 GEMLİK

mirel, özlem Sonat, Ümit 
Soyer, Barış Kökçak, Ba
rış Kaynarca, Sevda Köse, 
Oben Kaya Yıldırım, İsma 
il Bil.

8. Sınıflar : Timuçin Bı 
yıkçı, Filiz Akınlar, Figen

Akınlar. Tolkun Bektöre, 
Aysun Baykal, Dilek Kurt, 
Beril Erçek, Uğur Güner. 
Funda Evirgen, Tarkan Ya 
şar, Sevil Erişkil, Cem Ka 
ra. Hande inan, Kıymet Ak 
man.

Kız Meslek 
Lisesinde Defile
Deniz Erel, Mehtap Ozten 
ve Deniz Sivaslı bol bol al 
kış topladılar.

Kız Meslek lisesi öğren
cilerinin yıl içende hazırla
dıkları giysiler ve bu giy
sileri -sunan öğrenciler ve
liler tarafindan takdirle 
karşılandılar.

diploma töreni yapıldı. Tö
rende kursiyerlere başarı 
belgeleri dağıtıldı.

Liman Başkanı
nâz tarafından yapıldı. Du
rumun ciddiyeti karşısında 
hasta Bursa Tıp Fakültesi
ne götürülürken yolda öldü.

Cumartesi günü Liman 
Başkanlığı önüne getirilen 
Önder Akıncı’nın cenazesi 
yapılan saygı duruşundan 
sonra İstanbul’a götürüldü.

Önder Akıncı’nın (41) ölü 
mü ilçede üzüntü yarattı.

Marmara Birlik

Tüccara Satış Yapsın

da satış yapmasını istedi
Ticaret ve Sanayi Oda

sında bir basın toplantısı 
düzenleyen Tevfik Solaksu, 
başı, hava koşullanma iki 
yıldır kötü gitmes nederiy 
le zeytin rekoltesinin azal 
dığsm belirterek şöyle ko
nuştu :

“-Bugün gerek üretiri
nin gerekse tüccarın elinde 
ki zeytin stoklan erini; 
tir. Bölgemizin en büyük 
zeytin alıcısı olan Marma
ra Birlik Zeytin Tarım Ko
operatifinin elinde ise stok 
lan mevcuttur. Hatta 1984 
85 mahsulü zeyinler bulun 
maktadır. Marmara Birlik 
bayilerine verdiği gibi tüc 
cara da zeytin satmalıdır. 
Böylece hem mal bulmada 
sıkıntı çeken tüccar rahat
layacak, hemde stoklan 
eriyen kooperatifi Ziraat 
Bankasına faiz ödemekten 
kurtulacaktır.”

Geçirdiği safra kesesi koledok taşı 
ve mide kanaması ameliyatları ile zor 
günler geçiren

İNAN TAMER
ağabeyimize geçmiş olsun der, sağlık
lar dilerim.

Ahmet Şenol 
SHP îlçe Yönetim Kurulu

Üyesi

t

| Defterdarlıkla Anlaşmalı | 

i KÖRFEZ i 

I MATBAACILIK I 
! * FATURA ।
I * PERAKENDE SATIŞ FİŞİ

♦SEVK İRSALİYESİ 
; * TAŞIMA İRSALİYESİ 
! ♦MÜSTAHSİL MAKBUZU 
! * GİDER MAKBUZU

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 

Davetiyeleri ve Her Türlü 
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.
I Tlf : 1797 - 4223 Gemlik |
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KURULUŞ ı 16 HAZİRAN 1973

SOHORAD TANI 
MERKEZİ LTD. ŞTİ.

RÖNTGEN - ULTRASON

Dr. Necati YAZAR
Dr. Ahmet R. öztürk

Telf : 223485
Başak Cad. Kutun Çakmak 
tş Ham No. 9/1

Heykel BURSA

Savcılık Meclis
Tutanaklarına El Koydu

SHP ve DYP’li Belediye 
Meclis üyelerinin yaptıkla 
n suç duyurusu üaerîne 
Cumhuriyet Savcılığı mec 
lis tutanaklarına el koydu.

Belediye Meclisinin SHP 
11 üyeleri Mustafa Küçük 
siphayi, Necdet Buluk ve 
M. Fikri Semerciler ile 
DYP’li meclis üyesi Burak 
Çorum, geçtiğimiz hafta 
cuma günü Cumhuriyet 
Savcısı Hüseyin Ruhi Uz’a 
dilekçe ile başvurarak mec 
fis tutanaklarında tahrifat 
ve yasaları çiğneyerek nü
fus ticareti yapıldığım id
dia ettiler.

Savcılığa yapılan şika
yette şu görüşlere yer ve
rildi :

“-Belediye meclisinin 21 
Mayıs günlü toplantısında 
haritaları yapılan yeni 
alanların iman planlarının 
yapılması maddesi görüşü
lürken bu alanlarda Beledi 
ye eski başkanvekiH Rahmi 
Şaıgül imara açılma yetki 
si verilmeden ucuz fiatla 
yer aldığı öğrenilmiştir.

Borusan İşçileri 
Tüketim
Kooperatifi Açtı

Borusan Fabrikasında 
çalışan işçiler biraraya ge
lerek ilçede tüketim koope 
ratifi açtılar.

Demirsubaşı Mahallesi 
Şehit Mustafa Sokakta cu
martesi günü yapılan tören 
le hizmete açılan Borusan 
İşçileri Tüketim Kooperati 
fi halka da satış yapacak.

Halk Eğitim 
Sergileri Açıldı

Halk Eğitim merkezi Mü 
düdüğüne bağlı Merkez ve

Devamı Sayfa 4 te

Haftaya Bakış Kadri güler

Gözler Belediyede
Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantıları renkli 

geçti. Gemlik Belediyesi basının flaş haberi haline gel 
di. Hemen hemen her gazete SHP vc DYP meclis 
üyelerinin yaptıkları açıklamaları ve savcılığa yapılan 
suç duyurusuna yer verdi. Savcılıkça suç duyurusu 
üzerine meclis tutanaklarına el koyulması işin tuzu 
biberi oldu.

Olaylar 21 Mayıs günü yapılan meclis toplan
Devamı Sayfa 3 te

Öte yandan Belediye Başka 
nı Hakkı Çakır’ında zeytinli 
ğinin bu alandadır.

Kuruçeşme’de yer almak 
ve zeytinliği bulunmak suç 
değildir. Ancak imara açı
lış şeklinde suç vardır. Şöy 
le ki :

1580 sayalı Belediyeler 
yasasının 70 maddesinin 
9. fıkrası her türlü imar 
faaliyetlerinin yetkisini 
meclise vermiştir. Encü-

SHP İlçe Baştanı 
Sert Çıktı

SHP Üçe Başkam Erkan 
Mutman, yaptığı yazılı a- 
çıklamada belediye çalış
malarım sert bir dille eleş
tirdi.

Mutman, basın bildiri
sinde halkın seyirciliği ile 
sağlıklı bir belediyeye ka
vuşmak çok büyük bir ha
yal olacaktır" dedi.

Mutman, yatırım karar
larının ve projelerinin ka
palı kapılar ardında alındı
ğını iddia ettiği açıklama
sında, Belediye Başkanının 
Belediyeler Yasasmı oku
ma ve izleme zahmetine 
katılmadığını belirterek 
"Kendi ve yandaşlarının 
partili imar komisyonu 
başkanının aldığı arazilerin 
olduğu yerleri imara açma 
gafletine düşmesi İdareci-

Gemlik Lions Kulübü’nün Armağanı
Endüstri Meslek Lisesine Yabancı Dil 
Dersanesi Yapıldı

Küçük Hikmet Olayında 
Mahkeme Keşif Yaptı

Gemlik Lions Kulübü 
Endüstri Meslek Lisesi ya 
bancı dil dershanesini yap
tırdı. Dershane Cuma günü 

men kararı ile yerlerin 
haritaları yasadışı olarak 
yapılmıştır, bu alanlar A- 
nap’lıların oylarıyla imara 
açılmıştır.

Kararların yasalara aykı 
rı alındığı tarafımızdan 
iddia edildiğinde mecliste 
yapılan tartışmalardan 
ve Emin Bora’nın bize ka
tılmasından sonra oylana
rak alman karar iptal edil
mişti. Ancak, 11 Haziran 

likte halkın ve hakkın ya
nında olmadığını göster
mektedir." dedi.

SHP Üçe Başkanı, yazdı 
açıklamasında turizm mev
siminin başlamasıyla yük
sek fiatla mal satıldığını, 
gıda maddelerinin açıkta

SHP Üçe Başkanı 
Erkan MUTMAN

törenle açılacak.
Gemlik Lions Kulübü 

Başkanı Fikret Bağcağjz’ 
dan aldığımız bilgilere göre 
hazırlatılan yabancı dil 
dershanesi yaklaşık 4 mil
yon liraya mal oldu.

öte yandan aynı gün En
düstri Meslek Lisesi ilk 
mezunları için diploma tö
reni yapacak ve yıl sonu 
sergisi açılacak.

özal’ın Emirleriyle

ANAP Kongreleri 
Ertelendi

Yazısı Sayfa 4 te 

günlü toplantıda eski tuta
nakların okunması sırasın
da gördük ki alman karar 
tam tersi yazılmıştır.

Böylece Belediye Başka 
nı ve İmar Komisyonu 
Başkanı nüfus ticareti yap
mış, şahsi menfaat sağla
mıştır. Suç duyurusunda 
bulunuyoruz. Ayrıca mec
lisin aldığı kararları tam 
tersi olarak tutanaklara ge 
çiren başkatip Ersevim Tu 

satılmasına göz yumuldu
ğunu, tratuvarlarm işgal e* 
dildiğini, yolların bozuklu
ğundan taşıt sahiplerine 
yılda milyonlarca lira mas
raf kapısı açtığını belirte
rek gazinolarm yıktırılma
sı konusunda da şunları 
söyledi : .

"— Gazinolar yıktırılmış
tır. Yeni düzenlemenin tu
rizm mevsimine yetiştiril
mesine gayret göstermiyen 
ve tuvaletleri yıktırıp hal
kın en doğal ihtiyacını dü
şünmeyen. belediye, ilçeye 
çok şey kaybettiriyor."

Çarşı deresinin durumu
nu da eleştiren Mutman, 
Küçük Sanayi Sitesi ve do
ğal yapılaşmaya açlımış a- 
lanlaraı alt yapılarının ya-

Devamı Sayfa 4 te

Gemlik yakınlarında Yı
kıntı Et Lokantasında gar
son Durmuş Tekirtaş tara 
fından kaçırılarak gizlediği 
çalılıklar arasında ölen kü 
çük Hikmet Çaycı(2,5) ile 
ilgili olarak Bursa üçüncü 
ağır ceza mahkemesinde 
devam eden dava nedeniy
le olay yerinde mahke
me heyetince keşif yapıldı.

Bursa 3. Ceza mahkeme 
si Başkam Yargıç İsmet- 
Eroğlu başkanlığında mah
keme heyeti, savcı Şeref 
Türkmen, Ali Çaycı vekili 
Av. Necmettin Tekiner. 
Durmuş Tekirtaş vekili Av. 
Necdet öztürk, Cuma günü 
Yıkıntı et lokantasına saat 

nah hakkında da yasal iş
lem yapılmasını, eski tuta
naklarda da değiştirme yap 
masının önlenmesi için za 
bıtlar el konmasını tedbir 
olarak istemekteyiz.”

ZABITLARA EL 
KONUYOR

Cuma günü saat 16.30 sı 
ralarında şikayet üzerine 
Savcı Hüseyin Ruhi Us be
lediye tutanaklara el koydu.

Sorunu Danıştay Çözecek 
Umurbey Belediye 
Başkanına Meclis 
Güven Oyu Vermedi 

KARPAT YİNE
TEHLİKEDE

Geçtiğimiz hafta yapılan 
Umurbey Belediye Meclisi 
toplantısında altı meclis 
üyesi Belediye Başkam Hü
seyin Karpat’ın çalışma ra 
porunu olumsuz oy verdi.

Umurbey Belediye Baş
kam Hüseyin Karpat’ın 
başkanlığında toplanan 
Umurbey Belediye mecli
sinde gündem gereği eski 
tutanağın okunmasından 
sonra Belediye Başkam 
1986 yılı çalışma raporunu 
okudu. Raporun okunma
sından sonra yapılan oyla
mada Meclisin DYP’li üye
leri Süleyman Bayrı, Oğuz 
Çetin, Tevfik Uygun ve Ah 
met Dönmez ile ANAP’tan

Devamı Sayfa 4 te

14.35 sıralarında geldiler. 
Olay yerine daha önce Kü
çük Hikmet ve ailesini ge 
tiren 34 AVP 78 plakalı 
280 S mercedes araba ile 
Ali Çaycının amcası da 
geldiler.

Davaya bakan Bursa 3. 
Ağır Ceza Mahkemesi baş
kam İsmet. Eroğlu ve malı 
keme heyeti yanlarında tâ 
lirkişi başkomser Muam
mer Köse ile birlikte, sa
at 14.57’de Yıkıntı lokanta
sı önünden Durmuş’un Kü 
çük Hikmeti kaçırdığı iddi 
a edilen yoldan giderek 
zeytinlikler arasındaki ku
lübeye 9 dakikada vardı.

Devamı Sayfa 4 te

GEMLİK KÖRPE 
15. YAŞINA 
BASTI
Gazeteniz Gemlik KÖR

FEZ elinizdeki sayısıyla 14 
yılı geride bırakarak 15. ya
şına girdi.

Gazetelerin yaşayabilme 
ieri okurlarının ilgisine 
bağlıdır. Gemlik KÖRFEZ 
yayınlandığı günden beri 
okurlarından gördüğü ilgi 
ile onbeş yaşına girdi. Bu 
nedenle Sayın Okurlarımıza 
şükranlarımızı iletiriz.

Geriye doğru döndüğü
müzde bakıyoruz ki Ok 
günkü sayımızdan elinizde
ki sayımıza değin ilkeleri
mizden ödün vermemişiz. 
Atatürk devrimlerine bağ
lılık, çağdaş yayıncılık, 
doğru habercilik, demokra
siye bağlılık hep ilkelerimiz 
oldu.

Gemlik’te ilk ciddi gaze 
teciliği Gemlik KÖRFEZ; 
başlattı. Dört sayfa olan 
gazetemize gösterdiği
miz ilgi çevredeki yerel 
basın arasında örnek göste 
rildi. İlçemizin gözü, kula
ğı ve dili dimağa çalıştık.

Yerel basın dar devlet 
olanakları, basım malze
mesine sürekli yapılan zam 
lar, teknik olanaksızlıklar 
dev teknoloji ve sermaye] 
karşısında giderek yok ol
maktadır. Buna
karşın yerel basının etkin 
liği küçünsenemez. Yuı- 
her yerinde tek yaprakla 
bile olsa çıkan yerel gaze 
teler çevresinin sesini en 
iyi yansıtan yayın organla] 
rıdır. Yerel basının büyük] 
basın yanında üvey oğul 
muammelesi görmeme 
sini istiyoruz.

