
I

YK. : V

2 OCAK 1990 SALI

SAYI 839

Ftyafi 500 Lira KDV dahil

w l- 9emuik
KÖRFEZ

Matbaamızda 
Nişan, N'ikAh, Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ !
Matbaacılık
Tlf : 117*7 Gemlik j

KURULUŞ : 16 MAZİRAH 1970

1989’do Pattır | %
x Sum OÂLvdaumvzın, cl/eni
2 3ıudu (Sl&atı

i Gemlik KÖRFEZ |
A Gazetemiz bu sayısından başhyarak 500 "İradan 
alacaktır. Okurlarımıza üzülerek duyuruyuz.

Salı Pazarında" Sebze ve Meyva fiyatları hava durumuna,' sera ürünü ol
masına ve spekekülatörierin keyfine göre değişiyor > f

ÜRÜN ÇEŞİDİ kasım ayı Aralık fiyatıMırat UÇTU
Gemlik salı pazarında sa 

ttan sebze ve meyve fiyatla 
nnda bir ay içersinde çok 
değişiklikler görüldü. Mev 
sim nedeniyle bollaşan bazı 
ürünlerde ucuzlama görülür 
ken, seralarda yetiştirilen 
bazı ürünlerin fiyatlarında 
ise belli ölçüde artışlar mey 
dana geldi. Havakınn soğuk 
gitmesi nedeniyle don gören 
bazı sebze ve meyve fiyat 
tamda meydana gelen artış 
lor dikkati çekti.

Pazarda Aralık ayında 
meydana gelen fiyat değişik 
iikJeri, dar gefirii vatandaşı 
bir sevindirip bir üzdü. Pa 
zor ürünlerinin fiyatlan karşı 
anda şaşırdıklarını söyleyen 
vatandaşlar, "ürün fiyatla 
nnda bir ay içersinde önem 
i değişiklikler oldu. Buna 
sevinelim mi üzülelim mi 
bilemiyoruz. Nedeni ise bol 
taşan bazı özünlerin fiyatla 
nnda düşüş görülürken, se 
ralarda yetiştirilip pazarda 
satılan ürün fiyatlarında da 
katlamalar görüldü. Bir de 
havaların taoğuması, köylü

Belediye Personeline 
Yılbaşı nedeniyle Belediye 

sanayi kuruluşlarından sağ
ladığı gıda maddelerini tüm 
personeline dağıttı.

Geçtiğimiz hafta cuma gü 
nü hazırlanan yeni yıl paket

HAFTAYA BAKIŞ 

Hoş Geldin Yeni Yıl
Kadri GÜLER

Yeni bir yıla daha ulusça sorunlu ama huzur İçinde 
girdik.

Çevremizi saran sıcak çembere karşın olayları da 
ho sakin, barış içinde çözmeye çalışarak, kavgadan, gü 
rûltüden uzak girdik yeni yıla...

1990 yılının tüm insanlığa barış, özgürlük ve mutluluk 
getirmesini diliyorum.

X! X
1980 yılının en önemli olayı ANAP İktidarının yerel se 

timlerde iktidarı elinden kaçırması oldu bence... ANAP 
eeki Oenel Başkam Turgut Ozal'ın Cumhurbaşkanı seçil 
meef yıla damgasını vuran İkinci olaydı...

İlçemizde 1989 yılının olayı ise 39 yıl sonra Belediye 
şOnedminin i* kez sol bir partiye geçmesidir diyebiliriz.

Devamı Sayfa 2’de

ürünlerinde don olayı mey 
dana getirdi. Buda ürünlerin 
rekolte ve kalite düşüklüğü 
ne neden oldu. Bu ürünler 
pazarda yüksek fiyatlardan 
satılıyor” diye konuştular.

Gemlik Sah pazarında Ka 
sim ve Aralık ayında satı 
lan ürünlerin fiyatlarında gö 
rülen artış ve düşüşler şöy
le belirlendi :

Belediyede Toplu Sözleşme
Görüşmeleri Başladı

Gemlik Belediyesi ile Be 
tediye İş Sendikası arasında 
toplu sözleşme görüşmeleri 
başladı.

Gemlik Belediyesi Otobüs 
Su, Fen İşleri, Kanalizasyon 
işletmesinde' çalışan toplam 
95 işçiyi kapsayacak, olan 
toplu sözleşme görüşmeleri 
ne geçtiğimiz hafta ilk se 
ansı yapıldı. Belediye Başka 
nı Nezih Dimili, 'sendikanın 
sunduğu taslak üzerinde gö 
rüşmelere başlandığını belir 

Yılbaşı Armağanı
leri memur ve işçilere dağı 
tılcfı. -Borusan ve BP firmala 
rının yardımlarıyla 350 bele 
diye çalışanlarına tavuk, 
meyve ve sabun verildi.

Ispanak 
Pırasa 
Domates 
Yeşil fasülye 
Bakla 
Salatalık 
Havuç 
Portakal 
Elma 
Mandalina 

terek şunları söyledi :
"Sunulan sözleşmenin gö 

rüştüğümüz 26 maddesinin 
25'ini kabul ettik. Bir madde 
de sendika temsilcilerinin is 
tediği süre azaltma konu 
sunda anlaşmaya varama 
dik. Gelecek hafta .görüşme 
lere devam edeceğiz. İş ba 
rışı içinde enflasyon altında 
ezilen işçilerimizin haklarını 
belediye olanakları çerçeve 
sinde en iyisini vereceğimi 
zı sanıyorum. .Tarafların an 
layış içinde davranmaları so 
runları kışa zamanda çözü 
me kavuşturur kanaatinde 
yiz."

Katojlu A.Ş. 2 milyon 
bağışladı

Kanser savaş 
derneğine 
yardım

Bursa Kanser Savaş Der 
neğine yardımlaşma ve araş 
tırmalarım sürdürmesi’ ama 
cıyla Kafoğlu Sabun ve Yağ 
Sanayi A.Ş. tarafından iki 
milyon lira bağış yapıldı.

Kafoğlu A.Ş. adına bağış 
çekini Dernek-Başkanı Emek 
li Korgeneral Orhan Yiğit'e 
veren İnan Tamer, yaptığı 
konuşmada asnn hastalığı 
olan kansere karşı yapılan 
mücadelenin sürdürülme 
si amacıyla bağışın yapıldı 
ğını belirterek, "dileriz ki 
1990 yılı tüm İnsanlığın fela 
keti olan kanser ile müca 
delede başarılar elde edil 
alri” dedi.

1500 1000
1200 1000
1500 2000
3000 5000
4000 2000
2000 3000
1500 1000
1500 1000
1200 1000
1500 1000

Köy ilkokullarında sağlık 
taramaları bitti

Sağlık 
taramaları 
devam ediyor

Tüm yurtta başlatılan sağ 
lık taramalarında ilçemizde 
de başarılı sonuçlar alınıyor 
Bugüne kadar köy il kokula
rında 3 bin çocuk sağlık ta
ramasından geçirildi.

Köylede yapılan tarama
larda ilkokul çağındaki ço
cuklarda ençok diş çürüklü
ğü, başlarında İse sirke ile 
bite rastlandı.

Sağlık taramasına katılan 
doktorlar çocuklarda diş fır 
çalama alışkanlığının hiç ka 
zandmadığını belirttiler, il
gililer,ailelerin bu konuda ti
tiz davranmaları gerektiğini 
söyledi.

Yetkililer yaptığımız kont
rollerde önemli bir hastalığa 
rastlamadık şu an merkez 
okulların kontrollannı sürdü 
rüyoruz. Okulların kontrolle 
rı Mart'a kadar sürecek da 
ha sonra, halkın sağlık tara 
malarına başhyacağız" dedi 
ier.

Biri dişçi beş doktor ve 
iki hemşireden oluşan sağ 
lık ekibinin çalışmaları en 
süratli biçimde sürdürülü 
yor.

Okurlarımızın Gazetemize 
gönderecekleri SATILIK ve 
KİRALIK ilanlarını ücretsiz 
olarak yayınlamağa bu haf 
itibaren 2. Sayfamızda yayın 
lamaya başladık.

Yerel Basında çıkan yazı 
fara kaynağından yanıt. 
Mustafa KÜC0KSİPAYİ nln 
yanm 6, Sayfamızda.

Yeni yıla 
olaysız girdik

1989 yılını geride bıraka, 
kcrak yeni bir yıla olaysız 
girdik, ilçe Emniyet Müdürü 
İsmail Hakkı Çahk'tan aldı
ğımız bilgilere göre, 31 Ara
lık gecesi tüm emniyet gö
revlileri yeni yılın huzur için
de geçirilmesi İçin çalıştılar. 
Eğlence yerleri, kahvehane 

İer yılbaşı gecesi sıkı bir şe 
kilde denetlendi. İlçe Emni
yet Müdürü Çalık, vatandaş 
larin yeni yıla olaysız girdiği 
ğini belirterek şunları söyle
di

"Huzur içinde yeni bir yı 
la girdik. Teşkilatımız 24 sa 
at vatandaşın hizmetindedir. 
1989 yılındaki olayların 1990 
da çok daha aza ineceğine 
inanıyoruz. Yasalara uyu'd.ı 
ğunda, suç oranın n azala
cağı bir gerçektir. Suçların 
ortadan kalkması için vata ı 
daşpolis işbirliği gereklidir. 
Bize yardımcı olunacağı ka- 
naatiyle tüm Gemliklileri ; 
yeni yılını kutlarım."

SHP Kahvehane 
Toplantısı Yapıyor

SHP İlçe yöneticileri. Be
lediye Başkanı Nezih Dimili 
ile birlikte kahvehane sohbe 
gezileri başlatıyorlar. 
Vatandaşların sorunlannın 
dinleneceği kahvehane top 
lantılannda Belediye Başka
nı çalışmalar hakkında b lg\ 
verecekler.

TAŞI GEDİĞİNE

AZRAILİN TIRPANI DA...
DEVLET HASTAHANESİNîN JENARATCRÜ TASâRKUF 

GENELGESİNE TAKILMIŞ..
AZRAİLIN TIRPANI DA »SANLARIN SGYNUNA TA

KHJRMIŞ KİMİN UMURUNDA..
SONRA..
İNSANIN KÖKÜNE KIRANMI GİRDİ, Kİ.
ÖLEN ÖLÜR, KALAN KALIR..
BUGÜNLERE, BU KAFA ÎLE GELMEDİK Mİ-
ÜZÜLME SN. SÖZER. ÜZÜLME...

“Sol KANÂI”
SHP’iilerle
TopLntı Yaptı

SHP’den ayrılan 'sol ka
nat’ Bursa temsilcileri İlze 

mizde toplantı yaptılar.
Bir kahvehanede yapılan 

toplantıya SHP’li üreler da- 
ve. edildi. Top'antıda SHP' 
nin sosyal demokrat y ğ r la 
ra cevap veremediği, gdtr.k 
soğa kaydığı bu nedenle ye
ni bir pcr i kurulmasının zo
runduk o’duğu söyl ndi. Eur 
salı konuşmacılar SHP’y: c- 
leştirerek, " Bu pa.ti serma
ye sınıfına hizmet etmeğe 
baş.'adı. Parti yönst-c leri de 

mokraîi.i kendi içlerinde iş
letimi, arar. Sun n îöinistfa 
e tik. Siklerinde durumu 71 
değerlendirmenizi istiyoruz." 

dediler.
Öte -and.n toplantı sonra 

rası bir grup p nü» in SHP' 
den istifa cttği sekimde çı 
haber.erin asisiz c-duğun-j 

söyle, en 'İçe b şkanı 
Mut ran, "Biz o crkadoşl nn 
toplantı! nr.ı parti br-sm<3 
da yapma ar na izin v- rirti k 
Kahvehane köşe-feande pt-! 
t ka yapılmaz. Şu cne kadur 
bize gelen bîr istifa söz konu 
su değ Idir " dedi.

İnen TAMER
|



t Oco* 1980 kör'Pez Sayfo ।

Hoş Geldin Yeni Yıl
Kadri GÜLER

Birinci Sayfadan Devam

1989 un en önemli dış olayı ise. Gorbocov ile başla 
yan doğu blokundaki yenileşme hareketleri oldu. D. Al 
manya. Polanyo. Macaristan. Çekoslovakya. Bulgaristan 
ve son olarak Romanya’daki değişim son yarım yüzyıla 
damgasını vuran olaylardır.

1989 da yerel bazda dikkate değer önemli bir konuda 
Belediyeye yönelik belli bir çevreden başlatılan yıpratma 
kampanyasıdır. Bu kampanya yerel seçimlerden bir sü 
re sonra sistemli olarak bir yerel gazetede baş 
(atıldı ve sürdürülüyor. Çamur atma yalnız belediyeye 
karşı değil, bazı demeklere, kişiler* ve kurumlara karşı 
yürütülüyor.

Basın özgürlüğü amacından çıktp kişilerin haysiyet ve 
onurlarıyla da oynanma noktasına getirilirken, savunma 
dan yoksun kişiler, söz hakkı için yasalara sığınarak "tek 
ztb” yayınlamak zorunda kalıyorlar.

Gemlik Körfez Gazetesi’de karalama kampanyasında 
savunma haklarını kullanamayan kişilere satırlarını sonu 
na değin açıyor.

Bu kampanyada karalanmak isteyen kişi ve kuruluş 
lora eşit söz hakkı tanıyacağız.

Yaklaşık 9 aydır görülen o ki, bazı kişiler daha kay 
betmenin stresini üzerinden atabilmiş değiller.

Yoksa sürekli kendilerini gündemde tutmanın başka 
bîr anlamı mı var? Var her halde. Partisinin meşru organ 
lan dururken, hiçbir sıfat taşımayan kişilerin hergün bo 
sma demeç verip kendini hala Başkanlık koltuğunda 
sanması en azından bağlı olduğu partiye karşı işlenmek 
te olan ayıptır.

X * X X

Sorunlarla dopdolu bir yıla kucak açtık. İlçe bazında 
yerel yönetimden halkın haklı istek ve beklentileri var. Yö 
neticiler bu sese kulak vermek zorundadır. Açılan su şe
beke kanalları ivedilikle kapatılmalı. Ardından da beton 
parke döşenmelidir.

Belediye borçlan bir iki ay sonra bitecek. Sayın Dimi 
M, sosyal demokrat belediyecilik anlayışını Gemlik halkına 
1990 yılında göstermelidir. Bu bir beklentidir. SHP’ye oy 
verenlerin bekleyişi sürüyor.

Bu yıl mazeret yılı değil, hizmet yılı olmalıdır.
Dost ve okurlarımın yeni yılını kutlarım.

SATILIK - KİRALIK
KÜÇÜK. İLANLAR

BU KÖŞEDE YAYINLANAN İLANLARDAN ÜCRET 
ALINMAMAKTADIR. GAZETENİZ Gemlik KÖRFEZ'In 
HİZMETİ OLAN BU KÖŞEDE SİZİN DE HER TÜRLÜ SA 
TILılK v* KİRALIK İLANLARINIZI Yayınlıyoruz.

TELEFONUMUZ 117 97

KAPTAN E M L AK
Tel : 130 86

VİLLA çocuk parklı 
ALEMDAR Caddede çift cep 
hell 130 m2 daire
UMURBEY Aytepe'de 3 kat 
imarlı Arsa
ENGÜRÜ'de 3.5 dönüm zey
tinlik.
MANASTIR Eğitimciler Site 
sinde 140 m2 daire
GÜRLE iş .Merkezinde Satı
lık Büro
KORDON Apartmanında 109 
m2 kalorüferli asansörlü da. 
MANASTIR'da 100 m2 300 
m2 arası Resmi Parselli ar
sa
UMURBEY’de 7 dönüm İma 
rlı arsa
DENİZ kenarında Kaloriferli 
asansörlü 140 m2 daire
LİSE Caddesinde 100 ni2 
daire •
300 m2'llk çiftlik 45 milyon 
ENGÛRÜCÜK Muratoba as 
faltı üzerinde 5 dönüm 145 
ağaçlı zeytinlik.
DÜKKAN Pazar Caddesinde 
45 m2
HAVUZLU zeytin deposu 
150 ton kapasiteli
İSKELE Meydanında 60 m2 
daire \
KAPAKLI'da satılık arsalar 
GEMSAS’da 240 m2 arsa
İSTİKLAL Caddesinde 2 a- 
det dükkan.

DEVREN satılık Kırtasiye 
Dükkanı 30 milyon lira 
KUMLA'da 70 ağaçlın zeytin
lik. 
KUMLA'da acele satılık 
yazlık 75 m2 daire

PEHLİVAN EMLAK 

Tel : 20 817

KORDON’da, asansörlü. Ka
loriferli, hidroforlü, 125 m2 
UMURBEY’de deniz manza- 
ralıbahçeli, havuzlu 190 m2 
dubleks, villa
YALOVA Asfaltına 50 m. cep 
heli 5133 m2'lik Sanayi imar 
lı arsa
GEMLİK Topsahassında çe
şitli büyüklükte ucuz arsalar 
LİSE Caddesinde inşaat ha
linde 110 m2'llk daireler 
ORHANGAZİ Caddesine cep 

heli 110—75 m2 lik ucuz da
ireler.

LİDER EMLAK

Tel : 13 100

Gelik’in her semtinde her 
keseye uygun satılık daire 
müstakil ev, 
ENGÜRÜCÜK'te zeytinlik. 
GEMSAS'da çeşitli arsalar 
KUMLA'da yazlık daire ve 
RESMİ parselli arsalar

ULUDAĞ SÜTHANESİ
. fanı at/ -

SÜT - YOĞURT - T. YAĞ 

PEYNİR ÇEŞİTLERİ

BAL - YUMURTA - ZEYTİN
BEŞLER - MARET - YASİN ET MAMÜLLERİ

SUCUK - SALAM - PASTIRMA 

TOPTAN ve PERAKENDE

YENİ YIINIZI CANDAN KUTLAR, 

MUTLULUKLAR DİLERİZ.

• Tel : 11151 Ev. : 13493-14982
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No- 31 — GEMLİK

Simba Çorap
SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN YENİ YILLARINI

KUTLAR, SAYGILAR SUNARIZ.

NİHAL ÖZTÜRK

Ahmet Dural Meydanı No. 1 — GEMLİK

GEMLİK
SAĞRA SPACİEL

MUTULUK DİLEKLERİMİZLE

YENİ YILINIZI CANDAN KUTLARIZ

DÜĞÜN — NİŞAN ve ÖZEL GÜNLERİNİZ İÇİN 

EKONOMİK ÇİKOLATA ÇEŞİTLERİ

ADRES : BİRİNCİ KORDON NO : 77 GEMLİK

PETROL OFİSİ rrnoot. orta

Dost ve müşterilerimizin 1990 yılını 
mutluluk dileklerimizle kutlar,

S esenlikler dileriz.

S
4

Gemlik Girişi Dörtyol Ağzı

ORKSAN
PETROL



körfez
Sayfa 3

Mutluluklar 
dileğiyle 
yeni yılınızı 
kutlarız.

Yeni yılınızı kutlar, tüm insanlık 
alemine barış, demokasi ve 
mutluluk getirmesini dileriz.

Yönetim Kurulu

Sayın dost ve müşterilerimizin 
yeni yılını kutlar, saygılar sunarız.

Akıt Petrol Martı Gıda ve 
İhtiyaç Maddeleri

Kayhan Mah 2 Nolu Cad. Gemlik

Güler Ticaret
•KARABÜK D BM İR

• ÇİMENTO

• TUĞLA

> BÎRtKTT

SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

SAYIN DOST ve MÜŞTERİLERİMİZİN YENİ 

KUTAR, MUTLULUK ve SAĞLIKLAR DİLERİZ.

ABDULLAH GÜLBR

Ttf : 14087 — İeüklal Cd. Ne. M OEMLİK

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON — VİDEO — BUZDALABI — MÜZİK SETİ 
HALI — HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ 
ALINIR SATILIR — ESKİSİ. YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR.

SAYIN DOST ve MÜŞTERİLERİMİZİN YENİ 

YILLARINI KUTLAR. SAYGILAR SUNARIZ.

HAŞAN YAMAN

istiklal Cd. Fınn Sk. (Ziraat Bankaaı karşısı aralığı)
Tel : 10176-1447» GEMLİK
Kayhan Danış Sk. Altuntaş Işhanı No. 6/4 BURSA 
(Tekelin doğu aralığı) Ttf : 226364

»AYIN DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN YENİ YILLARINI 

«UTLAR, MUTLULUKLAR DİLERİZ.

OOLD FOTOĞRAF SÜTÜDYOSU

Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. No. 26 Bülent kırtasiye yem 

SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN YENİ YILLARINI 

KUTLAR, MUTLULUKLAR DİLERİZ.

s •
GÖZDE KEBAP SALONU

BAKİ KÜTAHYA

Tel : 11508 Gemlik

SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN YENİ YILLARINI 

KUTLAR, MUTLULUKLAR DİLERİZ.

.199 OVİZYON FİLMLER
İNDİANS JONES — MİSSİSİPİ YANIYOR
JAWS 4 — POLİS OKULU

HALİT AYAR 

AYAR VİDEO

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No. 16 Gemlik

AŞKINER
Tekel ve Spor Toto Bayi
HALİS ÇEKİLMİŞ KAHVE

1 kilo’su 12 bin lira
Taze kuru yemiş 

Her zaman bulunur
SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN YENİ YILLARINI 
KUTLAR, SAYGILAR SUNARIZ.

Krom Sk. No. 1 (Gazi İlkokulu arası) Gemlik

i i

SAYIN DOSl VE MÜŞTERİLERİMİZİN YENİ YILLARINI

KUTLAR, SAYGILAR SUNARIZ.

ÇAVDAR VİDEO

Demirsubaşı Mah. Çeşme Sok. No. 2/A Gentl.k

I

Kongre İlanı
ÇİMTAŞSPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN

Kulübümüzün olağan kongresi 18 Ocak 1990 Perşsrn 
be günü saat 13.30'da Fabrikamız yemekhane raaou-ı 
da yapılacaktır.
. Çoğunluk sağlanmazsa, toplantı 26 Ocak 19*0 p 
aynı yer ve saatte çoğunluk aranmadan ycpıîcccktr.

Üyelerimize duyurulur.

YĞNETİM KURULU
GÜNDEM:

1— Açılış, yoklama
2— Saygı duruşu
3— Yönetim ve denetim kuruBamm çalışma nsxrfc 

nntn okunması
4— Raporların görüşülmesi ve cktanmass
5— Yeni yönetim ve denetim kuruta-« n sec «s
6— Dilek ve istekler
7— Kapanış.

GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 
Dosya No. 1989 461-96!

■

Gemlik »İçesi Orhan İye Maha'tes 066 öl CİL 8E Sof > 
fa ve 74 hanede Nüfusa kcyıth IMeeyta ve Fstma Koj . 
rtye kız» 1927 doğumlu Feriho ÖZTETÜGe GaaV« H~w» 
dTye MahaBssi Güngör Sokak No 9’da M eden 1958 
doğumlu tazı AYNUR TAYLAN’<n MK. 355. Maddesi gere 
ğînce VASİ TAT'IN edilmiştir.

İtan olunur.
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Dost ve müşterilerinin 
yeni yılını kutlar, sağlık ve 
mutluluk getirmesini diler

Gazhane Cd. Tlf: 11295 Gemlik

Dost ve müşterilerimizin 
yeni yıllarını kutlar, 
sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz.

ÇAKARLAR
Zeytin ve Turşuları 

MEHMET - İBRAHİM ve ZEKİ ÇAKAR

YENİ TOPTAN ve PAREKENDE SATIŞ MAĞAZAMIZIN 
3 OCAK 1990 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00'de YAPILA 
CAK AÇILIŞINA TÜM DOSTLARIMIZIN ONUR VERMELE 
RİNİ BEKLERİZ.

İSTİKLAL CAD. NO. 53 TEL : 12338*10110 GEMLİK

Dost ve müşterilerimizin 
yeni yılını kutlar, 
esenlikler dileriz.

Tevfik Solaksubaşı ve Oğulları

Kurs öğrencilerimizin ve 
Gemlik’lilerin yeni yıllarını kutlar, 
mutluluklar dileriz.

ÖZEL SONAY 
Sürücü Kursu

Yeni yılınızı mutluluk, sağlık 
ve başarı dileklerimizle kutlarız.

KÖRFEZ
Matbaacılık ve Ambalaj San.-*'
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Gemliklilerin
Yeni Yıllarını kullar, 
sağlık, mutluluk, huzur dolu 
günler getirmesini dileriz.

S$

s >

£

GEMLİK LİMAN ve
Depolama
İşletmeleri A.Ş.

Yaşamınızda
Yeni Boyut TOPRAK

Gemlik İnş. Mlz. Paz.Tic.

Toprak Seramik Ürünleri, zengin banyo aksesuarları, 
hazır mutfak ve sıhhi tesisat malzemeleri ile, 6 Ocak 1990 
Cumartesi günü hizmetinize açılıyor.

Mutlu ve başarılı yeni bir yıl dileriz.
Haluk Kaner

Orhangazi Caddesi No. 1 Tel : 10170 GEMLİK

İLAN
HASTAHANE DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

1— İlçemiz Devlet Hastahanesi bchçesinde vapt r'c 
cak büfenin işletme ihalesi açık artırma su et yle ve 
şartnamesine uygun olarak 17 Ocak 1990 Çar? mba gö 
nü saat 10’da Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasında yöne 
tim Kurulu huzurunda yapılacaktır.

2— Bu işe ait şartname mesai saatleri dahilinde Gem 
lik Ticaret ve Sanayi Odasında görülebilir.

3— İhaleye girenler şartnameyi aynen kabul ctmş sı 
yılırlar.

GEMLİK HASTAHANE
YAPTIRMA YAŞATMA ve KORUMA 

DERNEĞİ BAŞKANI
I. Hakkı ÇAKIR

YENİ YILINIZI KUTLAR, 

MUTLULUK ve ESENLİKLER DİLERİZ.

ERTÜR 
PETROL Shell

ERTÜR MOBİLYA
Demlreubaşı M oh. Çeşme Sok. No. 27 GEMLİK

YENİ YILINIZI EN İYİ DİLEKLERİMİZLE 
KUTLAR, SAĞLIKLI ve KAZASIZ BİR YIL 
GEÇİRMENİZİ DİLERİZ.

Gemlik Yalova Yolu Devlet Hastanesi ilerisi

AKDOĞANLAR
MOTİF DUVAR KAĞIDI BAYİİ VE 

NALBURİYE TİCARETİ

Hüseyin Akdoğanlar
SAYIN DOST ve MÛŞTERİLERMZM YEM 
YILLARINI KUTLAR, SAYGILAR SUNARIZ.

DUVAR KAĞIDI VE POSTER KAPLAMA
HALIFLEKS
PARKE
MARLEY DÖŞEME
FASARÎT
BADANA VE YAĞLI BOYA İŞLERİ 
İTİNA İLE YAPILIR.

isttklai Od. Gürle İş Merkezî No. 13 TTf : 1S132

£ 
£ 
i*
r-
%
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Edebiyet'da nokta ve virgüllerin çok önemli görevleri 
vardır. Bunların yanlış yerlere konulması veya yazıdaki 
cümlelerin yerlerinin değiştirilmesi veya bazı cümlelerin 
alınarak diğerlerinin yazılmaması, yazının manasını değiş 
tirebilmektedir. Nitekim 1789 Fransız ihtilalinin önderle
rinden olan BABAEUF şöyle demiştir ;

"Bana noktası virgülü konulmamış masumane yazılmış 
bir dost mektubunu getirin... Ben bu mektubun bazı cüm 
lelerinin yerlerini değiştirip, nokta ve virgülleri dilediğim 
yerlere koymak suretiyle, mektup yazan kişiyi giyotine 
gönderebilirim.'’

Gelelim "ÇAĞRI" Gazetesinin şu meşhur) anketine :
Bilindiği gibi anket, belirli bir konu hakkında kamu 

oyunundan bilgi toplama işlemidir. Yoksa, Mustafa Eren 
e yazılmış bir mektuptan bazı cümleleri alarak anket 
yapmak, otsa olsa saçmalıktır ve elhak "ÇAĞRI” Gaze 
tesi bunu yapmıştır.

Bu saçmalıklardan çok beni ve akli-selim sahibi tüm 
Gemlikli aydınlan ilgilendiren ikinci konu, bu ankete ce 
vap verenler ve söyledikleridir. Mesela bir hukukçu 
"HER SUÇLU HESAP VERİR" diyor. Bunun böyle olaca 
ğını anlamak için hukukçu olmağa gerek yok ki. Elbet 
her suçlu işlediği suçun hesabını verecektir. Verecektir 
ama. işlenen suç nedir bunu bulmak lazım... Kim İşlemiş 
tir, nerede ve nasıl işlemiştir? Bütün bunlar bilinmeden 
beyanatlarla gazetede boy göstermek yanlıştır ve çlr 
kindir.

Şimdi gelelim "ÇAĞRI” Gazetesinin yazı İşleri müdü 
rüne :

“Çağrı” Gazetesinin Anketi
Mustafa Küçüksipahi

SHP Belediye Meclis Üyesi

Daha önce yazdığım bir yazıda size "Yazar olmak is 
tlyorsanız şunları, şunları yapmanız lazımdır" ve "Bunla 
rı yapamassanız hiçbir zaman KİBRİT MATBAAcısı ŞİFA 
TINDAN KURTULAMASSINIZ" demiştim. Yazdığınız köşe 
yazılan, gazetenizde belediye İle devamlı uğraşmanız ve 
bu NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNÜ almağa hak eden meşhuı 
anketiniz, sizin hangi yolda olduğunuzu anlatmaya yeter.

Ama gazetecilik ahlakı dışında bir de toplumumuzun 
kişilerden beklediği bazı adabımuaşşeret kaideleri de 
var. Mesela birisine yazılmış özel bir mektup, o mektu 
bu yazan kişinin rızası olmadan açıklanmaz. Açıklanırsa 
ayıptır ve saygısızlık sayılır.

Şimdi ben size, sizin bana yazdığınız mektubu da, be 
nim size yazdığım mektubu da gazetenizde yayınlama 
niza izin veriyorum. Yazdığım mektuptaki bazı cümlele 
ri ağzınızda gevelemeğe gerek yok.. Aynen yazın mek 
tubumu. Yazmassanız ben bu gazetede de yayınlayaca 
ğım. Bakalım o zaman hayaletlere kılınç sallıyım laklak 
çılar utanacaklar mı?

