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Belediyeden Bahar Atağı “™"
* Bir yıldır devam eden Hamidiye Mahallesi su şebekesi döşeme çalışmaları sona 
eriyor. Orhangazi Caddesi, futbol sahasına kadar beton parke döşenecek. Çarşı 
Deresi ıslahı ve çevre düzenlemesi işi ihale edildi.

GEÇTİ
Bu yıl Şeker Bayramının

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili, su şebekesi döşeme 
çalışmaları tamamlanan Ha 
midiye Mahallesinde parke 
döşeme çalışmalarına he
men başlanacağını söyledi.

Ramazan Bayramı tatili 
nedeniyle Belediye çalışma- 
tanna bir süre ara verdikle 
nni belirten Belediye Başka 
m Nezih Dimili, Mayıs ayı 
icide büyük yol çalışmaları
na başlanacağını müjdeledi.

DimiR gazetemize yaptığı 
açıklamada şunları söyledi:

“Bilindiği gibi İlçemizde 
yaklaşık bir yıldır İller Ban
kası tarafından projelendiri
len ve ihale edilen su şebe 
keşi yenileme çalışmaları 
Hamidiye Mahallesinde sür
mekteydi. Bu çalışmalar bir 
hafta içinde sona erecek, 
ekiplerin Osmaniye mahalle 
sine geçmesi üzerine, tüm 
Hamidiye mahallesinde bo
zulan yolların onanmına baş 
[anacak.

Yaklaşık 400 bin beton 
parke ite İstiklal Caddesi n- 

HAFTAYA BAKIŞ

BUGÜN 1 MAYIS
JCairi Qüler

Bugün 1 Mayıs....
İşçinin, emekçinin bayramı.
Ülkemizde oldum olası 1 Mayıs'ı işçinin, emekçinin 

bayramı olarak kabul etmek istemeyen egemen bir ke
sim var.

Bunun başında büyük patronlar, sağcı politikacılar, 
san sendikalar ve bazı yazarlar geliyor.

1 Mayıs yaklaşık 100 yıldır kapitalist ve komlnist ül
kelerde işçi bayramı olarak görkemli törenlerle kutlanı
yor.

1 Mayıs'ı yasaklayan ülkelerin başında fasişt ve geri 
ci yönetimler baş sırayı alıyor.

Franko Ispanya'sında, Humeyni İran'ında, Plnoket Şi- 
li’sinde, ırkçı Güney Afrika’da ve ülkemizde...

Demoksi ile yönetilen ülkelerin tümünde 1 Mayıs işçi 
sendikalarının düzenlediği törenlerle kutlanır.

Kominist ülkelerde ise, devlet törenleriyle...

X X
1980 öncesi kutlamalarında çıkan ve çıkartılan olay

lar, karanlık güçler tarafından akıtılan insan kant, bugü 
ne değin aydınlanmış değil.

12 Eylül balyozundan sonra getirilen yasaklar, bugün 
de sürüyor. !

"Bizim Bayramımız 24 Temmuz" diyorlar.
En büyük işçi Sendikası Türk-lş'in bir (kanadının 1 

Mayıs adını duyunca dudakları patlıyor.
Desinler ama, tüm dünya İşçilerinin bayram kabul 

ettiği 1 Mayıs'a da sadece saygı duysunlar ve gölge 
etmesinler. ’

Dileğimiz, bugün, kimsenin burnu kanamasın. Sağdu 
yu üstün gelsin.

Dileğimiz, demokrasimizi zedeleyen tüm yasaklar bi
ran önce kalksın.

Emekçilerin bayramını yürekten kutlarım.

den Futbol Sahasına kadar 
olan bölüm dö
şenecek. Bunun için parke 
makinamız durmadan çalışı
yor. Bugüne kadar 100 bin 
adet parke üretimi gerçek
leştirdik. Yapım işini müte
ahhide ihale ettik. Döşeme 
çalışmalarına başlayaca
ğız."

ÇALIŞMALAR 
HIZLANACAK

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili, Hamidiye Mahallesin 
de birçok yolun anarımdan 
geçeceğim, bazılarının ise 
yeniden kaldırım döşenece
ğini belirterek, "Beton par
ke döşenen yollardan çıkarı

Yağışlar Üreticinin
Yüzünü Güldürdü

SHP İlçe Başkanı Mutman
“Güvenleri Varsa Köylülerle
Konuşsunlar” dedi

Bölgemizde' son ayiarda 
yağan yağmurlar üreticileri
mizin yüzünü güldürdü. O-' 

lan paket taşlar ile-ara so
kakları yenileyeceğiz.