Yazan, dizgicisi, baskı 
usta sı j sayfa düzenlemeci- 

| siyle tüm Gemlik KÖRFEZ 
I ekibi tözleri 15. yaşına ge 
j tiren saygıdeğer okurlarına 
ı şükranlarını yeniler.

Gemlik KÖRFEZ

Ahmet Uysal 
Adlı Şahıs 
At Yarışlarından 
1 Milyon 30 Bin 
Lira Kazandı

Küçük Kumla’ya yazlığa 
gelen Ahmet Uysal adlı 
tatilci ilçemizde oynadığı 
at yarışlarında 1 milyon 30 
bin lira tutturdu.

Devamı Sayfa 4 te

Sabıkalı Sarhoş Bıçakla
Dehşet Saçtı

4 YARALI
Yansı Sayfa 4 te
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şiir köşesi
GÖÇ

Yaşamları yüreğimizde bir suçtu
Güzellik uçtu
Erdem uçtu
Sevi uçtu
Evrenin bu üç kutsal devi
Erdem
Güzellik
Ve sevi
Düşler gibi uçtular
Kuşlar gibi uçtular
Soyunup gittiler bizi 
Kirli giysiler gibi'

Mehmet Ali SEVİMTAŞ

ERİK AĞACI
Bilmez erik ağacı
Erik ağacı olduğunu
Bilmez her mevsim
Dallarının çiçek açtığını
Olgunlaşınca
Meyvelerinin taslandığını
Bilmez erik ağacı
Erik ağacı olduğunu
Ve insanoğlunun insanlığını

Mehmet Ali SEVİMTAŞ

KAYIP

Bursa Valiliğinden aldığım Pasaportumu kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Müslim Han

j; ; ■ i»..- ■

AKYIUMZ TİCARET

Her Çeşit Kullanılmış Eşya 
Alım ve Satımı

RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TELEVİZYON. 
BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNASI, ELEKTRİK 

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

BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR.

MEHMET AKY I L D İZ 
Pazar Cad. ti - Tlf : 2654 Gemlik

SAHİBİNDEN SATILIK 
KIYMETLİ MÜLK

HAMlDİYE MAHALLESİ MENEKŞE SOKAK DA 
362 m2 BİTİŞİK NİZAM İNŞAATA MÜSAİT İÇİNDE 

140 TONLUK ZEYTİN HAVUZU BULUNAN 
MAĞAZA BOŞ OLARAK SATILIKTIR.

FİATI : 25 MİLYON
Tel : 3370153-3622156 İSTANBUL
GECE : 3452290

SATILIK MAĞAZA —DEPO

GEMLİK İSTİKLAL CADDESİ BAHAR SOKAKTA 
8 PARSEL 113 m2 ARSA ÜZERİNDE 80 m2 ZEYTİN

VEYA ÇEŞİTLİ AMAÇLI KULLANILABİLİR 
MAĞAZA SAHİBİ ELİYLE SATILIKTIR.

Müracaat : Esen Yalımer DSİ Bölge Md.lüğü
Tel : 218400/365 BURSA

SATILIK ARSA — ZEYTİNLİK 
UMURBEY — ARPALIK MEVKİİ 

(Ortaokul Yanı)

İMAR PLANLI 6260 m2 120 ADET ZEYTİN AĞACI 
SAHİBİNDEN' SATILIKTIR

Müracaat : Esen Yalımer DSİ Bölge Md.lüğü
Tel : 218400/365 - 219300/30 BURSA

SATILIK DAİRELER

GAZHANE CADDESİNDE GÜLER KARDEŞLER 
APT. 3 ve 4 NOLU DAİRELER SATILIKTIR.

- 3 ODA 1 SALON
(1 DAİRE PARKE DÖŞEMELİ)

Tel : 2567 GEMLİK

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞRAMALIK KERESTE ve 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ
İSMET DAĞ ve OĞULLARI
Tefl : İş. 1205 Ev. 125412835
ORHANGAZİ CADDESİ NO. 30 GEMLİK

sağlık köşesi

KIZAMIK
(Morbili)

İnkubasyon devresi 6-17 gündür. Bu devrede hiç târ 
belirti görülmez. Ancak sonuna doğru kanda değişiklik- ! 
ler olur.

Kataral devresi 38°-39° derece, ateş, baş ağrısı, iş
tahsızlık ve genel halsizlik ile başlar. Beraberinde göz
lerde ve soludum yollarında kataral değişiklikler mey- j 
dana gelir. Hapşırma ve öksürük zuhur eder. Öksürük 
kuru, inatçı, ağrılı, larenjit geliştiğinde sert (kaba) ve 
hafif ses kısıklığı şeklindedir. Bu durumda küçük ço
cuklarda Larenks Stenozu (nefes alıp verememe) kriâ 
şekline dönüşebilir. Aynı zamanda gözlerde şiddetli kı
zarma gözlenir. Bu belirtiler yavaş yavaş gelişir. Hap
şırmada sıklaşma, burundan su gibi akmtı fazlalaşır. 
Öksürük daha inatçı ve bıktırıcı olur. Göz kapaklan J 
köşelerinde daha fazla olmak üzere gözler daha fazla 
kızarır ve ışığa karşı duyarlık, göz kaslarında kasılma 
ve göz yaşı akması artar.

Kataral devrenin ilk 1-2. nci gününde boğaz yaygın 
kızarıktır, 2-3. ncü gününe kadar umuşak ve sert da
makta enanten (açık kırmızı toplu iğne başı veya mer
cimek büyüklüğünde gayri muntazam şekilde lekeler) | 
oluşur. Kimi defa bu lekeler birleşir ve düz kızarıklık I 
oluşur. Aynı zamanda yanakların iç-arka dişler karşı- - 
sındaki bölgede Jilofoj-Koplik lekeleri oluşur. Bu le
keler 1-2 gün kalır ve deri belirtileri çıkışından hemen I 
sonra kaybolur. Jilatoj -Koplik lekeleri sade kızamık I 
hastalığına has bir belirtidir. Kataral devre 3-7 gün sü
rer ve sonuncu gününde kırmızı lekeler (raş) yüzde ' 
göğüse ve sırtta görülür.

Çiçeksimek devresi genellikle dört beş gün ateş, 
tekrar 39°-39,5° derece olur. Genel durumu ağırlaşır. | 
Hasta huzursuz ve gevşektir. Kataral belirtiler hapşır- I 
ma, inatçı ve ızdırap verici öküsrük artar. Bu arada 
deri lezyonları belirir. Önce kulak arkasından başlar, 1 
aşağıya doğru ilerleyerek yüz, burun ve gövdeye ya
yıldıktan sonra ayak tabanlarında ve el ayalarında çı
kar. Kızamık ekzanteni koyu kırmızıdan kahve rengiye 
kadar değişebilen renklerde makulopapulöz karakter- I 
de olup konfluasyonlar gösterir. Yaklaşık 5 gün devam ■ 
ettikten sonra hafif pulanma ile birlikte aynı sırayı ta
kip ederek kaybolur. Bu dönemde ateş yüksektir ve 
deri belirtilerinin çıkmasından 3'4 günü ani olarak dü
şer. Eğer ateş daha uzun sürerse başka bir hastalık I 
olasılığı vardır. Yine bu dönemde genel durum ağırdır. I 
Huzursuz, uykulu ve inatçı öksürük nedeniyle hasta ra
hat uyuyamaz. Kimi kızamık hastalarında burun kana
ması da görülür. Ateş normale indikten sonra genel 
durumu yavaş yavaş düzelir. Kataral belirtiler azalır 
ve birkaç gün içinde tamamen kaybolur. Bu hastalığın 
teşisi tipik klinik tablo sayesinde, diğer ekzantemik en
feksiyonlardan ayırt edilerek mümkündür. Hastalığın 
prognozunu, hastanın yaşı, hastalanmadan önceki sağ
lık durumu etkiler.

Kızamık genellikle kış mevsiminde ortaya çıkan bir 
hastalıktır. Ancak bölgemizde bu yıl ilk baharda fazla 
görülmüştür. Bu hastalık bütün dünya ülkelerinde ya 
yılmış durumdadır.

Korunma : Kızamık geçirmeyen 9 aylıktan 7 yaşma 1 
kadar olan çocukları aşı uygulaması ile yapılır. Kıza
mık hastası her çocuk izole edilmenin - çevre sağlığı 1 
korunmaı ve bu hastaların bakımı, kontrolü hekim kont 
rolünde olmalıdır.

Mutlu günler ve uzun ömürler dilerim.

KAYIP

Nakliye işime ait 1 Cilt Noter onaylı Fatura defte' 
rim kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Şefik Kahraman
16 AS 075
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Gayrimenkulun Açıkartırma t lanı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. : 1987/243

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıy 
meti. adedi, evsafı :

Gemlik tapu sicilinin 4.5.1972 tarih ve pafta : 1, sa 
hife : 4871, parsel : 20’de kayıtlı Küçük Kumla Köyü 
Kiremitocağı Mevkiinde kain 5070 m2 miktarındaki ar
sa üzerine inşaa edilen ve ancak tapu sicilinde kat 
irtifakı halinde kargir apartmanın A Blok (14) ba
ğımsız bölüm sıra nolu meskenin kat irtifakına tahsis 
edilen 480 93120 arsa paylı .zemin kattaki mesken (2 
oda. 1 mutfak, banyo wc bil* arada) bilirkişi tarafın
dan 4.500.000.— TL. kıymet taktir edilen taşınmaz açık 
artırma ile satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 20.7.1987 Pazartesi günü saat 10.30’dan 10.50 
ye kadar Gemlik İcra Dairesinde açık artırma suretiyle 
yapılacaktır Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 
•» 75’ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mec
muunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olu
nur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartiyle 30.7.1987 Perşembe gü
nü aynı yer ve aynı saatlerde de ikinci artırmaya çı
karılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların 
alacağım ve satış masraflarım geçmesi şartiyle mu
hammen kıymetin % 50 nisbetinde pey sürene ihale 
olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıy 
metin %10u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar ka 
dar Milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
Işzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 
günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye res 
mî ihale pulu, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. 
Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenil’.

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) 
gayrimenkul üzerindeki haklarım hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile on 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi 
takdirde haklan tapu sisili ile sabit olmadıkça paylaş 
madan hariç bırakılacaklardır.

4— Saltış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde 
ödenmezse îcra v iflâs Kanununun 133. maddesi gere 
ğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve 
°/olö faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç
bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edile 
çektir.

5— Şartname, ilân tarihinden itibaren (herkesin gö 
rehilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği tak 
(firde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 1987/243 sayılı dosya numarasiyle 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.
(tc. îf. K. 126)
(+) İlgililer tâbirine irtifak hakkı
sahipleri de dahildir. îcra Memuru

gmnn atı MİM
AKDOĞANLAR TİCARET I

MOTİF 1
DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ I

Hüseyin Akdoğanlar . S
• DUVAR KAĞIDI • CAM CİLA f
• FORMPLAST • HALIFLEKS

| • POSTAER • MARLEY ■
• PARKE > YAĞLI BOYA

• PLASTİK BADANA ■

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

Gözler Belediyede
tısında başladı. Encümence haritaları yaptırılan, baş 
kan Hakla Çakır tarafından yeni imar alanlarının açıl 
ması istenen alanlar tartışmaların başlamasına neden 
oldu. Tartışmaların odak noktasının imara açılması is 
tenen Kuruçeşme mevkiinde Belediye Başkam Hakkı 
Çakır’in 1968 yılında alınan zeytinliğinin bulunması 
ayrıca imar komisyonu başkanı Rahmi Şengül’ün 7.5 
dönümlük arazi satın almış olması oluşturdu.

4 Haziran günü SHP’li üye Mustafa Küçüksiphayi 
nin bir önceki toplantıda alman kararın hatalı olduğu 
nu iddia etmesi ve Emin Bora’nın da bunu doğrula 
ması ardından yapılan oylamada yeni imar alanları 
nın açılması maddesinin iptal, kararının alınması göz 
leri yeniden belediyeye çevirdi. Ancak, bu kez 11 Ha 
ziran günlü toplantıda okunan meclis tutanaklarında 
iptal kararma raslanmayışı SHP’lileri harekete geçir 
di. Bildiğiniz gibi iş savcılıkta son buldu. Şimdi Sav 
cı Hüseyin Ruhi Us tanıkları dinleyecek gerekli gö 
rürse Belediye Başkam Hakkı Çakır’ı, Encümen üyesi 
Rahmi Şengül’ü, Yazı İşleri Müdürü Ersevim Tunalı’yı 
mahkemeye sevk edecek.

HESAP KİTAP MESELESİ

Sadi Ertür’e Başkan vekilliği görevim 2. kez geldi. 
Tabii İkincisinde değişen yasa nedeniyle bu iş atama 
ile yapıldı. ANAP meclis grubu duyduğumuza göre 

iş bölümü nedeniyle tartışmalı geçmiş. 5 Haziran top 
lantısındâ Faik Durmaz’m ve Naaf Ünal’m gelmeyişi, 
Emin Bora ve Burhanettin Yılmaz’ın erken ayrılışları 

hep neler oluyor? Sorusunu akla getirdi. Görülen o ki, 
ANAP’ta bir yıl önce muhalefet eden Sadi Ertür ve 
Osman Kostak’a sus payı verildi. 21 Haziran’da yapıl 
ması gereken —şimdi ertelendi— ilçe kongresinde Çâ 
kır—Başaran ittifakının yara almaması için yapılan 

bir girişimdi bu. Osman Kostak encümene yeniden seçi 
lirken geçen yılki kavgaları anımsadık ve kendi kendi 
mize hey gidi politika hey demeden edemedik.. Ne der 

ler hani hesap kitap meselesi... K. GÜLER

teşekkür
MAHALLE MUHTARLIĞI SEÇİMLERİNDE 

ŞAHSIMA GÖSTERİLEN İLGİ NEDENİYLE HİZ
METİ KENDİME İLKE EDİNECEĞİMİ BELİRTİR, 
TÜM MAHALLE SAKİNLERİNE TEŞEKKÜRÜ 
BORÇ BİLİRİM.

ARİF VURAL
ORHANİYE MAH. MUHTARI

NİŞAN — NİKAH — DÜĞÜN 

ÇOCUK POZLARI — PORTRE 

RENKLİ FOTOĞRAF VE VİDEO 

ÇEKİMLERİNDE HİZMETİNİZDEDİR.