Fıkra meraklıları İçin ben de bir fıkra ile yazımı bitir 
mek istiyorum : Nasrettin Hoca'ya sormuşlar, " HOCAM 
DEMİŞLER-HELADA SAKIZ ÇİĞNENİR Mİ?" Hoca cevap 
vermiş "Vallahi çiğnenmesine çiğnenir amma, ağzını ge 
veliyerek heladan çıktığınızı görenler, sizin içerde birşey 
ler yediğinizi zan edebilirler."

NOT : Sn. ALİ ÖZTÜRK'Ü MUHATAP KABUL ETMİYO 
RUM. Sn. HAKKI ÇAKIR’A GELİNCE "CEVABINIZI ALA 
GAKSINIZ" BİRAZ BEKLEYİN.

EMRE KUNDURA
Zengin kışlık ayakkabı 

çeşitleriyle şık erkeklerin 
hizmetinde

* bot * çizme
* kauçuk ve lastik taban 

çeşitleri
* kösele ayakkabı

KALİTE, GÜVENCE, ŞIKLIK

SAYIN DOST ve MÜŞTERİLERİMİZİN YENİ 

YILLARINI KUTLAR, SAYGILAR SUNARIZ.

frecLal Cm/ce
TLF : 14114

PAZAR CADDE NO. 1 GEMLİK

KAYIP

Diyarbakır Kulp Lisesi Müdürlüğünden aldığım 17.3.986 
tarih ve 826 nolu tasdiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür

Muhyettin ASLAN

Üyelerimizin Yeni Yılını kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dileriz.

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI
YÖNETİM KURULU

ORTAKLARIMIZ ve DEĞERLİ GEMLİK’LİLERİN

YENİ YILLARINI KUTLAR, MUTLULUK ve 

ESENLİKLER DİLERİZ.

S.S. KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
KOOP. YÖN. KURULU

Değerli Halkımızın 

Yeni yıllarını candan 

kutlar, sağlık ve mutluluklar 

getirmesini dileriz.

DYP 
İlçe Yönetim Kurulu

1990 yılının ülkemize ve 
tüm insanlığa huzur getirmesi 
dileğiyle Gemlik'li hemşehrile
rimizin yeni yılını kutlarız.

ANAP
e

ilçe Yönetim Kurulu
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Ağıı tadıyla
yeni bir yıl

t

geçirmenizi dileriz
MİKA

Yağ Sanayi

1990 YILININ TÜM İNSANLIĞA 

MUTLULUK GETİRMESİ DİLEĞİYLE

KUTLARIM.

Haşan Sözüneri
MİMAR

1990'ın İNSANLIK ALEMİNE BARIŞ, 

HUZUR, ve SAĞLIK GETİRMESİ DİLEĞİYLE 

YENİ YILINIZI KUTLARIZ.

Gemlik Rotary Kulübü

İM
DEMİR ÇİMENTO İNŞAAT 
MALZEMELERİ TİCARETİ

SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN YENİ YILLARINI

KUTLAR, SAYGILAR SUNARIZ.

İsmail Arslan

ARSLAN
TİCARET

YENİ YILINIZI KUTLAR, MUTLULUK vs 

ESENLİKLER DİLERİM.

ABDULLAH GÜRE

Çiçek Kasabı

YENİ YILINIZI KUTLAR, 

MUTLULUKLAR DİLERİZ.

Güzel Nakliyat 
Faruk Güzel

ÜNGÖR 
TİCARET

GEMLİK HALKINA MÜJDE

Terme Kaplıca Tesisleri
ISITICILARI YANIYOR

UZUN ZAMANDAN BERİ SÜREN ÇALIŞMALARIMIZI 
TAMAMLAYARAK KALORİFERLERİN YAPILMASINI 

SAĞLAMIŞ BULUNMAKTAYIZ.
GÜNÜN 24 SAAT AÇIK OLUP HALKIMIZA 

HİZMET VERMEKTEN KIVANÇ DUYMAKTAYIZ

YENİ YILINIZI KUTLAR, 

MUTLULUK v« ESENLİKLER DİLERİZ.

NOT : Pazar günü haricinde 12.00-17.00 arasında 
bayanlara açığız, t

Tsl : 13191
Devlet Hastanesi Altı GEMLİK

SATILIK DAİRE

1. KORDONDA DENİZ RESTAURANT'IN YANINDA 

ÇINAR APARTMANI KAT S

T« i 14097 GEMLİK

Onur Tıbbi Tahliller 
Laboratuvarı

HER TÜRLÜ KAN TAHLİLİ, KANDA HORMON TAYİNİ 
KAN GRUBU, GEBELİK TESTİ, İDRAR TAHLİLİ

YAPILMAKTADIR

SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN YENİ YILLARIM

KUTLAR, SAYGILAR SUNARIZ.

Biyokimya Uzmanı Dr. ERKAN AYDOĞMUŞ

ADRES : İstiklal Cadd» Gazi İlköğretim Aralığı
GEMLİK Tal. î 14 022

BENZİN İSTASYONUNDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 
POMPACI ARANIYOR.

Tel : 10104-13794 '
Yalova Yolu i Gemlik

ERTÜR PETROL

DOST ve MÜŞTERİLERİMİZİN YEKİ YILINI

CANDAN KUTLARIZ.

I

Salih ve Metin Öngör

Yeni yılınızı mutluluk ve 
sağlıklı günler getirmesi 
dileğiyle kutlarız.

Özel Özomır Fen 
Dershanesi
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I Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gürçay Pasajı
I No. 5 - Ylf : 42B - GWI Jj

Dizgi ve Baskı
3 Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi 
t

W

Mutluluk dulu 

bir yıl dileğiyle 

sağlıklı ve 

başarılı günler dileriz

NÜ

»W 
can 
Offl 
0M 
tlBT

HftM 
İW|

Bursa İplikçilik A.Ş.

\1 i I

SHELL UMURBEY 
DİNLENME TESİSLERİ

Yeni yılınızı mutlu, sağlıklı günlerle

dopdolu olmusı dileğiyle kullarız.

Yalova Yolu 5. Km. Tel : 12394 - 13102

«o

Gemlik
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9 OCAK 1990 SALI

SAYI : 840

gemUik

Fiyatı 500 Ura KDV dahil KÖRFEZ
Matbaamızda 

Nişan, Nikâh, Düğün 
re 

Sünnet Davetiyeleri 
f Saatte 

Teslim Edilir.

HAFTALIK SİYASİ GAZITI

KÖRFEZ
Matbaacılık .
Tlf : 11797 Gemlik

KURULUŞ ı:'1S HAZİRAN 197J

Devlet iıastanesinde Küçük Sanayi Site* Kony**l çekşmtH geç*

Süreyya Bayrak

(ilk ameliyat yapıldı grubu yine
kazandı

ı&S

Havva Akçam adlı bir kadının ameliyatı Baştabip Operatör Ali Sözer tarafından 
başarıyla gerçekleştirildi.. X
f PERŞEMBE GÜNÜ SABAHI YAPILAN AMELİYAT Y 
KUrBAN KESİLEREK BAŞLADI. BAŞTABİP ALİ SÖZER, - B
AMELİYATLARA 
UENARATÖRÜN 

SÖYLEDİ.

Murat

BAŞLAMAK ZORUNDA KALDIKLARINI 3

• PERSONEL SAYISININ 140*A ÇIKTIĞIN ’ SÖYLEYEN 

BAŞTABİP, "EN KISA ZAMANDA POLİKNİKLERİ BAHÇE

0 İnşaatları yavaş yürüten müteahMdto iş akdinin fesh 
edildiği bildirilen kongrede, İş yerlerinin kanalizasyon 

dışında tüm alt yapısının hazır o'duğu açdd:ndu K rp 
iıklı suçlamalarla geçen genel kurulda muhalefet 7T* 
karşılık- 43 oy alabildi.

MUTLAKA

UÇTU .

Gemlik Devlet Hcsta nesin 
da Ok ameliyat boşan' -ile 

: gerçekleştirildi. Safra ' kese 
sinden rahatsız otan Havva

• Akçam adlı kadını Baştabib 
Operatör Doktor Ali Muhsin* 

Sözer ameliyat etti.
Geçtiğimiz hafta perşem- : 

be gürifr sabahı' ita ömeliyet 
İçin kurban -kesildi. *Daha 
sonra, basın mensuplarına 
hastanenin sorunlarını anla 
ton Baştabib Ali Muhsin Sö 
zer, parasızlıktan yakınarak, 
"Dokuz aydır Hastane Deme ’-. 
ğlndea bizim topladığımız 
paranın dışında ‘bir müridi 1 
destek (göremedik. Yördım 
toplanmasında yardımcı ot-: 
mok isledik ama « kabul et*.
mediler, • Binamızın 
akıyor.' Parasızlıktan 
mıyoruz. Lavabolar 
yor, yaptı ramıyoruz.

tavanı’ 
onartG 
bozulu. .
r.Rara

ALINMASI GEREKTİĞİNİ
YE ALIP . YATAK SAYIMIZI 

DEDİ.

100'E ÇIKARACAĞIZ"

yen, 140 hemşire, hastabakı 1 
ci ve personelimiz mevcut < 
tür. Bu sayı ile tam., teşek- j 

küllü bir ..hâstan^, durumuna a 

girebiliriz. Bunun için 50. .ya- Tu 

tak kapasitemizi 100’e çıkar 
mâmız gerekil,. Önümüzdeki ı 

aylarda arka, bahçeye bara
kalar yaparak polikillpkteri b 

taşıyacağız. Birinci kata, da,: 
yataklı servisler kurup 100a 

yatak kapasitesin© ulaşgca-:: 
ğız. O zaman göz, burun kurt 
lak, ortopedi, intaniye vb.n 
hekim kadrolarımız. . da. ta» !t

mcmlonraışıuolacaktıh’La lir.'*-, 
ı Hasta nen in . -para sıkıntısı 

nı gidermek amacıyla-1 ameli 
yatları ıbiran önce .yapmak? 

zorunda kaldıklarını--belirten. 
Baştabib, jeneratöre olan-ih 
tiyacın büyük olduğunu, ya 
pılacak amellyetın pilli ve 
üç saat dayanan lamba İle 
takviye edileceğini, elektrik 
kesintilerinde 3 saatten -tb 
zun ameliyatları, yapmanın, 
olanaksız, bulunduğunu.,şov 
ledl. Baştabib Sözer, Gemlik 
İllerin .hastaneyersahlp .ctk

malarım vc yardımlarını -ia? •> 
sirgememelertni istedi.

, AMELİYAT .BAŞLIYOR

Basın toplantısından suû-:. 
ra. ameliyathaneye a. gecen . 
Doktor., vAll.Muhsin-.ıSö^er,; 

safra kesesinde taş.bulunan., 
Havva Akçam ,.,qd!ı kadını 
ameliyat .etti. 2. saat, süren . 

İlk ameliyat başan ıl©,.ger, 
çekleştirildi.

Baştabib operatöf. Dpk(o%, 
AH Sözer, .13.hastanın, ,.da. 
ha ameliyat olacağın*, kendi 
lerlne gün verildiğini .söyledi, v

;LiseH™^öğrenciler'başkanı terletti:;

torunumuza bir çare’ bulun-:. u 
n»lıdır;'uDemek<;üzeriner.dü^- a 
şen görevi yerine getlrmelk m 
dif dem.

Baştabib ■ Sözer, hostane- 

’ deki doktor ve personel sa
yısının 100 yatoklr-hastanem 
dekine eşit okfuğunutbelirie ,r 
rek, daha sonra .konuşmas* 
im şöyle sürdürdü :. .

I "Bugün Gemlik Devle! ,< 

I Hastanesinde 1 hariciye. 2
I dahiliye, 1 diş, 1 kadın, 1 

çocuk hastalıktan. 7 pratls-

fr; Gemlik Lisesinde öğrenim 

gören 30'öğrfencf,-' Beledlyi 
başkanı‘Nezih DlmlU’/]-mâ 

bamında -ziyaret’ ederek- Be 
lediye çalışmaları ve Gemlik 

taorunlan- hakkında• bilgi" aldı 
'kır. 1

’ Okul çıkışında öğretmenle 
Jrl İle birlikte Belediye’ye ge 
■len öğrenciler,'sorduktan so 
rulaıfa< başkana zoritr ’dakl 

'kalar geçirttiler. •

Öğrenciler, Belediye. „Qtp 

büslerlne uygulanan zamlar 

konusunda Başkandan İlgi 
istediler. Fiyatların öğreneli© 

rl zor durumda ubırakrmya 
cak şekilde yeniden» a/arlan 
masını istiyerek, "konuyarti 
tiz bir ^şekilde yaklaşmama 
bekliyoruz" dedileraoyuı

öğrenciler ayrıca, Gom'ik 

Jn yol ve su şorunlarına da 
değindiler. Belediye çalışma

lan hakkında bilgi alan öğ 

reacller. özgün müz>k sanat 
çılarından Ahmet Kcya'nın 

ilçeye getirilmesinden dolayı 
Başkana teşekkür ettiler. üBu, 

tür konserlerin devam^etme 

sini istediler.
Zlyarete caktiylnnaz rlcf»? 

rak gelen öğrenciler, ya klo 
şık 45 dakika Başkan Nez'h 

Dimili'nin yanında kaldılar.

SHP Kahvehane toplantılarına başladı

Belediye başkanı dert dinliyor
SHP. İFçe yöneticileri ve 

Belediye Başkanı Nezih 

.Dimili,.. SHP’ll Belediye

DSP Gençlik komitesi kuruyor

ila sohbet etmek ve Beledi- 
meclls üyeleri, vatandaşlar 
ye çalışmaları hakkında bil 
gl vermek amacıyla < kahve - 
hane toplantıları yapıyorlar. .

örgütlenme ^çalışmalarına 

I İlçemizde de ağırlık veren 
I DSP İlçe yöneticileri, genç 
| İlk komitesF'/kurmayu karar 
I taştırdı.

I DSP Ifçüe’yöneticileri, geç 
1 Wmt&tafta «alı günü topta 
I Mrok parti çalışmaları hak 

I fanda görüşmeler yaptı.
i Toplantının açılışında ko 
I nuşan parti İlçe Başkanı Ke 

mal Yeşlldal, "partimiz sayı 
Mİ çoğunluk yerine, siyasal

| flüç vd etkinliği amaç edin 

miştlr. DSP'nln İNSANCA
I VE HAKÇA W düzenin kuru 
i fa bilmesi''tafri', ezilen halk 

kMIminin tek umudu olmak 
noktomno geldiği alıkça gö > 
»ölmektedir. Bu nedenle, >

j rson derece! dikkatli bir ört 

gütlenme yılı olacaktır.
Gemlik'll saygıdeğer hem- 

< .jşerllerimizL DSP aileslnlı tat 
nımaya davet ediyoruz. Ay 
rica vatandaşlarımıza sağlık ı 

•rJijve mutlu yıllar diliyoruz’’ ı 

dedi.
DSP İlçe toplantısında- 

gençlik komitesi kurulması 
oy birliğiyle kabul edildi. Ayı 
rica, üyelerin isteği üzerine,i 
parti 'basın sözcülüğüne dee 
Yılmaz Şakrak getirildi.

Göreve geldiğinden bu ya 

na şahsına yapılan eleştirile 
re karşılık sorunlan ve için* 
de bulunduğu maddi sıkıntı*. 
,1ar hakkında bilgiler veren 
Belediye Başkanı Nezih Di 
mili, kahvehane toplantıların 
da vatandaşların sorularını 
da cevap tadı a.nâ.

olmadan çok iyi hizmet ver< 
memiz beklenemez. Sizden., 
bize güvenmenizi ve bize bi>

,raz daha zaman tanımanızı 
istiyoruz. Biz, Sosyal Demoki 
rat bir parti olarak, halkını 
yanında* ve her zaman halk 
için çalışmayı amaç edindik. | 
Bunu elimizden geldiğince^ 
sonuna kadar sürdüreceğiz.”ı

İlk olarak Orhangazi cad 

desin deki kahvehanelerde; 
başlayan geziler ilçenin tüm-k 
kahvehanelerinde , yapıla y 
cağı belirtendi.

Gemlik.Küçük SgngyLŞits 

si Yapı Kooperatifinin o,'gı- 
ğan Genel Kurul foplpntışın - 
da eski Başkan Süreyya 
Bayrok.’ıi)j listesi ,43.’©.. karşı .

’ İB oyla., seçimleri . yeniden 

kazandı. .Genel Kurul supsın.. 
da kooperatif bürosuna hır 
Sızlar girdi. ,

8 Pazar günü Ticaret, ye.3a . . 

hay i Odası Salonunda, ygp-
1 lan Genel Kurul toplantısı, ^, 

yönetime muhalefet, eden 
bir grubun^, bulunması, nede, 
riiyle çekişmeli geçti. Qi\(.ı . 
Başkanlığına DPT. elunıahja 

ondan Mustafa Koçak’.n ge 
İh ilmesiyle boşlayan „ genel 

Kurulda, seçimlşrln . giz|i ol 
la yapılmçşj, ve, güodemoe. 

kı sec inler m uddeslnın. so
na alınması kararlaşt.rıldj..

ELEKTRİKLİ. KONGRE ..

j Divan ..Başkanı ^jelektrikle 
nen kongren n/akin geçm©t.. 
şi için,, kqn,uşmâcilçn^ uyar* . 
çlı. Yönetim, Kurulu ,ç.q| şma., 
/aporunda müteahhidin ça 
jişmaara başlamadan çyars 
istediği, .avansın y,ti m©$i e . 
karşın ..işleri aksattığı, ve a- 
fa verdiği, bu nedenle. . iş 
p oğramına yetişl.omeğ,ği , 
vurgulandı Bakanlıktan ge . 
len ödeneklerin müreehid n 
İşi yavaş götürmesi neden y. 
le geri gönderildiğim jbel.ırt-^ 
tiği raporda Bakanlık ve yö 
netim tarafından değişik dç .. 
falar uyarıldığı ancak, buna 
uyulmadığı için iş ukdin'n 
fe©h edildiği açıktandı. 1 mil 

yar 914 milyon 561 lira 
keşif bedeli oton inşaatlarda 
643 milyon 738 bin liralık 
îıakedişin .gerçekleştiği ve 

İş hızının yüzde 33.62 otou 

ğu belirtildi.
Denetleme Kurulu rapo

runda muhalif grubun c^ş’-t’ı

kez usulsüzlük, yapıidığ’ ku 

pusunda., şıkayettari etauğ»- 
ou, bunların inceleniûesinde 
jşlerin yasalar çerçevefcinrie 
yapL’d.ğının. görüldüğü bit
rildi. Kooperatif Boşkanyı n, 
koope.atife ait aracın kul 
lanması, bilgisayar alım ko 
nulanndakl yokınmclûro da 
.açıklık getirilen raporda, yö 

netimin ak,'onması istendi

BAYRAK’IN ÜSTESİ 

KAZANIYOR

Muhal 
Aşkın, R dvan İş k, 
Güler söz aldılar ve ^netl 

mi ajır bir şakide eleştirdi 
ler. Eiejtirt ere Kooperatif 
Başkanı Süreyya 8a,rak ya 
ait verc’i, Yönetim ve Dene 
tim kurullarının akıamosm 
dan son.a aidatların 15 bin 
liradan. 20 bin liraya {»kara
ması, bjnm otan €0 k 
işyerleri için oyda 150 bta 

.lira ödenmesi.-.© karar «eri
di.

Devamı Sayfa 47©

Çağrı 
Gazetesine
5 milyon ceza

Eeiedi.e Mecls İyesi 
Mustafa Kûçûksipohı tora- 
fından mahkeme kOROteylŞ 
alınan tekz t» yazışım nokses 
yoymtanan "Coğn" Gazete^ 
ne, Asliye Ceza Mahkemesi 
5 miiyan lira para cezası vsr- 

dL
Mustafa Kûcûksipohi. Ga? 

zetenin 3 sa»^asmdo Kemtf

Yarodb
yazdığı yaz» ned*r» v» Su ’n 
Hukuk MufıhemufdM M

TAŞI GEDİĞİNE

Su paralan bele-1 
diye'ye yatacak

>- Bankcrtarta, Ornnllk Beledi 
Devamı Sayfa 4’ts M

d Kahvehane toplantıların 
davatandaş yollann bozuklu 
■'ğuna ve Belediye otobüsle
rinde öğrencilere uygulanan 
;ücretler hakkında eleştiriler 
de bulundular. Sorunlan ce 
voplandıran Başkan 'rDimll.'£ 
şunları söyledi t "Görevo 
geldiğimiz günden bu yana, 
içinde bulunduğumuz maddi 
sıkıntılara karşın ilçeye eli 

enliden > geldiğince ' hizmet 
vermeye çalıştık. Ama, para

Belediyemde.toplu ■ 
sözleşme devam - 
ediyor,M

t .. Gemlik Belediyesi ile Be 
lediye İş Sendika» orasında 
başlayan t0P*u sözleşme gö 
itişmelerine dün devam edil • 
dİ.

• Sendika ve belediye taraf 
Devamı Sayfa 4 te

NE SABIR
BİR İTALYAN DOKTCR Efc rLTM'<S4ZW 2» StAT 

KONUŞARAK, HASTA ARKADAŞM KOMADAN CM AR 

M İŞ.,
NE ÇENE, NE SAMR^
HAYRET DOĞRUSU.,
BİZDE, İKİ DAKİKA KONUŞANLAR İNSANI ÇİLEDEN 

CKARIP, KOMAYA SOKUYORLAR DA-

İnan TAMER
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«HAKKI ÇAKIR A CEVAP”
Mustafa Küçüksipahi 

SHP Belediye, Meclis Üyesi

Sayın Çakır,

"MÜNTEŞİRLER" Kelimesinin anlamını dahi bilmeyen 
ve bunu "MÜŞTERİLER" biye tercüme eden bir gazete 
cinin anket diye sunduğu saçmalığa siz de iştirak etti 
niz ve hakkımda ileri geri laflar sarf ettiniz.

Sîzde önemli değişiklikler görüyorum. Beş yıl Mecliste 
beraberdik Sizi hiç böyleşine hırçın ve mütecaviz görme 
miştim. Hayrola yoksc millet iradesi ile iktidara gelen 
SHP’yi içinize ssindiremiyor ""usunuz? Bana doktor tav
siye edeceğinize, bence, bu ruhsal depresyondan kurtul
manız için, nefesi kuvvet'; b hoca bulmalısınız, kendiniz

Biraz izanı olan, azçok kültürü olan herkes, kendine an 
ket için bu şekilde birşey sorulduğunda ” İyi ama bunu 
kim söylemiş nerede ve hangi
şartlar içersinde söylemiş.,.;
sormuyor, araştırama ti acı duymuyor ve verip verişti 
rıyorsunuz. Gelecek İm, ta bu sözleri havi mektubu açıkiı- 
yacağım.. Bunu ifşa den gpzeteci ile birlikte, bu konuda 
siz dahil üç ANAP'lı a kcdc ':zm mektubu okuduktan 
sonra ne hallere düşeceğ "iri, doğ usu merak ediyorum.

Ama, sîzîniçin en büyük cv:p, "Hangi makamda olursa 
olsun herkes hesap '.-erir., bu sözleri söyleyen kimdir, ken 
dini ne zannediyor'’ şeklindeki sözlerinizin, benden baş
kalarını da hedef ölmesidir.

Şimdi hafızca’zr yoklayın, '.ada rahmetli Celal Bayar1 
m bile birşey bulamadığı re ah size müracaat ettiğini 
söylediğiniz o meşhur ar itinize bir göz atın.Şöyle bir 
ifade ile karşılaşacaksınız :

"BEN ALLAHTAN BAŞKA KİMSEYE HESAP VERMEM”
Kim söylemiş bu laf a ı? Sizin partinizin eski genel 

başkanı Sayın Turgut Öze'. Ne zaman mı, söylemiş re 
isi-cumhur seçiminden bir müddet önce.' Kime mi söyle 
miş? Televizyondan 55 mi yon Türk Vatandaşına.

Haydi bakalım tut kelin psm iminden.. Ne olacak şimdi
Bunun için poiltikcctîar, ağızlarından çıkanları kulakla 

nna dinletmelidir. Bunu yapamazlarsa sizin durumunuza 
za düşerler.

Beyanatınızda benim beş yıllık meclis üyeliği müddeti 
içersinde, bütün önerilere karşı çıktığımı söylüyor ve 1986 
bütçesindeki işçi ve memur zamlarını örnek gösteriyorsü 
nuz. Bu iddianızın saçmalığına rağmen, yine de 1985,86, 
87,88 ve 89 bütçe zabıtlarını tetkik ettim.

Evvelemirde işçi zcmlan toplu sözleşmelerle verilir. 
İkincisi, memur maaş ve ödenekleri yasalarla tayin edi 
lir. Bu kadarını bile bilmiyor olmanız, sizin kültür seviye 
sini göstermeğe yete -. Ayrıca bu iddia ettiklerinizle ilgili 
zabıtlarda benim tar'mden sarf edilmiş bir tek cümle 
bile yok. Yani iftira etmişsiniz.

Bunları bırakalım. Size Sayın Gemlik'liler huzurunda 
birşey teklif ediyorum. Bu beş yıl içersinde siz, Gemlik 
in umumi menfaatine yarayacak hangi teklifle geldiniz 
de, ben veya gurubumuz buna karşı çıkmış olsun?.. E 
vet bir tek örnek yeter. Gösteremessiniz.

Ama ben size Gemlik yararına verdiğimiz 50 örnek 
verebilirim.

İşi şahsiyata ve polemiğe dökmek' 'istemediğim için 
bazı konulara dokunmak istemiyorum.

Sizden beklediğimiz şey, bizi belediyede iktidar yapan 
halkımızın tercihine saygı göstermeniz ve gölge etmeme 
nizdir.

SATILIK - KİRALIK
KÜÇÜK İLANLAR

BU KÖŞEDE YAYINLANAN İLANLARDAN ÜCRET 
ALINMAMAKTADIR. GAZETENİZ Gemlik KÖRFEZ'In 
HİZMETİ OLAN BU KÖŞEDE SİZİN DE HER TÜRLÜ SA 
TILIK ve KİRALIK İLANLARINIZI Yayınlıyoruz.

TELEFONUMUZ 117 97

KAPTAN E M L AK
Tel : 130 88

VİLLA çocuk parklı
ALEMDAR Caddede çift cep 
helj 130 m2 daire
UMURBEY Aytepe'de 3 kat 
imarlı Arsa
ENGÜRÜ’de 3.5 dönüm zey
tinlik.
MANASTIR Eğitimciler Site 
sinde 140 m2 daire
GÜRLE İş Merkezinde Satı
lık Büro
KORDON Apartmanında 109 
m2 kalorüferli asansörlü da. 
MANASTIR'da 100 m2 300 
m2 arası Resmi Parselli ar
sa
UMURBEY'de 7 dönüm İma 
rlı arsa 
DENİZ kenarında Kaloriferli 
asansörlü 140 m2 daire 
LİSE Caddesinde 100 m2 
daire ' 
300 m2’llk çiftlik 45 milyon 
ENGÜRÜCÜK Muratoba as 
faltı üzerinde 5 dönüm 145 
ağaçlı zeytinlik.
DÜKKAN Pazar Caddesinde 
45 m2
HAVUZLU zeytin deposu 
150 ton kapasiteli 
İSKELE Meydanında 60 m2 
daire 
KAPAKLI’da satılık arsalar 
GEMSAS’da 240 m2 arsa
İSTİKLAL Caddesinde 2 a- 
det dükkan.

DEVREN satılık Kırtasiye 
Dükkanı 30 milyon lira 
KUMLA’da 70 ağaçlık zeytin
lik. 
KUMLA’da acele satılık 
yazlık 75 m2 daire

PEHLİVAN EMLAK
Tel : 20 817

KORDON’da, asansörlü, Ka
loriferli, hidroforlu, 125 m2 
UMURBEY’de deniz manza- 
ralıbahçeli, havuzlu 190 m2 
dubleks, villa
YALOVA Asfaltına 50 m. cep 
heli 5133 m2’lik Sanayi İmar 
lı arsa
GEMLİK Topsahassında çe
şitli büyüklükte ucuz arsalar 
LİSE Caddesinde inşaat ha
linde 110 m2’lik daireler 
ORHANGAZİ Caddesine cep 
heli 110—75 m2 İlk ucuz da
ireler.

LİDER EMLAK 

Tel : 13 100

Gellk'ln her semtinde her 
keseye uygun satılık daire 
müstakil ev, 
ENGÜRÜCÜK'te zeytinlik. 
GEMŞAS'da .çeşitli arsalar 
KUMLA’da yazlık daire ve 
RESMİ parselli arsalar

FORUM İNŞAAT EMLAK 
Tel : 14236

130 m2 dalre25 milyon 
(Orhangazi Od.) 
Gemsas'ta satılık arsalar 
Narlı'da deniz manzaralı, 
asfalt cepheli 980 m2,

elektrik, su mevcut 
60 milyon
Bursa Gemlik asfalt cepheli 
3600 m2 fabrika arazisi 
50 milyon

SIRASI GELDİKÇE '

SAYIN VALt’ME.... 1
inan TAMER

Sayın Valim..

Bildiğiniz gibi; Türkiyenin E-5 karayolundan sonra tra 
fiği en yoğun karayolu İstanbul-Bursa karayoludur. Bu 
karayolu 25-30 yıl öncesi çevre yolu olarak Gemlik'ın 
dışından geçiyordu. Yol güzergahları üzerinde hızlı yo 
pılaşmalardan ötürü Hisartepe mahallesi oluştu. Sanay 
siteleri, küçük sanayi siteleri karayolu boyunca kuruldu. 
Heyelandan kayan Fevziye Köylülerimiz iskan gayesi ile 
Ata mahallesi kuruldu. Hisartepe ve Ata mahallesi ile 
sanayi sitelerine hu yol aşılarak varılmaktadır. Bu yöre 
ler sakinleri ve çalışanları, hertürlü ihtiyacını karşılamak, 
devlet ve resmi daireler ile olan işlerini görebilmek ve 
beşeri 'münasebetlerini yürütebilmek için şehir merkezi 
ne hergün birkaç kez gitmek mecburiyetindedir. Hisarte 
pe mahallemizde bir hayırsever vatandaşımızın üç yıl 
önce yaptırdığı ilkokuldan başka okul yoktur. L!se, orta 
okul ve meslek liseleri şehirin diğer bir ucundadır. Hisar 
tepe ye Ata mahallesindeki lise çağına gelmiş öğrenci 
ler sabahın köründe bu ölüm saçan yoldan evlerine 
dönmektedir.