Hamidiye Mahallesine e- 
kiplerimizce 1234 eve su 
lantılar için yapılan ıhaleier 
de 176 milyon liralık boru 
aldık" dedi.

Pazar yerinin taşınması 
için çalışmaların da sürdü
rüldüğünü hatırlatan Beledi
ye Başkanı Dimili, İsmail Ak 
çay adlı müteahhidin dere 
ishali için 'bayram öncesin
de, işe başladığını söyledi. 
Yaz sonuna değin Hamidiye 
Mahallesi ile Çarşı deresi
nin 'İki yakasının parke ça
lışmalarının bitirilerek hizme 
te sokulacağını da söyleyen 

cak. Şubat, Mart ve N’san 
ayının ortasına değin Gem
lik’te metre kareye ortala
ma 98.3 kilo yağmur düştü 
ğü öğrenildi.

1989 yılının yağışlar açı-, 
sından yetersiz bir yıl alma 
sına karşın 1990 yılında ku
raklık tehlikesinin söz konu 
su olmadığını söyleyen ilçe 
Tarım Müdürlüğü yetkilileri 
gazetemize yaptıkları açıkla 
mada şunlaı^ söylediler :

"Müdürlüğümüzün sap 
tornalarına göre 1990 yılın 
ilk 3.5 ayında Gemlik ve çev 
resine 1 metre kareye 98.3 
kilogram yağmur yağdı. 
1989 yılı Şubat ayı yağış or 
talaması 3.8 kilogram olur
ken, 1990 yılında aynı ay 
ortalaması 42.9 kiloyu bul
du. 1989 yılı Mart ayı orta
laması 12.7 kiloğram iken, 
1990 yılında bu rakkam 9. 
kiloya düştü. Ancak, Nisan 
ayı ortalaması verileri geçti
ğimiz yıla göre yüksek oldu

1900 Telefon 
Dağıtılıyor

Telefon almak için şıra 
bekleyen 2800 kişiden 1900’ 
una dağıtım yapılacak.

PTT yetkililerinden aldığı
mız bilgilere göre, 1990 yılı 
İçinde' mevcut 9 bin telefon 
abonesi olan Gemllk’e 2 bin 
İlave yapılıyor. İlgililer şıra 
bekleyen müracaat sahiple
rinden 1900'ûne telefon bağ 
■anacağını, bunun için son 
adres saptaması yapıldığını 
söylediler.

Dimili, "Son yağışlar yüzü
müzü güldürdü. Sanıyorum 
bu yaz su sıkıntısı hiç çe
kilmeyecek. Gecen yaz Na
caklı Deresinden çok az su 
gelmesi nedeniyle bazı semt 
terde görülen sıkıntı bu yıl 
olmayacak. Askerlik Şubesi 
üzerine yapılan 5 bin tonluk 
depo ve sıkıntıda bu depo
yu besleyecek artezyen iza 
le hattı soruna çare bula
cak" şeklinde konuştu.

Manastır Bölgesinin s_u so 
rununu İller Bankası tarafın 
dan yapılacak olan bin ton
luk su deposu ile çözüme 
kavuşacağını belirten Dimili, 
"Haziran, Temmuz aylan i- 

ğu kanısındayız. Sürekli ya
ğan yağışlar, bölgemizdeki 
üreticilerin yüzünü güldürdü 
1989 yılının ilk dört ay ya
ğış ortalaması metrekareye 
53.3 kg. iken, belirttiğimiz gi 
bi bu yıl 98.3 kg. yükseldi. 
Yine 1989 yılının son dört 
ayındaki yağış ortalaması 
metrekarede 333.2 kilogram 
dır.

1990 yılı hava koşulları uy 
gun giderse zeytinde rekor 
bir yıl yaşanabilir.’’

Seyfi Arkan 
Doktorluğu 
Bıraktı

İlçemizin en eski doktor
larından Seyfi Arkan, meste 
ğini bıraktığını kapısına as
tığı bîr duyuru ile bildirdi.

Yarım asırdan beri Gem
lik’te pratisyen doktor ola
rak görev yapan Seyfi Ar
kan, bir süre önce ücretsiz 
bir hastaya yazdığı reçete 
yüzünden Vergi Memurları 
tarafından hakkında zabıt 
tutulmasına üzülerek meslek 
ten ayrılma karan verdiği 
öğrenildi.