ŞEREF YILDIZ
Tlf : 2959 - Belediye Karşısı — Gemlik

Satılık Daireler
İTFAİYE KARŞISINDA KREDİYE UYGUN 

SATILIK LÜKS DAİRELER ’

Müracaat : Tel. 2010 GEMLİK

Gazeteniz Gemlik Körfez’i 

Okuyunuz, Okutunuz, 

Abone Olunuz.

görüş 1
Mehmet SEVİNÇ

"Sakın Şaşırma"

Ne olacak halimiz? Ne var, abidm halimizde; gelen | 
gideni aratıyor. Bu sıcak ekonomi, can ciğer bırakmadı. 
Yüksek sistemde boylarını gösteren, sözde ekonomist
ler: düzenin bozukluğundan söz ederlerken, acaba 
doğru mu söylüyorlardı. Şimdi devrilmiş arabaya mı | 
bakacağız; yoksa bu iş burada biter mi diyeceğiz.

Bunu söylerken; ekonomik kurallar da; sistemin 
bozukluğunu mu gözleyeceğiz? Türkiye Cumhuriyeti, 
29 Ekim 1923’te kurulduğuna göre; o zamandan bu ya
na Türkiye’de gelen-giden hükümetlerin işlevleri kim
den yanaydı? Bunu da sormakla yetinelim. Giderek 
büyüyen ilçemiz, ana sorunlarını bile çözememişken, 
Gemlik İnsanına bakış açısını- yüreklilik göstererek, 
kamuoyunda Gemlik’te oturanlar, yerel yönetimin 
Gemlik’e bakış açılarını değiştirebildik mi?

Gemlik sosyal sorunlarıyla başbaşa kalıyorsa, bizim 
de boşvermişliğimizden değil midir? Yukarıda da de
ğindim, bir beldenin sıkıntısı kendinden kaynaklanıyor
sa; orada bir bozukluk var demektir. Bu bozukluğu gi
dermenin yöntemleri de, yerel yönetimlerden geçer. 
Öyleyse ne yapmalı? Halka yönelerek; halktan yardım 
isteyerek, konuyu halkın önünde; söyleşilerle; karan
lıktan aydınlığa çıkarmanın yolları neden aranmasın? 
Gemlik’e 1957’de geldim. 1957’den bu yana göz doldu
racak atılımlara gifişemeyen yerel yönetimler gördüm. 
Konuya Gemlik’te yaşayanlar olarak baktığımızda; 
her zaman konularsorunlar, çözüme ulaşamaz.

Bizler Gemlik’li olarak, Gemlik’i bir doğa cennetine 
dönüştüremezsek, gelecek kuşaklar Gemlik’in eski yü
zünü arayacaklardır. Bundan böyle denize, Gemlik’in 
güzelleşmesine çaba harcanırsa, bu girişimde bütün a* 
ğırlığı şirin ilçemizin güzelleşmesine özen göstererek; 
Gemlik’te oturanları da esenliğe çıkarmış olacağız. 
Kimse Gemlik adına konuşursa bilsin ki, buçorbada o- 
nun da bir tutam tuzu vardır.

Biz Gemlik’li olarak, ilçemizi korumanın, güzelleş
tirmenin düğüm noktalarını biliyorsak, öğüncümüz son
suzdur.

Bu sonsuzlukta güzellik vardır, insanın öğüncü var
dır.

Orhan Veli ne güzel söylemiş :
"Gemlik'e Doğru Denizi Göreceksin Sakın Şaşırma" 

dememişmiydi?

I
Bölgemizde - 

I PHILIPS Yetkili Servisi
Açılmıştır.

Sayın Halkımıza 
Önemle Duyurulur.

NESA Elektronik Müh. San. Tic.
İstiklâl Cd. Gürle İş Mrk. No. 26 Tel : 2952 
GEMLİK___________________ ___________J

KOOPERATİF OLMAYA 
MÜSAİT SATILIK ARSA

HAMİDİYE MAHALLESİ ORHANGAZİ CAD.
DOĞAN SOKAKTA İMAR DURUMLU ARASINDAN 

15 metre YOL GECEN, 100 DAİRE OLMAYA 
ELVERİŞLİ, 5 KAT İALAR İZİNLİ 2540 m2 ARSA 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

Müracaat : Mustafa GÜRLE
Tel : 4924 GEMLİK
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Yönetim Yeri : istiklâl Cad. Gürçay Pasajı I
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SHP İlçe Başkanı Sert Çıktı Küçük Hikmet Halk Eğitim Sergileri Açıldı
pılmamasının tesadüfi ol
madığını belirterek, "Ge
çen dönem Arkadaşlar Ya
pı Kooperatifinin bulundu
ğu yerin imara açılması 
teklif edildiğinde «bütçem 
uygun değil, hizmet götü
remem» diyen zihniyet 
kendi ve yandaşlarının bu
lunduğu 40 hektarlık alanı 
encümen kararı ile imara 
açmaktadır. Bu yolla kim
lere fırsat tanınmıştır. O 
yöredeki araziler kimindir. 
Lütfen Gemlik halkına a* 
çıklayınız." dedi.

Mutman, daha sonra plan 
uygulamalarında haksızlık 
yapıldığını belirterek "Mil
yonlar heba edip Gemlik'e 
makyaj yapacağınıza la
ğımları derelere ve deniz
lere akmadığı, yağmurda, 
karda ve selde yolların de
re, çukurların göl olmadığı 
alt yapısı tamamlanmış bîr 
Gemlik niye düşünülmez." 
dedi.

Çöplerin köşe başında 
nöbet- tuttuğunu ve kokuş
tuğunu belirten basın bildi 
risklin sonunda “Sahil kent 
leri içinde kanalizasyonu 
sağlıklı suyu olmayan, ken
dini turizm de tanıtmayan, 
plânsız programsız kentleş
me modeli meydana getiril'

miştir.” görüşüne yer veri 
di. __________
Karpat Tehlikede 
istifa eden Mehmet Benli 
ile Ahmet Bağcı güvensiz
lik oyu kullandılar. Anap’ 
lı üyeler : Haluk Okay, Rı 
fat Seyhan ve Galip Ersoy 
çalışma raporuna olumlu 
oy kullandılar.

Belediyeler yasasının 76. 
maddesine göre; meclisten 
güven oyu alamayan Bele
diye Başkanı Hüseyin Kar
pat için meclis tutanakları 
Kaymakamlığa gönderi 
lecek. Vali, güvensizlik dos 
yasını Kaymakamın görü
şünü alarak bir ay içinde 
Danıştay’a yollayacak.

Danıştay, yetersizlik ka
rarı verirse Karpat göre
vinden düşecek.

ANAP Kongreleri 
Ertelendi

Anavatan Partisinin 
tüm il ve ilçe kongreleri 
Parti Genel Başkanı ve 
Başbakan emirleriyle dur
duruldu.

21 Haziran günü yapıla
cak olan Gemlik İlçe Kong 
resi de Genel Merkezden 
gelen emir üzerine 26 Ha
ziran tarihinden sonra be 
lirlenecek bir günde yapıla 
cak.

Bilirkişi Başkomiser Muam 
mer Köse lokanta ile kulü
be arasının 724 adım oldu
ğunu, kJulübe ile Küçük 
Hikmet’in bağlandığı çalı
lıkların ise 148 adım geldi
ğini söyledi.

Bilirkişi ve mahkeme he 
yeti daha sonra garson 
Durmuş’un dönüş yoluyla 
Yıkıntı lokantasına geldi. 
Keşifle ilgili tutanakların 
yazılmasından sonra Dava
lı avukatı Necdet- Öztürk, 
mercedes otoda keşif yapıl 
masını istedi. Mahkeme 
heyeti ve bilirkişi aracın 
lokanta önünde olay günü 
park ettiği şekle getirilme
si istendi. Daha sonra 
Mahkeme Başkanı İsmet 
Eroğlu aracın şoför kapısı
nı dışarıdan kilitledi. Oto
matik sistem ile tüm kapı 
ların kilitlendiği görüldü. 
Bilirkişi, aracı tanıyan 2.5 
yaşındaki bir çocuğun içeri 
den bu kapıyı rahatlıkla 
açabileceğini ve kapıyı ka- 
patabilereğini söyledi. Da
ha soiıra çaycı ailesinin ye 
mek yediği lokantanın içine 
gidilerek keşif yapıldı.

Mahkeme jandarmada 
Durmuş Tekirtaş’m verdiği 
ifade ile olayın geçtiği yer 
ler üzerinde değerlendirme 
yapacak.

Umurbey Kasabasında kurs 
öğrencilerince hazırla
nan makina Nakışı, Giyim 
ve Makreme kursları açıl 
dı_

Dün İlçe Kütüphanesi 
Salonunda öğretmen Emine 
Karbay, Fatma Yücü, Nil- 
gün Kalkan ve Melek Ay 
ve öğrencilerce hazırlanan 
giyim makina nakışı, mak
reme sergisinin açılışını 
Kaymakam Mehmet Güler 
yaptı. Açılışta konuşan Kay 
makam Mehmet Güler, 
genç kızlarımızın el emeği 
göz nuru dökerek hazırla 
dıkları çalışmalardan dola 
yı kutladı. Çalışmaları ev 
ekonomisine de katkı getir 
meşini diledi. Daha sonra

At Yarışlarında 
1 Milyon 30 Bin 
Lira kazandı

Seçkin Sitesinde kalan 
şanslı yarışçı 10 Haziran 
günlü yarışlarda oynadığı 
altjpı ganyanda 8,71,6,10,8 
kombiinesiinjt tutturduğu bi 
leti ile Gemlik’te en büyük 
ikramiyeyi kazandı. Ahmet 
Uysal, alacağı ikramiye ile 
doya doya tatil yapacağını 
söyledi.

kursiyerlere başarı belge 
leri dağıtıldı.

UMURBEY'DE

Gemlik’te yapılan açılış 
tan sonra Umurbey’e gidil 

ÇATAK TUHAFİYE VE I 
KONFEKSİYON '

Yazlık Çeşitlerini Sunar

1987 BLUEJEAN SEZONUNU AÇTIK 

PANTOLON, ETEK ,MONT, CEKET, ELBİSE j 

AYAKKABI, GÖMLEK •/• 100 INDIGO 
AKTİF, GÜNCEL, DİNAMİK HER YAŞIN GENCİNE 

HİTAP EDEN 6 FARKLI BEDEN GRUBU | 
YILIN YIKAMA OLAYI «SNOW WASH> (Kar Yıkama)I 
• AY YILDIZ — NELSON 

BAY-BAYAN VE ÇOCUK MAYOLARI
© SLİP - TRAPER - LAME ŞORT MAYOLAR
S GÖMLEK - TRİKO TİŞÖRT ÇEŞİTLERİ 
® EROS - GOLD İÇ ÇAMAŞIRLARI 
• MISIRLI ÇORAPLARI

f • BAY - BAYAN - ÇOCUK GİYSİLERİ 
' • ERKEK KUMAŞ PANTOLONLAR

TLF : 2075
DEMÎRSUBAŞI MAH. NO. 3/A GEMLİK

di. Umurbey’de kurs öğm 
menleri -Nuran Işık, Zdfia 
Başkaya ve öğrenckri«j 
hazırlanan makina nahş 
giyim sergisi açıldı, kurs 
yerlere belgeleri verildi. I

cx> * —■* **** •■**• *^»

Esma Nine Hastanelik Oldu
S.S, Gemlik Doğar Yapı Kooperatifi 

Başkanlığından
TEDBİRSİZLİK ÖLDÜRÜYORDU

Hadi ÖZSAYIN

Gemlîk Körfezinin Müstesna Semti Manastır Mevkii, 
Kalafatın Üstünde, Kumla Caddesi île Deniz Arasındaki 
9199 m2’lik Arsasına 60 Dairelik İnşaatı İçin Üye Ka
yıtlarına Başlamıştır.

Sayın Gemlik Halkına Duyurulur

Adres : Ahmet Dural Meydanı 
Akmantar İş Hanı Kac 2 Tlf : 4934

Koop. Yön. Kur. Bşk. 
Mehmet Arı

İlçenin Pazar Caddesin
de meydana gelen olayda 
başına harç tenekesi düşen 
72 yaşındaki Esma Çetin- 
taş adındaki yaşlı kadın a* 
ğır yaralanarak hasanelik 
oldu.

Önceki gün meydana ge
len olayda Esma Çetintaş 
Pazar Caddesindeki bir ta
mircide bulunan ayakkabı
larını almağa gitti. Talihsiz 
kadın yapımı devam eden 
bir inşaatın altına geldiğin

de kafasına sert bir cisim 
çarptı. Bir anda fenalaşan 
kadın çevreden yetişenler 
tarafından hastaneye kaldı
rıldı.

Yaşlı kadın Bursa Dev

let Hastanesinde verdiği r 
fadede “Ne olduğunu anla
yamadım. İnşaatın etrafa 
da korkuluk yokta. Bende 
güvenerek girdim. Sonrar 
nı hatırlamıyorum. " defi.

GÜLER TİCARET
DEMİR
• ÇİMENTO

• TUĞLA
SATIŞLARI YANINDA

Özonur Fen Dersanesi
Müdürlüğünden

1987—1988 ÖĞRETİM YILI İÇİN DERS SAAT
- ÜÇRETLERİ AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR

1— ÜSS—ÜVS ve FEN LİSESİ DENGİ OKULLAR 
K.D.V. DAHİL 420 TL.

2- İLKOKULLAR (ANADOLU LİSELERİNİ VE
ÖZEL KOLEJLERE HAZIRLIK) K.D.V. DAHİL 360 TL

3— ORTA OKUL VE LİSE TAKVİYE KURSLARI 
K.D.V. DAHİL 700 TL. DIR.

SABIKALI
BÎRÎKET

SATIŞLARINA BAŞLADIĞINI 
DUYURUR

DUYURULUR

Her Türlü Cilt ve 
Kaşe İşleriniz İçin

lirfu Matbaacılık lif: 1797 fiemlik

4 YARALI!
GÜLER TİCARET
Abdullah Güler
Tlf : 4637
İstiklâl Cad. No. 23 — GEMLİK

Atillâ Yorulmaz (26) ad
lı sabıkalı şahıs alkolün et
kisiyle ikisi ağır olmak ü~ 
zere 4 kişiyi bıçakla yarala 
dı.

Dün saat 21.oo sıraların
da içki içtiği sandaldan kor 
dona inen sabıkalı Atillâ 
Yorulmaz, üzerinde taşıdığı 
bıçağı çekerek kordonda 
gezenlere gelişi güzel sal 
dırdı. Sarhoş; sabıkalının 
hedefine rastlayan Nuri Çe
vik, Abdurrahman Dura br

çak darbelemden kurtula
madı. Yaralılar Bursa Tıp 
Fakültesine kaldırılırken, 
saldırgan bu kez de Dursun 
Ali Çelik, ve Talip Demiri 
ağır şekilde yaraladı.
Bursa Devlet Hastanesine 
kaldırılan yarakların duru
mu ciddiyetini koruyor.