Bugüne1 kadar, bu yolu aşmak isteyen yüze yakın vo 
tandaşrmız ve evladımız hayatını kaybetti. Daha geçen 
yıl, bu yolun onarım ve düzenlemesini yapan dört karo 

. yolu işçisi, görevi başında dolu dizgin son sürat geçen 
bir kamyonun altında feci şekilde can verdi. Bu olaydan I 
sonrd, önlem olsun diye yeni düzenlemeye geçildi, kav 
şağa trafik lambaları kondu, zevair kurtarıldı. Konulan 
o trafik lambalarının düzgün çalıştığı birgün olsun görül < 
medl. Yağmur yağdı tümü kırmızı yandı, kimi yeşil. Kar; 
yağdı ve... tamamen söndü. Bu yazıyı yazdığım gün 
(Cumartesi, hafta tatili, kış turizmi dönemi) tamamen sö 
nük ve çalışmıyor. İsteyen istediği gibi gelip geçiyor.

İş görecek kapasitedeki lambalar çok mu pahalı ki, 
evvelce iş görmediği için başka bir görev mahallinden 
sökülüp getirilenini adı dolmuş bu lambaların yerine 
konulmuyor. Bir kaç kez bu gazetede TAŞI GEDİĞİNE 

• başlıklı taşlamalarımda bu konuya değindim. Adamlar 
ne yapsınlar. Bir tarafını onarıyorlar, diğer tarafı bozu 
luyor. Öyle olmasa neden düzgün çalışmasın. Yok.. lam 
balar iyide onları çalıştırmayı mı beceremiyorlar. Hiç' 
zannetmiyorum ama bir ihtimal.

Sayın Valim.. Yeni trafik lambaları alınıp kavşağa, ko 
nulmaktan başka çare göremiyorum. Evet.. Çok şükür 
insanımız bol, ama o kadar 'ucuz değil. Bu İnançla, lıit 
sîzlerinde bu inancı taşıdığınızdan adınız gibi emin oldu 
ğum için konuyu size arzı uygun buluyorum. Omid ede 
rimki İl Genel Meclisimizin Gemlikli üyeleri de konuyu 
önemle size iletmişlerdir. Eğer yansıtmadılar ise; Mec 
lis’te ne yaparlar? meraka değer.

Sayın Valim.. Daha .fazla beklemeyelim. Tasarruf ge 
nelgesine sığınmayalım. Kavşağın yanıbaşındd, hizmete 
sizinde huzurlarınızla açılan Devlet Hastanesine güven 
meyelim. Verin yenisini alın emrini.. Bu işte ihmal var 
sa.ihmaliolanların yapışın yakalarına. Kuvvetlice silkele 
yiniz kendilerini. Silkeleyinizkl; kendilerine gelerek ay 
mazlıktan kurtulsunlar.

İnsanlar ölmesinler.. İnsanlarımız yaşasın.
İnsanlarımız sakat kalmasın.. İnsanlarımız gözyaşı dök 

meşin. Ağıt yakmasın..
Varlık ve görev nedeniniz-nedenimîz bu..
Bu inançla saygılar sunarım Sayın Valim..

PİRELLİ BAYİİ

ARSLAN
TİCARET

DEMİR ÇİMENTO İNŞAAT 
MALZEMELERİ TİCARETİ

SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN YENİ YILLARIN!

KUTLAR, SAYGILAR SUNARIZ.

İsmail Arslan

CEM KUNDURA
HER ÇEŞİT ORTOPEDİK KUNDURA 

TERLİK — TAMİR YAPIMI
Gazhane Caddesi No, 28 GEMLİK

AKDOĞANLAR
MOTİF DUVAR KÂĞIDI BAYİİ VE 

NALBURİYE TİCARETİ

Hüseyin Akdoğanlar

DUVAR KÂĞIDI VE POSTER KAPLAMA

HALIPLEKS

PARKE

MARLEY DÖŞEME

FASARİT

BADANA VE YAĞLI BOYA İŞLERİ

İTİNA İLE YAPILIR.

İstiklal Od. Gürle İş Merkecl No. 13 Tlf : 13188

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON — VİDEO — BUZDALAB1 — MÜZİK SETİ 

HALI — HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELER 

ALINIR SATILIR — ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİI

HAŞAN YAMAN

İstiklal Cd. Fınn Sk. (Ziraat Bankası karşısı aralığı)
TSİ : 10176-14479 GEMLİK

Kayhan Danış Sk. Altuntaş Işhanı No. 5/4 BURSA 
(Tekelin doğu aralığı) Tlf : 226364



FISTIKLI KOYU SAHİL SPOR KULüBü TüZüĞü
Madde 1— Demeğin adı ve merkezi
Derneğin Adı : Fıstıklı Köyü Sah i Spor Kulübü. Merke 

zi Fıstıklı Köyü olup şubesi yoktur.
Madde 2— Derneğin amacı :
A— Genetiğin fizik ve moral kabiliyetlerini geliştirmek
B— Beden tedbiyesi sporun her alanında çalıştırmak
C— Gençliğe spor terbiyesi vermek.
DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI ;
1— Beden Terbiyesi ve sporu disiplinli bir şekilde 

çalışmak.
2— Sportif oyun ve hareketlerle uğraşmak.

3— İçki ve beden terbiyesine ve ahlaka aykırı oyunlar 
katiyetle yasaktır.

ÇALIŞMA BİÇİMLERİ :
Demeğimizin Cumhuriyet İlke ve nizamlarına bağlı 

olarak çalışır. Kesinlikle siyasetle uğraşmaz.
Madde 3— DERNEK KURUCULARI ŞUNLARDIR ;

Adı. soyadı Tabi Mesleği ikametgahı

Süreyya Er T.C. Emekli M. Fıstıklı Köyü
Ömer Akar T.C.
Ömer Erhan T.C.
Şükrü Çetin T.C. 
Orhan Kurnaz T.C. 
Menderes Duıgut T.C. 
Ahmet Serter T.C.

Madde 4— Demeğe

Serbest
Batıkçı

Balıkçı
Çiftçi

Balıkçı
Balıkçı 

üye olma üyelikten çıkma ve çı
kanlma şart ve şekilleri :

Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip ye 18 yaşını 
doldurmuş olan ve dernekler kanun hükümlerine göre 
üyelikleri yasaklanmamış olan herkes demeye üye olur.

Kanunun 16. maddesinde belirtilen hususlar yerine ge 
tirilmesî kaydıyia kamu görevlileri de üye olabilirler. Ka 
nunun 4. maddesinin 2 ve 3. bendlerinde gösterilenler 
ile diğer kanunlann demeklere üye olamayacakları belir 
tilen kişiler, ortaokul ve orta öğrenim öğrencileri de der 
nek üyesi olamazlar.

Türk vatandaşı olmayanların derneklere' üye olabilme 
si için Türk vatandaşiannda aranan şartlardan .başka o 
yabancısının Türkiyede ikamet etme hakkına sahip olma 
sı gereklidir. Fahri üyelik ikamet şartı aranma?.

Madde S— ÜYELİK HAKLARI :
Demek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatla 

ra ancak 30 gün içinde üyeliği kabul veya isteğin reddi 
şeklinde karara bağlanır. Sonucunu müracaat sahibine 
yazı ite bildirmek zorundadır.

Madde 6— Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve der 
nekte üye kalmaya zorlanamaz.

Her üye istifa etme hakkına sahiptir.
Madde 7— Demek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üye 

fer arasında dil, din. ırk. cinsiyet, mezhep, aile', zümre 
ve sınıf farktan yoktur. Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı 
üyeler ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

Madde 8— Dördüncü maddede belirlilen kamu hizme 
ti gören görevliler Demekler Kanununun 16. maddesi hü 
kümleri gereğince üye olabilecekleri derneklerin T.B.M.M. 
üyesiözel gelir kaynağı veya özel imkanları kanunla 
sağlanmış olan kamu yararına çalışan derneklerin yöne 
tim kurullannda görev alamazlar.

Madde 9— ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
- Yasalarımıza dernek tüzüğüne aykırı veya amaca uy 

gun olmayan (zarar verici) hareket edenler, kanunların 
ve demek tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye olmak 
hakkını kaybederler.

B- Aidatını tebliğe rağmen (90) gün içinde mazeretsiz 
olarak ödemeyenler yönetim kurulu kararıyla üyelikten 
çıkarılırlar. Dernekten çıkarılanların toplanacak ilk genel 
kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul kararı kesindir. 
Demekten çıkan ve çıkarılanlar yaptıkları aidatlarını ve 
teberrulan geri alamazlar.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ
VE TOPLANMA ZAMANI :

Madde 10— Dernek genel kurulu derneğe kayıtlı üye 
terden varsa şubeleri temsilcilerinden oluşur. Genel ku 
rufun toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidatla 
nnı ödemeyenler, toplantı sırasında göz önüne alınmaz 
ve oy kullanamazlar. Aidatlarını ödemeyen asil üyeler 
ite fahri üyeler toplantıya dinleyici olarak katılabilirler.

Dernek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihi takiben 
8 ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar.

GENEL KURUL :
a- Her sene Mart ayında olağan
b- Yönetim veya denetleme kurullarının gerekil gör 

düğü halterde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazı 
lı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Genel kurul top 
lantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır. Denetleme 
kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı Is 
teği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde 
toplantıya çağınlmazsa denetleme kurulu veya toplantı 
isteğinde bulunan üyelerden birinin müracatı üzerine ma 
hallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üye 
ferinin üçüncü genel kurulu toplantıya çağırmakla görev 
lendlrillr.

ÇAĞRI USULÜ ;
Madde 11— Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre ge 

nef kuruta katılma hakkı bulunan üyelerin listesini dü 

zenler. Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş gün 
önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gaze 
tede İlan edilmek suretiyle toplantıya çağrılılır. Bu çağ 
rıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapıta 
mazsa, ikinci toplantının günü ile ikinci toplantı arasında 
bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile tcp'antı 
gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce ma 
hallin en büyük -mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Ve bu 
yazıya toplantıya -katılacak üyeleri gösteren liste eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum 
geri bırakma sebepleride belirtilmek suretiyle, toplantı 
ilanının yapıldığı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir 
İlan verilerek üyelere duyurulur, ikinci toplantının geri-, 
bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılma 
sı zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esas 
tara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci, fıkra esasta 
rina göre mahallin en büyük mülki amirine duyurulur. 
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz

Madde 12— GENEL KURULA KATILMA HAKKI OLAN 
ÜYELERİN : yarıdan bir fazlasının katılmasıyla töplanır. 
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda 
çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye 
sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam 
sayısı toplamının iki katından az otamaz,

Madde 13— Genel kurul toplantıları ilanda belirtilen 
ve mahallin en büyük mülki amirine bildirilen gün ve 
saatte yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim ku 
rulunca listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı 
yerine girerler. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı 
vardır. Üye oyunu bizzat kullanır,, fahri üyenin oy hakkı 
yoktur Kararlar genel kurulda salt çoğunlukla alınır. 9.4 
maddede belirtileri çoğunluk sağlanmış ise durum tuta I 
nak ile tesbit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı. vefc 
ya görevlendirileceği yönetim kurulu üyelerinden biri ta 
rafından açl.rı Hükümet Komiserinin gelmemesi toplantı 
nın ertelenmesini gerektirmez. .Açılıştan sonra toplantıyı 
toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve vekili ile katip 
seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir 
Katipler tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalar 
lan Toplantı sonunda.-bütün tutanak ve-belgeler yönetim 
kuruluna verilir. Toplantıda yalnız gündemde yer atan 
maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üye 
lerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların 
gündeme alınması zorunludur.

Madde 14— GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak hususlar 

şunlardır.
1— Dernek organlarının seçilmesi
2— Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3— Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının gö 

rüşülmesi yönetim kurulunun ibra edilmesi
4— Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp 

aynen veya değiştirerek kabul edilmesi
5— Dernek için gerekli taşınmaz mâlların satın alınma 

sı veye mevcut taşınmaz, malların satılması,- hususunda 
yönetim kuruluna yetki verilmesi

6— Derneğin fes edilmesi
7— Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine 

getirilmesi.
YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI : $
Madde 15— Yönetim kurulları 5 asil 5 yedek üyeden j 

teşekkül eder. Genel kurulca gizli olya seçilir. Asil üye ■ 
İlklerde boşalma olduğu takdirde en çok oy alandan 
başlamak üzere yedek üyelerin göreve çağrılması zorun» 
ludur. Toplantı günleri kurulca tesb.î edilir, ilk toplantı E 
yaşlı üyenin başkanlığında yapılır Üyeler arasında görevi] 
bölümü karara bağlanır. Toplantı günleri kurulca tesbitl 
edilir. Toplantılarda salt çoğunluk aranır. Mevcudu saltl 
çoğunluğu İle karar verilir. Üst üste üç veya yılda on top 
lantıya mazeretsiz veya kabul mazereti olmaksızın katıl 
mayan üyeler, kurul üyeliğinden çekilmiş sayılır. Buna 
dair kararı ilgiliye süre verilerek savunması alındıktan 
sonra yönetim kurulu verir.

Madde 16— Yönetim kurulu üye' sayısı boşalmalar se 
bebiyle yedeklerininde yerine getirilmesinden sonra üye 
tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mev 
cut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tara 
fından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılma 
ması halinde dernek üyelerin baş vurması üzerine' ma 
hallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak demek üye 
lerl arasından seçeceği üç kişiyi bir ay İçinde genel ku 
rulu toplamakla görevlendirir.

Madde' 17— Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri 
yerine getirir :

1— Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üye 
terinden bir veya bir kaçına yetki vermek

2— Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve 
şube kurucularına yetki vermek

3— Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemle 
ri yapmak ve gelecek doneme ait bütçeyi hazırlayarak 
genel kuruta sunmak '—i'-"

4— Türk vatandaşı olmayanların demek üyeliğine ka 
bulü halinde bunları on gün İçinde mahallin en büyük 
mülki amirine bildirmek . v-n»?.»• • * '

5— Mevzuatın kendisin? verdiği diğer işlemleri yrpmk 
yetkilerini kullanmak.

Madde 18— Denetleme kurulu üç asil üç yedek üye 
den teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul 
derneğin hesaplarını ve çalışmaların- de arrJı deretiiye 
rek, askeri altı ayda bir hazırlayacağı rapcrfcn yönetim 
kuruluna ve toplantıda genel kuruta sunar. Avr.cn üyele 
rin dernek çalışmaları hekk ndaki ihbaricn üzerine de 
rapor hazırlayarak gereğini yapar. Yöne im lurakt her 
türlü hesap ve işlem eosyetan ta ebînde çene içme fcu 
ruluna göstermeye mecburdur. Yönet m kura u denette 
melerde zorluk çıkardığı takdirde denetleme kuru'u bu 
nu zabıtla tesbit eder. Genel kurulun tcp-.ntya çcğnl 
masıni sağlar. Suç teşkil eden hususların tesbit: halinde 
durumu ilgili makamlara bildirilir.

Madde 19— Genel kurulca seçimi izleyen yedi gün 
içinde yönetim kurulu başkanı tarafından sayılan organ 
tara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyoclcn. ba 
ba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikamet 
gahları demek merkezînin bulunduğu yerin en büyük 
mülki amirine yazı ite bildirilir.

ŞUBE KURULUŞLARI :
Madde 20— Derneğin şubesi yoktur.
Madde 21— Üyeler girişte 5.000 TL. giriş aidatı ve 

yılda 12.000 TL. üye aidatı öderler. Bu miktar yıllık o'a 
rak verileceği gibi aylık taksitler şeklinde ödenebilir. Ö 
deme şekli ve zamanı üyenin talebi de göz önüne a'ına 
rak yönetim kurulunca tesbit edilir. Yapılan bu tesbit 
her üye için kayıt defterine işlenir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :
Madde 22— Derneğin tüzüğü merkez genel kurulunca 

iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile oeğişti 
irilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule göre itan ettin 
İlerek kesinlik kazanır.
| -DERNEĞİN GELİRLERİ :

Madde 23— Derneğin gelirleri şunlardır :
1— Giriş ve üye aidatı.
2— Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, ba 

ta, eğlence, temsil, konser, spor yarışmalan ve konfe 
rans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

3— Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
4— Bağışlar ve yardımlar.
5— Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine 

uygun olarak toplanacak bağış ve yard mlar.
Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kiş !crd-n ve 

ya diğer kuruluşlardan yardım alması İç İşleri Bakcnlı 
ğının izni ile olur.

TUTULACAK DEFTERLER :
Madde 24— Dernek aşağıda yazlı defterleri tutar . .
1— Üye kayıt defteri. Demeğe girenlerin kimli' ieri, 

derneğe giriş tarihleri aylık ve yıl ık aidatlar- bu defters 
yazılır. e

2— Karar defteri. Yönetim kurullarnın kara lan terih 
ve numara sırasınca bu deftere yczıl r. Karar'cnn elti 
başkan ve üyelerce imzalanT.

3— Gelen ve giden defteri. Gelen ve giden evrak ta 
rih ve numarası ile deftere kayıt olur.

4— Gelir ve gider defteri. Dernek nomına alman rü 
tün paraların alındıkları ve harcan n paa'crnda veril 
dikleri yerler açık ve düzeni; olarak bu deflerde geste 
rlllr.

* 9— Bütçe kesin hesap ve b lanço defteri. Bütçe k s n 
(hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.

r 6— Demirbaş defteri. Demeğe ait demirbaş cşyclan 
bu deftere işlenir.

7 Alındı belgesi kayıt defteri. Alındı belgeleri bu defte 
re işlenir.

Bu sayılan defterlerin Noterden tasdikli olması zorun 
ludur.

Madde 25— Demek gelirleri alındı belgesi ite toplantr 
Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgeleri saklc 
ma süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreli 
ilişki hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Denrk ge 
lirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye 
Bakanlığına bastırılır. Demeğin talebi üzerine 30 gün 
içinde bu 'belgeler verilmezse kanundaki usule göre der 
nekçe bastınlan alındı belgeleri mahallin en büyük mûl 
ki amirine onaylattıniarak bağış ve aidat kabulünde kul 
lanıhr. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri sağlan 
diktan sonra demeğin bastırdığı özel alındığı belgelen 
kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya k şile 
ri demek yönetim kurulu bir karar ile belirtir. Bu karar 
o yerin en büyük mülki amirliğince tescil ettiriFr Der 
nek adına gazete veya dergi ve öteki basılı eserler ve 
rerek bunlar karşılığında para veya başka yardım top a 
mak yasaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME :
Madde 26— Demek amacını gerçekleştirmek için ba 

ğış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir. 
Bunları hibe veya terk edebilir.

Kamu yararına çalışma karan almadıktan sonra ika 
metgahı ile amaç ve faaliyetleri için cerek'i ota lordan 
başka taşınmaz mala seh p olamaz. Demeğe satın al n n 
veya bağışlanan, vos'yet '. o'u ile intikal eden ’cşnr cz 
mallar demek acına tapuya tescilinden 3 ay içıntis İç



Fıstıklı Köyü Sahil Spor Kulübü
Tüzüğü

İşleri Bakanlığına bildirilir.
Madde 27— Dernek yardım sandığı kuramaz.
Madde 28— LOKAL AÇMA : Dernek merkez veya şu 

besi bulunduğu yerde mahallin en büyük mülk* amirin 
den izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartıy 
la bir lokal açıp işletebilir.

DERNEĞİN FES’Hİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ:

Madde 29— Genel kurulun demeğin feshine karar ve 
rebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına 
sahip bulunan üyelerine (temsilci üyeler dahil) en az üçı 
te ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır, ilk toplan 
tıda çoğunluk sağlanamaması halinde üyeler usulüne 
uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya 
katılan üye sayısı ne olursa olsun feshi konusu görüşü 
tebiiir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üye 
terin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Detne 
ğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde ma 
hallin en büyük mülki amirliğine yazı İle bildirilir.

Madde 30— Fesih halinde derneğin menkul ve gayrı 
menkul mallan Fıstıklı Köyü İlkokuluna devredilir.

İnşaat İlanı
GEMLİK GÜBRE SANAYİİ A Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1— Genel Müdürlüğümüzde aşağıda keşif bedeli ve 

geçici teminatı ile ihale gün ve saati belirtilen itfaiye 

binası tevsii inşaatı kapalı teklif usulü ile ihale edilecek 

tir.
2— Teklifler en geç 24.1.1990 saat 17.00'ye kadar Ge 

nel Müdürlüğümüze verilmiş olacaktır.
3— İşin tahmini bedeli Bayındırlık ve. İskan Bakanlığı 

1989 yılı fiyatlarıyla 30.000.C00 TL. (Otuz milyon) olup, 

geçici teminat 9CO.OCO TL. (DokuZyüzbin)dir.

4— İş yeri görme belgesi ile ihale dosyası 12.1.1990 

Pazartesi gününden itibaren mesai saatleri dahilinde 

Genel Müdürlüğümüz Amonyak Üretim Müdürlüğünden 

20.000 TL. karşılığı temin edilebilir. (İş yeri görme belge 

si bilohere teklif mektubuna konulacaktır.)

5— İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için; gerekli belge 

feri ihale dosyasındaki şartname ve eklerine uygun 'ola 

rak hazırlamaları gerekmektedir.
6— İsteklilerden Bayındırlık ve İskan Bakanlığından ' 

alınmış en az keşif bedeli kadar olmak üzere (C) grubu 

müteahhitlik karnesi istenecektir.

(Asit veya noter tastikli sureti)
7— İstekliler hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 

ihale gün ve saatine kadar Gemlik Genel Müdürlüğümüz 

muhaberat servisine vereceklerdir.

8— Müessesemİz 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp, İha 

leyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbltinde ser 

besttrr.

9— Telgrafta müracaatlar ve postadaki gecikmeler 

kabul edilmez;
İLAN OLUNUR

(Basın 1)

GEMLİK HALKINA MÜJDE

Terme Kaplıca Tesisleri
ISITICILARI YANIYOR

UZUN ZAMANDAN BERİ SÛREN ÇALIŞMALARIMIZI 
(TAMAMLAYARAK KALORİFERLERİN YAPILMASINI

SAĞLAMIŞ BULUNMAKTAYIZ.
GÜNÜN 24 SAAT AÇIK OLUP HALKIMIZA

I HİZMET VERMEKTEN KIVANÇ DUYMAKTAYIZ

NOT ; Pazar günü haricinde 12.00-17.00 arasında
bayanlara açığız.

Tel ; 13191
Devlet Hastanesi Artı GEMLİK

KÖRFEZ^

Yönetim Yeri : İstiklâl Gai. Gürşay Pasajı 
No. 5 - W : 4381 — 0BMLİK 

Dizgi ve Baskı 
Körfez Matbaacılık w Ambalaj Sanayi

SAYFA :4

KONGRE İLÂNI *- -

S.İ GEMLİK^ESMAF^Vİ p^AfÖtTkARLAR KEPAL£T : 
KOOPEWfc| r BAŞKANLIĞINDAN”'’^"

I
Sayın Ortaklarımız —

Kooperatifimizin 1969 yıli^olağan Genel Küftıl toplar. - 
tısı 10 Şubat 1990 tarihine rasloyan Cumartesi günü sâ ' 
at if'deĞenitlk'B^tedtye'DOğüh’SaiOhurrJa’ydorföcaktir. 
Bu toplantıya ait gündem aşağıya yazılmıştır?""*-4^’

Bu toplantıdd ekseriyet temin edilffiedlğf.-târlcdirdö1 ■2; 
inci toplantı aynı'gündem He 17 Şubat 1990 tarihine 
raslaydn1 Cumartesi günü tiâfct’ 11'dö aynı adreste 'yapı 
lacalâı/.Kt“'w

Bu' topfahtîÇĞ ortaklık cüzdanınız Te birlikfe?'teşrifleri 
nlzi ric'd'-^ddrlz.1’'-'

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:

1— Açılış
2—J Başkanlık divanı 'seçtiril'
3— Saygı dtîrû^u111'
4-i Kooperatif Başköninin 'açış' konuşması <*r*ae>
5— Çalışma raporunun ÖleüHmtffeı-’'^75
6— Hesap raporlarının ‘dkufıması' IW!t’
7-1 Ddrietim'?<ürı9u!vra0brlaWhırfökünmâsf‘'
8— oftünah' Hâ|MâHdrıtt^iföÖkere8i''W oyldrinfâsı" !l1- "
9— Yofretim' i^5-[^rtÖtil^<W^taWrt?'lbı®8rfl‘rf/

10— Tahmini(’büt^nîhökünmââ(;rThüzdk#esrve Oylan 
ması’ 1
11-J 11fe3 sayılı Kooperatifler'Köriununün ■bdzr'möddefe'' 

rinin değiştirilmesi fi&kkında TîCt ‘'Söriâyi ’vte''xTlcûfet' Bâ 
kanlı‘bififnF!,,ö'h’^znffl^h^14^,3â^eM2;5St^?' 
maddeler fçffri^afctf ’ffltifiazp'
12-1 Dört yıl görev ydpriıak üzere 7 dsfl uyeT yedek 11 

üyenin Yönetim Kutulu üyeliklerine seçimi 'Ve 3 yıT gö 1 
reV fcrçfmak üzdrö 3 ’dsil tiehetçP'Ilti -3- yedek 'tfenbtcifitn-'4 
seçiAl^HRWl1^alî!/ilmbd?’,',ır'‘<^‘ .
13-1 Dilek ^^fejii^ıriftör^f/İSt^iiın^ ”

NQT : Kooperatifimizin 1989 yılı bilanço-ve gelir gider 
hesapları ortaklarımızın tetkikine açılmıştır;

4 72 SAYİtf’ĞÖ^Llk ZtYTlN TARÜM ĞKflŞ 

KOOPERATİFİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Efidüsfri'WSsfeR4’®tfeesl 'ndetüntioskerltğlnt f,^Ûpmış 

elektrik ve makina teknisyenleri alınacaktır.

Muracaatiârıh
U

15t Ocak 1990- Pazartesi gühtr akŞamına kadar Gemlik1' 
Zeytin' Satış KoöperotlfT Müdürlüğüne -başvurulacaktır''-

n (Basın4 «P11 $

toplu sözleşme’oförüşmeler^^r
lan dün? Başkanlık odasın 
da toplanarak'taslak üzerin 
de çalıştılar. <felışmaiarda 4 
maddelik ücret zamları konu 

su dışnda, sendika temsilci
lerinin istekleri genelde ka 
bul edildi. '

Belediye' Başkanı Nehiz ‘ 
Dimili,' 18 Ocak günü yapıla 
cak toplantıda ücret zamları 
konusunda da anlaşma sağ 
lanacağıni sandığını’ belirte 
rek, "taraflar anlayışla dav 
randığı takdirde, sorun çok

kısa zamanda çözüme kavu 
şacoktir" dedi. -

su paralafi
yesinin anlaşamaması nede 
niyle, sû paralan'Belediyede 
toplanacak.'

Belediye,' Su, kanalizas
yon Saymanlığına bu neden 
le iki kasa oluşturuldu. Va- 
tandaşlârın su borçlarını Be 
tediyenin 3. katindaki vezne
lere ödemeleri istendi.

.NUR -TEKNİK-. » _______
TELtVlZYOW' VlD^Ö MÜZIie 4 3ÜFİ SERVİSİMİZ 

YETEtitktf kAdRÖ'VE TAttİR CİHAZLARIMIZLA 

HANGİ MARKA VE ARIZA DURUMU NE OLURSA- 
OLSUN ANINDA ARIZA TESSİTİ UYGUN FİAT VE 

•ÜNÜNDE TESLİMLE 

HİZMETİNİZDEDİR.
NURETTİN' MtNZ _
Eski Be'edlyş karşı» Kat S Tel t lltSS •*** Gemlik-

\ 1 J j/

* s * *•

SEHLL UMURBEY DİNLENME TESİSLERhtda çalışacak 

©MUHASEBECİ
C ©AMBAR MEMURU

©ALIM MEMURU (MÜBAYACI)
ALINACAKTIR
Müracaatların şahsen Tesis Müdürlüğüne' ya-

\ pılmaksı gere kmektedir.

Gemlik Ycfova Yolu 5. kilometresi Tel : 12394-13102

\ I i f k

h ? j v ,
n
, SHELL İŞLETME -TESİSLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

3 TESİSLERİMİZ İÇİNDE BULUNAN 400 mZIlk ALAN- 
> DA AÇILACAK' MARKET İŞLETMESİYLE İLGİLENECEK 
il ve SERMAYESİNE EŞİT ORANDA KATILACAK ORTAK 
h ARANMAKTADIR. <>>
11 İLGİLENENLERİN' TESİS MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVUR 

MALARI DUYURULUR.

( Gemlik‘Yalova Yolu 5. kUometresiTeL 12394-13102

ÜNAL SARIŞEN~-i£rNEVZATrTOPRAKLt

PAŞTIRMA - SUCUK - SALAM - SOSİS - KAVURMA 
r . PEYNİR n KAŞAR > YUMURTA - TEREYAÖ
3 FJÛME DİL - ZEYTİN - TURŞU - HELVA « REÇEL 

JÖLE 'İŞKEMBE • ><
TOPTAN sLu PERAKENDE

İstiklal Caddeslhd^ yönl işyerimiz! yakında “ hizmete 
açadağıi.*” A' 
r t
(.Tel : 1 2 7 2 8

Balıkpazan 2 Nolu Cad. Taylânlâr Apt. Altı Gemlik-

'' öZGth. rjt r
D ı ÇİMENTO-ve İNŞAAT MAZEMELERİ TİCARETİ* 

SAYIN GEMLfkU MÜŞTERİLERİMİZE

r HİZMETE «İRDİĞİMİZİ DUYURURUZ. .