Yoksul babası olarak ad 
yapan doktor Seyfi Arkan, 
kendine özgü mizacı nede-

Devamı Sayfa 4‘te

Dr. Seyfi Arkan
3. Sayfada 

İnan Tamer 
Yazdı

çinde Hükümet Konağı önü, 
İskele Meydanı asfaltlana
cak. Ancak burasının asfaltı 
yapılmadan önce su şebeke 
sini değiştireceğiz" dedi

Belediye Başkanı 
Nezih Dimili

Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti İlçe Başkanı Erkan 
Mutman, geçen hafta bası
na verdiği demeci eleştiren 
Zeytin Kooperatifi yönetici
lerine yanıt verdi. Mutman, 
"Kooperatif yöneticileri
nin kendilerine güvenleri var 
sa gidip köylüyle konuşup 
doğrulan öğrensinler" dedi.

Politikacıların görevinin 
toplumun herkesiminin so
runlarıyla ilgilenmek olduğu
nu hatırlatan Erkan Mutman 
"Kurşunlu Köyü kooperatif 
ortaklarının ilaç dağıtımında 
ki şikayetleri üzerine köye 
kadar giderek konuyu araş
tırdım. Kurşunlu Köyüne Süp 
ricide Haç getirilmemiş. Bu 
ilaç Zeytin Nesli mücadele
sinde de (kullanılmakta ve 
köylü tarafından ısrarla o-

Mayıs Ayında Emlak Beyan
larım Vermeyi Unutmayın

Emlak Beyannameleri ve 
Emlak vergilerinin birinci 
taksitleri ay sonuna değir. 
Belediye’ye verilecek.

TAŞI GEDİĞİNE

Millet İradesi...
ELLİBEŞMİLYON GÖRDÜ-
23 NİSANDA ÖZEL GÜNDEMLE TOPLANAN TBMM.

DE MİLLETVEKİLİ SIRALARI BOMBOŞTU...
HEMDE MİLLET İRADESİNİN ÜSTÜNLÜĞÜ 

SAVUNULURKEN.^
BİRAZ GÜLÜNÇ OLMUYOR MU?

İNAN TAMER

23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı ile ard 

arda gelmesi nedeniyle 9 

gün süren tatil ilçemizde 

sakin geçti.

İlçe Emniyet Müdüriüğû 

ve Jandarma Komutanlığın

dan aldığımız bilgilere gö

re maddi hasarlı birkaç tra

fik kazasından başka, önem 
li bir durum meydana gel
medi.

İlçe Emniyet Müdürü İs

mail Hakkı Çalık, "Halkımı
zın huzurlu ve güvenli bir 

bayram geçirdi" dedi.

ranmaktadır. Çevre köyler’n 
tümüne SüpriCide verilirken 
Kurşunlu Köyü kooperatif or 
taklarına "Yok" denmesi ne 
anlama gelir. Kooperatif yö 
netiminin görevi ortaklan a- 
rasında dengeli hizmet ver
mektir. Verilmezse şikayet
ler meydana gelir. Sayın Yö 
neticiler yanlarına Müdürle
rini de alıp Kurşunlu Köyü
ne giderek sorunu dinleme 
cesaretini gösterebilse
lerdi bu konu anında kapan 
mış olurdu" dedi.

Öte yandan Kurşunlu Kö
yünden SHP İlçe Başkanlığı 
na gönderilen bir mektupta, 
sorunlarıyla ilgilenilmesin 
den dolayı İlçe Başkanı Er
kan M utman’a teşekkür edil 
di.

Dört yılda bir verilen Em 
lok beyannameleri, geç tığ r- 
miz yıl bir yıl daha uzat.İm 

Devamı Sayfa t’te
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Gemlik’te Sosyal Yaşam
♦AKSET Mimarhk-Mühendislik Bürosu 3 Mayıs 1990 
günü Pazar Caddesi Kuvvet Sokak No. 2/2'deki yeni 
binasında hizmete açılıyor. Mimar Mustafa Semiz. İnşa 
at Mühendisi Atilla Köse ve Elektrik Mühendisi Adem 
Tinin'den oluşan üçlü daha önce Gürle İş Merkezinde
ki bürolannda hizmetlerini sürdürüyorlardı.

X

♦Doğru 
tan, Emine 
Salonunda

Yol Partisi Yönetim Kurulu üyesi Nihat Kap 
Ercan ile 28 Nisan günü Belediye Düğün 
yaşamlarını birleştirdiler. Genç evlilere mut-

__ NUR TEKNİK._______ • ■ .1
TELEVİZYON VİDEO MÜZİK SETİ SERVİSİMİZ 

YETENEKLİ KADRO VE TAMİR CİHAZLARIMIZLA 

HANGİ MARKA VE ARIZA DURUMU NE OLURSA 
OLSUN ANINDA ARIZA TESBİTİ UYGUN FİAT VE 

GÜNÜNDE TESLİMLE 
HİZMETİNİZDEDİR.