Emniyet yetkililerii sal
dırganı bir saat sonra suç 
aletiyle yakalandığını bil
dirdiler.

Gemlik S.S. Motorlu

Gemlik Tügsaş Gübre
Donatım Kurumu adına

Taşıyıcılar Kooperatifinden

Fabrikasından Türkiye Zirai 
aşağıda tarih ve numaralan

yazık Taşıma Senetleri ile yapılan taşımalara ait bel 
geler kamyon şoförleri tarafından Kooperatifimi» 
getirilmediğinden hükümsüzdürler.

Tarih 
26.10.1986 
8.1.1987 
8.1.1987

Senet
051583
068927
068935

Plaka
45 HU 909

14 DA 952
54 EK 020

11300
12700
12200

Gittiği yer
Unur

Bilecik
Biledk



YIL : 15

23 HAZİRAN 1987 SALI

SAYI : 708

Fiata (KDV Dahil) 50 Lira

gembik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE 

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

SONORAD TANI 
MERKEZİ LTD. ŞTİ.

RÖNTGEN - ULTRASON

Dr. Necati YAZAR 
Dr. Ahmet R. Öztürk

Telf : 223485
Başak Cad. Kutun Çakmak 
İş Ham No. 9/1

Heykel BURSA

Maliye ve Gümrük Bakanı Bekleniyor

TEMEL ATMA HAZIRLIĞI
Aynı Gün Balıkpazarı, S.S. Eğitimciler Yapı Koop. ve Atamer Tesisleri Açılacak

700 milyon lira keşif be 
delle İller Bankası tarafın- 
dan ihalesi yapılan ve alt 
yapı çalışmaları tamamla
nan Modern Gemlik Beledi 
ye Sarayının temelini Ma
liye ve Gümrük Bakam Alı 
men Kurtcebe Alptemuçin 
atacak.

Temel atma çalışmala
rıyla ilgili tüm hazırlıklar 
rın tamamlandığım söyle
yen Belediye Başkam Hak 
kı Çakır, TBMM çahşmala 
rınm uzaması nedeniyle te 
mel atma törenini geçiktir 
diklerini belirterek şöyle ko
nuştu :

Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe 

Alptemuçin

Tratuvarı Yapılan
Yollara
Trafik İşareti 
Konamaz mı?

İlçenin çeşitli semtlerin
de yapımı devam eden tra

D. S. 4 te

Rotary ve Lions Kulüplerde
Nöbet Değişimi

Rotary Kulüp Başkanlığına Aydın 
Akovalıgil

> Lions Kulübü Başkanlığına Cengiz 
Gökçer Getiriliyor

Gemlik Rotary ve Lions 
Kulübü yönetim birimlerin
de nöbet değişimi bu hafta 

i yapılıyor.
Gemlik Rotary Kulübü 

Gemsas Erman Tesislerin
de yapacağı devir törenin
de Kulüp Başkanlığını Dr. 
Naci Özokur, Aydın Akova- 
lıgil’e sekreterliği Ceyhan 
Aydın, Av. Teoman Ekim’ 
e, saymanlığı Güven Ünlü, 
Raşit Özkınm’a devrede

"'16 Haziran günü yapıl 
masını düşündüğümüz i|e 
mel atma törenini Bakanla 
rın Ankara'dan ayrılama- 
ması nedeniyle 30 Haziran 
gününe aldık. Belediye Sa
rayının temellerini muhle- 
melen sayın Maliye ve Güm 
rük Bakanımız Ahmet Kurt 
cebe Alptemuçin atacak. 
Aynı gün saat 10.30'da 
Balıkpazarı düzenleme
sinin açılış töreni yapılacak

ENDÜSTRİ MESLEK
İLK MEZUNLARINI
Üç yıl önce öğretime 

açılan Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi 1986-87 öğre 
nim yılında ilk mezunları
nı verdi. Okuldan 95 öğren 
d. doğrudan mezun oldu.

Endüstri Meslek Lisesin 
de düzenlenen diploma töre 
nine Kaymakam Mehmet 
Güler, Garnizon Komutam 
Kıd. Alb. Namık Yurtışık, 
Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, İlçe Milli Eğitim Mü 
dürü Hüseyin Algan, daire 
amirleri, davetliler, veliler 
ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Okul 
Müdürü Metin Tokmak, 
okullarında 421 öğrenci, 30 
öğretmenin hizmet verdiği 
ni belirterek özetle şöyle 
konuştu :

"-Okulumuza her geçen 
gün ilgi daha da artmak
tadır. Yeni kurulmuş bir 
okul olmamıza karşın ek
siklerimiz her geçen gün 
tamamlanmaktadır. Bu 
yıl- okulumuz İlk mezunları

cek.
LİONS KULÜPTE

öte yandan Gemlik Li
ons Kulübü yönetimide 29 
Haziran günü Bursa Anato* 
Ha Otel’de yapılacak tören
le el değiştirecek. Fikret 
Bağcağız başkanlığı, Cen
giz Gökçek’e devrederken, 
sekreterlik Mahir Gençer’ 
den Haşan Sözüneri’ne, baş 
kân birinci vekilliği ise Zc 
ki Saral’a geçecek.

Daha sonra S.S. Eğitim- 
çiler Yapı Kooperatifinin 
anahtar teslim töreni yapı
lacaktır."

Temel atma töreninin 
mümkün olduğunca kalaba 
hk bir parlementer grubu 
nun da katılacağını söyle
yen Belediye Başkam Ça
kır, "'Bölgemizin en güzel 
Belediye- Sarayı için hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmaya
cağız" dedi.

nı vermenin onurunu yaşa
maktadır. Tesviye bölümün 
den 72, metal bölümünden 
23 mezun verdi. Öğrencile 
rimden üç yıl emek verdik 
leri bu güzide yuvayı unut 
mamalarını maddi ve ma
nevi desteklerini her zaman 
sağlamalarını istiyor, hep
sine hayatta başarılar dili
yorum."

îlçe Kaymakamı Meli
nite Güler’de yaptığı ko
nuşmada, okulun kuruluş 
çalışmalarında bulundu 
ğunu ve açılışı kendi döne 
minde yapılmasından mut 
luluk duyduğunu söyledi.

ilçe Eğitim Müdürü Hü 
şeyin Algan, Lions Kulübü

Belediye
Yönetmelik Yaptı 
Uyğulayan Yok

İnşaat 
Derbederliği

Yaz aylarının başlama
sıyla ilçemizde başlayan 
inşaat furyası başıboş bir 
derbederlikle sürüyor.

Belediye meclisince geç 
fiğimiz yıl kabul edilen ve 
yürürlüğe giren Fen işleri 
yönetmeliğine göre inşaat
ların çevrelerinin koruma
ya alınması zorunluluk ha
line getirildiği halde birçok 
inşaatta bu uygulama nede 
ni bilinmiyen sebeplerle ya 
pılmıyor. Çeşitli kez yaptı
ğımız uyarılara karşın bu 
konuda gösterilen vurdum
duymazlık devam ediyor.

Vatandaşlar inşaatların 
çevreleri koruyucu para
vanların yapılmasını ve 
kontrol edilmesini istiyor.

ATAMER TESİSLERİ 
DE AÇILACAK

30 Haziran günü S.S. Eği 
timciler Yapı Kooperatifi-
nin anahtar teslim törenin
den sonra ATAMER Turis
tik Tesisleri’nin de hizme 
te açılışını yapacak olan 
Maliye ve Gümrük Bakam 
Ahmet Kurtcebe Alptemu
çin öğle yemeğini tesislerde 
yedikten sonra Armutlu’ya 
gidecek.

LİSESİ 
VERDİ

Başkanı Fikret Bağcağız’ın 
konuşmalarından sonra bay 
rak ve flama devir töreni 

• yapıldı. Daha sonra okulu 
bitiren öğrencilere diplo
maları dağıtıldı.

DİL DERSHANESİ 
AÇILDI

Endüstri Meslek Lisesi 
mezun öğrencilerinin diplo 
ma töreninden sonra, Me
tal ve elektrik bölümü öğ
rencilerinin yıl. içindeki ça 
hşmalarından oluşan sergi 
gezildi. Daha sonra okul 
okul içinde Gemlik Lions 
Kulübü tarafından yaptırı
lan modern Dil Dershanesi 
Garnizon Komutanı Kıd. 
Alb. Nâmık Yurtışık tara 
fından açıldı. Lions Kulübü 
Başkanı Fikret Bağcağız, 
davetlilere dershane hakkın 
da bilgi verdi. Bağcağız, 
dershanenin iki milyon lira 
ya malolduğunu söyledi.

] ZORUNLU BİR 
AÇIKLAMA
Necdet Buluk
Yazdı

2. Sayfada

ALMAN MESLEK LİSESİ ÖĞRETMEN VE 
ÖĞRENCİLERİ İLÇEMİZİ ZİYARET ETTİ

nun 12 öğretmen ve 23 öğFederal Alman Kulnr 
bash Hans Wilsdorf Mes
lek Okulu öğretmen ve öğ 
rencilerinden oluşan bir 
grup ilçemize gelerek Kay 
makam Mehmet Güler’i zi 
yaret ettiler.

Bursa Tophane Endüst
ri Meslek Lisesi ve DSÎ 
Nilüferspor Kulübü’nün çağ 
rıhsı olarak TürkıAlman 
dostluğunu pekiştirmek 
için Bursa’ya gelen Kulnr 
bach Hars Wilsdorf okuhr
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I TEŞEKKÜR
s İ15. yayın yaşamımıza başlamamız a
g nedeniyle bizleri kutlayan başta Kay— ğ 
ğ makamımız Sayın Mehmet Güler’e ve k 
8 değerli okurlarımıza sonsuz teşekkür— 8 
| leri borç biliriz.

Gemlik Körfez s
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Kardeşi ve babası traktör devrilmesiyle 
ölmüşlerdi

Elektrik Direğinden Düşen
Teknisyen Öldü

Türkiye Elektrik Kuru
mu Gemlik İşletmesinde gö 
revli teknisyen Mustafa 
Öner (33) istiklal caddesin 
de bir elektrik direğine çı 
karken düşerek öldü.

Geçtiğimiz hafta meyda 
na gelen acı olayda, evli 
ve bir çocuk babası elekti

ETE VE 
EKMEĞE
ZAM»
Belediye encümeni et ve 

ekmek fiatlarını yeniden 
ayarladı.

Geçtiğimiz hafta çar
şamba günü toplanan Bele 
diye Encümeni ilçedeki 
kasap ve fmncıların iste- 
terini görüştü. Encümen 
et ve ekmek fiatlarını ye
niden belirledi. Buna göre 
daha önce 500 gramı 100 
lira olan ekmek 470 gramı 
100 lira ve 720 gramı 150 
lira olarak belirlendi. Et 
fiatlan seşöyle oldu :

Yeni Eski
Kuzu 2800 .2600
Koyun kemikli 2000 2000
Koyun pirzola 2500 2500

D. S. 4 te

renci geçtiğimiz hafta cu
ma günü ilçemizede gele
rek Kaymakam Mehmet 
Güler’i makamında ziyaret 
etti. Kaymakam Mehmet 
Güler. Türk-Alman dostlu 
lüğünün tarihin derinlikle 
rinde yattığını belirterek 
şöyle konuştu : *

"Tarih boyunca görü te 
cektirki Türk Alman dostlu 
ğu devamlı sürmüştür. Bu 
dostluk Osmaniı döneminde 

rik teknisyeni Mustafa Ö- 
ner ve diğer arkadaşları 
hat çekmek için SSK Dis 
panseri karşısında çalışma 
ya başladı. Köprü başında
ki elektrik direğine merdi
ven dayayan Mustafa Öner 
5'6 basamak çıktıktan son 
ra tratuvara düştü. Çevre
den yetişenlerce SSK Dis
panserinde ilk tedavisi ya
pılan Öner, Bursa SSK Has 
tanesine götürüldü. Bursa 
SSK. da bakana alınama
yan genç teknisyen bu kez 
Tıp Fakültesine gönderildi. 
Acil serviste beyin doktor
larının müdahelesine karşın 
kurtarılamadı.

D. S. 4 te

Küçük Kumla’ya 
Karakol Kuruldu 

Jandarma 
Yazlıklarda 
Kus 
Uçurtmuyor

Turizim Mevsiminin baş 
lamasıyla birlikte yazlıklar 
da haraketlendi. Önceki 
gün binlerce yazlıkçı günü 
birliğine Küçük Kumla ve 
Kurşunlu sahillerini doldur 
du.

Yaz turizmi ile başlayan 
hareketlilikle sahillerde 
güvenlik önlemleri de alın
dı. Gemlik îlçe Jandarma

D.S. 4 te

ve cumhuriyetimizde de de 1 
vam etmektedir. Sîzleri ara 
mızda görmekle mutluluk j 
duyuyoruz."

Kaymakam Mehmet Gü
ler daha sonra kafile baş- 
kanına ilçemizin bir şiltini 
ve Gemlik zeytinlerinden 
bir paket sundu.

Alman Meslek Okulu öğ
retmen ve öğrencileri aynı 
gün Sunğipek Fabrikasını 
incelediler, Körfezde motor 
gezisi yaptılar.
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Zorunlu Bir Açıklama sağlık köşesi
Gemlik imar ve imar revizyon plânı çalışmaları hak

kında 1987 yılı başından beri önemli bazı hareketler 
gözlenmektedir. Bunlardan bardağı taşıran son bir kıs
mı adli mercilere intikal ettiğinden sonucu beklemeyi 
yasalara saygınlığımız gereği uygun bulmaktayız. An
cak, özellikle ÇAĞRI gazetesinin 16 Haziran 1987 tarih 
ve 71. sayısında öncelikle köşe yazarlarından Sayın Ne
zih Dimili'nin «SÖYLEMESİ BENDEN» başlığı altın
daki yazısı önemli ölçülerde imar plânı çalışmalarına 
ışık tuttuğu kadar, yazılarının bir yerinde 4 Haziran 
1987 tarihine kadar Belediye Başkan Vekili, İmar Ko 
misyonu Başkanı Sayın Rahmi Şengül'ün, 1985 onanh 
plânda yer alan Kumla yolu güzergâhındaki alanları 2 
kat iken 4 kata çıkarttığım yolunda gayretli olduğum 
doğrudur.