Minibüs GarajrArkasr Irmak Sokak TM? 13496 Gemlik

Koop.’seçimi
Seçimlerde' Süreyyo -Boy 

rak, İbrahim Talan, Mehmet- 
Fıstık,* Mustafa• Yıldız, -Tank 
Akyıldınm hstesi -yanında Se 
mih Aşkın, Rıdvan İŞ*; Ümit 
Dağ, Sadulloh Uçan, Nihat 
Aytaç'tan oluşan ikinci liste 
çekiştir - Süreyya Bayrak'm 
üstesi 43te karşın, - 78 oyla 
seçimleri' kazandı. -Denetfer 
Kurulu üyeliklerine de- Ah’ 
met Sözüneri,-' Engin Kök< 
ça|n, Abdullah Akçay getiril 
dL, >-

Kongrenin ■ yapıldığı wa 
daf bilinmeyen kişiler koope 
ratifin Akmantar Pasajında
ki merkezine girdiler. Evrak 
lann genel kurulda olması 
nedeniyle,--neyin 'çalındığı 
arşştmlıyor. Olaya -polis ei» 
koydu.

Çağn
..«Gazetesine

- 5 milyon ceza:
Gazetenin geçtiğimiz halt

taki sayısında tekzib noft 
san ydyınloridı. Bunun üzeri
ne kafura*' ~ uyulmadığı içi A. 
Savcılığa suç duyurusunda 
bulunuldu. Gazete Yazı İşle
ri Müdürüne “Asliye Ceza 

Mahkemesinde dava açıldı.

Dün yapılan duruşmada 
mahkeme, gazete Yttr İşleri 
Müdürünü -6-mltyon tira ağır 
para cezası ödemeye' mah
kum etti. 5- milyon 1 lira bt 
hafta 'İçinde «ödenmediği tak
dirde -ceza ikiye katlanacak 
ve kamu davası açılacak: '
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Fiyatı 500 Lira KDV dahil
KÖRFEZ

Matbaamızda
Nişan, Nikâh, Düğün 

ve
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Tealim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık 
Tlf : 11797 Gemlik

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

ANAP’a verdi veriştirdi

Erbakon Hoca’ya
Gemlik’ten Doping
• BELEDİYE DÜĞÜN SALONUNDA KONUŞAN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI NECMETTİN ERBAKAN 

MORAL VERDİ.

Bakkalların
Ekmek Boykotu

Refah Partisi Genel Baş 
kanı Necmettin Erbakan 
yaptığı kapalı salon toplan 
tısında, ANAP’ı batının tak 
lîtçisi SHP ve DYP’yi de ye 
dek lastik olarak niteledi.

Bursa, Orhangazi, Gem 
lik örgütlerinin katılımı ile 
yapılan "İlmi" toplantı Be
lediye Düğün Salonunda 
gerçekleşti. Ağzına kadar 
dolu olan salonda toplantıya 
Belediye Başkanı Nezih Di
mili ile encümen üyesi Sey 

mez."
Necmettin Erbakan konuş 

masında 6 yıldan beri hal
kın reel gelirlerinin 6 kat 
pzaldığını buna karşın fiyat
ların yükseldiğini belirterek, 
"Bu ülkede 5b milyon evliya 
var. Neden mi? Bu şartlarda 
yaşıyorlar da ondan" dedi. 
Dış borçların 50 milyar do
lar iç borçlanmanın ise 50 
trilyon liraya çıktığını şöyle 
yen Erbakan, faiz sisteminin 
halkı ezdiğini, holdinglerin 

kazançlarının İsrail’e : akıttık 
larını savundu. Askeri ihale
lerin Yahudi Amerikan firma 
larına verildiğini de söyle 
yen Necmettin Erbakan, 
"Bu milletin nesi varsa, ne 
si yoksa soyduruldu" şeklin 
de konuştu.

KDV'yi "başka bir Çeşit 
eşkiyalık" olarak niteliyen 
Erbakan, Darpanenin 100 
binlik toankonotiarın hazırlı 
ğında olan bir mikrop yuva
sı olduğunu söyledi. Piyasa 

ya 5 trilyon karşılıksız ’para 
sürüldüğünü bunun ise enf
lasyon canavarını azdırdığını 
belirterek, "ANAP iktidarı 
düğmeye basıyor İnsanın ce 
bindeki paray eritiyor" dedi.

Necmettin Erbakan’ın ko 
nuşması salonda kapalı dev 
re televizyon sistemiyle sa
lonun giriş bölümünden de 
izlendi. Toplantı salonu giri 
şinde dini kasetçiler, dini ki 
tap -satıcıları ve örtü satıcı
ları dikkat çekiyordu.

Gemlikli fırın sahiplerinin 
bakkallara ekmek başına ver 
dikleri kar oranı 40 liraya dü 
şürmeleri üzerine bakkallar 
da ekmek satışını durdurdu.

İlçemizde halen 400 lira 
dan satılmakta olan ekmek
ten bakkallara verilen 100 
lira karın 40 liraya indirilme 
sini protosto etmek için fı
rınlardan ekmek alıp satmı- 
yacaklannı açıklayan bakkal 
lar geçtiğimiz cuma günü 
Küçük Esnaf ve Sanatkar
lar Derneğinde toplanarak 
konu hakkında görüştüler.

Yapılan görüşmelerde ge 
rektiğinde kendilerine ortak 
bir fırın açabileceklerini söy 
üyen bakkallar, bu kararla 

Belediye encü ineninden çifte zam

Taksiciler Zammı Az Buldu

ondan vazgeçmiyecekfe- 
nnî açıkladılar.

Bakkailann boykotu kar 
şısmda bir açıklama yapan 
fırıncı ardan Ricei Deniş ise 
Belediyenin kendilerine %5 
lik kar verdiğini, fakat fino
lar arasındaki rekabet nede 
niyle bakkallara firmalar 
%25 kar bıraktıtmı söyledi.

Danış, fırıncıların zarar et 
tiğini bu nedenler karar al 
dıklannı belirterek, "Bakkal 
lar ne zaman gel p ekmek 
isterlerse veririz. Bizim için 
satış sorunu yok. Biz ekme
ğimizi tezgahımızda da satı 
yoruz" dedi.

Fınncılar dün gece topla
narak kararlarını sürdürecek 
terini belirttiler.

han Aydın'da katıldı.
Yaklaşık iki buçuk saat 

süren toplantıda konuşan 
Erbakan Türkiye'de başlatı
lan ağır sanayi hamlesinin 
yerlerine otel ve hangar ya 
pıldığım savundu. Erbakan 
şöyle konuştu :

"Biz bu ülkeye 200 tane 
ağır- sanayi tesisi bıraktık. 
ANAP ise sahillerimize 200 
tane büyük otel yaptı. Bun- 
lan bizim için mi yaptı. Ha
yır. Hanslar için yapıldı. 
Hans Jgelsin AIS getirsin di 
ye. İktidarın insan Haklarına 
saygı göstermemesi büyük 
saygısızlıktır. 1980 yılından 
sonra bu ülkede 40 bin va 
tan evladına 163. maddeden 
dava açılmıştır. Bu madde 
laikliğe aykırıdır. Yapılan is 
lam düşmanlığıdır. Bu batı 
taklitçileri Avrupa istiyor di 
ye şimdi 141-142 ve 163. 
maddeyi kaldıracaklar 
iniş. 163. maddeyi kaldıra 
mozlar onlar 2 solcunun ser 
best bırakılması için lafı ge 
veteyip duruyorlar. Eveleyip 
geveleyip İki solcuyu ser 
best bırakacaklar. O kadar. 
Ülkeye demokrasi geldiğin 
de bu düzen 3 gün yürüye

Sendikacılar verilenden 
memnun kaldı

Gemlik Belediyesi ile Be 
tediye İş Sendikası arasın
da başlatılan toplu İş söz
leşme görüşmelerinin üçün
cü oturumu geçtiğimiz haf
ta pazartesi günü Belediye 
binasında yapıldı.

Sendika ve Belediye tara
fından Başkanlık odasında 
yapılan çalışmalarda görüşü 
ten 38 maddelik tasarının üç 
maddesi hariç tamamı ka 
bul edildi.

Kabul edilen maddelere

SHP Gençlik Komisyonu Basın Bildirisi Yayınladı

POLEMİKLERE ALET OLMAYACAĞIZ
Sosyal Demokrat Halkçı 

Parti Gençlik komisyonu, ya 
yınladığı basın bildirisinde, 
"ANAP iktidarının yerel se 
çimleri kaybetmenin acısını 
belediyelerden ve dolayısıy
la halkımızdan çıkarıyor" de 
diler.

SHP Gençlik Komisyonu 
Başkanı Bülent Bolu açıkla
masıyla yayınlanan basın 
bildirisinde, ANAP İktidarının 
Atatürk devrimlerini ve ilke
lerini çiğneyerek, medrese! 
kültürünü özendirici, tutucu 
bir eğitim programıyla halkı 
kendine yabancılaştırdı

SHP’DEN 49
Pazar caddesinde bir kah 

vehanede yapılan toplantıda 
istifalarını açıklayan bir 
grup SHP'll Genel Merkezi 
eleştirdiler.

Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti ilçe örgütüne üye olan 
bir grup genç yaptıkları ba 

göre bayram harçlığı yemek 
parası, cenaze parası ve te 
mlzlik işçilerine koku zamla
rı belediye tarafından kabul 
edildi.

Maaş zamları hakkındakl 
görüşmelerde 18 Ocak tari
hinde yapılacak oturuma 
kaldı.

Belediyenin kendileri
ne bir zorluk çıkarmadığını 
belirten sendika yetkilileri, 
verilenlerden memnun kaldık

Devamı Sayfa 4’te 

ğını savundu. Bolu, açıkla 
masında hayat pahalılığının, 
işkencelerin-, işsizlik veyok 
sulluğun kitlelerde ruhsal yı 
kınlılara yol açtığını belirte 
rek, "Emeği sömürerek kö
şeyi dönme .fırsatçılığına da 
yanan bu model, kişiler, sı 
nıflar ve bölgeler arasında 
dengesizliği daha da arttır
maktadır" dedi.

Gemlik'te yaşayan olayla
rın, tüm ülkede yaşandığına 
da dikkât çekilen bildiride 
Gemlik Belediyesinin yaşadı 
ğı olayları ve sıkıntıları tüm 
belediyelerinde' yaşadığı

İSTİFA
sın toplantısıyla partiden Is 
tifa ettiklerini açıkladılar.

Geçtiğimiz hafta cuma gü 
nü Pazar Caddesi Munzur 
Kahvehanesinde toplanan 
ve çoğunluğu "Tunceli”li ol 
auğu görülen SHP’liler bası 
na yaptıkları yazılı açıklama 
■da SHP’nin halkın u- 
mutlarını körettiği, demokra 
sİ ve bağımsızlık istemlerini 
karşılayacak bir program ve 
güvenden uzak olduğu belir 
terek, "Adında demokrat 
sözcüğü geçen bir partide, 
parti id demokrasinin kınntı 
larına bite rastlandığını söy
lemek için müneccim olma
mıza gerek yok" dendi.

SHP, merkez yönetiminin 
eleştirildiği basın bildirisinin 
okunmasından önce bir sü 
re önce Bursa’da SHP'den 
istifa eden Kemal Ekin’clnln 
grubundan olan Nurettin 
Turgut, jSHP’den ayrıldıkları 
na üzüldüğünü, ancak tasvl

Devamı Sayfa 4’te' 

vurgulandı. Başın bildirisi 
nin sonunda1 şu görüşlere 
yer Veriliyor ::

"ANAP hükümeti kaybetti 
ği yerel seçimleri acısını, be 
tediyelerden, dolayısıyla da 
halktan çıkarmaktadır. On
ların ellerini kollarını bağla
yarak, iş yapamaz duruma 
getirmek istenmektedir. Sos 
yal demokrat belediyeler bu 
koşullarda bite beklenenden 
fazlasını yapmaktadırlar. Çı 
karılan polimikler boşana
nadır. Gençlik komisyonu 
üyelerin de bu polemikleri 
İçine sokmak istiyorlar."

Ahmet Kaya
Ayıp Etti

Özgün müziğin tanınmış 
sanatçısı Ahmet Kaya, Bur
sa konserinde dinleyicilerini 
coştururken, Gemlik-konse 
rini para anlaşmazlığı nede
niyle iptal etti.

İstanbullu bir ajans aracı 
lığıyla Bursa’da iki, Gemlik’ 
te bir olmak üzere üç kon
ser için Haziran Ltd. Şti. ile 
anlaşan Ahmet Kaya aracı 
ajansın üçkaat açtığını öğre 
nince Gemlik'teki konserine 
çıkmadı.

Devamı Sayfa 4’te

9 İşgaliye ücretlerinde yeni 
tarife yürürlüğe girdi

Pazarcılar Zammı
Çok Buldu

Belediye Meclisinin halk 
pazarındaki esnafın işgal et 
tiği yerler için yaptığı zam-

Devamı Sayfa 4’te

Gemlikli taksiciler Beledi 
ye Encümeninin taksimetre
ler.için verdiği zammı az bu 
larak itiraz ettiler.
Çarşamba günü yapılan Be
lediye Encümen toplantısın 
da, taksi esnafının zam iste 
mi görüşüldü. Şoförler ve 
Otomobilciler Derneği tara 
Andan Belediye Başkanlığı- 
ne verilen dilekçede, petrol 
zamları nedeniyle taksimetre 
açılış ve kapanış fiat arının 
yeniden belirlenmesi istendi.

Dernek, 1000 lira olcn tak 
simetre açılışını 1500 liraya, 
kilometrede 900 lira ek olan 
fiyatın ise 1350 lira olmes nı 
istedi.

Belediye Encümeni ise al 
a ğı kararla taksimstre açı
lış fiyatını 1000 lir. dan 1250 
liraya, -kilometre başına ar
tışı ise 900 liradan 1100 li
raya çıkardı.

TAKSİCİLER N 
TEPKİSİ

Ömer Şenışık 
Mahkemede
Aklandı

Yazısı Sayfa 4’te

TAŞI GEDİĞİNE

MAKASÇI
ONURA MAKASA 
TEKZİBE MAKAS.. 
HABERE MAKAS' 
GAZETECİ DEĞİL, MÜBAREK MAKASÇI, MAKASÇI..

İnan TAMER

Belediye encümeninin ver 
diği zammı az bulan taksi 
esnafı ise verilen zammın 
petrole ve oto yedek parça 
larına gelen zamma göre 
çok az olduğunu, kendileri
nin zor durumda ka dığını 
söylediler.

Taksi esnafı adına konu 
şan Şoförler ve Otomobilci
ler Derneği ikinci Başkanı 
Turgut Özgeç, Eeedi.e En
cümeninin verdiği zammın 
bu günün şartlarına göre 
çok az olduğunu be İrterek,

Devemi Sayfa 4’te

Mustafa Eren
Gazetemizi
Savcılığa
Şikayet Etti

Çağrı Gazetesi Sah bi ve 
Yazı İşleri Müdürü Mustafa 
Eren, gazetemizde yayınla 
nan "Çağn Gazetesine 5 
milyon Ceza" haberi nede
niyle Sorumlu Müdürümüzü 
Cumhuriyet Savcılığına ş ka 
yet etti.

Cumhuriyet Savc lığı tora 
fından Adliye ye çağrılan Ga 
zetemiz Sahibi ve Sorumlu 
Müdürü Kadri Gü er, şikayet 
konusu olan Bosn Yasası

Devamı Sayfa 41e
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SIRASI GELDİKÇE

Bilelim, Kendimize Gelelim...
İnan TAMER

Gençali, Engürücük, Yeniköy ve Kurşunlu köylülerinin 
üzerlerine sanki ölü toprağı serpildi. Canına, malına ile 
ricte kastedecek amonyak tehlikesi onları hiç ırgalamı 
yor, kaderimiz bu dercesine.

Yeşiller-, Topluma hava basmada. Sosyeteye ses ver 
mede. Aliağa'daki kaplumbağları, martılon korumak gö 
rüntüsünde. Bu iş İçin resitaller veriyor. Diğer il ve ilçe 
terdeki insanların ve doğanın maruz bırakıldığı tehlikeler 
İle pek ilgilendiği yok. Büyük Basının el attığı konulara 
yörelere eğilmek ses veriyordu ondan o yörelere özen 

[gösteriyor.

Kırmızılar... Legal olma yarışında. Birliği sağlama uğ
raşında.

Demokratlar. Yeni parti oluşturmakla meşguller. Eski 
tüfeklerle dirsek temasında..

Sosyal demokratlar.. Birbirlerini yiyorlar. Daha fol yok. 
yumurta yokken. Hele bir de iktidar olsalar, maazallah 
diyor halk bu iç amansız savaşı görünce.. Her geçen 
gün güç yitiriliyor, farkında bite değiller.

Günün koşullarının çok gerisindeki dükkan kiralarına 
zam yapmak mecburiyetinde kalan belediyeye karşı es 
nafı koruyor görüntüsü verme gayretini gösteren Doğru 
Yolcular, Gemlik’in bu çok önemli konusunda adeta 
bihaber.

Refahçılardan ses çıkarmı. Maazallah, nimete karşı 
gelinirini. O tesis kurulsun ki; birkaç müridi nasiplensin 
ümüdi içinde.

Ya Anap.. İlçede varmı yokmu belli değil. 26 Mart se 
çimleri çil yavrusu gibi dağıttı hepsini, Bir Sn. Hakkı 
Çakrr'ın sesi çıkıyor. Sn- Dimili’ye HODRİ MEYDAN diyor. 
Tepkisi esasında kendisini seçmeyen halka karşı bence, 
iskeleyi Belediye olarak biz yapacağız dedi. Turgut Ağa 
beyi HAYIR, BİSAŞ yapacak dedi. Yelkenler indi.Ben ya 
pıyorum, sözüm var, inancım Gemlik halkının yararı bun 
da diyebildim!? Deseydi ya HODRİ MEYDAN. Niye diye 
medi Belediye Başkanıyken Amonyak tesislerinin kurul 
maşına hayır. Kolaymı. Bu şekil davranışları beklentisi 
olmayanlar yapabilir ancak.

Esnaf ve Meslek Teşekkülleri, Balıkçılar Derneği, Tica 
ret Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odası, atideki Gemlik 
İçin bu büyük belaya karşı seyirci. Uğraş alanları üye 
ve mensuplarına hizmet etmek gibi bir anlayış içinde.

Gençlik, ezilmişliğin verdiği yılgınlıktan, bezgin. Olay 
ların içinde olmak, tepki göstermek başıma bela getirir 
korku ve endişesi taşıyor.

Çevreciler’imizin hızı kesildi. Şöyle bir iki dolaşma 
ile yorgun düştüler. İlk hızla bir gayret içinde oldukları 
görüntüsünü verdiler, o kadar. Bu konunun adını bile 
anmadılar.

Amonyak’ın insan ve doğa üstündeki olumsuzluklarını 
en iyi bilen ve bilmek durumunda olan İlçemiz Doktorla 
undan da ses veren, konuyu dile getirip yazan yok.

İlçe Sağlık gurubumuz bu konuda halkımızı aydınlat 
malıdır.

Yerel basın suskun. Bölge basını suskun. Kalemlerin 
de mürekkep kalmamışa benziyor. Bir satır yazı bu ko 
nuda görebilene aşkolsun.

İlçe halkımızda umursamaz. Tehlikenin farkında değil. 
Bizler toplum olarak başımıza gelmeden evvel önlem al 
mayı maalesef bilmiyoruz. Sonra çaba gösteriyoruz ama 
İş, İşten geçiyor.

Görülüyorki; amonyak tesisleri daha kuruluş anında 
bite toplumu, toplum katmanlarını tuttu, uyuttu.

Düşününüz, birde üretim başlayınca... 
insanlarımız ve doğa hapı yuttu.
Bilelim.. Bilelim de kendimize gelelim. Tepkimizi göste 

rerek, muhtemel bu tehlikeye karşı gerekli önlemlerin 
alınmasını sağlayalım.

Çocuklarımız, torunlarımız sonra affetmezler bizi...

KAYIP

Gemlik Gümrük Muhafaza Müdürlüğünden aldığım 
Yabancı Gemilere giriş kartımı kaybettim. Yenisini ala 
cağımdan eskisi hükümsüzdür. •

Aziz Ateş Gecedoğan

KAYIP

Adana Merkez Nufüs Müdürlüğünden aldığım Nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Selma Rıza Cengiz

SATILIK - KİRALIK
KÜÇÜK İLANLAR

BU KÖŞEDE YAYINLANAN İLANLARDAN ÜCRET 
ALINMAMAKTADIR. GAZETENİZ Gemlik KÖRFEZTn 
HİZMETİ OLAN BU KÖŞEDE SİZİN DE HER TÜRLÜ SA 
TILIK ve KİRALIK İLANLARINIZI Yayınlıyoruz.

TELEFONUMUZ 117 97

KAPTAN E M L AK
Te) : 130 80

VİLLA çocuk parklı
ALEMDAR Caddede çift cep 
hell 130 m2 daire
UMURBEY Aytepe'de 3 kat 
İmarlı Arsa
ENGÜRÛ’de 3.5 dönüm zey
tinlik.
MANASTIR Eğitimciler Site 
sinde 140 m2 daire
GÜRLE İş Merkezinde Satı
lık Büro
KORDON Apartmanında 109 
m2 kalorüferli asansörlü da. 
MANASTIR'da 100 m2 300 
m2 arası Resmi Parselli ar
sa
UMURBEY’de 7 dönüm ima 
rlı arsa 
DENİZ kenarında Kaloriferli 
asansörlü 140 m2 daire 
LİSE Caddesinde 100 m2 
daire 
300 m2'lik çiftlik 45 milyon 
ENGÜRÜCÜK Muratoba as 
faltı üzerinde 5 dönüm 145 
ağaçlı zeytinlik.
DÜKKAN Pazar Caddesinde 
45 m2
HAVUZLU zeytin deposu 
150 ton kapasiteli z 
İSKELE Meydanında 60 m2 
daire 
KAPAKLI’da satılık arsalar 
GEMSAS'da 240 m2 arsa
İSTİKLAL Caddesinde 2 a- 
det dükkan.

DEVREN satılık Kırtasiye 
Dükkanı 30 milyon lira 
KUMLA’da 70 ağaçlık zeytin
lik. 
KUMLA'da acele satılık 
yazlık 75 m2 daire

PEHLİVAN EMLAK
Tel : 20 817

KORDON’da, asansörlü. Ka
loriferli, hidroforlu, 125 m2 
UMURBEY'de deniz manza- 
ralıbahçeli, havuzlu 190 m2 
dubleks, villa
YALOVA Asfaltına 50 m. cep 
heli 5133 m2’Iik Sanayi imar 
lı arsa
GEMLİK Topsahassinda çe
şitli büyüklükte ucuz arsalar 
LİSE Caddesinde inşaat ha
linde 110 m2'lik daireler 
ORHANGAZİ Caddesine cep 
heli 110—75 m2 ilk ucuz da
ireler.

LİDER EMLAK

Tel : 13 100

Gelik'in her semtinde her 
keseye uygun satılık daire 
müstakil ev, 
ENGÜRÜCÜK'te zeytinlik. 
GEMSAS'da çeşitli arsalar 
KUMLA'da yazlık daire ve 
RESMİ parselli arsalar

FORUM İNŞAAT EMLAK 
Tel : 14236

130 m2 dalre25 milyon 
(Orhangazi Cğ.) 
Gemsas'ta satılıp arsalar 
Narlı’da deniz manzaralı, 
asfalt cepheli 980 m2.

elektrik, su mevcut' 
60 milyon
Bursa Gemlik asfalt cepheli 
3600 m2 fabrika arazisi 
50 milyon

GEMLİK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, POLİS 

KARAKOLLARINI VE LOJMANLARINI YAPTIRMA

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin 1 inci olağan genel kurul {toplantısı 
3 Şubat 1,990 Cumartasi günü saat 11’a’e Gemlik Ticaret 
ve Sanayi (Odası salonunda yapılacaktır. Ekseriyet sağ 
•lanmadığı takdirde toplantı 10 Şubat 1990 Cumartesi gü 
nü aynı yerde saat 11'de yapılacaktır.

BAŞKAN
I. Hakkı Çakır

G Ü N D E M >

1— Açılış
2— Saygı duruşu
3— Başkanlık divanı seçimi
4—- Faaliyet raporunun okunması
5— Gelir Gider kesin hesap, raporunun okunması
6— Raporlar üzerinde görüşme
7— Yönetim kurulunun ibrası
8— Yönetim kurulu üyelerinin, seçimi
9— Denetim kurulu üyelerinin seçimi

10— Bütçenin kabulü
11'— Dilek, temenniler ve kapanış.

sağlık köşesi

HAZIRLAYAN
Dr. Ali ÖZGÜR

Karın Ağrısı
Çocukluk çağında karın ağrısı son derece sık görü! I 

inektedir. Karın ağası hastalık teşhisinde çok defa ikin I 
ci sıradadır. Ancak kimi defa çok önemlidir ve bunun 
için hastanın karın bölgesi esaslı bir şekilde tetkik eda I 
melidir. Küçümsemek ise hastalığın zamanında tesbit 
edilmesini engelleyecektir.

Yaşlıların ve annelerin süt çocukların karın ağası hûk I 
müne çocuğun ağlama (ayaklarını kısarak ağlama) şek I 
line göre varmaktadırlar. Ancak çocuğun her ağlaması 
karın ağrısına eşit değildir. Bunun için süt ve küçük ço I 
cılkların ağlamasına sebep olan herhangi bîr yerden ağ I 
rılı uyarı varmıdir ve bu ağrı karındanmı geldiğini önce I 
İlkle tesbit edilmelidir. Karın ağrısını diğer bölgelerden 
(baştan, 'kemiklerden, eklemlerden, kulaklardan, akci 
ğer zarı (pleura) ve v.s.) meydana gelen anî şiddetli ağ I 
rılardan ayırd ederken zorluklar ve yanlışlıklar olabilmek I 
tedir. Büyük çocuklardaki karın ağrılarının tesbiti daha 
kolaydır. Ancak- şikayetler değerlendirilirken dikkat edil 
melidir, çünkü bu yaştaki çocuk korkudan ağrısını giz 
lemeye çalışmaktadır; olmayan karın ağrısını dikkatten 
üstüne çekmek için var gibi kıvranmaktadır. Okul çağın 
dakiler ise yafandan hasta görünmeye çalışmaktadırlar.

Karın ağrısının meydana geliş mekanizmaları farklıdır. 
Ağrı-kahn boşluğunda ve dışındaki veya genel bir hasta 
lıktandır. Bunlar doğuştan eksiklikler, iltihabı olaylar; me 
kanik engeller, tümörler, karında damar hastalıktan, ze 
hirlenmeler ve v.s.'dirler. Karın dışındaki bir hastalığın 
ağrısı karında hissedilmesi çocuğun tecrübesizliğinden 
veya yayılma mekanizma nedeniyledir.

Teşhis yönünden ağrının karakteristiği çok önemlidir. 
Dikkatli anneler çocuğunun karın ağrısını ani veya yo 
vaş yavaş meydana gelme kesme şeklinde veya künt, 
devamlı kıvrandırıcı şekilde ve yemekle ilgisi olup olma 
dığı anlamaktadır. Karın ağrısının ilk veya daha sonra 
gelmesi kusma varsa kusmuğun içeriği, ağrı sırasında 
çocuğun pozisyonu ve şimdiye kadar uygulanan herhan 
gi bir tedavi yönteminden etkilenme durumu çök önem 
İldir. Çocuğun: annesine ağrının başlangıç yerini göbek 
çevresi, mide bölgesi, sağ veya sol taraf kaburgalar al 
tı veya kasıklarda bildirmesi bilhassa önemlidir.

Karın ağrısı olan çocuklarda ateş meydana geldiğinde 
hastanın ateşi koltuk altından ve makkatan alınmalıdır. 
Tabi kesin teşhis için kan ve idrar, radyolojik tetkikle 
rin yapılması gereklidir.

Süt çocuklarında karın ağrısına bağırsak düğümlenme 
si, dizanteri ve mide bağırsakların iltihabıdır. Daha bû 
yük çocuklardaki karın ağrıtan acut gastrit, enterit ve 
enterokolit, japendisit, reumatismal peritonit, barsak tı 
kanmaları, pankreas hastalıkları, safra yollarının iltihabı 
ve taşı, urogenital hastalıktan, kann dışı hastalıklar zc 
türe, uzun süren öksürükler, tifo ve genel hastalıklar 
porfiri, hemolitik anemiler ve zehirlenmelerden kaynak 
(anmaktadır. Seyrekte olsa kann ağnsı belirli aralıklarla 
kusma, halsizlik ve ardından derin uyku şeklinde kriz 
halinde gelmektedir (sara hastalığı.)

Sayın okurlar kann ağnsı gördüğünüz gibi bir hasta 
lık değil, sadece birçok hastalığın belirtisidir. Bunun için 
bu hestalar ağrısını azaltmak yerine ağnya neden olan 
hastalığı tesbit etmek ve buna göre tedavi şeklini uygu 
Elmalıdırlar.

Uzun ömürler ve sabırlı bir yeni yıl dileğiyle.

GEMLİK SULH HUHUK HAKİMLİĞİNDEN 

1989/482 E. 1989/576 K.

Gemlik İlçesi Küçük Kumla Köyü 030/03 cin, 21 say 
fa ve 190 hanede nüfusa kayıtlı İbrahim ve Kaya oğlu 

1949 doğumlu HAŞAN KARACAN’ a aynı hanede nüfusa 
kayıtlı kardeşi SACİDE KARACAN'ın MK. 355. Maddesi 
gereğince VASİ TAYİN EDİLMESİNE ve HAŞAN KARA 

CAN'ın HACİR ALTINA ALINMASINA Karar verilmiştir.
İlan olunur.



Bir Anketin İçyüzü
..Değerli Körfez Okurları,

Aşağıda okuyacağınız mektup, iki ay önce ilçemiz
de yayınlanan "ÇAĞRI" Gazetesi sahibi ve Yazı İşleri 
Müdürü Sayın Mustafa Eren’e yazılmıştır. Sayın Eren, 
bu mektuptan bazı cümleler alarak sözüm ona anket 
yapmıştır.