NURETTİN SEMİZ
Eski Belediye karşısı Kat 2 Tel ; 11866 Gemlik

sağlık köşesi

HAZIRLAYAN

Dr. Ali ÖZGÜR

i tuluklar diliyoruz. Paranoia
X

♦Gemlik Belediyesinin güzel memurlarından Nilüfer
Soydan Teknik Ressam Ümit. Tekin ile 
sözlenerek,

♦Gemlik 
tim Merjtez

beraberliğe giden ilk adımı
bayram öncesi 
attılar.

Belediyesi Mutemedi Eyüp Kılık Halk Eği-
Müdürlüğü Dikiş Öğretmenlerinden Nermin

Serici ile nişanlandılar.

♦Zeytin Tüccarı Sabahattin Yıldırım’ın oğlu İbrahim 
Yıldırım dün Dilek Düğün Salonunda Handan Ateş ile 
nişanlandı.

EMRE KUNDURA’nın
Mevsimlik Yeni Çeşitlerini Gördünüzmü

Plüton Halley 
Ayakkabıları 

Spor Mokesen Kösele ve
İskarpinler

Kalitede Güvence

EMRE KUNDURA

Tel: 14114 Pazar Cad. No. 1 Gemlik

♦KARABÜK DEMİR
♦ ÇİMENTO

♦ TUĞLA
♦ BÎRÎKET

SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER

Tlf : 14637 — İstiklal Cd. No. 23 GEMLİK

T. C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

GEMLİK ÖZEL SONAY MOTORLU TAŞIT

SÜRÜCÜLERİ KURSU MÜDÜRLÜĞÜ

FIAT LİSTESİ

'Sertifika Saat Ders saati Toplam

sınıfı

Al. A2

ücreti

= 5000 TL. X

sayısı ücret

50 = 250.000 TL.

B = 7230 TL. X 76 = 550.000 TL.

* C = 7650 TL. X 85 = 650.000 TL.

E = 8825 TL. X 85 = 750.000 TL.

F = 6000 TL. X 50 = 300.000 TL;

G = 21650 TL. X 30 = 650.000 TL.

H = 10000 TL. X 56 •= 560.000 TL.

TİATLARIMIZA K.D.V. DAHİLDİR

Sayın okurlar, bir önceki yazımda "Hak iddiası ve 
kıskançlık paranoialarını okuduğunuzda birçoğumuz ür
perti geçirdiğini zannediyorum. Çünkü birkaç gün önce 
böyle bir. hastanın Balıkesir'de iki genç insanın hayat
larına son vermiştir. Böyle hastaların erken tesbiti ha
yat kurtarmak olacaktır.

Bu yazımda keşif hezeyanı, erotomanyak hezeyanı 
ve tefsir hezeyanları olan Paranoia hastalıklarını enla- 
tacağrm.

'■Keşif hezeyanlılar, mevcut keşif ve icatlardan birinin 
kendilerine ait olduğunu veya yeni icatlar keşfettikleri
ni iddia etmektedirler. İcatlarına İhtira beratı alıp son
ra bunları satmaya çalışan, hatta basında ve halkoyun 
da "önemli icatları" sebebiyle sansasyon yaratan pek 
çok hasta vardır. İhtiraslı idealistler ömürleri boyunca 
yeni ıbir politik düzen, ebedi barış, insanlık ideali v.s. 
peşindedirler. Bazen politik şahışlara karşı saldırgan 
davranışları, suikaste kadar varan 
tedir. Mitingler, gösteri yürüyüşleri 
rinö inananlardan gruplar meydana 
le insanlar köyü niyetli ve çıkarcı 

hareketleri görülmek 
tertiplerler, kendile- 
geti önektedirler. Böy 
birtakım kimseler ta-

rafından bazen kolayca elde edilip ihtilal, anarşi, isyan, 
v.s. gibi tertiplerin içine düşeşerler,bazen etrafını inan
dırıp büyük bir lider haline gelebilmektedirler.

Eretomanyak diğer adıyla "şehvet hezeyanları" olan 
hasta kendisinden daha yüksek bir sosyal sınıfına men 
sup bir kimsenin kendisine aşık olduğunu, çeşitli vesi
lelerle bu aşkını ima ettiğini, onsuz mesut olamıyacağı- 
nı iddia etmektedir. Sevgilisinin efrafında dolaşır, imalı 
sözler ve jestlerle "onu anladığını”, aşkına cevap ver
diğini ifade etmek istemektedirler. Mektuplar yazar, te
lefon eder, laf atar, sataşır, olmayacak şekilde izdiva
cına talip olmaktadır hatta tecavüz eder, cinayet da
hi işleyebilirler. Bu nedenle bir çok erotomanyak, has
taneye ve adliyeye polis kanalıyla gelmektedirler. Ero
tomanyak aslında seven, saygı duran değil, işkence ve

D. S- 4 te

KÜÇÜK ILANIAR
BU KÖŞEDE YAYINLANAN İLANDAN ÜCRET ALIN

MAMAKTADIR. GAZETENİZ Gemlik KÖRFEZIn HİZMETİ 
OLAN BU KÖSEDE SİZİN DE HER TÜRLÜ SATILIK ve 
KİRALIK İLANLARINIZI Yayınlıyoruz.