Olay şöyle cereyan etmiştir, kendisinin de imar ko
misyonu üyesi bulunup beraberce çalıştığımız sıralarda 
önce plân geldiğinde bu plânın önemli boyutlarda HAS
TA olduğunu. Gemlik‘in beklediği doğrultuda hizmet 
veremiyeceğini belirtmiştik, ancak teklif muhalefet 
ten geldiği için her zaman olduğu gibi kabul etmeyip 
görüşlerimizi RED etmişlerdir. İmar çalışmaları 6 ay 
gibi bir süre sonunda plân kitlenince. bu defa iktidar 
grubu tarafından, yeni imar plânının REVİZE edilmesi 
gerektiği belirtilmiş, bizler de buna destek olmuşuzdur, 
îşte bu sıralarda.öncelikle komisyon arkadaşlarımızla 
Kumla yolu güzergâhındaki arazilerin kıymetli arazi
ler olduğunu, imar plânının bu yörelere % 35 yapılaş
ma ve iki kat irtifa öngördüğünü, bunun ise yazık ve 
günah olduğunu belirterek 4 kata çıkartılmasının mec
lise teklif edilmesine komisyonca karar verilmiştir. 
Mecliste de aynı görüş savunularak bu ylrlepin 4 kata 
çıkartılması kabul edilmiştir. Suç bunun neresindedir, 
söylenmek istenen nedir? Kendi guruplarından bazı 
meclis üyeleri, kendilerinin uyarıldığım Kumla yolu 
güzergâhında NECDET BULUK’un yerlerinin bulun
duğunun söylendiği, yine kendileri tarafından bana in
tikal ettirilince, derhal NOTERE gidilerek uhdemdeki 
arazileri BELEDİYE’ye hibe edebileceğimi belirttim. 
Bu balon böylece söndü.

Peki buna değinen arkadaşlarımız, yeni imar plânı 
ile bazı hemşehrilerimizin zarardide olduklarım belir
terek, sızlanmalarım önlemek üzere şimdi benzin is
tasyonu bulunan yerin üzerinde uzun yıllar bnce satın 
alınmış ve satmak için fırsat kollayan Gemlik’e hiçbir 
katkıları bulunmayan 27 dönümlük arazinin Belediye- 
mizce kamulaştmlarak Teknik Alt Yapı ihtiyacı için 
kullanılmasını (okul, cami, park, sosyal tesis v.s.) ö 
nerdiğimiz zaman bu görüşümüz de red edilmiş, sızla 
nan vatandaşın ızdırabı dikkate alınmak istenmemiş
tir. Peki bundan sonra ne olmuştur. Bazı işbilirler bu 
arazilerin sahipleri ile hemen akabinde temasa geçe- 
reü bu yerlerin hır kısmının imara açıldığını, diğer 
kısımlarının ise yakın istikbâlde imara açılabileceği 
doğrultusunda temaslar yapılmış, sonuçta bu işbilir 
arkadaşlarımıza bu yerlerin parselâsyonu, pazarlama

sı, görevleri verilmiş ve hatta ikrar ettikleri gitn 
bir kısmını da tapu ile mülkiyetlerine geçirmişlerdir. 
Samimiyetlerinden şüphe etmek istemediğim bu arka
daşlarımız, gerçekten samimi olsaydılar ne böyle bir 
diyalota ve ne de somut neticelere kendilerini alet et
mezlerdi. PARA HERŞEY DEĞİLDİ.

Bundan önce de bir yazımda, suçlayan kimselerin, 
kendilerin hatirlamalarını ve unutmamalarını dile ge
tirmiştim, herhalde üzerlerindeki hobiden olacak ki 
bu önerimizi de dikkate almıyorlar..

Ben açık yürekle Kumla yolu güzergâhının imar bi
rimlerinin saygı duyduğum vatandaşımın lebine artı
rılmasını savundum ve bunu bir hizmet anlayışı olarak 
kabul ettim. Bazı kimselere göre bu suç ise, bu suçu 
ŞEREFLE taşıyacağımı belirtmek isterim.

Suçlanmak istenen Ben NECDET BULUK, mecliste 
bir teklifte daha bulunmuştum, nedense bahsedilmek 
istenmiyor, ama ben bu vesile ile bahsetmek zorunda
yım. O da şudur; Mecliste imar plânı revizyon ettiril
mesi müzakereleri sırasında, Gemlik’in imar alanları 
açısından dar bölge olduğunu, bir İnegöl, bir Yenişehir, 
bir Kemalpaşa, bir Karacabey gibi olamayacağımızı 
vurgulayarak plânın revize edilmesindei sonra da çok 
kısa bii’ sürede yoğunlaşıp ihtiyaca cevap veremez ha
le gelebileceğini, bu nedenle arazi çalışmaları gerekti
ren harita çalışmalarının şimdiden başlatılıp hazır ha
le gelmesini, ihtiyaçta da plâna dönüştürülmesini ve 
bu alanların Kumla yolu güzergâhında Belediye hudut
larımıza kadar genişletilmesini de önermiş, bu teklift
iniz de cazip görülmeyecek RED edilmişti. Sonra ne 
oldu da yeni alanların imara açılması için meclisin gö
rev yetkileri dahilinde bulunan imar alanlarının tesbi" 
ti konusu meclis yerine ENCÜMENE yaptırılarak bize 
göre yasal suç işlenmiştir.

Bu konudaki görüşlerimizi de mecliste açıklarken 
sayın başkan itiraz edersiniz, şikayet edersiniz gi
bi sözcüklerle olayı geçiştirmek istemiştir. Daha faz
la açıklama yok, konu adli menülerdedir.

Bir nebze de sayın ÇAĞRI Gazetesine de değinme
den geçemiyeceğim. Kendileri bilsinler ki muhalefeti 
BULANIK SUDA avlanmak istemekle itham etmek, 
gerçekleri görmek istememektedir'. O kadar İd YORUM 
yazısının sahibi bilinmemekle birlikte eğer aynı za
manda gazetenin sahibi arkadaşımız ise o toplantıda 
bulunmadıklarından, başkalarının, borozanını çalmakta
dırlar. Ben yine ağbilik yaparak genç arkadaşımızı 
dikkatli olmaya davet ediyorum. Herhalde bu da kötü 
niyet değildir. Yok eğer şartlanmış iseler bir diyece
ğim yok. Sonra herşeyin neticesine katlanmak iktiza 
eder. BENDEN SÖYLEMESİ.

NECDET BULUK
SHP Belediye Meclis Üyesi

ve
Gurup Sözcüsü

BOĞULMA
(Submersio)

Sayın okurlar sıcak havalarda serinlemek için elver] 
diğinde denize koşarız. Ancak bu serinlemek sırasında! 
başımıza gelebilecek hastalıkların ve kazaları bilme
miz yararımızadır. Bu hafta “Boğulma” kazasında âl 
lınabilecek ilk tedbirleri anlatacağım.

însanıh boğulması için tüm vücudunun suya sekun 
ması gerekmez. Sade başın veya yüzün suya sokulma! 
sı yeterlidir. Küçük çocuklarda, vücuda zararlı m™ 
deler ahmında ve bir çeşit hastalıklarından oluşan ba
yılma krizlerinde bir avuç suda boyulma meydana ge
lebilir. Her boğulma bir şok durumudur. Bilhassa so
ğuk suyla meydana gelenler önemlidir.-Boyunda, bulıa 
nan sinirlerin sıcak veya soğuğa karşı belirli bir tole
ransı vardır. Bu toerns sıcak veya soğuk su ile aşıl 
dığmda geri dönüşebilir. Felç gelişir. Bu durum boğu
lanı canlanchrma sırasında uygulanacak tedbirlerin ba
şarısını etkiler ve sıcak suda boğulma, soğuk sudan] 
meydana gelenden daha iyi netice alınır.

Boğulmada uygulanacak ilk tedbirler şunlardır :'Btr 
ğulanı (suda) birkaç saniye içinde ağzı, burnu sudan 
ve kuru çamur gibi yabancı maddelerden temizlemeli

Sûni solunum boğulmada çok önemlidir. 6-8 saat dr 
vam edilmeli ve ancak kesin ölüm belirtileri meydana 
geldiğinde son verilmeli. Suni solunuma başlamadan 
önce, yardım eden boğulanı yüzü koyun tutmalıdır. Bu 
durumda başı ve göğsü sarkık durumda olur ve boğu
lanın sırtına bastırarak nefesin dışarı çıkarılmasına 
yardım eder. Beraberinde de akciğerlerde ve nefes br 
rularmdak suyun dışarı çıkarıiması ve boşaltılması 
sağlanır. Bundan sonra sdni solunuma geçilir.

Burada dikkat edilmesi gereken noktalar vardır : 
Dilin arkaya (boğaza) düşmesi ve çekilmesi önlenme
lidir. Suni solunumun başarısı, solunumun durmasın
dan ne kadar bir zaman sonra bu işleme başlanmasıdır. 
Eğer 4-5 dakikadan fazla bir süre geçtiyse, başarı m 
ram çok azdır. Bu arada en yakın sağlık kuruluşuna, 
hekime bu konuda eğitilmiş kişileri aramak ve haber 
vermek boğulana uygulanacak medikal tedavi ve bakı
mın başarısını etkiler.

Sayın okurlar, boğulma sade su ile meydana gelmez. 
Bahsettiğimiz konu su ile meydana gelen boğulmadır.

Bol güneşli yaz günleri ve iyi tatiller dilerim.-
SATILIK DÜKKAN

Pazar Cad: Ar Sk. No. 1 de 10 m2’lik dükkan 
satılıktır

Müracaat : Tlf :2370’den
Abdullah Yıldız — Ersin Yazgan

GEMLİK

KAYIP

Gemlik Nüfps Memurluğundan aldığım Nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Muharrem Kurtlu

«âultan
Mobilya Mefruşat 

Ruşen Gümüş

Gemlik’li Müşterilerimiz
Kalitede Fiatta Bize Güvenin

Şimdi Yeşil'deki Yeni Mağazamıza 
Gelin Mobilyanızı Seçin GETBAÇI

SULTAN I y 
MOBİLYA »*£

MOlE

YEŞİL CAD.

NAMAZGAH MEYDANI

Evinize Teslim Edelim
ÇEK YAT KANEPE İMALATI TOPTAN VE PERAKENDE

Merkez îvazpaşa Çarşısı No, 23 Tlf : 15731 BURSA
Şube : Yeşil Dereboyu Caddesi 13 — BURSA
Atölye : Yeşil Sağlık Caddesi No. 13 — BURSA

YEŞİL CAMU

Satılık Kavak Ağacı

Engürücük Köyüne ait 75 adet Kanada kavak 
ağacı 28. 6. 1987 Pazar günü açık artırma suretiyle 
satılacaktır.

Duyurulur.

Müracaat : Köy Muhtarlığı

Gazeteniz Gemlik Körfez'i

Okuyunuz, Okutunuz

Abone Olunuz.
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görüş
Mehmet SEVİNÇ

Kantarın Topu

Toplumlarda kantarın topu halktan yana dönükse; 
toplumda sosyal adalet ilkeleri eşitlik ölçülerinde; top* 
luma da yansıyacaktır. Toplumun dengesini bozmaya 
yönelen kapitalist olgular, o toplumun sosyal ilişkileri 
giderek dengesini yitirir. Sermaye kesiminin oyunları 
içinde bunalımlar geçirir. Patronlar, toplumu sömür’ 
meye suçu topluma yüklemeye çalışır. Bu kendileri’ 
ne özgü kapitalizmin bir oyunudur.

Bugün Türkiye’de, kime giderseniz gidiniz, 
size geçimlerinin iyi olmadığından söz edecek
lerdir. Kurtuluşa giden yol bulunmamaktadır. 
Çünkü: kantarın topu demokla’in kılıcı gibi tepelerin* 
dedir. Bu olguya sosyal adalet diyenler mi yanılıyorlar, 
biz mi yanıhyoruz. Türkiye kantarın topunu iyi ayar* 
.layamıyor. Dengesizlikler derseniz çevremizi sarmış* 
tır. Hani ya kan topuyla ölçülen sosyal adalet?

Bugün, Gemlik’te yaşayan halkın durumuna bakmak 
bir ölçüdür.

Bu ölçüde, yaşamaya çalışanların durumları da ilgi* 
lendirmez mi kantarın topunu kaçıranları?

Sosyal adalet dağıtıcıları neredeler? Türkiye, günlük 
güneşlik bir ülke olacağına, kantarın topu kaçmıştır. 
Gemlik insanları da her türlü olanaklardan yoksundur* 
lar. Bir kilo kirazın (bin) liraya satılması da, ayrı bir 
olgu. Hani olanın olmayana vermesini öğütleyen tüm
celer?

Bakınız, XV. yüzyılda yaşamış Kaygusuz ABDAL, 
ne diyor bakalım :

Eyvah fıkaranın beli büküldü - Medet ticaretin gü
cüne kaldık.

Eyiler. âlemden - Göçtü çekildi - bizler zamanenin 
elinde kaldık.

İLAN
Gemlik Belediye Başkanlığından

1—) Su İşletmemizin ihtiyacı olan 6 Atm. PVC 
Boru alımı açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılmış* 
tır.

2—) Muhammen bedel 5.633.280.— TL. olup geçici 
teminatı 168.998.— TL. dir.

3—) İhalesi 2. 7.1987 Perşembe günü saat 15.00 de 
Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4—) Bu ihaleye ait idari teknik şartname ve keşif 
özeti S.K.O. İşletmesi binasında . görülebilir.

5—) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana 
gelen gecikmeler dikkate alınmaz.

î. Hakkı ÇAKIR
(Basın 28) Gemlik Belediye Başkam

BÎRÎKET

GÜLER TİCARET
Abdullah Güler
Tlf ; 4637
İstiklâl Cad. No. 23 — GEMLİK

GÜLER TİCARET
> DEMİR

• ÇİMENTO
• TUĞLA

SATIŞLIRA YANINDA

SATIŞLARINA BAŞLADIĞINI 
DUYURUR

__ gemUk
KÖRFEZ

ÇATAK TUHAFİYE VE 
KONFEKSİYON

Yazlık Çeşitlerini Sunar> t

1987 BLUEJEAN SEZONUNU AÇTIK

PANTOLON, ETEK ,MONT, CEKET, ELBİSE 
AYAKKABI, GÖMLEK */» 100 INDIGO 

AKTİF, GÜNCEL, DİNAMİK HER YAŞIN GENCİNE 
HİTAP EDEN 6 FARKLI BEDEN GRUBU

YILIN YIKAMA OLAYI «SNOW WASH> (Kar Yıkama) 
• AY YILDIZ — NELSON

BAY-BAYAN VE ÇOCUK MAYOLARI
• SLİP - TRAPER - LAME ŞORT MAYOLAR
• GÖMLEK - TRİKO TİŞÖRT ÇEŞİTLERİ
• EROS - GOLD İÇ ÇAMAŞIRLARI
• MISIRLI ÇORAPLARI
• BAY - BAYAN - ÇOCUK GİYSİLERİ
• ERKEK KUMAŞ PANTOLONLAR

TLF : 2075
DEMtRSUBAŞI MAH. NO. 3/A GEMLİK

Özonur Fen Dersanesi 
Müdürlüğünden 

1987—1988 ÖĞRETİM YILI İÇİN DERS SAAT 
ÜÇRETLERİ AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR.