Günlerdir kamuoyunun aklını çeken bu anketin içyüzü

Gemlik, 10.11.1989
'* Sayın Mustafa Eren,
Gönderdiğiniz beyannameyi aldım. Üzerine, gözlerim 

ı den öptüğünüzü ve selamınızı yazmışınız. Bunu ufak di 
ğer bir kağıda yazmış olsaydınız, adabı muasşerete da 

l ha uygun olurdu. Yine de teşekkür ederim.
Bu mektubumla, daha önce yazdıklarınıza cevap teş 

' kil eden mektubu birbirlerine karıştırmayın. O, bir nef
si müdafaa mektubu, bu ise, beseri münasebetlerin ve 

i nezaket kurallarının gereği olarak yazılmıştır.
Gelelim- beyannameye :
Bunda kanıtladığınız şey, 1970 yıllarından beri gazete 

ellikle uğraştığınızda. Bu benim için hiçbir şey ifade et 
. miyor. Zira ben size karşı yazdıklarımda sizi YAZAR ol 

mamakla itham etmiştim. Matbaanız olabilir, gazete de 
I çıkarabilirsiniz amma, köşe yazılarınızda şahsiyat yapa 

rak kişilere neşir yolu ile hakaret ettiğiniz müddetçe o 
YAZAR vasfına hiçbir zaman sahip olamassınız... Benim 
anlatmağa çalıştığım budun 'Kaldık! sizin o üslubunuz 
hem basın kanununa ve hemde Basın Konseyi ilkelerine 
aylandır.

Herhalde hatırlatmakta fayda vardır: Siz özellikle bu 
6-7 aydan bu tarafa gazetenizde ve yazılarınızda kişile 

re saldırmayı prensip edindiniz. Sayın Haşan Başaran Ve 
Erol Beyler, Sayın Mahmut Solaksubaşı ve beni hedef 
seçtiniz. Sîze resmen cevap veremiyecek durumda olan 
Milli Eğitim Müdürüne yaptığınız ise çok ayıp, çok çirkin

Unutmamalısınız ki, herkes sessiz've sabırlı değildir. 
Nitekim ben böyle şeylere asla boyun eğmem; Muhte 
melen siz basın zırhı arkasına siper alarak ve gazeteni 
zin olmasından yararlanarak, kendinizi herkese hakaret 
edebilir bir- yerde görüyorsunuzdur. Amma unutmayın ki, 
bu ülkede-'kanunlar var... hakimler var. Böyle devam 
ederseniz bir gün başınıza büyük dertler alabilirsiniz^

Bazı goygoycular ve bizim siyasi muhaliflerden belirli 
kişiler size "Aman negüzel yazıyorsun, 'bastır" diye teş 
viklerde bulunuyorlardır. Ancak unutmamalısınız ki Gem 
lik,-cydın insanı çok olan bir yerdir ve bütün bunları de 
ğerlendirecek yetenekte olanlar ekseriyettedir. Bu aydın 
kişilerin sîzin için "Çok ayıp ediyor" dediklerini ve 'bana 
da, size uymamam gerektiği söyleniyor. Bunu başlatan 
sîz olduğunuza göre ve akli-seliminiz hırsınıza galebe 
etmediği müddetçe, ikimiz arasında başlayan bu rhüca 
dele, bilmelisiniz ki, sonuna kadar devam edecektir. .

Ticaret Odası lokalinde bir topluluğa "Belediye Başka 
nv beni odasından kovdu" demişsiniz. Ne kadar acı ve 
düşündürücü bir şey. Sizi kovan kişi, sizin gazetenizde 
3 yıl ücretsiz köşe yazarlığı yapmış, saygının ve sevgi 
nin ne: olduğunu çok iyi bilen bit* kişi. Btınu duyan in 
sanlara kovulmadaki haklılığınızı hiçbir zaman edemessi 
niz. Zira bunu duyan herkes "Acaba ne dedi, ne yaptı 
ki, başkan o’na bu muameleyi layık görmüş" diye düşü 
nür. Anlayamıyorum nedir zorunuz? Niçin bu denli hırs 
Iı ve mütecavizsiniz?

Bu davranışlarınızdan biran önce vazgeçmelisiniz. U

nü açıklayacağımızı daha önce sîzlere duyurmuştuk. 
Çağrı Gazetesi sahibine ankete neden olan mektubu ya
yınlamasını istedik. Ama cevap alamadık. Biz verdiğimiz 
sözde duruyoruz.

İşte Mektup.
Değerlendirmeyi okurlarımızın takdirine sunuyorum.

Mustafa Küçükspchi

nutmayın ki her kemalin bir zevali vardır. Devirler deği 
şir, şartlar değişir, kişiler değişir. İşte o zaman dostlara 

ihtiyacınız olabilir. Bunu bana yazdıran ve söyleten 70 
yılın verdiği engin tecrübedir. Benden söylemesi.

Size bir tavsiyede bulunmak istiyorum "Zinhar parti 
miz olan SHP'nin iç işlerine karışmayın. Bu vesile ile 
birşey söylemek ve bir mesaj, vermek istiyorum. Bazı 
isimlerini sakladığınız SHPliler ilk kongrede benden he 
sap soracaklarmış, öyle diyorsunuz son yazınızda. (Not: 
Bu şikayet Açık Öğretim için alınan encümen karan 
ile ilgilidir.)

Şimdi lütfen beni dinleyin :
Ben Gemlik’e 1980 yılında bazı problemlerim nedeni 

ile gelmiştim. Politika ile hiç uğraşmak niyetinde değil 
dim. Ama komşuluk yaptığımız Sayın Erkan Mutman 
SODEP zamanında 'belediye başkan! gına aday olunca, 
benden meclise girmek üzere adaylığımı koymamı istedi.. 
Rica etti.. İsrar etti.

Söylediğim bazı şartları kabul etti. Şartlarımın başın 
da "Ben yalan, yamuk işlere parmak kaldırmam.. Şayet 
başkan olursan ve benden inandıklarımın dışında birşey 
ler istersen ben.yokum" dedim.

■Mecliste 5 yıl müddetle nasıl mücadele ettiğimi bilen 
blllf.
Bu dönem İçin adaylığımı kaymam hususunda örgüt 

ten İsrarla teklifler- aldığım halde, hapsini red ett'm... 
Yoklamalara girmedim; Vaktaki liste belli oldu, İlçe baş 
kanimiz, belediye 'başkan adâyımız ve yönetim kurulun 
dan İki kişi hariç herkes "İlle kont-njan adayımız olacak 
sın" diye beni baskı altında tuttular. O ikisinin karşı çık 
maşının altında, yatan şu idi: Kendileri kontenjana gir 
mek istiyorlardı..

Israrlara dayanamadım ve kabul ettim. Hiçkimseye 
hiçbir şey borçlu değilim. Hiçbir 'partili üye veya yetkili 
benden hesap soramaz ve' beri Allah’tan başka hiç ama 
hiç kimseye hesap vermem. ■ ■ • ■

■Bunu bana söyleten iki faktör var :
Biri, görevimi bihakkın yapmış olmam ve gayri meşru 

lukldrın yanında yer almamam, diğeri ise politikadan 
hiçbir beklentimin olmamasıdır! İnancım, Allah'ın emret 
tiği yolda yürümemi istiyor. Bû yoldan beni hiçbir kuv 
vet ayıramaz. Bunu başta sizin, daha sonra kendilerin 
de bazı güçler olduğunu zan edenlerin bilmesinde yarar 
vak.

Evet, ben de Sîzin gibi Gemlik döğumiu değilim. Ama 
gönül İsterdik!, mecliste daha önceki dönemde de, şim 
di de bulunan Gemlik'liler, benim Gemlik için gösterdi 
ğjm çabanın yarısını gösterebilseler.

Bu vesile ile size hırçınlık yerine, sükunet, kibirlilik 
yerine, tevazu, 'kin yerine insanları sevmek hasleti dili 

yorum. ’■

Mustafa Küçüksipahi
SHP Meclis Üyesi

ÂflKftıa Hanı
Mii-lnr'tiğûfKİ n 

«7 336 T.

Gayrimenkulun 
Gendik *cra

Dosya No.

SctAmasna karar verisen gayrimenkulun cünr. tayca s 
d, adedi, evsafı :

Gemine tapu sieZrün 1221967 tarih ve Paft: - 4 So 
hile : 14 ve Parsel : 7766'da kayıtlı Gemlik Vrrurbey Kö 
yü Bayırbahçe-eri ve köy içi jmevks'nde kain üç kail', 
3 daireli, kargır apartmanın 1/5 arsa peyk (1) s* o re 
maralı ZEMİN kattaki meskenin 1. trikon. 1 salon, 3. 
oda, 1. hol, 1. mutfak ve 1- tanyodrn ita et Elektrik ve 
suyu mevcut taşınmaz 11irkişî tarafndan 2C 000 300 İL ı 
kıymet taktir edilmiştir. Taşınmaz cçık artırma sureti e 
satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 16.2.1990 Cuma günü saat 14ÜD*den 14 2ü 
e kadar GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE açık art ra o 
suretiyle yapılacaktır. Bu aıtrmaca t timin ezilen tay m s 
tin %75'ni ve rûçhanlı clacokllar varsa atacck cn rr.ee 
muunu ve satış morrafiarm geçmek şcr’-i île beis o's 
nur. Böyle bir tekelle ala çf'mtzsa en çok artırann 
teahûdü baki kalır ak şar i/e 232.1990 Pazar esi çû û 
aynı yer ve aynı saatinde de ikinci etnra a çkrnla 
çaktır. Bu artrırada da rüçharlı aerak’ern aereğ re 
Satış masraflarını geçmesi şr.rii ’e ar ı a a ha'e o u-.ur. 
Muhammen kyme'nin %40 rlztetirde

2— Ar ınmaya iştirek edeceklerin tahmin edîl'n tayrre 
tin %20 nisbetinc’e pey ckçe:i veya bu m k ar kader 
mil i bir bcnkcnrn ton i ct mektubunu vermeleri laz irdir. 
Sat ş peşin pa a i ed r, clıcı ist çiğime 20 gürü geçme 
mek üzere mehil verilebi ir. DJiâlye retrn’, ihale pu'u. 
tapu herç ve masıaf an ihale bedeli üzerinden %13 
KDV clıcr/a aittir. Biıikmiş vergiler satış b delinden 
ode ir.

3— İpotek sahibi alacakl laıa diğer ilg lüe in {-r),bu 

gay imen ul üzerindeki hckla mı hususiyle faiz ve mas
rafa dair olan iddi ık mı dayanağ belge er ile onbeş gün 
içind? c’ai.cmize bildirire e.i lâzımdır; aksi t kti de hakla 
rı tapu sicili ile sabit olmadıkça pa,l:şmcdan hariç bira 
kılacaktır.

4— Satış bedeli hsmen veya vcril?n mühlet iç nde ö- 
denmezse İcra ve İflâs K nunu un 133 maddesi gere 
ğince ihale feshedil r. İki ihale cıasnd ki fa k an ve 
%30 faizden alıcı ve kefilleri mesul tu’.ılacrk ve h ç bir 
hükme hacet kelmadan kendilerinden tahsil edikccktr

5— Şartname, ilan tarihind n itibaren be keşiz görebil 
mesi için dcirede açık olup mcsrcfı verildiği takd rde 
isteyen alıcıya bir örneği gende.ilebilir.

6— Satışa iştirak edenleıin şertnameyi görmüş ve 
münderecatını kabul e miş £ ayılacakları, başkaca b ig 

almak isteye ilerin 987/336 T. say Iı dosya numarasıyla 
memurluğumuza başvurmaları îlrn olunur.

(İ. İf. K. 126)
(+) İlgililer tabirine irtifak hakkı İcra Müdürü 

sahipleri de dahildir. Abdurrchmcn Cel k

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON — VİDEO — BUZDALABI — MÜZİK SETİ 

HALI — HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ 

ALINIR SATILIR — ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR. 

HAŞAN YAMAN

İstiklal Cd, Fırın Sk. (Ziraat Bankası karşısı aralığı) 
Tel : 10176-14479 GEMLİK

Kayhan Danış Sk. Altuntaş Işhanı No. 5/4 BURSA 
(Tekelin doğu aralığı) Tlf : 226364

CEM KUNDURA
HER ÇEŞİT ORTOPEDİK KUNDURA 

TERLİK — TAMİR YAPIMI

Gazhane Caddesi No. 28 GEMLİK

ÜNAL SARIŞEN — NEVZAT TOPRAKLI

PASTIRMA - SUCUK - SALAM - SOSİS - KAVURMA 
PEYNİR - KAŞAR - YUMURTA - TEREYAĞ 

FÜME DİL - ZEYTİN - TURŞU ■- HELVA - REÇEL 

JÖLE İŞKEMBE

TOPTAN — PERAKENDE

Tel : 1 2 72 8
Balıkpazarı 2 Nolu Cad. Tay lanlar Apt. Altı Gemlik

AKDOĞANLAR
MOTİF DUVAR KÂĞIDI BAYİİ VE 

NALBURİYE TİCARETİ

llü-eyîn Akdoğanlar

DUVAR KÂĞIDI VE POSTER KAPLAMA 
HALIFLEKS 
PARKE 
marley döşeme 
FASARİT
BADANA VE YA6LI BOYA İŞLERİ 
İTİNA İLE YAPILIR.

İstiktol Cd. Gürle İş Merkezi No. 13 Uf î 12132



SAHİBİ VE SORUMLU MÖDÖR
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KÖRFEZ
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Dizgi ve Baskı 
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

16OCAK 1990 SALI 8AYFA J

SHP’den 49 istifa Pazarcı Esnafı
yeci ve parti içi demokrasi
yi çalıştırmayan bir Genel 
Merkezin iş başında bulun 
duğu partide kalmanın an
lam taşımadığını söyledi. 
Turgut bir soru üzerine is 
tifa edenlerin birlikte hare 
ket ettiklerini ve herhangi 
bir partiye girmek veya yeni 
bir parti kurmak gib! şimdi
lik düşüncelerinin bulunma
dığını belirterek, bekliyece 
ğiz gelişmelere göre tavır 
alacağız" dedi.

k»r 1 Ocak tarihinden 
yarak yürürlüğe girdi.

başla

Ahmet Kaya
Ayıp Etti

Eren Gazetemizi

Geçtiğimiz hafta salı gü 
nü pazarda tezgahını açan 
esnafa Belediye Mamurlan- 
nın sunduktan fatura yüklü 
gelince zamma tepki göster 
diler.

Toplanan pazarcı esnafı
' Belediye Sarayına giderek 
Başkan Nezih Dimiliye dert 
lerini anlatmak istediler. An 
cak bu sırada BaşkanınnBe 
lediye'de bulunmaması nede 
niyle Encümen üyesi Muşta 
fa Kücüksipahi ile görüştü 
ler.

Ahmet Kaya konserini or- 
ganlze eden a|ans ile sa
natçı arasında para konuşur) 
da analşmazlık. çıktı. Ahmet 
Kaya bunun üzerine ilçeyi 
terk etti. 4 Konser, de iptal 

edildi.
Konseri organize eden fir

ma yetkililerinden Yener Cey 
lan, sanatçının aracı olma- 
dan başka bir tarihte konser 
vermek üzere Gemlik’e gele 
leceğinl söyledi.

ATE$
Boya Ticarethanesi

Bol çeşit ve uygun fiatlarla sayın Gemlik 
halkının hizmetine girmiştir İhtiyaç sahipleri
nin, İNŞAATÇILARIN ticarethanemize uğra
maları menfaatleri icabıdır.

Şikayet Etti
nın 30. maddesine muhale

Ömer Şenışık Mahkemede Aklandı Tel: 11417 PTT Karşısı iş Bankası Yanı Gemlik
fet iddiasıyla ifade verdi.

öte yandan Çağn Gazete 
sinin Basın Yasasının 19. 
maddesine muhalefetten 
Savcılıkça 5 milyon lira öde 
me isteminin süresi içinde 
yerine getirilmediği de öğre 
nildi.

Toplu Sözleşme
lannı belirterek; maaş zam 
ırandaki oturum hareketti 
geçebileceğini maddeler
de anlaştıkları taktirde bir 
sorun kalmıyacağtnı söyledi 
ler.

Yolsuzluk iddiasıyla göre
vinden alınan eski Gemlik 
Gübre Sanayi Genel Müdür 
Yardımcısı Ömer Şenışık, 
hakkında açılan davalardan 
beraat etti.

Ömer .Şenışık hakkında 
Bursa 2.Ağır Ceza Mahke
mesinde belgelerde sahteci
lik, zimmet, ihtilas, görevi 
kötüye pullanma suçları iş
lediği gerekçesiyle dava a- 
çtlmıştı, aynı zamanda fabn 
kadaki görevine de son ve 
rilmişti.

Ömer Şenışık Azot Spor 
Kulübündeki davadan, ku

lüp yönetim kurulu üyeleriy 
le birlikte beraat etti. Bursa 
2. Ağır Ceza Mahkemesin 
de bakılmakta olan davadan 
da beraat eden Şenışık’ın 
davası 28 Aralık 1989 tari 
hinde Yargıtay’da beraatla 
sonuçlandı,

Hakkınddki suçlamalar 
dan beraat eden Ömer Şen 
ışık görevine dönmek için 
Bölge İdare Mahkemesine 
dava açtı. Şenışık, "Adalet 
yerini buldu. Eski görevimi 
İade edilerek, kaybettiğim iti 
barımı elde edeceğim" dedi.

Taksiciler
"ilçemizde yük taşıyan at 

arabaları bile 5000 lira üc

ret alıyor. Qiz İlçe içinde 

bir müşteriyi ortalama.2400 

liraya götürüyoruz. Bu ola

cak iş değil. Konunun on 

cümende daha titizlikle ince 

lenmeşi ve bir karara bağ

lanması gerekir" dedi.
Şoförler Jzammı uygulamı 

yacakltirıhı söylettiler.

SAYIN VELİ

• • e eÖzel Ozonur
Fen
Dershane9 si

17-18-19 OCAK GÖNLERİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ 
İÇİN DENEME SINAVI YAPILIYOR.

ÖĞRENCİNİZİN YARI YIL İÇİNDEKİ BAŞARISINI ÖĞ
RENMEK İSTİYORSANIZ SINAVLARA KATILMASINI 
SAĞLAYIN.

PROGRAM i

17 OCAK 1990 5. SINIF DENEME SINAVI
18 OCAK 1990 3. SINIF DENEME SINAVI
19 OCAK 1990 4. SINIF DENEME SINAVI

GEMLİK HALKINA MÜJDE

Terme Kaplıca Tesisleri
ISITICILARI YANIYOR

UZUN ZAMANDAN BERİ SÜREN ÇALIŞMALARIMIZI 
TAMAMLAYARAK KALORİFERLERİN YAPILMASINI

SAĞLAMIŞ BULUNMAKTAYIZ, 
GÜNÜN 24. SAAT AÇIK OLUP HALKIMIZA 

HİZMET VERMEKTEN KIVANÇ DUYMAKTAYIZ

NOT : Pazar günü haricinde 12.00-17.00 arasinda 
bayanlara açığız.

Tel : 13191
Devlet Hastanesi Altı i l- GEMLİK

TEŞEKKÜR
S.S. GEMLİK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

YAPI KOOP. BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin kuruluşundan beri Sayın Ortaklarımı
zın; şahsıma ve yönetim kurulu arkadaşlarıma göster 
mlş oldukları güvene ve’ teveccühlerine bu güne kadar 
layık olmağa çalıştık.

7 Ocak 1990 Pazar günü yapılan Genel Kurul toplantı 
sında bize yeniden görev veren ortaklarımıza teşekkürü 
bir borç biliriz.

Süreyya BAYRAK
Yönetim Kurulu Bşk.

ÖZGÜLER
ÇİMENTO ve İNŞAAT MAZEMELERİ TİCARETİ 

SAYIN GEMLİK’Lİ MÜŞTERİLERİMİZE 

HİZMETE GİRDİĞİMİZİ DUYURURUZ.

Minibüs Garajı Arkası İrmak Sokak Tel. 13496 Gemlik

Krom Sk. No. 1 {Gazi İlkokulu arası) Gemlik

ÖZEL ÖZONUR FEN DERSHANESİ
BAŞARILAR DİLER.

A.Dural Meydanı Akmantar Işhanı K. 3 Tlf; 12440
GEMLİK

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

Gold Fotoğraf Sütüdyosu
HER TÛRLÛ RENKLİ ATÖLYE ve AMATÖR İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR

Düğün — Nişan — Sünnet — Doğum Günü ve özel 

günleriniz İçin fotoğraf ve video ekibimiz emrlnizdedlr.

Kayhan Matı, 2 nolu Cad. (Bülent Kırtasiye yanı) Gemlik

W
«
S 
■ 
ffl

*FATURA
* PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
* ADİSYON
* SEVK İRSALİYESİ
* TAŞIMA İRSALİYESİ
* MÜSTAHSİL MAKBUZU
* GİDER MAKBUZU

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve 

Her Türlü
Basım İşleriniz İçin 

H izmetinizdedir.
1 günde davetiye basılır.

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik
8® M W SEB M S®
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SAYI : 842

Rvob 580 Ura KDV «kıhl

gemUk
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ DAIBTH

Matbaamızda 
Nişan, Nikâh, Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık
Tlf : 11797 Gemlik

KURULUŞ : II HAZİRAN 1*71

Belediye isçilerine Marmara Kimya Sanayiinde Patlama 

İKİ İŞÇİ FECİ 
ŞEKİLDE ÖLDÜSüper lam Yaptı

Belediye iş Sendikası ile Gemlik Belediyesiyle arasında süren toplu 
sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varıldı.

£ 18 ARALIK GÜNÜ YAPILAN OTURUMDA, ÜCRETLER 
KONUSUNDA BELEDİYE İLE SENDİKA ARASINDA SAĞ 
LANAN ANLAŞMAYA GÖRE; İŞÇİ ÜCRETLERİNE ORTA 
lama yüzde 145 zam yapildi. işçilerin sosyal 
HAKLARI DA ARTTIRILDI.

• 1 OCAK 1990'DAN GEÇERLİ OLAN TOPLU SÖZLEŞ 
MEDE, VASIFSIZ BİR İŞÇİNİN MAAŞI 275-325 LİRAYA 
VASIFLI İŞÇİLERİN MAAŞLARI İSE 625 BİN İLE 750 
BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ.

Murat UÇTU
I Gemlik Belediyesi ile Be

lediye İş Sendikası arasında 
başlayan toplu sözleşme gö 
rûşmeteri anlaşmayla sonuç 
landt. İşçiler toptu sözleşme 
ile yüzde 300'e varan zam
lar elde ettiler.

Geçtiğimiz hcfta perşem
be günü Belediye Başkanlık 
odasında toplanan taraflar, 
taslak sözleşmede ele alın 
mayan ücretler konusunu gö 
rüştü ter.

Belediye İş Sendikasından 
Bursa Şube Başkanı Naci 
Levent, Beş temsilci İsmail 
Türkdönmez işyeri temsilci
leri, H. Kadri Geçkin, Hüse
yin Karapınar, Hüseyin Yiğit 
İle Belediye Başkanı Nezih 
Dimili, Encümen Üyeleri Sey 
han Aydın, Mustafa Küçük 
sıphayi, Muhasebe Müdürü 
Erdoğan Şanlı, Fen İşleri Mü 
dürü Seher Ay, Otobüs İşlet 
mes» Saymanı Ergun Şanlı 
Yazı İşleri Müdür Yard. Os 
man Aypek katıldılar.

Saat 14.00'de başlayan gö 
rüşmeler 2 saat içinde ta 
marnlandı. Taslak üzerinde 
tarafların anlaşmaya varma 
lan üzerine söz alan Sendi
ka Bursa Şubesi Başkanı A. 
.Naci Levent, "Gemlik Beledi 
yeol adına Sayın Nezih 
Dimili'ye, çalışan arkadaşla 
nmıza karşı gösterdikleri an 
(ayıştan ötürü teşekkürü 
borç biliyorum" dedi. Beledi 
ye Başkanı Nezih Dimili ise, 
"işçiler, bizim işçilerimiz. Be 
tediyemizin ekonomik duru
mu ve yaşam koşulları dik
kate alınarak en iyisini ver
meğe çalıştık. Memnun ola
caklarını sanıyorum, Gemlik 
e hizmet için liyakatle tüm 
arkadaşlardan görev yapma 
farını bekliyorum" şeklinde 
konuştu.

Toplu sözleşmede anlaş 
ma sağlanması üzerine Be
lediye İş Sendikası aynı ge
ce Deniz Restaurant'ta gö 
rüşmetere katılan taraflara 
w basın mensuplarına ak
şam yemeği verdi.

TOPLU SÖZLEŞME 
NE GETİRDİ

Gemlik Belediyesi İle Be- 
«dfyede çalışan işçiler adı 

na Belediye İş arasındaki 
toplu sözleşme görüşmelerin 
de elde edilen haklar şöyle-;

Ücretler 1 Ocak 1990 31 
Aralık 1990 tarihleri arasın 
da geçerli Sosyal haklarda 
elde edilen zamlar ise 2 yıl 
süreli olacak.

Eğitim Zammı : işçinin 
Yüksek Okula giden çocuğu 
için eskiden 20 bin lira olan 
eğitim zammı 100 bin liraya 
çıkarıldı. Yine eskiden yük
sek okul dışında eğitim ku
ramlarına devam eden her 
çocuk için ödenen 2500 lira 
75 bin liraya yükseltildi.

Aile Yardımı : Devlet Me 
murianna ödenen yardımın 
aynı olmasına karar verildi. 
Bu bugün için 67.500 lira. 
Eskiden, işçinin çalışmayan 
eşinp 5 bin lira aile yardımı 
yapılmaktaydı.

Yemek Yardımı : işçinin 
çalıştığı her gün için 9 bin 
Hra brüt Eskiden 1 liraydı.

Yakacak Yardımı : Eski- 
sözleşmede 1 ton odun, 2 
ton kömür verilirken, yeni 
sözleşmede kömür miktarı, 
2.5 tona çıkarıldı. Odun yi
ne 1 ton verilecek.

Zabıta Göz 
Açtırmıyor

Gemlik Belediyesine bağ
lı zabıta ekipleri pazarın or 
tasma tezgah açan satıcıla
rın mallarını toplayarak ce
za kesmeye devam ediyor.

ilçemizde her hafta sah 
günü kurulan halk pazarın
da, saat 14.30'dan önce sey 
yar satıcıların tezgahlarını 
açması yasak olmasına kar
şın, kurallara uymayarak 
kendi bildiklerini yapan satı 
cılar tezgahlarıyla birlikte be 
ledlye'ye götürülüyor. Zabı
ta memurları satıcılara 20 
şer bin Hra para cezası kes 
tikten sonra, saat 16.00’a 
kadar 'beklettikleri ^atıcıları 
mallarıyla birlikte salıyorlar.

Geçtiğimiz hafta salı gü 
nü del operasyonlarına de
vam eden zabıta ekipleri sa 
fıçılara karşın bazen zor kul
lanmaları, vatandaşların tep 
kişine yol açtı.

Giyim ve' Koruyucu Eşya :
Mayıs ayında 2 gömlek, 1 

pantolon, 1 çift ayakkabı. 
Eylül ayında : Kışlık takım 
elbise, 1 gömlek; kışlık ayak 
kabı, ayrıca 2 yılda bir deri 
ceket.

Gıda Yardımı : Ramazan 
ayına 10 gün kala sendikalı 
işçiye 10 kg. yağ, 5 kg. pi
rinç, 5 kg. şeker verilecek. 
Bu durum eski sözleşmede 
yine aynıydı;

Kıdem Zammı : İşçinin ça 
lıştığı her yıl için günlük 
ücretine 50 lira zam yapıla
cak. Eskiden 20 Hra idi.

Ücretler : Vasıfsız işçiler. 
Gündelik 8500 lira, eskiden 
2600 lira İdi.

Vasıflı işçiler : Gündelik 
9500 lira, eski sözleşmede 3 
bin liraydı.

Ücret zamları 31 Aralık

Verem Savaş Derne* 
ğinin açtığı yarışma 
sonuçlandı.

Başarı 11 Eyliil’ün
Verem Savaş Haftası ne 

deniyle Verem Savaş Derne 
ğinin açtığı ilkokullar arası 
köşe yarışmasında birincili
ği 11 Eylül ilkokulu kazandı.

Dernek yöneticileri geçti
ğimiz hafta çarşamba günü 
11 Eylül ilkokuluna giderek, 
okul müdürü Zeki Zeybek 
çi’ye onur belgesi vererek 
okul müdürü ve öğretmenle 
rjni kutladılar.

Gemlik Verem Savaş Der
neğinin düzenlediği ilkokul
lar arası köşe yarışmasında 
2.liğl Şükrü Şenol ilkokulu 
3 lüğü Ata ilkokulu alırken, 
Gemlik Namık Kemal ilkoku 
tuna mansiyon verildi.

Gümrük
Müdürlüğünden 
üç atama

Gemlik Gümrük Muhafaza 
Müdürlüğünden Çerkez
köy, Halkalı ve İzmir Müdür 
lüklerine üç atama yapıldı.

Gemlik Gümrük Müdürü
Devamı Sayfa 4’te

1990 tarihine kadar geçerli 
olacak. Böylece vasıflı bir 
işçinin maaşına yüzde 145 
zam yapılmış oldu. Eski söz
leşmede işçilerin ücretlerine 
birinci yıl yüzde 45, ikinci 
yıl yüzde 50 zam yapılıyor
du:

İkramiye : Eski sözleşme
de her yıl 'için 20 gün olan 
ikramiye tutarı 30 güne yük 
seltildi. İşçiler bir maaş tuta 
rında ikramiye alacaklar.

Ağır vasıta, kullanan, us
ta başları, park bahçe ve ka 
nalizasyon işçilerinin gün
lük ücretlerine 5Ö0 lira so
rumluluk zammı verildi.

öte yandan, sünnet yapan 
İşçinin çocuğuna ve’ evlenen 
işçinin kendisine Belediye 
Düğün Salonu ücretsiz veri 
lecek. Eskiden 25 bin Hra

Devamı Sayfa 4’te

1989 raporları kötü çıktı

Kütüphaneye 
İlgi Azaldı

Halk Kütüphanesi yetkili
lerinin çıkardıkları 1989 yılı 
okuyucu raporlarına göre, 
Halk Kütüphanesine ilginin 
geçtiğimiz yıllara oranla a- 
zaldığı görüldü.

1989 raporlarına göre; 
Halk Kütüphanesine gelen 
okuyucu sayısı 19334 olarak 
belirlendi. 9844’ü kız, 9490’ı 
erkek olan okuyucu sayısı
nın büyük bir bölümünün öğ 
renci olduğu saptandı. Bu 
rakkamların verdiği sonuçla 
ra göre, yetişkin okuyucula
rın kütüphaneye ilgisiz kaldı 
ğı gözlendi.