TELEFONLARIMIZ : 11797—14223

SATILIK - KİRALIK
NİZAM EMLAK : Tel : 13763

Daire, arazi, oto alım satımı. Plaka devir işleri yapılır.
♦ Gemsas’ta 435 m2 arsa üzerine deniz manzaralı
100 m2 2 adet daire
♦ Hisartepe mh. 95 m2 deniz manzaralı daire
♦ Lise cd. 5. kat 115 m2 kaloriferli daire
♦ Balıkpazarı Kumla yolu 100 m2 (vade olur)
♦ Kapaklı köyünde lüks villalar
♦ Orhangazi cd. 120 m2 5. kat
♦ İlıca cd. 100'er m2’lik daireler 7.ayda teslim vadeli
♦ Gemsas'ta 2 cepheli 500 m2 imarlı arsa
♦ Stadyum 
♦ Stadyum 
♦ Ilıca cd. 
^Pazar cd.

karşısı 166 m2 5 kat imarlı arsa
karşısı 320 m2 İki bitişik arsa 5 kat imarlı

420 m2 4 kat imarlı arsa
124 m2 imarlı arsa

♦ Naylonteks yanı 5000 m2 260 ağaç zeytinlik
Her bütçeye uygun daire, ev, arazi, zeytinlik ve 

otolar bulunmaktadır.

LİDER EMLAK TEL : 13100

♦Büyük
♦ki katlı

Kumla yeni yola cepheli 5680 m2 arazi içinde 
bina 4 dairen 1. kattakiler 125 m2 2. kattaki-

ter 150 m2 suyu elektriği mevcut 
♦Rıhtımda 80-90-85-65 m2 daireler

♦Kayhan mahallesinde 75 m2 2. kat
♦Kayhan Mahallesinde 120 m2 2. kat
♦Lise Caddesinde 90 m2 4. kat

FORUM EMLAK Tel : 14236

♦Gemsaz’da deniz kenarında arsa imarlı 500 m2 35 mil
♦Kordonda 95 m2 lüks deniz manzaralı 60 milyon
♦Tamamen körfez manzaralı 2. kat 110 m2 1 ay 

sonra teslim 45 milyon
♦Asfalt kenarı 100 m2 bina şömineli, barbekülü, yüz

me havuzlu, çardaklı içinde dere akan 5000 m2’lik 
arazi İle satılık 80 milyon vadeli

♦Gemlik Sanayi bölgesinde araziler 12.000 01235’90 
m2 2000 m2 6100 m2 35 milyondan itibaren

♦Ovoakca'da asfalta tam cephe 3500 m2 imarlı arazi

KARTAL EMLAK Tel : 13086

♦Balıkpazarında 4 oda, 1 salon 145 m2'50 milyon
♦Cukurbahçede 2 

ev 40 milyon
katlı bahçeli 150 m2 müstakil

4 arsa 100
Hali (yeni 
er m2 10

yapılacak) karşısında resmi imarlı 
milyon

'PEHLİVAN EMLAK Tel ; 20 817

ÜMİT EMLAK TEL : 14219

♦ Hisartepede deniz manzaralı imar durumlu 
müstakil arsalar
+ Gemsas'da satılık arsalar 480-500-620 m2
+ Orhangazi cd. bitmiş belediye yapı koop binasında 
120 m2 30 milyon
+ Umrubey'de sanayi imar durumlu 5000-1800-1006 m2
+ Satılık zeytinlikler 200-300 ağaç
♦ Osmaniye mh. 2.,3. veöinci katlar
♦ 11 Eylül yanı "2 kat müstakil ev
♦ 11 Eylül arkası 116 rri2 resmi parsel arsa
♦ Dereboyu imar durumlu 120 m2 arsa

KAPTAN EMLAK Tel : 10216-14925

♦Hisartepe mah. deniz manzaralı 90 m2 27 milyon

♦Yenimahallede 86 m2 .çiftcepheli 25 milyon
♦Gazhane cd. deniz görür 80 m2 30 milyon
♦Osmaniye
♦Halitpaşa

72 20 milyon
♦Osmaniye

80 milyon
♦Orhangazi

mh. 85 m2 23 milyon çift balkon 
mh. denize 100 metre mesafede

mh.90 m2 Irk 3 daire aynı apartmanda

Caddesinde 110 m2 kaloriferli 40 milyon

♦Bursa Yalova yolu üstünde yola 100 m2
satılık zeytinlik m2’si 70 bin TL.