1— ÖSS—ÜVS ve FEN LİSESİ DENGİ OKULLAR 
K.D.V. DAHİL 420 TL.

2- İLKOKULLAR (ANADOLU LİSELERİNİ VE 
ÖZEL KOLEJLERE HAZIRLIK) K.D.V. DAHİL 360 TL 

3— ORTA OKUL VE LİSE TAKVİYE KURSLARI 
K.D.V. DAHİL 700 TL. DIR.

DUYURULUR

ut—»w*11» v.

} Bölgemizde
I PHILIPS Yetkili Servisi ?
| Açılmıştır.
| Sayın Halkımıza
| Önemle Duyurulur.

(NESA Elektronik Müh. San. Tic.
İstiklâl Cd. Gürle İş Mrk. No. 26 Tel : 2952

I GEMLİK
*■•»»>* ^**1 u» 1» Wı <1 W «w

KOOPERATİF OLMAYA
MÜSAİT SATILIK ARSA

HAMİDİYE MAHALLESİ ORHANGAZİ CAD.
DOĞAN SOKAKTA İMAR DURUMDU ARASINDAN i 

15 metre YOL GEÇEN, 100 DAİRE OLMAYA
ELVERİŞLİ, 5 KAT İMAR İZİNLİ 2540 m2 ARSA }

SAHİBİNDEN SATILIKTIR. j

Müracaat : Mustafa GÜRLE 
Tel : 4924 GEMLİK

ŞEREF YILDIZ
Tlf : 2959 * Belediye Karşısı — Gemlik

NİŞAN — NİKAH — DÜĞÜN 

ÇOCUK POZLARI — PORTRE 

RENKLİ FOTOĞRAF VE VİDEO 

ÇEKİMLERİNDE HİZMETİNİZDEDİR.

SAYFA :

AKYILDIZ TİCARET

Her Çeşit Kullamlmış Eşya 
Alım ve Satımı

RENKLİ VE SlYAH BEYAZ TELEVİZYON. 
BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNASI, ELEKTRİK 

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

BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR.

MEHMET AKYILDIZ
Pazar Cad. 27 - Tlf : 2654 Gemlik

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞRAMADIK KERESTE ve

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

İSMET DAĞ ve OĞULLARI
Tel : İş. 1205 Ev.’ 125412835
ORHANGAZİ CADDESİ NO. 30 GEMLİK

AKDOĞANLAR TİCARET
MOTİF 

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ 

Hüseyin Akdoğanlar
@ DUVAR KAĞIDI $ CAM CİLA
o FORMPLAST • HAUFLEKS
• POSTAER • MARLEY
• PARKE > YAĞLI BOYA

© PLASTİK BADANA

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

SATILIK ARSA — ZEYTİNLİK 
UMURBEY — ARPALIK MEVKİİ 

(Ortaokul Yanı)

İMAR PLANLI 6260 m2120 ADET ZEYTİN AĞACI 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR

Müracaat : Esen Yalımer DSİ Bölge Md.lüğü
Tel : 218400/365 - 219300/30 BURSA

SATILIK DAİRELER

GAZHANE CADDESİNDE GÜLER KARDEŞLER 
APT. 3 ve 4 NOLU DAİRELER SATILIKTIR.

3 ODA 1 SALON 
(1 DAİRE PARKE DÖŞEMELİ)

Tel : 2567 GEMDİK



SORUMLU MÜDÜR VE SAHİBÎ

KADRİ GÜLER
E
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İLAN
Gemlik Belediye Başkanlığından

1— İlçemiz Osmaniye mahallesi muhtelif sokakları 
parke ve kaldırım inşaatı yapım işi 2886 sayılı İhale 
kanununun 81. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine gö 
re 1.7.1987 günü saat 14.00’de Emanet komisyonu hu
zurunda ihale edilecektir.

2— İşin keşfi bedeli 18.295.990 TL. olup teminatı 
550.000.-TL.dir.

3— Bu iş için (C) grubu müteahhitlik karnesi aslı 
veya onaylı örneği veyahut bu işe ait keşif miktarı 
kadar iş bitirme belgesi istenecektir.

4— İhaleye girebilmek için a Ticaret ve Sanayi Oda 
sı belgesi (1987) bXmza sirküleri c—İşin geçici te 
minatı gerekmektedir.

5— Bu işe ait şartname ve sözleşme Fen İşleri 
Müdürlüğünde görülebilir.

6— Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 22.6.1987

(Basın 29)

İ. Hakkı Çakır 
Belediye Başkanı

DUYURU8

Gastroskopi - Rektosigmoidoskopi Laboratuvarı 
İLE BİRLİKTE 8

Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gürçay Pasajı ■
No. 5 - Tlf : 4223 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı 
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

SAYFA : t

8
MUAYENEHANEMİ AÇMIŞ OLDUĞUMU 

SAYIN DOST VE HASTALARIMA DUYURURUM

8 g

8
8

8

Dr. BİRSEL KAVAKLI
İÇ HASTALIKLARI UZMANI

Adres : Altıparmak Cd. Kardeşler Apt. 49 
(Kütahya Porselen Karşısı) — Bursa 
Tel : Mua. : 221101 — Ev : 36 4124

Not : Muayene için telefonla randevu alınması rica 
olunur.

8
§

8

S.S. Gemlik Doğar Yapı Kooperatifi 
Başkanlığından

Gemlik Körfezinin Müstesna Semti Manastır Mevkii, 
Kalafatın Üstünde, Kumla Caddesi İle Deniz Arasındaki 
9199 m2’lik Arsasına 60 Dairelik İnşaatı İçin Üye Kayıt
larına Başlamıştır.

Sayın Gemlik Halkına Duyurulur.
Adres : Ahmet Dural Meydanı 
Akmantar İş Hanı Kat 2 Tlf : 4934

Koop. Yön. Kur. Bşk. 
Mehmet Arı

Ete ve
Ekmeğe
Zam!

Dana sığır kıy. 2600 24W
Süt dana kemi. 2200 2000 
Sığır dana kuş. 2600 2401 
Büftek 2800 25M
Bonfile 3500 35Bj 
Kuzu ciğer tak. 1200 12#
Kuzu başı 400 400
Sucuk 3000 3000

Jandarma Yazlıkta
Bölük Komutanlığı Küçük 
Kumla Belediyesi üzerinde 
karakol oluştururken. Kur-

SATILIK TELEFON 
ARANIYOR

Tel. : 1797 Gemlik

KAYIP
Bursa Trafik Şubesinden 

aldığım C Sınıfı ehliyetimi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Recep Kaptan

Tratuvarı Yapılan
Yollara
Trafik İşareti

şıınlu sahilinin güveni#' 
içinde gezici devriye sayıl» 
rı arttırıldı.

ilgililerden aldığımız tat 
gilere göre, olayları anında 
önlemek için gerekli tetbir

KALE VİDEO
DÜĞÜN — NİŞAN — SÜNNET — GÜN VE 

EĞLENCELERİNİZDE

VİDEO ÇEKİM İŞLERİNE BAŞLADIK

KALE TİCARET
Tel. : 1402
Kayhan Mah. 1 Nolu Cad. No. 3/B Gemlik

SATILIK DAİRE

Konamaz mı?
tuvar inşaatları nedeniyle 
yolların trafiğe kapandığı 
halde trafik işaretlerinin 
konmaması yakınmala
ra neden oluyor.

Lise caddesinde tratuvar 
yapımı nedeniyle yolun yer 
yer trafiğe kapandığı halde 
araçların açık olan alt ve 
üst yoldan caddeye girme
siyle işler arap saçma dö
nüyor. İnşaat çalışmaları 
sürdürülen yollara trafik 
işaretlerinin konması iste
niyor.

lerin planlayarak alındığım 
belirttiler.

Elektrik Direğinden
Mustafa Öner’in kaza gi 

nü havanın çok sıcak olu» 
sı nedeniyle başmm dönme 
si ile merdivenden düşün 
ğü belirtildi. Genç tekrir 
yen Adliye Köyünde meri 
lektaşlan, köylüleri ve se
venlerince defnedildi.

Mustafa Öner’in küçük 
kardeşi Recep öner ve ta. 
bası Mehmet Öner (Çakıcı* 
da kullandıkları traktörün 
devrilmesi sonucu hayale 
gözlerini yummuştu.

HAMİDİYE MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ 
İSTİKLAL ÇIKMAZINDA 85 m2 DAİRE SAHİBİNDEN 

SATILIKTIR

Telf : İş. 3584 Ev. 2429’ GEMLİK

S
Defterdarlıkla Anlaşmalı

*
*
*
*
*
*

KÖRFEZ
MATBAACIUK
FATURA
PERAKENDE SATIŞ FÎŞİ 
SEVK İRSALİYESİ 
TAŞIMA İRSALİYESİ 
müstahsil makbuzu 
GÎDER MAKBUZU

Başsağlığı—I
ARAMIZDAN AYRILAN DEĞERLİ ARKADAŞIMIZ

MUSTAFA ÖNER'in I
ÖLÜMÜNÜN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ.

MERHUMA TANRIDAN RAHMET, KEDERLİ i 

AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

TEK I
GEMLİK PERSONELİ

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 

Davetiyeleri ve Her Türlü 
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

SATILIK DAİRE

I Ilıca Caddesi Karsak Deresi Karşısında öğret I 
g menler Yapı Kooperatifinde 120 m2’lik Daire Sah' I
J hktır. j

a Müracaat : Tlf : 1797
I Körfez Matbaacılık — Gemlik

*4İ Mt 0MRIBMK »«M* (1

M
Ders verilir

Tlf : 1797-4223 Branş öğretmenlerince Türkçe ve İngilizce 
Dersleri Verilir.

Müracaat : Tlf : 1656 Gemlik
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KÖRFEZ

HAFTALIK Sİ YASİ GAZETE 

KURULUŞ : 10 HAZİRAN 1973

SON O RA D TANI 
MERKEZİ LTD. ŞTL

RÖNTGEN - ULTRASON

Dr. Necati YAZAR
Dr. Ahmet R. Öztürk

Telf : 223485
Başak Cad. Kutun Çakmak
İş Ham No. 9/1

Heykel BURSA 
___________________________

İmar Komisyonu Dün Toplandı

Mevzi İmar Planları
Belediye Sarayı 
Temeli Bugün 
Atılıyor

Geldi
Belediye Meclisinin Ma

yıs ayında yaptığı olağan* 
üstü toplantısında alınan 
kararla imara açılan yeni 
alanların planları Ankara' 
dan geldi.

Belediye Meclisi aldığı 
kararla Sunğipek Fabrika
sının üst kısımlarını Bursa 
şsfaltmda kurudere mevki 
ini ve cumhuriyet cadde
sinde yapı kooperatifleri 
arasında kalan bir bölüm 
yerlerin imara açılmasına 
karar vermişti.

Belediye encümeni bu 
karara dayanarak ilçe re
vizyon plan müellifi Serdar 
Calbay’dan mevzi imar

Meclis
Tutanakları 
Valiliğe 
Gönderildi

SHP’li ve DYPTi üyeler 
ce yapılan şikayet sonucu 
Cumhuriyet Savcılığın
ca el konan Belediye Mec 
Es tutanakları tl idare ku 
rulu karan için Bursa Va 
Kliğine gönderildi.

Belediye Meclisinin SHP 
H üyeleri Mustafa Küçük* 
tiphayi, Necdet Buluk, M. 
Fikri Semerciler ile DYP’li 
Burak Çorum meclis tuta
naklarında Belediye Başka 
m Hakkı Çakır’ın istemiy
le değişiklik yapıldığı ge
rekçesi ile Belediye Başka 
nı ve Başkatip Ersevim Tu 
nalı hakkında soruşturma 
açılması istenmişti. Savcı
lık şikayet üzerine Belediye 
Meclisinin 21 Mayıs, 5 ve 
12 Haziran tarihli tutanak 
lanna el koymuştu. Beledi
ye başkanı hakkında soruş 
turana açılabilmesi için tl 
İdare Kurumandan karar 
alınması gerektiğinden şi
kayet dilekçesi ve evraklar 
Bursa Valiliğine gönderil 
mişti

Valilikten bugüne kadar 
htr işlem yapılmadığı öğre 
nildi.

planlarının yapılmasını
istemiş ve çalışmalara he
men başlanmıştı.

Geçtiğimiz hafta cuma 
günü Belediye Harita Mü
hendisi Adnan Güler tara

Annesine Ameliyat Parası Bulamayınca

Bıçakla 
Soygun

Küçük Kumla Alyüz Si
tesinde Sevim Demirciler 
(32) adındaki çamaşır yı
kayan kadının oturduğu da 
ireye giren eli bıçaklı 
gaspçı, soygunu gerçekleş 
tirten sonra pişman olarak 
çaldığı bilezikleri iade et
ti ve jandarmaya teslim 
oldu.

Alyüz Sitesinde oturanla
rı korkuya boğan olayda, 
Levent Akbaş (18) adındaki 
genç geçtiğimiz hafta per
şembe günü Sevim Demir* 
dler’in oturduğu daireye 
açık olan pencereden girdi. 
Bu sırada evin hanımı ça
maşır yıkamaktaydı. Yan 
odada bulunan 6 yaşındaki 
Melih Demircileri rehin

Av. Mehmet 
Cengiz Göral 
Ölümünün 8. 
Yılında Mezarı 
Başında Anılacak

Gazetemizin eski Sorum 
lu Müdürlerinden Avukat 
Mehmet Cengiz Göral ölü* 

D. S. 4 te

Av. M. Cengiz Göral 

fından Ankara’dan getiri
len planlar üzerinde imar 
komisyonu ilk çalışmaları
nı dün yaptı.

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, yaklaşık 100 vatan

Ev Basıp
Yaptı

alan gaspçı Sevim Demir
ciler’den para istedi. Para
sının bulunmadığım söyle
yen anneden bu kez bile
ziklerini istedi. Anne çocu
ğuna birşey yapılmaması 
karşısında bileziklerini 
vereceğini söyledi. Daha 
sonra kolundaki bilezikleri 
çıkarıp oğlunu bıçakla öl
düreceğini söyleyen Levent 
Akbaşa verdi. Bilezikleri 
alan gaspçı,, aileden ses
lerini çıkarmamasını ve bu 
konudan kimseye söz etme

Yılın İlk Boğulma Olayı

Bursa'lı Genç Kumsaz'da
Boğuldu

Hava ısısının artmasıyla 
birlikte boğulma olayları 
da başladı.

Pazar günü Gençali sa
hilinde denize giren iki 
gençten Kemal Doğru (23) 
boğularak öldü.

önceki gün saat 15.00 
sıralarında Gençali Kum- 
saz da soyunarak denize

GEMLİK KOTARTDE NÖBET
DEĞİŞİMİ

Gemlik Rotary Kulübü 
genel kurul toplantısı yapıl 
dı.