Gemlik Halk kütüphanesi 
Müdürü Sevgi Tunoer, halka 
en İyi hizmeti vermeye ça 
lıştıklarını belirterek, "Ama
cımız, kütüphaneye olan il
giyi arttırarak, okuma sevgi
sini halk arasında çoğalt
mak" dedi.

öte yandan Halk kütüpha 
nesi tarafından hizmete soku 
lan gezici kütüphanede 989 
yılında hizmete devam ede
rek 21 mahalle ve köye hiz
met götürdü.

Gezici Halk Kütüphanesi
nin 1500 üyesi bulunuyor.

İlçemizdeki sanayi kuruluş 
farından Marmara Kimya Sa 
nayi Fabrikasında meydana 
gelen patlamada Recep Mut 
lu(40) ve Sabahattin Çiftçi 
(25) adındaki işçiler öldü.

Makina bakım işçileri Re
cep Mutlu ve Sabahattin 
Çiftçi dün saat 13.30 sırala
rında Fabrikanın Formaldoit 
ünitesindeki For-2 reaktörü 
çevresinde çalışırlarken bir 
patlama oldu.

Recep Mutlu patlamada a- 
ğır yaralandı. Sabahattin 
Çiftçi ise, olay yerinde par
çalanarak can vedi.

DYP İLÇE BAŞKANI AYDIN ERENOĞLU :

6 6 Y apamıyorlarsa bırakıp 
gitsinler. Biz yaparız,,

Doğru Yol Partisi İlçe Baş 
kanı Aydın Erenoğlu, Bele 
diye Başkanı Dirhili’nin kah
vehane gezilerini eleştirerek 
" Belediyeler milletin dertle 
rine çare olsun diye kurul
muşlardır." dedi..

Aydın Erenoğlu, Belediye 
Başkanı, Encümen üyesi ve 
SHP’lilerin kahvehane gezi
lerinde halka dert yanmala
rının yanlış olduğunu belirte 
rek şunları söyledi :

" Belediyeler halkın dert
lerine çare bulsun diye kurul 
muştur. Oysa Sayın Dimili 
vatandaşa Belediyenin dert

Hastane Kantini Ucuza Gitti
Gemlik Devlet Hastanesi 

bahçesinde açılacak olan 
kantinin ihalesi Ticaret ve 
Sanayi Odasında yapıldı.

Üç kişinin katıldığı ihale 
den önce bir açıklama ya
pan Dernek Başkanı Hakkı 
Çakır, kantinde hiçbir şekil
de alkollü içki ve yemek sa 
tışının yapılamıyacağını, gı 
da maddesi olarak ve paket 
te yiyecek satışı, tost yapa
bileceklerini söyliyerek ihale 
adaylarını uyardı.

Açılış bedeli 100 bin lira 
olarak belirlenen kantin ıha 
leşinde, Remzi Balta adlı va

’P*jrgL jt tı—r» mhsijkI TAŞI GEDİĞİNE

§ AFERİN SİZE... I
İ 22 ANAPlı milletvekili, devlet memurlar™ din dersleri | 
fi verilmesini öngören yasa önerisinde bulunmuş...
R İktidarları boyunca hergün dînden imandan çıkardıkta R 

W nna İman tazeletmek için olsa gerek...
“ Islâmın mücahitleri..

Aferin size...

İnan TAMER

Ağır yaralı Recep Mutlu, 
Gemlik Devlet Hastanesine 
kaldırılırken yolda öldü.

Olayla ilgili soruşturmaya 
Cumhuriyet Savcı! ğınca baş 
landı.

Kaza üzerine Marmara 
Kimya Sanayi işyerinde üre
time ara verildi. Fabrika Mü 
dürü Nafi Fırat za
rar tesbit çalışmalarına cer a 
zelerin toprağa verilmesin
den sonra başlanacağını bil 
dirdi.

Kaza ilçede üzüntü yarat
tı. Cenazeler bugün topr ğa 
verilecek.

terini anlatıyor. Milletn ken 
di derdi yetmiyormuş gibi bir 
de Belediyenin derdiyle uğ
raşırlarsa tam dert babası 
olurlar.. Eğer bu iş zor geli
yorsa bıraksınlar biz yapa
rız."

Su işi bıktırdı
Su kanallarının geç kapa

tılması yakınmalara neden 
oluyor.

İller Bankas tarafndan İha 
le edilen ve ilçenin çeşitli so 
kakiarnda sürdürülen çalış- 

Devamı Sayfa 4’te 

tandaş 180 b!n liraya kanti
ni 5 yıl işletme hakkını ka
zandı.

Kantin inşa atin n ihaleyi 
kazanan taraf tarafından 
yapıacak 5 yıl ık sûre biti 
minde hastane/e devrede 
cek.

İki yıl 180 bin liradan ça
lıştırılacak olan kantinin, 
1992 yılından sonra kira üc
retine yüzde 40 oranında 
zam yapılacağı açıktandı.

Ayr ca kantinde ’kolenya 
ve çiçek gibi hediyeti’* eşya 
satımının serbest olduğu be 
lırtildi.
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V *.. Sanayileşmenin Getirdikleri...

Geçen haftaki yazımda amonyak tehlikesine karşı dik 
' kat çekmeye çalışmış, toplumun bu tehlikeye karşı tep 
' kisizliğini eleştirmiştim.

Bu yazımda da ilçemizi kuşatan tehlikeleri hatırlatma 
■ ya çalışacağım.

Şirin Gem İtkim iz insanına iş alanı açacak kandırması 
• ve ümidi ile ve ülke ekonomisine katkı sağlamak yuttur 
' macafcnyta sanayi şehrine dönüştürüldü.

Sanayileşmenin; getirebileceği zararlar bir gün olsun 
düşünülmedi, düşûnülemedi. Ne zaman ki; hava kirliliği 

. hertarafı sardı, insanlar soluk alamaz, sokağa çıkamaz 
oldu, denizlerden yararlanılamaz oldu bir feryattır, ya 
kınmadır başladı.

Masmavi, pınl pırıl denizimiz mazotla kirletildi. Su ü- 
rünlerimiz bu nedenle büyük orcnda yok edildi. Ekzoz 
gazı, trafiğin artan 'gürültüsü ber geçen gün artıkça art 
ti. Yoğun şehiriçi trafiğinden şehiriçi yollarımız bozuldu, 
yoilar çamurdan geçilmez oldu, ilçede ve Bursa'da kuru 
lu sanayi fabrikotanna hammadde getiren şileplerin sa 

| bahlara kadar boşaltılmasının yine sesleri yeri göğü çın 
lattı. Sunğipek fabrikasının., aylarca süren kulakları sa 
ğtr edici buhar bülöfleri sinirleri bozdu, uykularımızı ka 
cırdı. Tüm bu olumsuz ve rahatsız edici durumu halen 
daha yaşıyoruz Sunğîpek'in buhar bûlöfü haricinde.

1937‘lerin küçük bir ilçesi olan Gemlik’e, iş sahası ol 
sun. Gemlikliler çalışabilsinler diye devrin Başbakanı, 
Hemşehrimiz Merhum Sn. Celal Bayar'ın da yardımlarıy 
la ilk Sınai tesis olarak Sunğipek Fabrikaşı kuruldu. 

। Sunlpek üretiminde o yılların teknolojisi gereği karbon 
I sülfür ile üretim yapılıyor bu fabrikamızda. Bu iş kolun 

da teknoloji çak geliştiği ve modernleştiği halde tem 52 
j yıldır herhangi bir organizasyona gidilemedi. Üretimde 

gerekli karbonsüifür için karbonsülfür ünütesi kuruldu 
fabrika alanına. Bu karbonsülfür tesisi halende çalışmak 
ta. Zehirleyici, öldürücü ve patlayıcı bu gaz, o müesse 
sede çoluk çocuğunun rızkını temin için çalışan işçileri 
genç sayılacak yaşlarda mefluç zihinsel özürlü bıraktı. 
Çoğu işçiyi 55-60 yaşlarını göremeden ve emekliliğinin 

, rahatına varamedan aramızdan aldı götürdü.
Sûmerbank, bir devlet holdingidir. Devlet, öncelikle 

i insanlann sağlıklı, huzurlu, mutlu yaşamlarını temin, do 
I ğal varlıklarını pniyi şekilde korumakla yükümlüdür. 
' Gemlik Sunğipek Fabrikası Karbonsülfürle olan üretimi 
i ni artık durdurmalıdır. Karbonsülfür tesisinide tamamen 
| kapatmalıdır ki; Allah korusun, küçük bir ihmal sonucu, 
| Gemlik’i yerle bir edebilecek, çok sayıda can kaybına 

yol açabilecek bu büyük tehlikenden Gemlik halkı ko 
! runmuş olsun.

İlçemizde ikinci sırcda kurulan diğer büyük bir tesis de 
B.P. dir. B.P. ilk önceleri petrol ürünleri depolama, satış 
ve tevzi işleri yapıyordu. İşin gereği, işyerinde büyük to
najlara baliğ olan petrol ürünleri stok tanklarını kurdu 
Cok kısa bir süre sonra da, yağ harmanlama üniteleri 
ni faaliyete geçirdi S-10 yıl varki, petrol ürünlerine olan 
iş ağırlığını yavaş yavaş asgariye indirerek madeni yağ 
üretimine ağırlık verdi Kullanmadığı petrol ürünleri stok 
tanklarını diğer petrol şirketlerine ücreti mukabili kirala

İnan TAMER

maya başladı. 5-6 milyon Kilo yüksek oktantı uçak ben 
zlni, o miktarlara yakın gaz, mazot Mobil şirketi adına 
B.P. depolarında depolanarak muhafaza ediliyor. Triptik 
Gümrük depolan olarak kullanılıyor.

B.P. Petrolleri Şirketi para kazanacaktır, diye, ilçemi 
zl, İlçemiz insanını bu denli ve devamlı rizke sokmaya 
B.P.'nin Mobil'in ne hakları var Umarım yıllardan beri 
sürüp gittiği söylenen bu kabil petrol depoları için Be 
lediye’ye depolama rusumu bile ödemiyordun Bir yangı 
nı, bir infilakı düşünen varmı? Böyiesi tehlikeleri anmak 
bile yürek sızlatıyor, İnsanın tüylerini diken diken ediyor. 
Allah göstermesin, Allah korusun.

Para kazanmak için, indi tasarruflarla Gemlik halkını 
tedirgin etmeğe, tehlike altında tutmaya hiç kimsenin, 
hiçbir kuruluşun hakkı olmasa gerek.

Akıllı, işbilir, nufüzlu bazı iş adamları iş çevreleri bak 
mışlar sahipsiz bir Gemlik. Şöyle bir yoklamışlar. Yasa 
masa deyen yok. Ne istersen yap, ne istersen kur. Istan 
bul bir adım-, günü birlik git, gel,. Karayolu, denizyolu 
ulaşımı var. Arazi geniş ve ucuz. İdeal, arânıpta buluna 
mayacak bir yöre. Arkanı bir de iktidar partisine verdin 
mi işler keka. Kimseler üzerine varamaz. Yasa, masa de 
yemez. Yapamazsın, edemezsin deyemez. İşler tıkır tıkr 
yürür, gider.. Kasalar dolar, taşar. Biten doğa, kararan 
kirlenen hava, yiten insandır. Kime ne..

Çoğu dindar ve iyi müslümandırlar bu işyerlerinin sa 
hipleri. Hacı sofraları düzenlerler, eşe dosta, meslektaşa 
fakire, fukaraya. Kumaş dağıtırlar, basma dağıtırlar ze 
katından dullara, yetimlere. Cami onarırlar, oku) yapar 
lar, köprüler kurarlar. Derneklere bağışta bulunurlar. Ka 
mu oyunu bu yollarla teslim alırlar. Onlar artık birer 
melek, birer toplum hamişidirler. Ama karşılık olarak öde 
tilen fatura?:. Bir şeymidir ki..

Fabrikalarında en tehlikeli maddelerle üretim yapılır, 
en tehlikeli yasa] maddeler stoklanın Arıtmasız gazlar, 
asitler havaya denize salınır. Fenol yanarmış, parlarmış, 
zehirlermiş, demiroksit buharı kan kanserine yol açar 
mış. Eee olacak o kadar. Ülke kalkınıyor, ekonomi ge 
lişiyor ya.

Cidden anlayamadığım, merak ettiğim husus şu... yö 
remizde kurulu bu firmalar, varlardır diye, kuruludur dı 
ye her akıllarına gelen işi, hertürlü tehlikeli toplum ve 
doğa açısından zararlı işleri kimseye sormadan, herhan 
gi bir kimse veya makamdan izin almadan dilediği gibi 
nasıl yaparlar, yapabilirler. Gücü nereden ve kimlerden 
alırlar. Gel arkadaş!.., ne yaparsın, nasıl yaparsın, ne 
gibi önlemlerin var tehlikelere karşı diyen, deyebilen ol 
mayacak mı bunlara. Cesaretle masaya yumruğunu vu 
rup, ses verecek, insanına, doğasına sahip yıkacak ba 
bayiğit bir yetkili çıkmayacakmı. Biraz zor.

Böyle olunca da; dur deme durumunda olanlar, kamu 
görevi yapanlar, bu ilçenin önde giden eşhası, sizin için 
büyük vebal var Tanrı Katında. Hesap vermek var.

Evet... Medeniyet denilen tek dişi kalmiş canavar!...
O tek dişinle, insanlığın doğanın hakkından geliyor 

sun ya.. Şen utan...

SAYFA

SATILIK - KİRALIK

KÖÇÖK İLANLAR
BU KÖŞEDE YAYINLANAN İLANLARDAN ÜCRET 

ALINMAMAKTADIR. GAZETENİZ Gemlik KÖRFEZTn 
HİZMETİ OLAN BU KÖŞEDE SİZİN DE HER TÜRLÜ SA 
TILIK ve KİRALIK İLANLARINIZI Yayınlıyoruz.

TELEFONUMUZ 117 97

KAPTAN E M L AK
Tel : 10216

VİLLA çocuk parklı
ALEMDAR Caddede çift cep 
heli 130 m2 daire
UMURBEY Aytepe’de 3 kat 
imarlı Arsa.
ENGÜRÜ’de 3.5 dönüm zey
tinlik.
MANASTIR Eğitimciler Site 
sinde 140 m.2 daire
GÜRLE İş Merkezinde Satı
lık Büro
KORDÇN Apartmanında 109 
m2 kalorüferli asansörlü da. 
MANASTIR'da 100 m2 300 
m2 arası Resmi Parselli ar
sa
UMURBEY'de 7 dönüm ima 
rlı arsa
DENİZ kenarında Kaloriferli 
asansörlü 140 m2 dâire
LİSE Caddesinde 100 m2 
daire
300 m2'!ik çiftlik 45 milyon 
ENGÜRÜCÜK Muratoba as 
faltı üzerinde 5 dönüm 145 
ağaçlı zeytinlik.
DÜKKAN Pazar Caddesinde 
45 m2
HAVUZLU zeytin deposu 
150 ton kapasiteli
İSKELE Meydanında 60 m2 
daire 
KAPAKLI'da satılık arsalar 
GEMSAS’da 240 m2 arsa 
İSTİKLAL Caddesinde 2 a- 
det dükkan.

DEVREN satılık Kırtasiye | 
Dükkanı 30 milyon lira 
KUMLA'da 70 ağaçlı/, zeyli 
lik.
KUMLA'da acele şahlık I 
yazlık 75 m2 daire

PEHLİVAN EMLAK
Tel : 20 817

KORDON’da, asansörlü, Kt 
loriferli, hidroforiu, 125 ırt 
UMURBEY'de deniz mana 
ralıbahçeli, havuzlu 190 ffl 
dubleks, villa
YALOVA Asfaltına 50 m. ce| 
heli 5133 m2’lik Sanayi ima 
lı arsa
GEMLİK Topsahassmda çe 
şitli büyüklükte ucuz arsan 
LİSE Caddesinde inşaat ho 
linde 110 m2'lik daireler 
ORHANGAZİ Caddesine cq 
heli 11Q—75 m2 İlk ucuzdu 
ireler.

OSMANİYE mahallesinde 
85 m2 2. kat ve4. kât 
ödemede kolaylık 
OSMANİYE Mahallesi. 
80 m2 daire 2. kat 
ORHANGAZİ Caddesinde 
85 m2 dai?e 2. kat - 
RIHTIMDA Birinci kat, 
60 m2 daide

FORUM İNŞAAT . EMLAK 
Tel : 14236

130 m2 daire25 milyon 
(Orhangazi Cd.) 
Gemsas’ta satılıp arsalar 
Narlı’da deniz manzaralı, 
asfalt cepheli 980 m2,

elektrik, su mevcut 
60 milyon
Bursa Gemlik asfalt cephs 
3600 m2 fabrika arazisi 
50 milyon

SAHİBİNDEN SATILIK
BAHÇELİ DUBLEKS EV

UMURBEY KOZANBEYLİ SOK. NO : 29 GEMLİK

EMRE KUNDURA’da

indirimli Satışlar Başladı

Bu fırsattan yararlanın

fedai Emre
TLF : 14114

PAZAR CADDE NO. 1 GEMLİK

CEM KUNDURA
HER ÇEŞİT ORTOPEDİK KUNDURA

TERLİK — TAMİR YAPIMI

Gazhane Caddesi No, 28 GEMLİK

akdoğanlar
MOTİF DUVAR KÂĞIDI BAYİİ VE 

NALBURİYE TİCARETİ

Hüseyin Akdoğanlar
DUVAR KÂĞIDI VE POSTER KAPLAMA 
HALIFLEKS
PARKE
MARLEY DÖŞEME
FASARİT
BADANA VE YAĞLI BOYA İŞLERİ
İTİNA İLE YAPILIR.

İstiklal Cd. Gürle İş Merkezi No. 13 Tlf : 13132

II

Müracaat : Pars DÖNMEZ 
Umurbey Belediye Başkanı

KAYIP

Gemlik Tekel Müdürlüğünden aldığım Tekel Bayi Defte 
timi kaybettim. Hükümsüzdür

Hüseyin ŞANLI

KAYIP

İstanbul Yıldız Üniversitesinden aldığım öğrenci W 
liğiml kaybettim. Hükümsüzdür.

Sedat AKDEMİR
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Fıstık.î Köyü İlkokulu Okul vs Öğrencilerini Koruma Derneği Tüzüğü
Derneğin Adı ve Merkezi :

Madde 1- Demeğin Adı : Fıstıklı Köyü İlkokulu ve öğ 
rencilerini Koruma Derneği. Merkezi Fıstıklı Köyü olup, 
şubesi yoktur.

Derneğin Amacı :
Madde 2- Derneğin amacı :
o) İlkokula devam etmekte bulunan öğrencilere eğitim 

ve öğretimle ilgili konularda yerdim etmek.
b) Bu amaçla öğrencilerin her türlü maddi ve manavi 

varlıklarını koruma, gerek kendilerine ve gerekse oku'a 
gerekii olan dprs araç v^ gereçlerini sağlamak

c) Eğitim ve öğretimin devam edebilmesi için okul ve 
eklentilerinde bakım tamir, tesisat gibi konularda çalış 
malar yapmaktır. Demek siyasetle uğraşmaz.

Bu amacını gerçekleştirmek için t
A- Demekçe sürdürülecek çalışma konuları :
1- Eğitim ve öğretimle ilgili araç ve gereçlerin sağlan 

ması, öğrencilerin varlıklarını devam ettirebilmesi için 
gerekli ihtiyaçların karşılanması '

2- Okul ve eklentilerinde gerekli bakım onarım ve de 
ğişikliklerin yapılması

3- Eğitim ve eğretimin daha verimli hale getirilmesi 
için okulun araç ve gereç denetim malzemeleri bakımın 
dan zenginleştirmek.

B- Çalışma Biçimleri :
Bu tüzüğün ilgili maddesindeki gelirlerden yararlana 

rok dernek organlan gerekli kayıt ve defterleri tutarak 
tüzüğe uygun olarak çalışılacaktır.

Demek Kuruculan :
Madde 3- Demek Kuruculan Şunlardır. :

Adı Soyadı Tabiyeti Mesleği İkametgahı
Mehmet Ülkü T.C. Balıkçı Fıstıklı Köyü
Bilâl Sağanak T.C. Çiftçi ••
Sıtkr Onuriay T.C. Balıkçı
Ahmet Ege T.C. Şoför
Mustafa Ayvaz T.C. Çiftçi
HcılH Duıgut T.C. Balıkçı
Fahrettin Altay T.C. Bakkal
Fethi Yıldıran T.C. Balıkçı
Hüseyin İlhan T.C. Balıkçı ••

Demeğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmaşart
ve şekilleri :

Madde 4- Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip, 
18 yaşını bitirmiş bulunan ve Dernekler Kanunu hükümle 
rine göre üyelikleri yasaklanmamış olan herkes derneğe 
üye olabilir. Kanunun 16.cı maddesinde belirtilen husus 
lar yerine getirilmek kaydryla kamu görevlileri de üye 
olabilirler. Kanunun 4.cü maddesinin 2.0i fıkrasının (2) 
ve (3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer kanun 
farla demeklere üye olamayacakları belirtilen kişiler ve 
ortaokul, ortaöğretim öğrencileri dernek üyesi olamazlar. 
Kanunun 4.cü maddesinin 2-ci fıkrasının 4.cü bendinde 
gösterilenler bu bentte belirtilen yasak süresince deme 
ğe üye olamazlar. ' 1 j

Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilme 
leri için, Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka 
o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olma 
sı da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Üyelik Haklan.:
Madde 5- Demek yönetim kurulu üyelik için baş vu 

ranlan en çok (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin 
reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahi 
bine yazı ite duyurmak zorundadır.

Madde 6- Her üye istifa etme hakkına sahiptir
Madde 7- Dernek üyeleri eşit haklara sahip üyeler ara 

sında din, dil, ırk, mezhep, renk, cinsiyet, aile, zümre 
vesınıffarkı yoktur. Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üye 
tere ayrıialık tanıyan hükümler konulamaz.

Madde 8- Dördüncü maddede belirtilen kamu hizmeti 
görevlileri Dernekler Kanununun 16.cı maddesi hükümle 
rf gereğince üye olabilecekleri dernekle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, özel gelir kaynağı veya imkanları 
kanunla sağlanmış olan kamu yararına çalışan dernekle 
rin yönetim ve denetleme kurullarında görev alamazlar.

Madde 9- Üyelikten Çıkarılma : Üyelerden;
a) Kanunlara dernek tüzüğünü aykırı veya amaca za 

rar verici hareket edenler, kanunların ve dernek tüzüğü 
nün koyduğu esaslara göre üye olma hakkını kaybeden 
fer. b) Aidatını tebliğe rağmen (30) gün içinde ödeme 
yenler (mazeretsiz olarak) yönetim kurulu kararı ile üye 
İlkten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılanların toplanacak 
İlk genel kurula İtiraz etme hakları vardır. Genel kurul 
karart kesindir. • Dernekten çıkan veya çıkarılanlar önce 
den derneğe yaptıkları yardım ve aidatlarını geri istemez

Dernek Genel Kurulun Kuruluş Şekli ve Toplanma 
Zamanı ;

Madde 10- Dernek genel kurulu derneğe' kayıtlı asil 
üyelerden teşekkül eder. Genel kurulun toplantı günün 
den bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyenler top 
lantı nisobındo göz önüne alınmaz ve oy kullanamazlar 

Aidatını ödemeyen asil üyeler ile fahri üyeler dinleyici 
olarak toplantıya katılabilir dilek ve temennilerde bulu 
nabilirler.

Dernek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihi takip 
eden altı ay içinde .lk genel kurul toplantısını yapar.

Genel Kurul :
a) Her sene Ocak ayında olağan
b) Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü 

hallerde' veya dernek üyelerinin b^şte birinin yazılı iste 
ği üzerine olağan üstü toplanır. Genel kurul, toplantıya 
yönetim kurulu tarafından çağrılır. Denetleme kurulunun 
veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine 
yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya ça 
ğırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bu 
lunan üyelerden-birinin müracaatı üzerine mahallin Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasın 
dan üçkişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmak 
la görevlendirir.

Genel Kurul Toplantısı, Oy -Kullanma ve Karar
Alma Şekli :

Madde 11- Yönetim kurulu, genel kurula katılma hak 
kı olan üyelerin listesini düzenler genel kurula katılacak 
üyeler eri az onbeş gün önceden günü saati yeri ve 
gündemi -mahalli bir gazetede ilan edilmek sureti ile 
toplantıya çağırılır. Bu çağında çoğunluğun sağlanmama 
sı sebebiyle toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının han 
gi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikin 
ci toplantı arasında bir haftadan daha az zaman bırakıl 
maz. Toplantının yapılacağı günsaat ve yer ile toplantı 
gündemi toplantı gününden en az onbeş gün önceden 
mahallin en büyük Mülki. Amirliğine yazı ile bildirilir. 
Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede 
ekleniri Toplantı başka bir sebeble geri bırakılırsa, bu 
durum geri bırakma sebebleride belirtilmek suretiyle top 
lantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek 
üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tari 
hinden itibaren eri geç iki ay içinde yapılması zorunlu 
dur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkra esaslarına göre 
mahallin en büyük Mülki 'Amirliğine duyurulur. Genel ku 
rul toplantısı bir defadan -fâzla geri bırakılmaz. Genel 
kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde 
vapıim ■ '

Madde 12- Genel kurul, -katılma hakkı bulunan üyele 
rin yândan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk top 
Jantıya yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplant da çoğun 
Juk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye' sa 
şyısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sâ 
yısı toplamının iki katından a? olamaz.

Madde 13- Genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve' 
mahallin en büyük Mülki Amirine bildirilen gün, saat ve 
(yerde yapılır; Genel kurula katılacak üyeler, yönetim ku 
rulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza ko 
yarak toplantı yerine girerler. Genel kurulda her üyenin 
pir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Fahri üye 
ilerin oy hakkı yoktur. Kararlar mevcudun salt çoğunlu 
ığu ile alınır.

ilgili maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış ise durum 
ibir tutunak ile tesbit edilir. Toplantı yönetim kurulu baş 
kanı veya görevlendireceği yönetim kurulu, üyelerinden 
(biri tarafından açılır. Hükümet Komiserinin toplantıya 
gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. 
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, 
başkan vekili ve iki katip seçilir. Toplantının yönetimi 
genel kurul başkanına aittir. 'Katipler toplantı tutanağı 
ni düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplant so 
nunda bütün -tutanak ve belgeler yönetim kuruluna veri 
lir. Toplantılarda yalnız gündemde yer alan maddeler 
görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en 
az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların 
gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :
Madde 14- Genel kurulda görüşülüp karara bağlana 

cak hususlar şunlardır :
1- Dernek organlarının seçilmesi
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görü 

şülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp 

aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
3- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınma 

sı veya mevcut taşınmaz malların satılması, hususunda 
yönetim kuruluna yetki verilmesi

6- Derneğin fesh edilmesi
7- Mevzuatın kendisine verdiği görevleri yerine getirmesi 
Madde 15- Yönetim ve Denetleme Kurulları : Yönetim 

kurulu 5 asil 5 yedek üyeden teşkil edi’mek üzere genel 
kurulca gizli oy ile seçilir. Asil üyeliklerde boşalma ol 
duğu takdirde en çok oy alandan başlamak üzere ye 
dek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. Toplantı gün 
lerl kurulca tesbit edilir. İlk toplantı en yaşlı üyenin baş 

kanlığında yaptlr, 0/e'er arasında görev bölümü karara 
bağlanır, Toplc atı! arda salt çoğunluk eran-.r ve mevcu 
dun salt çoğunluğu îte karar veri ir. Üst üste üç veya 
yılda on toplantıya mazeretsiz yahut kabul edilir maze 
retî olmaksızın katılmayan üyeler, kurul üyeîğndeı çe 
kilmiş sayılırfcr. Buna dair karan, ilgilinin süre verilerek 
savunması alındıktan sonra yönetim kurulu verir.

Medde 16- Yönetim kurulu üye say & boşalmalar sebe 
biyle île yedeklerinden yerine getiri mes ncen roma üye 
tam sayısının yansından aşağı c üşerse genel kurul 
mevcut öynetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu 
tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çcğnrun ya 
pıimaması halinde demeğin üyelerinden birin n başvurma 
sı üzerine meha'lin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yapa 
rak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay 
içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 17- Yönetim Kurulu Aşağıdaki Görevleri 
Yerine Getirir :

1- Demeği temsil etmek veya bu hususta kendi üye 
terinden bir veya birkaçına yetki vermek

2- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri 
yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazıriayarck ge 
nel kurula sunmak

3- Türk vatandaşı olmayanların demek üyeliğine kabu 
lü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük Mül 
ki Amirliğine bildirmek

4- Mevzuatın kendine verdiği diğer işleri yapmak ve 
yetkileri kullanmak.

Madde 18- Denetleme Kurulunun Yetki ve Görev eri: 
Denetleme kurulu üç asil üç ydek üyeden teşkil edilnvk 
üzere genel ikurulca seçilir. Bu kurul derneğin hesapla 
rını ve çalışmalarını devamlı denetleyerek eskort altı ay 
da bir hazırlayacağı raporları yönetim kuruluna ve top 
lantıda genel kurula sunar. Ayrıca üyelerin demek çalış 
maları hakkındaki ihbarları üzerine de rapor hozırlaya 
rak gereğini yapar. Yönetim kurulu her türlü hesap ve 
işlem dosyalarını talebinde denetleme kuruluna göster 
meğe mecburdur. Denetleme kurulu, denet'emelerde zor 
luk çıkaran yönetim kurulunun bu davranışını zabıtla 
tesbit eder ve genel kurulun toplantıya ç~ğın'mos nı 
sağlar. Suç teşkil eden hususların tesbiti halinde, dura 
mu ilgili makamlara bildirir.

Madde 19- Gene! kurulca yap lan seçimi izleyen yedi 
gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından sayUrn 
organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyrdları 
doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikcme’pohlcn. 
dernek merkezinin bulunduğu en büyük mülki cmiriiğ re 
yazı ile bildirilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :
Madde 20- Tüzüğün değişik'iğ’, merkez renel kurulu 

na iştirak eden üyelerin üçte ikisinin ço* unluğu ie cîa 
bilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usute gere ilan etti 
riterek keşsinlik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ :
Madde 21- Derneğin gelirleri şunlaraır :
1- Giriş ve üye aidatları
2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen pivengo b*’o. 

eğlence, temsil, konser spo* yonsmos; ve ko '• 
rans gibi faaliyetlerden sağlanan geliri-r.