♦Bursa Yalova yolu üstünde sanayi imarlı
4940 m2 satılık zeytinlik 150 milyon

♦Manastırda 115 m2 asansörlü, kaloriferli

cepheli

5132 n>2

İnşaat ha
linde Temmuz ayında teslim 50 milyon

♦Kordonda 125 m2 asansörlü,ı kaloriferli hideoforlu
♦Sağlık Ocağı arkasında müstakil 3 daire 1 mağaza 

100 m2 125 milyon
♦Orhangazi Cd. 75 m2 3. kat 22 milyon
♦Manastırda Günaydın Yapı Kooperatifinde l. kat 

kalorlfeU İçi lüks 125 m2 60 milyon

♦Deniz manzaralı Kordon Apt. kaloriferli, asansörlü 
lüks daire 100 milyon

♦İstiklal Cad. kalorûferli, asansörlü 3. kat 70 milyon
♦Deniz manzaralı 1 nolu Cd. 72 m2 40 milyon
♦Kayıkhanede deniz manzaralı 150 m2 65 milyon
♦Kayıkhanede deniz man. 95 m2 süper lüks 60 milyon
♦4 kat imarlı 4000 m2 içinde iki katlı betonerme

bina 195 milyon
♦Deniz manzaralı 110 m2 lüks 40 milyon
♦Gazhane Cd. .145 m2 süper lüks 65 milyon

SANAYİ ARSALARI
♦Bursa Yalova .yolu üzerinde 5000 m2 benziklik .yeri
♦Muhtelif sanayi bölgelerinde muhtelif büyüklerde 

sanayi arsaları
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SIRASI GELDİKÇE

DR. SEYFİ ARKAN...

Romazonın son günleri. Oruç keyfi ikindi sonrası şöy 
le bir Bahkpazan'na gideyim istedim. Bir İki dost ve 
arkadaşı görüp vakit öldürürüz diye. Gemlik eczanesini 
geçtim ki: bir de ne göreyim Dr. Seyfi Bey'in evinin 
önünde doktorluğunu bıraktığını belirtir bir döviz. Cidden 
çok üzüldüm.

Dr. Seyfi Arkan. Gemlik'imize tam 90 yıl hizmet ver
miştir. Koskoca 50 yıl, yan ması r. Ve de gece gündüz. 
Hatta hatta bu hizmete Orhangazi İlçemiz de dahil. Or 
hangazi merkez. Karsak. Gemiç. Gürle. Dutluca köyler) 
devamlı Gemlik'le bağlantılı olmuştur, halende öyledir. 
Onbinlerce insana sağlık hizmeti vermiş, şifa dağıtmış
tır Dr. Seyfi Bsy. Biz Tamer Ailesi’ne de tamamı tama
mına 1940-1967 yılları arası 27 yıl aile doktorluğu yap
mıştır. Rahmetli anneciğim, benim doğumumdan sonra 
ciddi hastalıklara yakalanmış, safra kesesi çalışmazlı- 
ğı 30 yıl Dr. Seyfi Bey’i gece gündüz koşturup dur
muştur evimize Dr. Seyfi Arkan, müşfik ve alçak gönül
lü bir kimseydi. Yüreği insan sevgisiyle doludur. Etti
ği yemine mesleği boyunca titizlikle sadık kalmıştır. 
Zannetmiyorum hastasını sabah, öğle ve akşam bizzat 
ziyaret ederek kontrol altında tutmuş ve tutan bir dok
tor oisuaferdi çalışan. Olsa da nadirdir. Seyfi Bey, 
hastalarıyla böyle ilgilenmiş bir hekimdir. Denebilir 
ki; eskiden Gemlik'in nüfusu kaçtı? 4000. sonraları 
10.000-20.000. Bu sorudan sonra bir soru daha sormak 
gerekli. Gemlik'te doktor kaç tane idi? İki doktor. Biri 
rahmetli Dr. Ziya -Kaya Bey. diğeri Allah sağlık versin 
>. Seyfi Arkan, Dr. Ziya Bey siyasete atılmış, mesleği 
ile olan ilgisini asgariye indirmiş, zaman zaman par
ti çalışmaları nedeni ilçede bulunamıyor, birtek kalıyor 
Dr. Seyfi Bey. o üstlenmişti Gemlik’in ve yörenin teda
vi ve koruyucu hekimliğini. Dr. Naci Özokur, Dr. Abdul

CEMAL
ORTAPEDİK 

Ayakkabı Tellik tamiri

Gazhane Cd. Giirçcy Pasajı karşısı Gemlik

AKDOĞANLAR
İNŞAAT ve TİCARET 

zümrüt duvar kağidi bayü 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

İNAN TAMER

lah Oztemiz, Dr. Cahit Yorulmaz vd. 1960'dan sonrası 
hizmet vermeğe başlamışlardır Gemlik'imize.