Tibel Otelde yapılan ge
nel kurul toplantısında ça
lışma raporunu okuyan 
Kulüp Başkanı Dr. Naci 
özokur, Gemlik Rotary’in 
başarılı bir hizmet yılı ge 
çirdiğini belirtti, özokur, 

daşın dilekçesinin komis
yonca ele alınacağını belir 
terek "En kısa zamanda 
komisyon çalışmalarını 
tamamlayarak planları 
medise sunacaktır/' dedi.

mesini isteyerek evden kaç
tı.

Oğlunun sağ olarak kur
tuluşuna sevinen anne fe
nalaşarak bayılmasın
dan sonra olay komşular 
tarafından duyuldu. Alyüz 
Sitesinde korkulu dakikalar 
yaşanırken olayda bir süre 
sonra yaptığından pişman 
olan gaspçı Levent Akbaş 
elinde bileziklerle soygun 
yaptığı eve gelerek çaldık
larını geri verdi ve jandar*

D. S. 4 te

giden iki genç suda ilerler 
ken ayaklarının çukura ge 
lerek dengesini kaybetme
siyle Kemal Doğru, yüzme 
bilmediği için boğularak öl 
dü.

Denizde kaybolan ceset 
pazar gecesi geç saatlerde 
bulunarak ailesine teslim 
edildi.

"geçen yıl köy okullarında 
diş taraması yaptık, Rt. 
Ann'lerimiz sağlık Ocağına 
komple bîr oksijen cihazı 
ve malzemeler aldı. Rama- 
zan'da 22 yoksul aileye gı 
da yardımı yapıldı. 42 ba 
şanlı öğrenciye İstanbul 
gezisi düzenledik. Sosyal 

D. S. 4 te

Gemlikti modern bir be 
lediye Sarayına kavuştura 
cak projenin temelleri bu
gün görkemli bir törenle 
atılacak.

Belediye Sarayının temel 
atma töreni için Ankara’ 
dan Bursa’ya Maliye ve 
Gümrük Bakam Ahmet 
Kurtcebe Alptemuçin gel
di. Bakan Alptemuçin’i Bur 
sa Valisi Zekai Gümüşdiş 
karşıladı.

Bugün Belediye Sarayı
nın yapılacağı eski pazar* 
yerinde saat 10.00’da teme1 
atma, töreni yapılacak. Da 
ha sonra Manastır mevki
inde bulunan S.S. Eğitimci 
ler Kooperatifi konutları-

Kumsaz’da 
Çadırcılar 
Perişan Edildi

Gençali ve Kurşunlu Kö 
yü muhtarlıkları arasında 
yıllardır devam eden an
laşmazlık nedeniyle, kum
saz’da yüzlerce dönümlük 
arazide çadır kuran yazlık 
çılar perişan edildi.

Geçtiğimiz hafta ihtilaf
lı arazide çadır kurarak 
tatillerini ucuza çıkarmak 
isteyen yazlıkçılar, köy 
muhtarlarının Kayma
kamlığa başvurarak arazi
lerindeki çadır kuranların 
çıkarılmasını istemesi so
nucu oluşturulan bir yıkım 
ekibi tarafından çadırlar 
söküldü.

YIKMAYIN NE OLUR

Çadırlarının yıkılmağa 
başlaması üzerine geçtiği
miz hafta cuma günü ilçe* 

D. S. 4 te 

F* i
{ TAŞI GEDİĞİNE

I YA MEMLEKETİ... I
I Eczaneleri gece nöbetlerinde 14*15 yaşındaki kalfa- i

J lar idare ediyormuş... I
> Ya memleketi?
| Demirel'in çırakları....!

| İnan TAMER |

*** uss OuMar

nın anahtar teslim töreni 
yapılacak.

Maliye ve Gümrük Baka 
nı Ahmet Kurtçebe Alpte
muçin daha sonra Kumla 
yolunda yapımı tamam
lanmakta olan Atamer Tu
ristik Tesislerini hizmete 
açacak.

Maliye ve Gümrük Bakam 
Ahmet Kurtcebe 

Alptemuçin

Yavrukurt ve
Ve Küçük îzçi 
Kampları Sona 
Erdi

Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığına bağlı Ha 
sanağa ve Karacaali Köyün 
de bulunan Yavrukurt ve 
Küçük izci kampları sona 
erdi.

Üç devre halinde sürdü
rülen Yavru Kurt ve Kü
çük izci kamplarından 1500 
e yakın öğrenci yararlan 
dı. Kamplara Bursa, Eski
şehir. Balıkesir, Bolu ve 
Adapazarı izci teşkilatlan 
katıldı.

Hasanağa ve Karacaali 
Kamp Tesislerinden I 
Temmuz tarihinden itiba
ren Gençlik kampları başlı 
yor.
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KONUK YAZARLAR
L _________ I

“HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN”
Bülent ÜLKÜ

sağlık köşesi
Tüketim, kapitalizmin varlığını devam ettirebilmesi 

için gereklidir. Tüketimin hızlandırılması ve sürekli 
hale getirilmesi de, piyasaya albenisi çok olan çeşitli 
mal ve hizmetler sürerek olur. Bunların tanıtılması, 
tüketiminin sürekli olması için, reklâm yoluna da baş 
vurulur. İşte, bu reklâm işlerini göreli şirketlere “rek 
lâm şirketi" denir.

ANAP'da bir reklâm şirketidir.
Dışa borçlanmayı arttırarak, ülkeyi, göbeğinden dışa 

bağımlı yapan ANAP, elde ettiği bu paraları, ihaleler 
yolu ile ve başka yollardan ayrıcalıklı şirketlere akr 
tırken, öte yandan; “Ucuz emek cenneti” diye yabancı 
sermayeye işçimizin emeğini bağışlamıştır. Bu arada 
işçinin örgütlenme hakkını da çiğneyerek, açık açık 
“biz emek hırsızıyız” demiştir. Baskıyla, yasaklarla, 
insanın diğerini hiçe sayarak, hırsızlık, yaparak ülke
yi yöneten ANAP ve ona bu ortamı sağlayanlar, nasıl 
oluyor da geniş kitlelerden destek alıyorlar?

Reklâmla tabii...
Bu reklâmı; tekelinde bulundurduğu en yaygın kit

le iletiş'm aracı olan TV ile yapıyor.
Sanki Hükümet çalışanların değerlemenin .tek ölçü

süymüş gibi, ne kadar çok temel atmıklarını ve açılış 
yaptıklarını anlatarak, eğlence programlarındaki şarkı 
cılara taş çıkartırcasına bir biri ardına bakanları ve 
başıyla çıkıp şov yapan ANAP iktidarı bal gibi reklâm

cıdır.
Bir kere olur olmaz heryerin bakanlarca temelinin 

atılması karşısında, insan; “yahu bu memlekette inşa 
at işçisi yok mu?” demeden yapamıyor..Bir de, aynı 
yerin (hiç abartısız) bir kaç kez açılması karşısında 
“el insaf” diyor. Eh!.. Tabii TV’de böyle boy göste
rince, “Vatanımıza milletimize hayırlı ve uğurlu ol
sun” deyince, çaresizlik içersinde kıvranan vatandaş 
da, “bu adamlar gerçekten çalışıyor” demek zorunda 
bırakılıyor. Hele bir de şaşırıp oy vermişse “benim 
partim iyi partidir” diyip, boş boş gururlanıyor.

Bu reklâmcılıktır. Sahte malın, sahte etiketinin rek 
lâmının yapılmasıdır. ANAP, sermaye sınıfının reklâ
mım, emekçi kitlelere yapmaktadır.

Bugün Salı Gemlik’imize Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe gelip, “Modem Gemlik Belediye Sa- 
sayı”nın temelini atacakmış. Bu sefer de beldemizde 
'gösterilen bu şovla, bir kez daha “Hayırlı ve uğurlu 
olsun” denecek ve reklâmları izleyeceğiz.

Şu bizim Balıkpazarı’nın açılışını da gelmişken ya
pıver şeydi ne iyi olurdu yahu!..

—Hoşgeldin Bakan, n’aber?
—Haberler bitti, reklâmlar başladı.
—Ne diyelim : “Hayırlı ve uğurlu olsun”..

GÜNEŞ ÇARPMASI
(İusolatio)

Sıcak veya güneş çarpması uzun süre korunmam» 
başın ısıda veya güneşte kalması sonrası meydana ge 
len bir durumdur. Güneş ışınlarına karşı hassasiyet 
insandan insana farklıdır. Açık renkli insanlar, yaşlr 
lar, çocuklar, bilhassa süt çocukları ısıtılmaya karşı 
çok hassastırlar. Yüksek ısılar çeşitli organların çalış 
ma fonksiyonlarını bozmaktadır, bilhassa ise merkez 
sinir sistemi çok hassastır. Bozukluklar beyin ve be
yin zar damarların şiddetle genişlemesinden beyin öde 
mi ve hatta hafif beyin kanamaları oluşmasından do 
layıdır. Güneş çarpmasında güneş eritemi (kızarak- 
lık) dolayısıyla zehirli maddeler oluşur.

Güneş çarpmasında önce baş ağrısı, kulaklarda ses,

İLAN
Gemlik S.S. Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinden

Gemlik Tügsaş Gübre Fabrikasından Türkiye Zirai 
Donatma Kurumu adına aşağıda tarih ve numaraları 
yazdı Taşıma Senetleri ile yapılan taşımalara ait bel 
geler kamyon şoförleri tarafından Kooperatifimize ge 
târilmediğinden hükümsüzdürler.

NİŞAN — NİKAH — DÜĞÜN 

ÇOCUK POZLARI — PORTRE 

RENKLİ FOTOĞRAF VE VİDEO 

ÇEKİMLERİNDE HİZMETİNİZDEDİR.

ŞEREF YILDIZ
Tlf : 2959 - Belediye Karşısı — Gemlik

Tarih Senet Plaka Kg. Gittiği yer
26.10.1987 051583 45 HS 909 11300 İzmir

8,11987 068927 14 DA 952 12700 Bilecik
8.1.1987 068935 54 EK 020 12200 Bilecik

SATILIK EV

UMURBEY KÖY ÎÇt ZORLU CADDE 25 NOLU 
3 ODA 1 SALONU BULUNAN, GÖMME BANYOLU

ALT KATTA BODRUM OLAN 165 m2 BAHÇE 
İÇİNDE DENİZ MANZARALI EV SATILIKTIR.

Müracaat : Tel : 2259 GEMLİK
Umurbey’de adres sahibine.

ÇATAK TUHAFİYE VE 
KONFEKSİYON

Yazlık Çeşitlerini Sunar
1987 BLUEJEAN SEZONUNU AÇTIK

PANTOLON, ETEK ,MONT, CEKET, ELBİSE 
AYAKKABI, GÖMLEK •/• 100 INDIGO 

AKTİF, GÜNCEL, DİNAMİK HER YAŞIN GENCİNE 
HİTAP EDEN 6 FARKLI BEDEN GRUBU 

YILIN YIKAMA OLAYI «SNOW WASH» (Kar Yıkama) 
• AY YILDIZ — NELSON

BAY-BAYAN VE ÇOCUK MAYOLARI
• SLİP - TRAPER - LAME ŞORT MAYOLAR
• GÖMLEK - TRİKO TİŞÖRT ÇEŞİTLERİ
• EROS - GOLD İÇ ÇAMAŞIRLARI
• MISIRLI ÇORAPLARI
• BAY - BAYAN - ÇOCUK GİYSİLERİ
• ERKEK KUMAŞ PANTOLONLAR

TLF : 2075
DEMÎRSUBAŞI MAH. NO. 3/A GEMLİK

>1, Bl—»H, **ZM*N» M" ■ «i»*?» —

( l
Bölgemizde |

|. PHILIPS Yetkili Servisi I
Açılmıştır. |

Sayın Halkımıza |
| Önemle Duyurulur. |

NESA Elektronik Müh. San. Tic. |
İstiklâl Cd. Gürle İş Mrk. No. 26 Tel : 2952 *

I GEMLİK |

yüzde kızarma, çok terleme, kuru dudaklar, şiddetli 
susuzluk hissi, solunumda değişiklik, nabız sayısında 
artma ve huzursuzluk görülür. Eğer bu safhada tedbir 
alınmazsa önceki belirtiler şiddetlenir ve ek olarak ne 
fes darlığı ve çarpıntı meydana gelir. Mide bölgesin
de ağırlık, bulantı, yüksek ateş, bilinç kaybına kadar 
düşme, gözlerde kızarıklık, kızarık, nendi, sıcak, deri 
ve konveziyonlar meydana gelebilir. Güneş çarpma
sında alınması gereken tedbirler şunlardır : Önce gü
neş çarpmasını ısı çarpmasından ayrılması gerekir. 
Güneş çarpmasına uğrayanı serin ve karanlık yere 
koymalı, başınabuz veya soğuk su, soğuk bir şeylerle 
sarmak 15'20 derece su ile ıslatmak, soğuk su banyosu 
yaptırılmalıdır. Eğer kişi bilinci yerindeyse bol içe
cekler verilmelidir. Su, meyva sulan, meyveler, kom 
postolar. Eğer komada ise vakit kaybetmeden bir he
kim tarafından görülmelidir. Daha sonraki tedavi ve 
bakımı hekim kontrolünde olmalıdır. Atalarımız şöyle 
demişlerdir :

“Ayağım sıcak, başım serin tut.” Bizde buna uyar 
rak güneş veya ısı çarpmasına uğramayız.

Hayırlı ve mutlu günler.

KALE VİDEO
DÜĞÜN — NİŞAN — SÜNNET — GÜN VE

EĞLENCELERİNİZDE
VİDEO ÇEKİM İŞLERİNE BAŞLADIK 

KALE TİCARET
Tel. : 1402
Kayhan Malı. 1 Nolu Cad. No. 3,B

aıaiiHB ana laanaı asaıaı aıaa a 
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tlJBultan
Mobilya Mefruşat 

Ruşen Gümüş

Gemlik’li Müşterilerimiz
Kalitede Fiatta Bize Güvenin

Şimdi Yeşil'deki Yeni Mağazamıza 
Gelin Mobilyanızı Seçin 
Evinize Teslim Edelim

ÇEK YAT KANEPE İMALATI TOPTAN VE PERAKENDE

Merkez : îvazpaşa Çarşısı No. 23 Tlf : 15731 BURSA
Şube : Yeşil Dereboyu Caddesi 13 — BURSA
Atölye : Yeşil Sağlık Caddesi No. 13 — BURSA

SETBAfl

SULTAN
MOM.YA

MOn

NAMAZGAH MEYDANI
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görüş
Mehmet SEVİNÇ

İlçemize Bakış• •

Bir kasabanın, bir şehrin alt yapısı yoksa çekiver 
kuyruğundan. Şehir olma görünümünde olan Gemlik 
neresinden bakarsanız bakınız; şehirleşmeye dönüşe
bilire için. Gemlik’te yaşayan büzlerin de; bir şeyler 
yapmamız gerekir.