3- Demeğin mal varlığından elde ed len geiir'er.
4- Bağışlar ve yardımlar.
5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümterire 

uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel k silerden x«e 

ya diğer kuruluşlardan yardım alması İç İşleri Bakanlığı 
nın izni ite olur. Üyeler girişte 2000 TL. giriş o’dab yd 
da 5000 TL. üye aidatı öderler. Bu miktar yıl'ık olarak 
verilebileceği gibi aylık taksitler şeklinde de ödenebil r 
Ödeme şekil ve zamanı üyenin telebi de gez önünde bu 
lundurutarak yönetim kurulunca tesbit edilir.

TUTUNACAK DEFTERLER :
Medde 22- Dernek aşağıdaki yazılı defterieri tutar :
1- Üye Kayıt Defteri : Demeğe girenlerin k -^ k er . 

demeğe giriş tarihleri aylık veya yıflık akfcrian bu def 
tere yazılır.

2- Karar Defteri : Yönetim kurultaımm kararlan torih 
ve numaralan sırası i'e bu deftere yazılır. Ve kararlarm 
altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3- Ge'en Giden Evrak Defteri : Ge’en ve Gıaen evrek 
tarih ve numarası i'e bu deftere ka•.•dolunur.

4- Gelir ve Gider Defteri : Demek namına c’*»on bü 
tün paralann dindikten ve harcanan paratonn verildik 
leri yerler cçık ve düzenli olarak bu defte de pâs'e’br

5- Bütçe Kesn Hesap ve Bilanço Defteri . Bütçe, ke 
sin hesap ve bi’onoolar bu cefteriere işlenir.

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Ahndı belgeleri ba 
deftere kaAnio'or.ur.

/-Demirbaş Defteri 
bu deftere işlenir.

Demeğe ait demirbaş eşyalar

Devamı Sayfa 4*te
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Menkulün Açık Artırma İlanı 
Gemlik İcra Müdürlüğünden

Dosya No. 1989/1248

Bir bordan «fotayı hadzli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çı

karılmıştır. I
Birinci artırma 22.2.1990 günü saat 10.00 10.30 da Hamidiye Mah. Bahar Sk. No. 12*de 

yapılacak ve o günü kıymetlerinin %75’ine İstekli bulunmadığı takdirde 23.2.1990 günü 
oynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak %40 ve satış masraflarını verene satılacağı ve 
satış şartnamenin icra dosyasından görülebileceği, masrafı verildiği takdirde şartnamenin 

I bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dos 

ya numarasıyla İcra Müdürlüğüne başvurmaları ilan olunur.

İcra Müdürü

NOT : İhaleye İştirak edenlerden muhammen kıymetin %20 nispetinde teminat alınacak 

tır. K.D.V.si alıcıya aittir.

Muhammen kıymeti
Ura Kr. Adet Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri)

340.000 00 170 kg. Piyale marka makarna kilogramı 2.000 TL.'dan
400.000 00 200 kg. kg. 2.000 TL. kesme erişte piyale makarna
120.000 00 60 kg- Kartal marka makarna, kg. 2000 TL.'dan
437.500 00 175 kg. kg. 2.500'dan normal pirinç
220.000 00 110 kg- kg. 2000 TL.'dan karaman bulgur
200.000 00 40 kg- kuru sabun kg. 5000 TL.'dan
20.000 00 10 kg. Sinangii marka un kg. 2000 TL.'dan

200.000 00 10 kg- lüks sabun
60.000 00 30 kg. piyale marka İrmik kg. 2000 TL.'dan
68.000 00 34 Adet tanesi 800 gr.lık omomatik toz deterjan tanesi 2000 TL
30.000 00 20 Adet Tursil marka çamaşır tozu tanesi 1.500 TL.'dan
50.000 00 20 Adet Dek marka sıvı detarjan tenesi 2.500 TL’den 950gr.lık
12.000 00 9 Adet tanesi 1-500 TL. Vemel marka sıvı detarjan
21.000 00 14 Adet Çift marka sıvı detarjan tanesi 1.500 TL.'dan
18.000 00 12 Adet tanesi 1.500 liradan bingo marka detarjan
20.000 00 10 Adet tanesi 2000 TL.'dan omomatik sıvı detarjan
11.000 00 11 Adet tanesi 1000 liradan yarım omomatik
80.000 00 80 Adet Bio tursil tanesi 1000 liradan küçük boy
34.000 00 17 Adet Bio tursil tanesi 2000 liradan büyük boy
84.000 00 42 Adet tanesi 2000 liradan duru üçlü el sabunu
23.000 00 23 Adet Hacışakir el sabunu tanesi 1000 TL.'dan
38.000 00 38 Adet Faks marka el sabunu üçlü
60.000 00 30 Adet Kafoğlu dörtlü el sabunu
80.000 00 40 Adet tanesi 2000 liradan Blendaks şampuan

ısaooo 00 94 Adet tanesi 2000 liradan Elidor marka şampuan
27.000 00 18 Adet tanesi 1.500 liradan Vip marka detarjan

500.000 00 1 Adet Torsan marka İbreli terazi
64.000 00 32 Adet tanesi 2000 liradan Tat marka konserve

120.000 00 60 Adet tanesi 2000 liradan Tusan marka, salça
60.000 00 20 Adet tanesi 2000 liradan Sitevfile pamuk
25.000 00 10 Adet tanesi 2.500 liradan Vemel sıvı detarjan
42.500 00 17 Adet tanesi 2.500 liradan Ingo toz detarjan
26.000 00 13 Adet tanesi 2000 liradan lüks sıvı detarjan
60.000 00 40 Adet tanesi 1.500 liradan lüks sıvı detarjan
20.000 00 8 Adet tanesi 2.500 liradan Vim toz detarjan
37-500 00 25 Adet tanesi 1.500 liradan küçük boy Vim

100.000 00 50 Adet Bingot toz detarjan tanesi 2000 liradan
96.000 00 32 Adet tanesi 3000 liradan yarım kg.iik petek çay
80.000 00 80 Adet tanesi 1000 liradan Alo marka toz detarjan
68.000 00 34 Adet tanesi 2000 liradan Vim toz detarjan

150.000 00 75 Adet tanesi 2000 liradan selpak tuvalet kağıdı
170.000 00 85 Adet tanesi 2000 liradan tuvalet kağıdı
200.000 00 100 Adet tansi 2000 liradan sıvı bingo marka sıvı detarjan

19.500 00 13 Adet tanesi 1-500 liradan diks marka sıvı detarjan

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Kooperatifimizin Yönetim kurulu üyesi 

yeni çarşı esnaflarından

İSMAİL AYDIN
Tutulduğu amansız hastalıktan kurtula- 

mıyarak hakkın rahmetine kavuşmuştur. ■
Geride kalan kederli ailesine ve yakınla

rına başsağlığı dileriz.
Gemlik Esnaf Kefalet Koop.

Yön. Kurulu

Su işi bıktırdı 
malarda su borusu geçiril
dikten sonra çukurların za
manında kapatılmaması hal
kı ve esnafı çok zor durum
da bırakıyor. Belediyenin su 
İşini skıtakip edip İlgilileri u- 
yarması isteniyor.

İSİM DÜZELTMESİ

Gemlik Asliye Hukuk Mah 
kemesinin 1989/561 esas 
1989/665 karar sayılı ilamı 
İle Davut Karataş vekaleti 
altında bulunan Döndü Kara 
taş'ın adı SELMA olarak dü 
zeltllmlştlr. Duyurulur.

KAYIP
KtJhraman Maroş İli Pa- 

Mrc*k İlçesi Nüfus Müdürlü 

ğünden aldığım nüfus cüz

danım kaybettim. Hükümsüz 

dttr.

Ali Çağman

ÇOCUĞUNUZA

BCG AŞISINI

YAPTIRMAYI

UNUTMAYIN

VA.0.

Gümrükten atama
A. Şenol Dicle, İstanbul Cer 
kezköy Gümrük Müdürlüğü
ne, Müdür Yardımcısı Aydın 
Uçar, İzmir Gümrükleri Baş 
Müdürlüğüne getirilirken, şef 
Mahmut Göçbey’de Halkalı 
Gümrük Müdürlüğüne Mü 
dür olarak atandı.

Önümüzdeki günlerde ye
ni görevlerine başlıyacak 
olan Gümrük Müdürlüğünün 
sevilen yetkililerinin İlçeden 
ayrılması üzüntü yarattı.

Fıstıklı Köyü ilkokulu Okul 
ve Öğrencilerini Koruma

Derneği Tüzüğü
Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli ol 

ması zorunludur.
Madde 23- Gelir ve Giderlerde Usûl : Dernek gelirle 

rl, alındı belgesi ile toplanır ve giderler, harcama belge 
si ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanun 
la gösterilen daha uzun süreyle İlişkin hükümler saklı 
kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmtısında 
kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. 
Derneğin talebi üzerine otuz gün içinde bu belgeler ve 
rllmezse kanundaki usule göre dernekçe bastırılan alındı 
belgeleri mahallin sn büyük mülki amirliğince onaylattı 
rılarak bağış ve aidat kabulünde kullanılır. Maliye Bakan 
lığınoa resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra derneğin 
bastırdığı özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış ve 
aldat toplayacak kişi veya kişiler dernek yönetim kuru 
lu bir karar ile belirtir. Bu karar o yerin en büyük mül 
ki amirliğine tescil ettirilir. Demek adına gazete, dergi 
ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para 
ve başkaca yardım toplamak yasaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME :
Madde 24- Dernek amacını gerçekleştirmek bağış ve 

satın alma yolu ile taşınmaz mal edinebilir. Ve bunları 
satabilir. Hibe ve terk edebilir. Kamu yararına çalışma 
kararı almadıkça ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri 
için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip ola 
maz. Demeğe satın alınan veya bağışlanan ve vasiyet 
yoluyla demeğe intikal eden taşınmaz mallar, demek 
adına tapuya teşcilinden itibaren üç ay içersinde İç İş 
leri Bakanlığına bildirilir.

DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ TASFİYESİ :
Madde 25- Genel kurulun demeğin feshine karar ala 

bilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına 
sahip bulunan demek üyelerinin en az üçte ikisinin top 
kmtıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunlu 
ğun sağlanamaması halinde üyeler usulüne uygun ola 
rak ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıda üye sa 
yısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe 
ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki 
çoğunluğu İle verilmesi zorunludur. Demeğin feshi yöne 
tim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük 
mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 26- Fesih halinde derneğin menkul ve gayn 
menkul bütün mallan Fıstıklı köyü ilkokuluna devredilir.

Madde 27- Demeğin başka şubesi yoktur.
Madde 28- İş bu tüzük 28 maddeden ibaret olup 2908 

sayılı kanuna uygun olarak hazırlanmıştır.

belediye 

işçilerine

süper zam
olan bayram zamlan 129 
bin liraya çıkarıldı.

Mezbaa ve kanalizasyon 
işinde çalışan işçilere veri
len pis koku zammı ise 150 
liradan 500 liraya, boya 
kaynak, kanalizasyon, temiz 
Hk işçilerine mevsimine gö
re günde 1/2 kg. yoğurtlu 
rilecek.

16 bin lira olan doğum yor 
dimi, 50 bin liraya, iş koza
sı ölümünde 300 bin lira ö- 
lüm yardımı 1 milyon liraya 
yükseltildi, işçinin nonnd 

ölümünde 100 bin lira dan 
ölüm yardımı ise 500 bin li
raya, eskiden 50 bin Hra 
olan eş ve çocukların ölüm 

yardımı 150 bin liraya, afet 
yardımı ise 120 bin liradan 
500 bin liraya çıkarıldı.

Geçici işçilere 1 Şubat 
1990 tarihinden geçerli al
mak üzere aldıkları maaşta- 
nna 75 bin lira zam yapın
cak.

Belediye Başkam Nezüı 
Dimili, yeni sözleşme ile Be 
tediye işçi ve memuriannc 

ödenecek ücret ve diğer öde 
neklerin 400 milyon lirayı 
bulduğunu söyledi. Dimili 
"İşçinin hakkını verdik amo 
ödemelerde zorlanacağa 

Belediye’ye yeni kaynddor 
bulmak zorundayız" dedi

YÖNETİM KURULU : 
adı. soyadı görevi
Mehmet Ülkü Başkan
Bilal Sağanak 2. Başkan 
Ahmet Eğe Muhasip
Mustafa Ayvaz Veznedar 
Hüseyin İ ham Katip üye

doğum yeri baba adı lobi yeti işi adresi
Gemlik 1945 Mahmut t.c. Balıkçı Fıstıklı Köyü
Gemlik 1949 Süleyman T.C. Çiftçi Fıstıklı Köyü
Gemlik 1954 Osman T.C. Şoför Fıstıklı Köyü

Gemlik1953 Ali T.C. Çiftçi Fıstıklı Köyü
Gemlik 1954 Abdul Vahit T.C. Balıkçı Fıstıklı Köyü
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Fiyatı 500 Ura KDV dahil

gemUk Matbaamızda
Nişan, Nikâh, Düğün

KÖRFEZ
KURULUŞ s 10 HAZİRAN 1973

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Raporu Açıklandı

1989* do 116 Milyon
Yordun Yapıldı

’l 

n

Gemlik Sosyal Yardımlaş 
ma ve .Dayanışma Vakfının 
1989 yılı çalışma raporunda 
116 milyon 75O.bin 736 lira 
yerdim yapıldığı, 1990 yılında 
ise 66 milyon Ura aktarıldığı 
bildirildi.

Vakit raporunda, mütevel' 
.11 heyetin >yıl içinde .95 top 
ıkıntı -voptığı belirtilerek, 
muhtaç durumda ..bulunan 

.13 kişiye 550 bin Jlro nakIL 
337 kişiye 18 milyon 30.1 

-bin İka .yiyecek yordum ya- 
çıidığı .açıklandı- 37.8 kişiye 
23 milyon 910 bin liralık 378 
ton -yakacak yardımı, 11 ki- 

. «şlye 704 milyon 661 .bin, Hra 
giyecek, 77 yoksul hastanın 
.hastane -.ücreti .olan 11 mil
yon 154 .bin 665 bin Ura. 377 

.. yoksul hastanın .ilaç bedeli 
alan .8 mi|yon-719 bin 897 
lira ödendi.

Vakıf raporunda, .2 kişiye
1 milyon Ura barınma yardı- 
jnj.yapıldığını» .10 kişiye 1 

I ,. .milyon .165 .bin lira nakdi pa
ra yardımı, 6 kişiye 1 mll- 

,. .yon 310 .bin.Ura .aylık yardı- 
I, mkdg yapıldığı . belirtildi.

GÖÇMENLERE

Raporda Bulgaris'tan
dan zorunlu göçe tabi tutu
lan spydgşlgrımıza yapılan 
yardımlara da yer verildi. 
Göçmen soydaşlarımıza 31 
milyon 375 bin.lira 'kira yar
dımı .yapıldığı, ayrıca 933 bin 
liralık yiyecek, 5 milyon 228 
.bin.liralık yakacak, 1 milyon

93 bin liralık tedavi. 700 bin 
liralık eğitim yardımı yapıldı

Vakıf raporu sonunda, 
1266 kişiye, 7-7- milyon ^21 
bin lira, 351 göçmene 39-
milyon 330 bin 
üzere toplam 
116 milyon 750 
ğu belirtildi.

lira olmak 
yardımların 

bin lira oldu

1989 yılında Vakıfa S.Y.D.

Teşfik fonundan 65 milyon 
mahalli idareler bütçesinden 
ise 40 milyon 63 bin. Bursa 
Valiliğinden 28 milyon, 1988 
kurban derilerinin satışından 
ise 16 milyon 242 lira, fitçe 
ve zekat gelirlerinden 3 mil* 
yon 037 lira, banka faizlerin 
.den 36 milyon 697 lira gelir 
elde edildiği bildirildi*

r, Halk Eğitim Kurslarına katı- 
lan .yoksul öğrencilere 360 
bjnr9Q0 Jİrg^jorta öğrenimde 
.okuyan 8 öğrenciye 630 bin
Urg, yüksek .öğrenimde oku
yan 5 öğrenciye 910 bin li
ra öğretim, .bursu, 12 yoksul 

... .öğrenciye İse 2 milyon lira 
yurt pansiyon ücreti'ödendi.

Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, yıl içinde 
63 yoksul çocuğu sünnet et 
tirdi. Sünnet için 4 milyon 
467 bin lira harcadı. Nikah
sız 15 çiftin nikağımn kıyıldı 
ğl.bu İş için; 2 milyon 186 
bin lira harcandığı ,gçık|an- 
dı*

Devlet (Hastanesinde
Gemlik Devlet Hastanesin 

de geçtiğimiz hafta büyük 
İzdiham yaşandı. Bir günde 
.hastaneye yaklaşık Ş00 has 
ta' başvurdu.

Emekli, Bağ-Kur'lu, SSK'll 
ve Emekli Sandığına bağlı

hastalarla herhangi bir şos 
ygl ..güvenlik kurumuna bağ
lı olmayan hastaların bakı
mının yapıldığı Gemlik Dev
let Hastanesi açılışının yeni 
olmasına karşın, hasta akı- 
nına uğruyor.

Devlet Hastanesi Baş Ta
bibi Ali Muhsin Sözer, has
taların ilgisine memnun ol 
duklarını, tüm hastane kad
rosunun olanaklar oranında 
hizmeti sürdürdüğünü açık
ladı*

SHP İlçe Başkanı .Erksin Mutman

Kurultaydan Birlik İçinde Çıktık
SHP İlçe Başkanı Erkan 

Mutman ve Belediye Başka-
Kan seçilmesinin sevindirici 
olduğunu söyledi. Mutman,

nı Nezih Dimili, 
tayına katılmak 
mlz hafta cuma 
ro^ya -flittiler.

SHP kurul-
Idn gectlğl- 
günü t Anka*

kurultay’ı değerlendirir-

Sünnet Davetiyeleri 
1 Saxte 

Teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık
Tlf : 117*7

Kampanyada 870 Toı Zeytin

MARMARA BİRLİK
SEZONU KAPADI

SHP Gemlik ilçe Başkanı 
Erkan Mutman, 'Ankara dö
nüşü Kurultayı - değerlendir
di ve '‘Kurultaydan birlik 
içinde •bıktık. Şimdi İktidar
10in bütün .flütümüzle 
şacağız” dedi.

•Ankara'da toplanan 
olağanüstü Kurultayına

çalı

SHP 
ka-

tılan Erkan Mutman iki gün 
süren * toplantıdan dün sa
bah döndü. Tüzük Komisyo
nuna; Bursa temsilcisi: olarak 
•Katıldığını söyleyen Mutman
Erdal İnönü'nün oybirliğiy
le flra vermeden Genel Baş

kon şöyle konuştu
“İl Başkanlarının

Başkanımızla birlikte 
lan görüşmelen Parti 

Devamı Sayfa

Genel 
yaptık 
Mac*

4’te

Belediye Meclisi 8 
Şubatta Toplanıyor

Gemlik Belediye meclisi 
8 Şubat 1990 perşembe gü 
nü toplanıyor*

Belediyede meclis salo
nunda yapılacak toplantıda 
eski meclis tutanağının gö
rüşülüp oylanmasından son
ra, Belediye S.O. işletmesin

.Devamı Sayfa 4’te

Kasaplar 
Veteriner 
İstiyor

•Gemlik' Kasaplar '•'Derneği 
Başkanı Hamdl Kuzey. Bele
diyeye kadrolu veteriner altn 
«Nemi istedi.

Yıllardır veteriner kadro-
'Semin «özleşmeli 
veteriner. bekim 
VürütekK^fcnü 
sürekli veteriner 
*9mdan yolnnon

olarak Üçe 
tarafından 
mecbaade 

bulunmadı- 
HorrMI Ku-

zey, şunları söyledi : 
*KeeejMor1e mezbae lşo<-

Devamı Sayfa 4’te

İfan YU Tatili 
'Başladı

Uk yo orto dereceli okul
larda yarı .yıl tatili başladı.

16 gün sürecek olan yarı 
yıl-* tatilinde' öğrencilere hiç 
•bir şekilde ev ödevi verilme 
yeceğl MiUi Eğitim Bakanlı
ğınca .açıklandı1 Yetkililer, 
öğrencilerin karnelerinde 
kırık notlar için çilelerin 
çocuklarına bgşkt yapmak 

.yerine knk nottan düzşlte- 
bllmelerl için yardımcı olab. 
leoek-yollar-eeçmeleri gerek 
tiğlnl eöyllyecek velileri uyar 
dıtar

•İlk ve-erte-öğretimde okul 
ku »2 ^aoat 1S80 Pazartesi 
günü öğretime başlıyccak.

İnşaattan

öldû
Dün Kumsal sokakta yapı

mı devam eden 
tan । dü$en Ali, 
(20) İşçi öldü.

Saat 16.30
Devamı

bir inşaat-
Kutlu adlı

sıralarında
Sayfa 4’te

Akla 
Gelen 
Çözümler»

3. Sayfada 
inan Tamer

Yasdı

.Mpreiflra Bâlik Zeytin Ko
operatifi 6 Kaşım 1989 tari
hinde açtığı zeytin atam kam 
panyasmı kapetti*

Zeytin atam kampanyası
nın açıldığı 6 Kasım 1989 
tarihinden kampanyanın ka 
panış tarihine kadar 72 ro
lü Zeytin Kooperatifi tarafın 
dan ortaklarından 870 bin 
768 kilo zeytin alındığı bildi
rildi. Kooperatif o4d*ğı 870 
ton zeytine karşılık, ortakla
ma 4 milyar 752 milyon li
ra ödedi.

Bu yılki rekoltenin geçtiği

n

nndo zey 
değerce : 
ler.

Huzur Toplantı!
Sürüyor

Belediye’ye faks 
•dildi

Kafoğlu’ndan Jest
Kafoğlu Sabun Sanayi 

A.Ş. tarafından Gemlik Bele 
diyesine faks armağan edil
di.

Kafoğlu Sabun fabrikası
nın Belediyeye armağan et
tiği 4 milyon Ura değerinde-

Devamı Sayfa 4'te

fından düzentenen bir hu
zur toplantısı daha şaprim

Geçtiğimiz hafta cumarts 
s’ günü İlce Efluuret MudAr 
lüğü Brit.nk salanunda yap»- 
lan toplantıya kahvehane 
bio.öo ve etari eahlpieri ça 
ğınldı.

Toplantıda konuşan û’çe 
Emniyet Müdürü 1 HaMa 
Caiık, esnaf n yasalara uy
masını, küçük ya^aSd çocuk 
lan iş yeKeriM oMnamcsan 
gerektiğini edyiodt Çatak 
sözle ine şöyle devam eni. j

ETE ZAM VARİ
Gemlik Belediye Encüme

ni aldığı kararla et fiyatları
na zam yaptı.

-Kasapların zam isteği üze 
rlne geçtiğimiz hafta çar
şamba günü yapılan encü
men' toplantısında, zam ko
nusunu görüşen encümen 
üyeleri, et fiyatlarına zam 
karan aldı.

Encümenin aldığı karara
göre yeni 
şöyle : 
Cinsi 
Kıyma

ve eski et fiyattan

Dana kuşbaş
Büftek 
Bonfile
Kuzu kemikli

Eski
8000
8503
9000

10000
8500

Ko/un kemikli 7000

Yeni 
9000
9500 

10000 
11000 
10000
7500

"Polis ile vatandc 
da doğan torunla 
dirin po isimizin

arasın

onoaM
karşı nazik ve k bar d 
g re kir. c-ks, br durum 
şrndığı tekti d* bana ra 
fıkla baş vurabtLrS'riîz" 
yen Cal k, kahvehane rs

ataat Hakiutik 
güı ve &tû 3 
aldi£im;z tekr

Şimdi'de İlaç topluyorlar

Afetin
Öğrencilere

Kız Meslek Lisesi ortaokul 
öğrencileri tarafından başla-

Şütüphaae Müdürü Tunca

Okuyucu Sayısı
Düşüşü Onanından

Gemlik Körfez

talan ilaç toplama
yasma 
yor.

Bir 
kağıt

büyük ilgi

süre önce

kampen-
gösterilli-

İlçemizde
toplama kampanyası

başlatan Kız Meslek Lisesi 
öğrencileri, bu kezde Sağ
lık Ocağı yetkililerine baş vu 
rarak ilaç toplama kampan
yası başlatmak istediklerini 
söyliyerek topluma yararlı 
atabilecek ierinîn güzel bir

Kaymakam 
İzine Ayrıldı

.GemNk Kaymakamı Çoş- 
kun . Ertürk, 5 günlük izne 
ayrıldı. Kaymakoamn izne av 
nknosı nedeniyle bu görevi 
vekaleten İlçe Eneüyet Mü 

■ dürü 'tantal Hakkı Çatak yü
rütecek.

Gemlik Halk Kütûphare- 
s nce okuyucu sa, .s nm 983 
■ydmda düşmesi btaMAMg 
nmı nedeniyle kapalı katma
sı olduğu acrktandL

Halk Kütüphanesi Mûdû-

oeddomoda.

EVDE İŞTE- 
DOLMUŞTA. OTOBÜSTE. 
VAPURDA. TRENDE-

SABAHTAN AKŞAMA-
HALK, BÎR eûZEL CKUYOR DA OW*N_.
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KÖRFEZ

SATILIK - KİRALIK
KÜÇÜK İLANLAR

BU KÖŞEDE YAYINLANAN İLANLARDAN ÜCRET 
ALINMAMAKTADIR. GAZETENİZ GemHk KÖRFEZ'In 
HİZMETİ OLAN BU KÖŞEDE SİZİN DE HER TÜRLÜ SA 
TILIK ve KİRALIK İLANLARINIZI Yayınlıyoruz.

TELEFONUMUZ 117 97

KAPTAN EMLAK

Tel : 1021644925 

♦SATILIK DAİRE Ihça Cd. 
köşebaşı 110 fl>2 30 milyon 
♦DERE BOYUNDA Daire 
95 m2 23 milyon
♦GÜRLE İŞININDA 

3 adet büro 25 milyon 
♦KORDONDA deniz manza 
ralı 110 m2 asansörlü 
daire 90 milyon 
♦MANASTIR'DA 53 adet 
daireler 45-60 Milyon arası 
♦KORDON APT. 127 m2 
daire kolörüferli, yerler par
ke. asansörlü, merkez sis
temli ısıtmalı 90 milyon 
uydu antenli
♦PAZAR CAD. 4.üncü kat
ta 96 m2 daire çift cephe 
23 milyon
♦ORHANGAZİ CAD. 103 m2 
çift cepheli arsa 24 milyon 
♦ORHANGAZİ CAD 
90 m2 daire 23 milyon 
♦BENLİ KÖYÜNDE 300 
ağaçlık sulu zeytinlik ve 
bahçeside dahil 80 tmilyon 

SATILIK OTOLAR

88 model Ford Tounus
84 model Şahin
72 model Murat
82 model Reno

PEHLİVAN EMLAK
Tel : 20 817

KORDON'da, asansörlü. Ka
loriferli, hidroforlu, 125 m2 
UMURBEY’de deniz manza- 
ralıbahceli, havuzlu 190 m2 
dubleks, villa
YALOVA Asfaltına 50 m. cep 
heli 5133 m2*lik Sanayi imar 
lı arsa
GEMLİK Topsahassında çe
şitli büyüklükte ucuz arsalar 
LİSE Caddesinde inşaat ha
linde 110 m2'lik daireler 
ORHANGAZİ Caddesine cep 
heli 110—75 m2 lik ucuz da
ireler.

OSMANİYE mahallesinde 
85 m2 2. kat ve4. kat 
ödemede kolaylık 
OSMANİYE Mahallesi 
80 m2 daire 2. kat 
ORHANGAZİ Caddesinde 
85 m2 daire 2. kat 
RIHTIMDA Birinci kat 
60 m2 daide '

88 model Kartal
88 model 2 adet Şahin
68 model Vosvogen
85 model Regong
90 model Opel
73 model Mercedes

FORUM İNŞAAT EMLAK 
Tel : 14236

130 m2 doire25 milyon 
(Orhangazi Cd.) 
Gemeas'ta satılık arsalcr 
Narfı'da deniz manzaralı, 
oefolt cepheli 980 m2,

elektrik, su mevcut 
60 milyon
Bursa Gemlik asfalt cepheli 
3600 m2 fabrika arazisi 
50 milyon

EMRE KUNDURA’da

İndirimli Satışlar Başladı

Bu fırsattan yararlanın

^edai &nvce
TLF : 14114

PAZAR CADDE NO. 1 GEMLİK

AKDOĞANLAR
MOTİF DUVAR KAĞIDI BAYİİ VE 

NALBURİYE TİCARETİ

Hüseyin Akdoğanlar

DUVAR KAĞIDI VE POSTER KAPLAMA 
HALIFLEKS
PARKE
MARLEY DÖŞEME
FASARİT
BADANA VE YAĞLI BOYA İŞLERİ
İTİNA İLE YAPILIR.

İstiklal Cd. Gürle İş Merkezi No. 13 Tlf : 12132

Kongre İlanı
Armutlu Avcılık ve Atıcılık ihtisas Kulübünün yıllık 

olağan genel kurul toplantısı 18 Şubat 1990 Pazar günü 
saat 21.00’de Ali Sarıcan'a ait Kahvehanede yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bir hafta son 
ra 25 Şubat 1990 günü aynı yer ve saatte tekrarlana
caktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:

1— Açılış ve divan seçimi .
2— Saygı duruşu
3— Yönetim ve denetleme kurullarının çalışma rapor 

farının okunması, görüşülmesi
4— Raporların aklanması
5— Yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulu 

üyelerinin secimi
6— Dilekler ve İstekler
7— Kapanış.

sağlık köşesi

HAZIRLAYAN
Dr. M ÖZDÜR

Çocuklarda Apandisit
Çocuklarda apandisit nisbeten az görülmektedir. Çûn 

kü bu yaşta appendiks koni şeklindedir. Bağlılığı geniş 
bir ağızla olmaktadır. Tıkanması güçtür. Buna karşılık, 
teşhisi zor olduğu gibi jprögnozu tehlikelidir.