Dr. Seyfi Arkan pratisyen hekim olmasına rağmen 
devamlı tıbbi yayınları takip ettiği gibi, hayvanlar üze
rine de deneyim yaparak bilgi ve tecrübesini artırmış 
bir mütehassıs hekim gibi hastalarına hizmet vermiş
tir. İnsanlığa yararlı* olmak ve ona hizmet vermek ina
nışı O’nu ulvi mesleğinde cok çalışmağa yöneltmiştir. 
Bir günde üç kez hastasının ayağına gidebilen doktor
dur o. Hastası tamamen iyileştikten sonraki ilk müraca 
tında bir kez vizite ücreti alan para hırsı olmayan, fa
kir, fukaraya ücretsiz bakan, yazdığı reçetenin ilacını 
cebinden para vererek alan erdemli bir hekimdir. Seyfi 
Bey.

Mesleğini, insanı çok sevdiği gibi ailesine bağlı ve 
son derece düşkündür Dr. Seyfi Arkan. Annesini, kız- 
kardeşini çok sayar severdi. Gelin kaynana, gelin-gö- 
rümce çekişmelerini görüp bildiği için anne
sini ve kızkardeşini üzer korkusuyla hiç evlenmedi. An 
neciğini kaybettikten sonra dünyası tamamen yıkıldı, in 
zivaya çekildi. Kendi iç alemine gömüldü. Kendisini bı
rakıp, terketmeyen hastalarına hizmete gücünün son de 
mine kadar devam etti.

Sn. Dimili, kadirbilir Gemlik halkı adına geçmiş 
hizmetleri için Dr. Seyfi Arkan’a bir şükran plaketi ver 
meli. Sağlık Gurubu Başkanlığı düzenleyecekleri bir top 
lantıda değerli ağabeylerinin hizmetlerini dile' getirme
li, Belediyemiz bir sokağa veya bir caddeye, kendisi ya 
şarken Dr. Seyfi Arkan adını vermelidir. Yapacaklar O' 
nun yaptıklarına göre, çok değerlidir.

Sn. Dr. Seyfi Arkan’a sağlıklı bir yaşam diler, saygı
larımı sunarım.

ELEMAN ARANIYOR
TİCARET LİSESİ MEZUNU, MUHASEBE İŞLERİNE 

YATKIN, SORUMLULUK ALABİLECEK ELEMAN 
ARANIYOR.

TEL 112 68 GEMLİK 361641 BURSA

I KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi İlanlar Tek Sütün Cm. 1500 TL

İcra ve Mahkeme İlanları Cm. 500 TL.

। Zayi İlanları 5000 TL-

Dernek Kongre İlanları TL.

Kooperatif Kongre ilanları 50.000 TL.

Tüzük İlanları ' 150.000 TL.

ABONE

Altı Aylık 12.000 TL.

Yıllık 24.000 TL.

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlansın veya Ya" 
yınlanmasın geri verilmez.

Gazetemiz basın ahlak yasasına uymaya taahhüt 
eder.

15 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

YIL : 2 SAYI : 97 FİYATI : 25 KURUŞ 3 MAYIS 1975

YAĞIŞLAR YARARLI OLDU

Nisan ayının ortalarına kadar kurak giden mevsim, 
son yağışlarla çevre üreticisinin yüzünü güldürdü.

Yağışların çok yararlı olduğunu açıklayan ilçemiz Z - 
raat Teknisyenleri Hakkı Çakır ve Muammer A bey, 
"İlçemize Nisan ayındo düşen yağış ortalaması 83 kg. 
olmuştur. Bu yağışlar zeytin, tahıl ve öbür ürünler üze
rinde olumlu etki yapmıştır" dediler.

2. RIHTIM DOLGU İHALE EDİLDİ

Gemlik Belediyesince yaptırılan 2. Rıht'm Dolgu da 
ihale edildi.

252.875 lira keşif bedelli dolgunun taş anrosmar. işi 
yüzde 25.33 azaltma ile Salih Akovolıgîl'de kaldı.