Gemlik BELEDİYESİ, bugünlerde; neyi nereye ko 
yacağını. bilememenin ikilemi içinde. Çevremizdeki 
belediyeler ana sorunlarını çoktan halletmişler. Bugü- 
nedeğin; Gemlik şehirleşememişse bunda ağır aksak 
yürüyen Gemlik BELEDİYESİ'ni ellerinde tutanlar, ne 
yi nasıl düzenleyeceklerini de yine yönetimde olanlar 
bulacaktır.

Ama, Gembk’in bazı yerlerinin; düzenlemelerini 
yapanlar işin içinde olanlar bugüne değin Gemlik için 
ne zaman paçalarını sıvamışlardır? Nezaman Gemlik 
halkının isteği doğrultusunda istenenlerin ışığı altmda; 
Gemlik’i Gemlik yapmanın direncini göstermişler 
dir? İlçemiz daha modernleşmeden neredeyse köyler 
üçe olacak, çoğalan nüfus olayı nasıl anlatacak
lardır. Gemlik halkı göz boyayıcı değil çağdaş, mo
dan bir kent istiyor.

Her kamuoyu gerek genel yönetimden gerek yerel 
yönetimden, kuşkusuz birşeyler isteyecektir. Bir belde 
nin yapılaşması hem çok zordur, hemde çok kolay 
laydır. Ama işbaşına gelen yerel yönetimler, kamuoyu 
nu yaolanna almalıdırlar Gemlik’te kolaya kaçılarak 
kamuoyunu görmezlikten geliniyor, kandırmaca oyna
nıyor.

Gemlik’te yaşam düzeyi o denli bozukturta. insanın 
anma sı, geliyor. İlçede çocukların da sorunan başla 
rmdan aştan. Belediye yetkilileri çocuklar konusuna 
eğilmediler. Kordon sonuna yapılan Çocuk Bahçesi 
günün her saatinde dop dolu. Hamidiye ve Osmaniye 
mahallelerinin arka sokaklarında yaşayan binlerce ço
cuk acaba hangi tahtevalliye binecek. Hangi beşikte 
sallanacak. Yapılması basit ve milyarlar tutmayacak 
ama çocukları sevindirecek. Yeşil alan ve çocuk bah 
çeleri artık , gündeme gelmeli. Bence bugün temeli atı 
lacak ve bitiminde 1 milyar lirayı geçecek olan bele 
diye sarayından bu.iş daha önemli, daha yararlıdır.

| GÜLER TİCARET I
| $ DEMİR Sj
! • ÇİMENTO

S 9 TUĞLA
| SATIŞLIRA YANINDA

î BİRİKET |
I SATIŞLARINA BAŞLADIĞINI || 
| DUYURUR

I GÜLER TİCARET g 
ğ Abdullah Güler

KOOPERATİF OLMAYA 
MÜSAİT SATILIK ARSA

HAMİDİYE MAHALLESİ ORHANGAZİ CAD.
DOĞAN SOKAKTA İMAR DURUMLU ARASINDAN 

B metre YOL GEÇEN, 100 DAİRE OLMAYA 
ELVERİŞLİ, 5 KAT İMAR İZİNLİ 2540 m2 ARSA 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR.

Müracaat : Mustafa GÜRLE
Tel : 4024 GEMLİK

Gayrimenkulun Açıkartırma İlanı 

Gemlik îcra Memurluğundan

DOSYA NO. 1987/295

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıy 
metj, adedi, evsafı :

Gemlik Tapu sicilinin 21.2.1979 tarih ve sahife : 94, 
ada : 293, parsel : 1 de kayıtlı Balıkpazarı mahallesi 
çeşme ve yalı sokakta kain 216,45 m2 miktarındaki 
arsa üzerinde inşaa edilen, ancak tapu sicilinde kat 
irtifaki halindeki kargir apartmanın 2. normal kattaki 
12/138 arsa paylı (6) numaralı mesken bilirkişi tarafın 
dan 10.000.000.- lira kıymet takdir edilmiştir.

2— Gemlik Tapu sicilinin 21.2.1979 tarih ve sahife : 
94, ada 293, parsel : l’de kayıtlı Balıkpazarı mahal
lesi çeşme-Yah sokakta kain 216,45 m2 miktarındaki 
arsa üzerinde inşaa edilen tapu sicilinde kat irtifakı 
halindeki zemin katta bulunan 6/138 arsa paylı (11) sı 
ra nolu dükkanın bilirkişi tarafından 4.000.000.- lira 
takdir edilen taşınmazlar satışa çıkarılmıştır'

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Birinci sıradaki taşınmaz 3.8.1987 Pazartesi günü 
saat 10.00 ile 10.20 arasında, Gemlik İcra Dairesinde.

2— İkinci sıradaki taşınmaz 3.8.1987 Pazartesi günü 
saat 10.30 ile 10.50 arasında Gemlik İcra dairesinde 
açık artırma sretiyle yapılacaklar. Bu artırmada tah
min edilen kıymetin 0/#75ni ve rüçhanlı alacaklılar var 
sa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz
sa en çok artıranın taahüdü baki kalmak şartiyle 
13.8.1987 Perşembe günü aynı yer ve aynı saatlerde 
ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da 
rüçhanlı alacaklıların alacağı ve satış masraflarını 
geçmesi şartiyle, Muhammen kıymetin ®/o50 nisbetur 
de artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıy 
metin °/ol0u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar ka 
dar Millî bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
Işzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 
günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye res 
mî ihale pulu, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. 
Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3— îpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) 
gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on 
beş gün içinde .dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sisili ile sabit olmadıkça paylaş 
madan hariç bırakılacaklardır.

4— Saltış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde 
ödenmezse İcra v İflâs Kanununun 133. maddesi gere 
ğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve 
°/ol0 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç 
bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edile 
çektir.

5— Şartname, ilân tarihinden itibaren (herkesin gö 
rebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği tak 
dirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bil 
gi almak isteyenlerin 987/295 sayılı dosya numarasiyle 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(îc. îf. K. 126)
(+) İlgililer tâbirine irtifak hakkı
sahipleri de dahildir. îcra Memuru

AKYILDIZ TİCARET
Her Çeşit Kuİlası İmiş Eşya 

Alım ve Satımı
RENKLİ VI SİYAH BEYAZ TELEVİZYON. 

BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNASi, ELEKTRİK 
SÜPÜRGESİ, MUTFAK OCAKLARI,

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

MEHMET AKYILDIZ
Pazar Cad. 27 - Tlf ; MM Gemlik

İNŞAAT İLANI
Gemlik TÜGSAŞ Müessese Müdürlüğünce fabrika 

dahilinde aşağıda adı ve keşif miktarları gösterilen 
inşaat işleri 1987 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
Birim Fiatı ve teklif alma suretiyle ayrı ayrı emane 
ten yaptırılmak üzere ibateye çıkartılmııştır.

İhaleye çıkarılan inşaat işleri :

1— 3 Adet mevcut M KE. tipi barakaların tadilâtı 
İŞİ,

a) İşin keşif bedeli : 17.000.000.-TL.
b) İşin geçici teminatı : 510.000 TL.dir.

2— İstinat duvarı ve beton yol inşaatı işi, 
a) İşin keşif bedeli : 40.000.000.-TL. 
b) İşin geçici teminatı : 1200.000.-TL.dir.

3— Asfalt kaplama ve yalıtım inşaat işçiliği, 
a) İşin keşif bedeli : Teklif
b) İşin geçici teminatı : 570.000.-TL.dir.

İhalelere ait, teknik ve özel şartnameler ile sözleş 
meler mesai saatleri dahilinde Müdürlüğümüz inşaat 
servisinde görülebilir.

İsteklilerin kapalı teklif mektuplarını en geç 15.7.987 
Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Müdürlüğümüz 
Muhaberat servisine ulaştırmış olmaları gereklidir.

Postadaki vata, gecikmeler nazarı itibare alınmaz.
Müessesemiz 2886 iayılı ihale kanununa tapi olma

yıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ver
mekte serbesttir.

(Basın 30)

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK, 
DOĞRAMALIK KERESTE ve 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

İSMET DAĞ ve OĞULLARI
Tel : İş. 1205 Ev. 125412835
ORHANGAZİ CADDESİ NO. 30 GEMLİK

AKDOĞANLAR TİCARET
MOTİF 

DUVAR KAĞITLARI BAYİLİĞİ 

Hüseyin Akdoğanlar
• DUVAR KAĞIDI • GAM ÖLA
• FORMPLAST • HALIFLEKS
• POSTAER • MARLEY
• PARKE • YAĞLI BOYA

• PLASTİK BADANA

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

SATILIK DAİRELER

GAZHANE CADDESİNDE GÜLER KARDEŞLER 
APT. 3 ve 4 NOLU DAİRELER SATILIKTIR.

3 ODA 1 SALON 
(1 DAİRE PARKE DÖŞEMELİ)

Tel : 2567 GEMLİK

Her Türlü Cilt ve 
Kaşe İşleriniz İçin

Urfız Matbaacılık Uf: 1737 Sımlik
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Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
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ERENOĞLU
SÜT VE SÜT MAMULLERİ İMALAT VE TİCARETİ

Yeni Düzenlememiz İle Müşterilerimize En İyi Şekilde Hizmete Devam Ediyoruz.

GÜNLÜK PİLİÇ Bölgemize İlk Kez PİLİÇ KIYMA

PINAR ÜRÜNLERİ
* Sucuk * Salam * Sosis $ Kavurma * Pınar Su * Pınar Süt Çeşitleri

* Süt * Yoğurt * Peynir $ T. Yağı * Mihalıç * Bal * Reçel * Yumurta

PINAR ÜRÜNLERİ
GEMLİK BAŞBAYİİ

ERENOĞLU TİCARET
Çarşı Meydanı Kasaplar Cad. No. 2 Tlf : 1167-1227 GEMLİK

Kumsaz’da Çadırlar Av. M. Cengiz Göral

TEŞEKKÜR

Müessesemizin Yeni Düzenleme 
İle Hizmete Açılışında Bizzat Ge
len, Çiçek Gönderen, Telefon ve 

Telgrafla Bizleri Kutlayan
Kuruluş, Arkadaş, Dost ve Müş
terilerimize Sonsuz Teşekkürü Bir 

Borç Biliriz.

ERENOĞLU
Süt - Süt Mamulleri 
İmalat ve Ticareti

Gemlik Rotary'de Nöbet Değişimi
çelişmelerimize Gem
lik Kütüphanesinin mlnibü 
»ünü "gezici kütüphane" 
haline getirerek gençliğin 
hizmetine »unduk. Yılın öğ 
retmenlnl ödüllendirdik." 
dedi. Dr. Naci özokur çalış* 
ma raporunda :

"-1987-88 döneminde gu 
vamörümüz Rtn. ör»çellk 
Belken kulübümüzden Ay

han Mlnaro’yi Bölge Temsil
ciliğine, Rtn. Bülent Kurt'u 
Meslek Hizmetleri Komitesi
ne, bana da S«ğhk Hizmet 
leri komitesinde görevlendi 
rerek kulübümüzü onurlan 
dinişlerdir" şeklinde sür 
dürdü.

Gemlik Rotary kulübü' 
nün 1986-87 çalışma döne 
mi yönetim kurulu ve de

Perişan Edildi
mize gelen 50 kadar kadın 
ve erkekli çadırcılar önce 
Kaymakam Mehmet Güler 
i makamında ziyaret etti
ler. Ancak Kaymakamı bu 
lamaymca bu kez ANAP 
ilçe Başkam Haşan Başa- 
ran’ın yanına gittiler. İlçe 
Başkanından çadırları
nın yıkılmamasını isteyen 
yazlıkçılar "Yerlerin kirası 
ne kadarsa verelim. Bizim 
çadırlarımızı yıkmakla eli
nize ne geçecek. Çoluk ço 
cuk perişan olduk." diye 
yakındılar. ANAP tlçe Baş 
kanı Başaran sorunun Vali 
Zekai Gümüşdiş tarafından 
takip edildiğini ve kendile
rinin de yakınen olayı iz
lediğini belirterek "Bizim 
elimizde yapacağımız bir 
şey yok. Vali de İki köy 

netleme raporu aklandı.
Yeni dönemde Gemlik 

Rotary şu kişilerden oluşa
cak ;

Başkan Ayduı Akovalr 
gil. Sekreter Teoman Ekim. 
Sayman Raşit Özkırını. 
üyeler, Kâni Başer, Ali 
Mutman, Faruk Uzunlar. 
Yavuz Alemdar, Mustafa 
özden. 

muhtarını barıştırıp anlaş- 
tıramadı. Olay mahkeme
liktir." dedi. Daha sonra 
Vali’yi arayan Başaran, 
Vali Gümüşdiş’i bulamadı. 
İl Başkanı ile görüştü ve 
durumu anlattı.

Kumsuz daki çadırcılar 
ANAP İlçe Başkanmın iş 
yerinden ayrılmayarak so
nucu beklediler. Vali ileku 
rulan irtibat sonunda dün’e 
kadar çadırcılara izin ve
rildi. Muhtarlar anlaşmadı 
ğı taktirde çadırların sökü
leceği bildirildi.

Bıçakla 
Ev Basıp 
Soygun
Yaptı
manın gelmesini bekledi.

Jandarmanın gelmesiyle 
yakalanan ve ifâdesi alına
rak mahkemeye çıkarılan 
genç bu işi hasta olan an
nesini ameliyat ettirebil
mek iğin yaptığını söyledi. 
"Yaptiğimin yanlış olduğu 
nu anlıyarak bilezikleri ge 
ri getirdim ve telsim ol
dum." Mahkeme yargıcı 
gaspçı Levent Akbaş'ın tu 
tuklanmasına karar verdi. 

münün 8. yılında Adliye 
Köyündeki mezarı başında 
sevenleri tarafından anıla
cak.

M. Cengiz Göral, 3 Tem 
muz 1979 günü Bursa’daki 

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
MATBAACILIK

* FATURA I
* PERAKENDE SATIŞ FÎŞÎ
♦SEVK ÎRSALlYESÎ
♦TAŞIMA İRSALİYESİ
♦ MÜSTAHSİL MAKBUZU |
* GİDER MAKBUZU |

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet

Davetiyeleri ve Her Türlü | 
Basım İşleriniz İçin

Hizmetinizdedir.
Tlf : 1797 — 4223 Gemlik I

bürosundan ayrıldıktan M 
ra Sakal Döken Candeâr i 
de bulunan evine gideri» 
faşitlerce tabancayla ada 
dan vurularak öldürûkaH 
tü.
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