Teşhisin zorluğu şu sebeblerden doğmaktadır : Kana 
ağrısı çocuklarda sık görülen bir haldir. Bu nedenle 
akut apandisitin'başlangıcındaki ağalar ailesi tarafından 
önemsenmemektedir. Ayni zamanda çocuklarda şikayet 
ferini iyi tarif edemezler. Diğer taraftan çocuklardaki I 
apandisitin belirtileri de biraz değişiktir. Beden ısısı, ye 
tişkinlerdekine göre dahtf yüksektir.•‘Kusmalarda boldur! 
İshal sık meydana gelmektedir. "Karın ağrısından” son 
ra başlıyan İshallerde çocuklarda uyanık olmak gerekli 1 
dir. En sabit bulgu karındaki şişkinliktir.

Çocuklarda akut appandisitlerin prognozu iyideğildir. I 
Çünkü delinme sıktır. Yapılan araştırmalarda bir yaşına 
kadar akut appandisit teşhisi konmuş hastaların %100l 
ü delinmiş olarak, 2 yaşındaki 'Çocukların %70-80'i, 51 
yaşına kadar olanlarında %50’i delinmiş olarak bulun 1 
muştur. Bunların %10’ununda ölüm görülmüştür. ]

Çocuklarda, hastalığın başlangıcından delinme olunca 
yd kadar geçen zamanda, yetişkinlere göre, daha kısal 
dır.

Yaşlılarda akut appandisit, çocuklarda olduğu gibi, 
çok tehlikeli bir hastalıktır. Çünkü bunlarda meydana 
gelen belirtiler hafif olduğu halde, appandikste meydana 
gelen hastalıklı değişikler, çok ilerlemiştir. Bü hastalarda 
ağrılar hafiftir. Değişik nedenlerle böyle ağrılar geçirmM 
olan yaşlı kişinin, kendisi ve çevresi bunu önemsemez» 
ve doktora geç olarak başvururlar. Bunun için gangrea 
ve delinme sik görülmektedir. Yaşlılarda; karın duvara 
kasları zayıf olduğundan, başlangıçta, kas direnci belir 
gin değildir. .7.’ J * * -'1

Delinme meydana gelince, daha çok bir barsak dolam 
ması düşünülmemelidir ve dolayısı ile' lavman yapılma 
malıdır.

Yaşlılarda sıklıkla rastlanan, kalp akciğer hastalıklara 
şeker hastalığı ve böbrek hastalıkları‘prognozu daha da 
kötüleştirmektedir. Bu nedenlerle, yaşlılarda nadirde oi 
sa akut apandisitin meydana gelebileceğini düşünme! I 
geç kalınmamalıdır. Bu hastalardaki aldatıcı durum" neda 
niyle, ameliyat yapılan hastaların %75’inde appendiks! 
delinmiş olarak bulunmuştun Yaşlılarda' appendiks ome 
liyatı sonrası ölüm %9'a kadar çıkmaktadır.

Sayın okurlar gelecek yazımda gebelerde meydana gs 
ien akut appandisit oluşmasını ve baza garip appancM 
şekillerini açıklıyacağrm.

Bol güneşli kış günleri dileğiyle...
ÜNAL SARIŞEN — NEVZAT TOPRAKLI

PASTIRMA - SUCUK - SALAM - SOSİS - KAVURMA 
PEYNİR - KAŞAR - YUMURTA - TEREYAÖ

FÜME DİL - ZEYTİN - TURŞU - HELVA - REÇEL 
JÖLE İŞKEMBE 

TOPTAN — PERAKENDE

Tel : 1 2 7 2 8 s
Balıkpazon 2 Nolu Cad. Taylanlar Apt. Altı Gemlik

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON — VİDEO — BUZDALABI — MÜZİK SETİ 

HALİ — HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ 

ALINIR SATILIR — ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR

MASAN YAMAN

istiklal Cd. Fırın Sk. (Ziraat Bankası karşısı aralığı)
Tel : 10176-14479 GEMLİK

Kayhan Danış Sk. Al tun taş Işhonı No. 5/4 BURSA 
(Tekelin doğu aralığı) Ttf : 229964

Sayın Oto Sahipleri
Otonuzun Rot balans Tamir 

ve bakım işleri itinalı. olarak 
yapılmaktadır.

METÎN ERGENÇ
Tel : 10048 
Yalova Yolu Bağ-Kur Sitesi D. Blok GEMLİK

ÖZGÜLER
ÇİMENTO ve İNŞAAT MAZEMELERİ TİCARETİ 

SAYIN GEMLİKTİ MÜŞTERİLERİMİZE 
HİZMETE GİRDİĞİMİZİ DUYURURUZ.

Minibüs Garo|ı Arkası Irmak Sokak Tel. 13496 Gemlik

Krem Sk. No. 1 (Gazi İlkokulu ara») GetnMk

GEMLİK HALKINA MÜJDE

Terme Kaplıca Tesisleri
ISITICILARI YANIYOR

UZUN ZAMANDAN BERİ SÜREN ÇALIŞMALARIMIZI 
TAMAMLAYARAK KALORİFERLERİN YAPILMASINI

SAĞLAMIŞ BULUNMAKTAYIZ. *
GÜNÜN 24 SAAT AÇIK OLUP HALKIMIZA 

HİZMET VERMEKTEN KIVANÇ DUYMAKTAYIZ

NOT : Pazar günü haricinde 12.00-17.00 arasında 
bayanlara açığız.

Tel : 13191 - ‘ " -
Devlet Hastanesi Alt GEMLİK

Gold Fotoğraf Sütüdyosu
HER TÜRLÜ RENKLİ ATÖLYE v« AMATÖR İŞLERİ
İTİNA İLE YAPILIR : r

Düğün — Nişan — Sünnet — Doğum Günü ye 
gönleriniz-Idn fotoğraf ve video ekibindi emrlnteds^'

Kayhan Mah. 2 nolu Cad. (Bülent Kırtasiye yanı)
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körfez SAYFA:

SIRASI GELDİKÇE

Akla Gelen

Gecen haftaki "SANAYİNİN GETİRDİKLERİ” başlıklı, 
Gemlik'imiz için büyük tehlikeler arz eden konulan içe
ren yazımın yayınlandığı gün, güzel bir raslantı mı de 
sem. kötü bir raslantı mı desem.-Kötü bir raslantı de
mek daha doğru-bir sanayi kuruluşunda vuku bulan pat 
torna sonucu iki işçimizin parçalanarak öldüğü haberi 
Gazetemiz manşetinde yer âldı, ölen vatandaşlarımıza 
Allah'tan rahmet dileriz, işyerinde de geçmiş olsun.

Elbette, kaza geliyorum demez, ölüm getirebilecek 
kimyasal maddelerle çalışmak, o maddeleri üretmek da 
ha başka bir dikkat başka bir özen ister. Yüksek atü- 
de buhar enerjisi gerektiren, yüksek gerilim elektrik ener 
jisi Be çalışan işlerde 'küçük bîr ihmal, bir anlık dikkat 
sizlik büyük maddi zarara ve can kaybına neden olu
yor. Onun için çalışanlan sık sık çalıştığı işte eğitmek, 
tehlikeleri anlatmak gerekiyor.

insan için zararlı kimyasal maddeler, doğayı yok eden 
zehirieryavaş yavaş sakatlıklara, zihinsel özürlere, kitle 
sel ölümlere toplumda mutsuzluklara yol açıyor.

Türkiye'nin sanayi ile, tanm ürünleri sanayii ile kalkı 
nacağına gönülden inanır bu'satırların yazarı. Yeraltı ve 
yer üstü varlıklarımızın yabancılara kapatılmasına, ham 
maddelerin, staretejik meddelerin yok pahasına satılması 
na gönlümüz el vermiyor. Türk özel Sektörünün, henüz 
oluşmamış sermaye birikiminden ötürü, fabrikalar yapan 
fabrikaları, sanayileşmenin esas unsuru bu büyük işlet
meleri kuramayacağı gerçeğinden ötürü, Devletin bu ağır 
sanayide öncülük yapmasını düşünür, başarının bu yol
la sağlanacağına, inanmz. Özel girişimin, Devletten güç 
lü olmaması, bunun sakıncalar yaratacağını, zümre ha
kimiyeti yaratacağı düşüncesi taşınz. Demokrasiyi, ser
maye ve emeğin dengelendiği, toplum banşının ve İç 
dış huzurun bunda, bu rejimde mümkün olduğundan iç 
tenlikle savunuruz. Sermaye ve emeğin birinin yok diğe 
rine egemenliğini asla kabul etmeyiz. Kalkınmanın plan 
Iı olabileceğini düşünürüz. Pİan’nrn yol gösterici, devle
tin bekasım gerektiren hususlarda, sosyal adaletin ger* 
çekleşmesi, bölgeler arası dengenin sağlanması için, em 
redici olması gerektiğini kabul ederiz. D.P.T. tasarrûla- 
nna siyasal nedenlerle müdehalede bulunulmasını doğ
ra bulmayız. Petro kimya sanayiimizin, ihtilafımız bulu
nan ulusların staretejik alanlan-menzilleri içine kurulma 
lannı sakıncalı buluruz.

Peki, kabul etmediğimiz, mücadelesini vermek istediği 
miz nedir?. Yap yapanın, tut tutanın elinde, çarpık, do
ğal varlıkları dikkate almayan, insanını tehlikelere atan, 
disiplin istemeyen Plan değil, plav gerekli bize deyen 
zihniyet.

Türkiye, henüz bir tanm ülkesi. Artan nüfusa göre, 
rekoltenin artması gerekli. Artırım modem araçlarla ta 
nm ve gübre kullanılanı ile mümkün. Bu bilinen bir ger 
çek. Ekilebilen tarıma müsait arazilerimiz PolatlI ovası, 
Hayvana ovası, Konya ovası, Harran ovası, Muş ovası, 
Çukurova, Pasinler ovası, İğdır ovası v.s. Buraları nere, 
Gemlik nere. Kütahya ve Gemlik Gübre fabrikaları say
dığım ekim alanlarına binlerce km. uzaklıkta, doğa var-

Çözümler...
İnan TAMER

tıkları rizke edilerek çalıştırılıyor. Polatlı, Hayvana, Kon
ya, Harran bozkır ve kraç. Dikili bir ağaç nadiren görü
lüyor. Ovalar, hertürlü rüzgara açık. Bu nitelikte arazi
lerimiz dururken canım, güzelim Gemlik*! zehile, kirlet. 
Karşı olduğumuz buuygulama. Bu olumsuz gelişmeye 
dur dememek. Yidiğim ekmek gibi biliyorum, ki; denecek 
olan "Bu fabrikayı siz istediniz, can attınız, baskı yaptı
nız Gemlik'te kurulsun diye.

Gemlik halkı nasıl bilebilirdi kİ olumsuz sonuçlarını.
Bir aydınlatan da çıkmadı. Kurulmasını İsteyen o gü 

nün aklı evvel, seçim vurmak isteyen politika esnafı. Ku 
ranlar da, kurdurulmasına bebep .olanlar da Sanayi'kra 
lı unvanını kafalara yazdırmak isteyen ve bu yolla ebed 
müdded Bursa'dan milletvekilliğini garanti etmek isteyen 
kişi ve Gemlik’teki bazı kuruluştaki görevlerini kaybet
mek istemeyen kişiler.

Kapı bir 'kere açılınca, Azot'la yetinilmedi. Borusan, 
M.K.S., Çimtaş kuruldu. Bisas kurmak istedi olmadı. İs 
taş kuruluş aşamasında. Bildiğim kadarıyla Göktepe Plas 
tik borusanayii yer arıyor. Bütün bunlar yöremizde. İlçe
mize büyük tehlikedir, diyoruz. Bu kuruluşlar birgün so
luk aldırmayacaklardır diyoruz. Halk tedirgindir diyoruz. 
Halkı tehlikelere atmağa ve tedirgin etmeğe sırf kar için 
kimsenin hakkı yoktur diyoruz.

Göstermeye çalıştığım bu tehlikeleri nasıl önleyebiliriz 
ve zamanla nasıl Gemlik*! kurtarabiliriz sorusuna gelinde..

İmar 'Planı içine yakın bir zamanda alınan bu yöremiz 
kuruluşlarının, şu andaki kuruluş durumları imar planla
rın aynen işlenmeli. Büyük onarım v.e .tevsiine aşla İzin 
verilmemeli. Bu şerh, imar planlarında gösterilmelidir. 
Kapalı alanlar haricinde kalan sahalar yeşil alana ay
rılmalıdır.

Enğürücük ve Gençali köyleri Gemlik Belediye hudutla 
rı içine alınmalı, .köyler arazileri: plânlanarak iskana bir
an evvel açılmalıdır. Hergün artan, konut : ithiyaclarına, 
sağlıklı bir şekilde böylece çözüm de bulunacak ve yö
rede kurulu sanayi kuruluşları da mağdur edilmemiş ola 
çoklardır. Fabrikaların tümü denizle de. irtibatlı oldukla 
rından kolayca ve kurulu hazır binaları İle turistik tesis 
lere dönüşebilecektir.

Gemlik Belediyesi, bu yöremiz kuruluşlarına faaliyet
lerine bu düşünceler Işığı altında 15-20 yıl sonra son 
vermelerini istemelidir. Kartal belediyesi,: hudutları için
de olan Pendik’ten bazı sanayi kuruluşlarını faaliyetle
rinden alıkoymuş, bunun sonucu bir fabrika Gemlik’e 
tevsi edilmiştir. Pendik’te faaliyetine izin verilmeyen fab 
rka alanları, bugün altın değerinde olmuş ve turistik te 
sis yapımına dönüşmüştür. Bütün bu lehte faktörleri gö
renler, Gemlik'te aynı işi neye yapmasınlar.

Hayalci değiliz. Gerçekleri ye doğru gördüğümüz çö
zümleri göstermeye, doğup büyüdüğümüz güzel Gemlik’e 
sâhip çıkmağa, görevlileri vazife yapmağa çağırıyoruz. 
Kimse ile alıp veremediğimiz yok. Topluma sîzlerde me 
selelerinize, bu çok önemli meselenize sahip çıkınız di
yoruz. Yaptığımızın hepsi bu...

Kongre İlanı
S.S. Azot Mensupları Tüketim kooperatifinin onikinci 

Genel Kurul toplantısı 12 Şubat 1990- Pazartesi' günü 
saat 13.30’da TÜGSAŞ memur yemekhanesinde yapıla 
çaktır. Çokunluk sağlanamadığı taktirde onbeş gün son 
ra 27 Şubat 1990 tarihinde aynı yer ve saatte tekrarla 
nacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1— Açılış ve saygı duruşu
2— Divan, teşkili
3— Yönetim, denetleme' kurulları raporlarının okunması 
4— Yönetim ve denetleme kurullarının aklanması
5— 1990 yılı bütçesinin görüşülmesi, karara 

bağlanması
6— Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
7— Dilek ve temenniler
8—'Kapanış.

KAYIP

Erzurum Tekman ilçesinden aldığım Nüfus Cüzdanımı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisi hükümsüzdür.

GEMLİK ASLİYE MAHKEMESİNDEN

Dosya No, 1939/233

Gemlik ilçesi. Kapaklı köyü ova mevkiinde kain kuze 
yi Mpd'bc özmen, güneyi Ali Soydaş varisleri, doğusu 
köy yolu, batısı İbrahim Soydaş taşınmazlan île çevrili 
170 m2’lik taşınmazın davacı İbrahim Oğuz tarafından 
senetazden tesçili talep edildiğinden iş bu taşınmaz hak 
kında hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itîbâ 
>en 3 ay içersinde mahkememizin 1989 233 esas sayılı 
dosyasına müracat etmeleri ilan olunur.

(Basın 2)

GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

Dosya No. 1989/149

Gemlik ilçesi, Kapaklı köyü, ilbat mevkiinde kain ku 
zeyi bahçe yolu, güneyi Teoman ve Jale Çordan, kuzey* 
Kamil ilgen, Nurettin İlgen, batısı Kaya Keşişi taşınmaz 
lan ile çevrili 1476 m2.i;k taşınmazın davacı Osman Se 
zer; Ahmet Atalar, Demir Demiriz, Süleyman Sim Ersek, 
Güngör Aydı, Haşan Gençay tarafından senetsizden tes 
çili talep edildiğinden iş bu taşınmaz hakkında hak iddi 
asında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içersin 
de mahkememizin 1989/149 esas sayılı dosyasına müra 
çatları ilan olunur.

(Basın 3)

GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

Dosya No. 1989/438

Gemlik ilçesi. Kapaklı köyü, ova mevkiinde kâin, ku 
zeyi Seyfettin Gönenç, varisleri, güneyi Müzeyyen Bay 
kuş, doğusu Haşan Gönenç varisleri, batısı Necmettin 
Yılmaz taşınmazları ile çevrili 225 m2. miktarındaki ta
şınmazın davacı Ferah Açıkgöz, Halil Yılmaz tarafından 
senetsizden tesçili talep edi diğ nd n iş bu taşınmaz hck 
kında hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itiba
ren 3 ay içersinde mahkememizin 1989/438 esas sayılı 
dosyasına müracat etmeleri i'an olunur.

(Basın 4)

GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

Dosya Np. 1989/386

Gemlik ilçesi, Kapaklı köyü ova mevkiinde kain, kuze 
yi Yaşar Elgün, güneyi Ahmet Güler, kuzeyi Nurettin İl 
gen, batısı Kemal Elgün taşınmazları ile çevrili 169 m2. 
miktarındaki taşınmazın davacı Mustafa Gürtürk tarafın 
dan senetsizden tesçili talep edildiğinden iş bu taşın 
maz hakkında hak iddiasında bulunanların ilan tarihin 
den itibaren 3 ay içersinde, mahkememizin 1989/386 
esas sayılı dosyasına müracatlan ilan olunur.

(Basın 5)

SHELL UMURBEY DİNLENME TESİSLERİNE 

TESİSLERİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE

ELEMAN ARANIYOR

4. MUHASEBECİ
4 KOMİ
4 BAYAN KASAYER
4 GARSON
4 AMBAR MEMURU ALINACAKTIR.
İsteklilerin Tesisler Müdürlüğüne bizzat boşvurma'an 

gereklidir.

Tel . 12394-13102
YALOVA YOLU 5. Km. GEMLİK

Slracettln ŞEKER

GEMLİK ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN GENEL KURUL İLANI

Sayın Üyelerimiz :

Demeğimizin 1* 1 2 3 4 * 6 Genel Kurul toplantısı 16 Şubat 1990 
Cuma gönü saat 10.0'da aşağıdaki gündemle Ticaret ye 
Sanayi Odasında yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Genel Kurul top
lantısı 24 Şubat 1990 Cumartesi günü saat 10.00’da ay 
nı yerde ve aynı gündemle yapılacağından, üyelerimizin 
belirli gün ve saatte, dernekçe verilmiş kimlikleriyle bir 
İlkte teşrifleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU

G 0 N D E M :
1— Açılış, Başkanlık divanı seçimi, saygı duruşu
2— Yönetim 'kurulu faaliyet raporu, kesin hesap rapo 

ra ve denetim kurulu raporlarının okunarak müzakeresi 
ve ayrı ayrı kabulü

3— Yönetim ve denetim kurulunun ayrı ayn İbrası
4— Bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve 

ayn ayrı kabulü
5—- Birlik tarafından gündeme alınması İstenen yetki 

ferin görüşülmesi ve kabulü
6— Dileklerin tesbltl.
1— Yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek öyele 

rln «eşimi.
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SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜR

KADRİ G«LER
gemUık

KÖRFEZ
Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gürçay Pasajı 

No. 5 * Tlf : 4223 — GEMLİK
Dizgi ve Baskı

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

«AYM.

Gemlik Körfez
Gazetesi

Kuyumcuyu
Soydular

dan 5 milyon lira para ceza 
« VERİLMEMİŞTİR. Gazete 

yayınlandığı tarihe kadar As 
liye Ceza Mahkemesinde ko 
nu He ilgili bir dava açılma
mıştır ve yayından bir gün 
öncesi duruşmd yapılmayıp 
bir gazetenin Yazı İşleri Mü 

dürüne 5 Milyon lira, ağır pa 
ra cezası verilmemiş olma
sı mümkün değildir.

2) İlgili haber|n mündere- 
ceatında ÇAĞRI Gazetesi

nin hükmü şahsiyetini rencl 
de edici ve Ticari itibarını 
zedeleyici bir düşüncenin 
KASITLI olarak amaçlandığı
ooleştimoktedır. Koldıki
TEKZİP ettiğimiz bu habere 

mesnet teşkil eden resmi un 
■urların Körfez gazetesi ta
rafından nasıl veya hangi 
kanallardan elde edildiği hu 
susunu da merak etmekte
yiz.

5680 Sayılı Basın Kanunu,

Yeni Çarşı'daki Mehmet 
Kökçe'ye ait kuyumcu dük
kanı, 2. kez kimliği belirle- 
nemiyen kişiler tarafından 
soyuldu.

Geçtiğimiz hafta cumarte 

s) gecesi meydana gelen 
olayda, kuyumcu dükkanı
nın yan tarafındaki yün sa
tan mağazaya giren hırsız
lar duvoçı delerek içeriye 
girdiler. Hırsızlar, kuyumcu 
dükkanında bulunan kasayı 
açmaya çalıştılar, kasayı 
açamayan hırsızlar, ceme>- 
kanda bulunan ve yaklaşık 
8 milyon lira değerindeki 
mücehveratı alarak kaçtı* 

,1ar.
. Gemlik Emniyet ekipleri 

-nin yaptığı araştırma sonu
cunda hırsızların iz bırakma 
dan kaçtıkları öğrenildi.

T.C. GEMLİK İLÇESİ 
SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI 

31.12.1989 TARİHLİ 

BİLANÇOSU

1. DÖNEN VARLIKLAR X ÖZ KAYNAKLAR

BANKALAR 132.988597
T. Vakıflar Bankası 676.286
TC. Ziraat Bankası 131:862.311

ALACAKLAR

Kurban Derişi Çekleri 38.542.000
Ayniyat Mev. Hs. 234.300

II. DURAN VARLIKLAR 

.Demirbaşlar Hs. 4.697.280

176.012.177

V. Kuruluş Mal V.
II. YABANCI KAYNAKLAR

Gelir Vergisi ' 678972
Damga Vergisi 17.021
S.S. Primi 230.000

S. Savunma Fonu 9.750
Müteferrik 33.936

İH. GELİR-GİDER FARKI

IV. DAĞITILABİLİR VAKIF GE.

KURUM PAYLARI
T.H.K. 15.416.800
T. Kızılay 5.761300
&H.Ç.E.K. 5.781.300
Diyanet Vakfı 1.927:100

S.Y. Vakfı 19.635L50O

T.C. GEMLİK İLÇESİ

1.000.600

135 900878

36542.000

176.012.177

Medeni I 
Kanunu 
bilcümle 
haklarımız

Kanun ve Ticaret 
muvahecesinde 

Cezai ve Hukuki 
: mahfuzdur.

Sunğipek’in 52.
Kuruluş Yıldönümü

SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI 
1989 YILI GELİR-GİDER TABLOSU 31.12.1989

Gazetenizin 
nüshasında 
nı rica .ederiz.

İ. Mustafa

ilk çıkacak 
yayınlanması

EREN
Gemlik Çağrı Gazetesi 
Sahip ve Yazı işleri Md.

NOT : Sansüre meydan 

vermemek için tekzip met
ninden 1. satır çıkanlmış- 
tır.

Gemlik Sunğipek ve Vis
koz Mamulleri Sanayi işlet
mesinin açılışının 52. yıl dö 
nümü törenlerle kutlanacak.

1 Şubat 1938 yılında, Ulu
önder Mustafa 
türk tarafından 
lan Sunğipek 
52. kuruluş yıl

Kemal Ata- 
hizmete açı- 
fabrikasının 

dönümü, 1
Şubat 1990 Perşembegünü, 
İşletme Sinema Salonunda 

verilecek geleneksel yemek
le kutlanacak.

GELİRLER GELİRLER

Yönetim Giderleri 11.133.063 Kurban Derisi 'Geliri 16:242.154

Vakıf Amacına Yap; 116.750.736 Fitre Zekat Geliri 3.087.388

harcamalar BAĞIŞ ve YARDIMLAR

Sos. Yard. 112,088:836 S.Y.D. .Teşfik Fonundan Aktarılan 65.000.000
Öğ. Hiz. Yi 41661.900 Vilayetten Gönderilen 28.000.000
Gelir-Gider Farkı 661803.749 Mahalli İdare Bütçelerinden %2 Pay 40.062.455

194.687.548 Diğer Gelirler 5.648.350
. .Faiz Gelirleri 36.697201

194.687.548

Aferin 
öğrencilere 
örneğini gösterdiler.

Kız Meslek Lisesi öğrenci 
leri geçtiğimiz hafta cuma 
günü fen bilgisi öğretmenle 
ri Apti Akay’la birlikte Sağ
lık Ocağına, giden Meltem 
Sevinç, Bengü Ertürk, Mine 
Bal ve Sevinç Sivas adında
ki öğrenciler, topladıkları 
200 kutu ilacı yetkililere tes 
lîm ettiler.

Sağlık Ocağı Ecza bölü
mü yetkililerinden Ecz Rabla 
Dedekargınoğkı öğrencile 
rln getirdiği ilaçların incele
nerek kullanılabilecek olan
ların fakir vatandaşlara da
ğıtılacağını söyledi.

Ayrıca ilçenin çeşitli okul- 
lanndan bu güne kadar Sağ 
lık Ocağına 800 kutu İlaç 
getirildiği öğrenildi.

Okuyucu 
Sayısı 
Onarımdan
hane binasının onarım nede 
niyle 27 Ekim 28 Aralık ta
rihlerindeki kapanmaya bağ 
ladı.

Tuncer, "Kütüphane bina
mızın onarım ve değişiklikle 
rl nedeniyle, .okuyucuya hlz 
met verilememiştir. Oysa, 

kütüphaneye olan Hgl azal* 
mış değil. Belli bir süre hlz 
met verilemeyişinden dolayı 
sayısal bir düşme olmuştur. 
Konunun böyle bilinmesinde 
yvrar görüyorum” dedi.

Kasaplar
bu gibi olaylar kadrolu bir 
veteriner olsa kendiliğinden 
çözüme kavuşacak. Veteri

ner alımı için Başkan söz 
' verdi, ancak bu güne kadar 
değişikli^ olmadı.

Başkana kadrolu veteriner 
alımı İçin resmen baş vur
duklarını söyleyen Kuzey, se 
simize kulak verilsin mezba 
ada veteriner olmayınca 
Kumla mezbaasıno gitmek 
zorunda kalıyoruz ve para
sını oraya ödüyoruz. Beledi
ye bütçesinin kaybı oluyor, 
belediye en kısa zamanda 
bir veteriner tahsis ederse 
hem biz rahatlıyacağız hem- 
de vatandaşlar etlerini ra
hatlıkla yiyebilecekler" dedi. 

Belediye’ye 
Faks 
ki faksın numarası 145.28 
olarak belirlendi.

Yaptığı çeşitli yardımlarla 
İlçeye büyü^ katkıları olan 
Kafoğlu A.Ş.’ne son yardımı 
nedeniyle Gemlik Belediye 
Başkanı Nezih Dimili teşek
kür etti. Dimili, çağdaş bir 
aygıta kavuştuktan için mut 
olduklarını söyledi.

Belediye Meclisi 
de, görev yapan msmurla'M 
bulunduktan derecede son 
kademeye gelmeleri dolayı
sıyla Bakanlıktan kadro İste 
mi ve Fen İşleri Müdürlüğün 
de görev yapacak bir İnşa
at mühendisi kadrosu iste
mi ve İmarla ilgili konular 
görüşülecek.

Çağrı Gazetesi 
5 Yaşına Girdi

İlçemizde yayınlanmakta 
otan Çağn Gazetesi 5. ya
yın yılma girdi.

Çağrı Gazetesi 5. yayın 
yılına girmesi nedeniyle ga
zete bürosunda ’ bir kutlama 
yapıldı.

Hastane Derneği 
Kongresi Yapıldı

Gemlik Devlet Hastanesi
ni Yaptırma Derneği genel 
kurul toplantısı geçtiğimiz 
hafta yapıldı. Dernek tüzü
ğünde yapılan değişiklikle 
Huzur -Evi yapımı için arsa 
tahsisi yapma karan alındı

Ticaret ve.Sanayi Odası 
Salonunda yapılan kongre
de, Devlet Hastanesi Başta
bibi Ali Sözer, hastaneye 10 
aydır yardım .yapılmadığını 
söyledi. Eleştirilerden sonra 
Tüzük değişikliği kabul edil 
dİ.

Yönetim Kuruluna yeni
den Hakkı Çakır, Teoman E 
kim, Mehmet Turgut, Vedat 
Çırpan, Tevfik Solaksubaşı. 
Özdemir Güieser seçildiler. 

Düşen işçi Öldü 
meydana gelen olayda Aktar 
hoğlu İnşaat Firması tarafın 

dan yapttnlan inşaatın 6. ko 
tında asansörden harç indi
ren Ali Kutlu, kullandığı el 
arabasıyla birlikte yola ça
kıldı.

Devlet Hastanesine kaldı- 
nlan İŞÇİ kurtantamıyarak 
öldö.

İ AÇIK TEŞEKKÜR
| 22 Ocak 1990 Günü fabrikamızda S

v meydana gelen müessif kaza dolayısıyla 5 
$ yakın ilgilerinden dolayı, $
d I
v Gemlik Kaymakamı Sayın COŞKUN ERTÜRK’e y 
ç Gemlik Belediye Başkanı Sayın NEZİH DiMiLi’ye 
n Bizzat gelerek veya telefonla arayarak geçmiş olsun I 

Q dileğinde bulunan komşu kuruluş (yöneticilerine ve diğer ü 
D zevata teşekkür ederiz
V M. K. S. MENSUPLARI İ

* *
Kurultaydan 
Birlik İçinde 
Çıktık
tisine gireceklerin listesi ha 
zırlandı. Seçimlerde Merkez 
çiler He öbür kanatlan tem

sil eden isimler karışık çık
tılar. Bu sevindiricidir. Bun
dan sonra SHP iç sorunla- 
nyla değil dışa dönük çalış
ma yapacaktır. -SHP iktidarı 
için var gücümüzle çalışa
cağız. Kurultaydan birlik be 
raberllk İçinde aktık”

Güler Ticaret
♦KARABÜK DEMİR

♦ ÇİMENTO

• TUĞLA

♦ BtRİKET

SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER
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