EKMEKLERDE GRAMAJ YÜKSELTİLDİ

Un fiyatlarının ucuzlaması nedeniyle ekmek gramajla
rında yükseltilmesine karar verildi.

Geçen hafta içinde toplanan Belediye Encümeni, fran 
cila' ekmeklerde 30 gramlık artış sağladı. Buna göre 
690 gramlık ekmek 720 grama çıkarıldı.

Kongre İlanı
• 11 EYLÜL İLKOKULU KORUMA DERNEĞİ BŞK.

Okulumuzun Koruma Derneğinin yıllık olağan genel 
kurul toplantısı 25 Mayıs 1990 Cuma günü saat 18.00’ 
de Okul Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde Genel Kurul 1 Hazi
ran 1990 Cuma günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır

Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1— Açılış ve yoklama
2— Saygı duruşu
3— Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması
4— Denetim kurulu çalışma raporunun okunması
5— Raporların görüşülüp aklanması
6— Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçimi
7— Dilekler ve istekler
8— Kapanış.

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 

HALI, HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ 
ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR.

HAŞAN YAMAN

İstiklal Cd. Fırın Sk. (Ziraat Bankası karşı aralığı)

Tel : 10176-14479 GEMLİK

Kayhan Danış Sk. Altuntaş İşhanı No. 5L4 BURSA 
(Tekelin doğu aralığı) Tlf : 226364

GEMLİK İÇİN GEREKLİ TELEFONLAR
Kaymakamlık 11051 Belediye Santral 14521-27 OTELLER TAKSİ

12467
13240

NÖBETÇİ ECZANELER

Kaymakam Ev
C. Başsavcısı

11052
11053

Tek Arıza
Tek Trafo

12066
11895 Atamer 14593-94

Çınar Taksi
Güven Taksi 1 Mayıs 1990 S SARAL

C. Savam
Emniyet Mûd.

12954
11028

İşçi Bulma Kurumu 
Vergi Dairesi Müd.

11503
12360

Tibel
Gemlik Palas

11272-12146
11300

Gemlik Taksi
Körfez Taksi

TÜPÇÜLER

12324
11821

2

3

Mayıs 1990

Mayıs 1590

ÇAĞLAR

Z. NAMIK
Polis İmdat 055 Verem Savaş 11455

Pak Otel 11295
Jandarma İmdat 056 Devlet Hastanesi 10341 11123-11700 Aygaz 4 İNCİ
Polis Karakol 11879 SSK. Dispanseri 12329 Gürle 14924 Iprogaz 

Habas
12259
14445 5 GEMİÇ

Jandarma Kom.
Garnizon Kom.

11055
11799

M. Sağlık Ocağı 
Umurbey Sağ, Ocağı

11008
13910

Umurbey

Emek Otel

12872

11660
Likit Gaz
Milangaz Ocakgaz

11738
11637

6 ÇAĞLAR
hfaf’/e
Belediye Bşk.

000 12325
14520

Engürücük Sağ. Oca. 10925
Sümer Otel 11306 Alev Gaz 14095 7 SAĞLIK
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ÇATAK GİYİM
Takım elbiseler, fantazi kostümler, etek, bluz 

modelleri, gömlek, çorap çeşitleri, spor kıyafetleri, 
kot çeşitleri, çocuk giysileri ÇATAK GİYtM’de
Sîzlere önerimiz Çatak Giyime uğramadan karar vermeyiniz

Çatak Giyim 20 Yıllık tecrübe

AH ÇATAK
Çatak Konfeksiyon Karşısı Umurbey Otel Altı Gemlik

1990 -1991 Öğretim yılı için ÖSS - ÖYS Fen 
Liseleri Anadolu Liseleri Meslek Liseleri Aske 
ri Liseleri ön kayıtları başlamıştır.

ÖZONUR FEN DERSHANESİ
Bayramınızı Kutlar, Esenlikler Dileriz.

Tlf: 12440
Not Bundan önceki yıllardaki başarı yüzdemiz 
57 dir.

ÖZONUR FEN DERSHANESİ 
Mutlaka Kazandırır.

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

*FATURA
* PERAKENDE SATIŞ FlŞl
* ADİSYON
♦SEVK İRSALİYESİ
♦TAŞIMA İRSALİYESİ
♦ müstahsil makbuzu
♦gîder makbuzu

w ■ -
B Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gûrçay Posalı J 

f No. 5 - Ttf : 14223 — GEMLİK I

S Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi fl

SAYFA : 4

Devren Kiralık Market 
karacaali köyü çınaraltı mev- 
kinide hazır durumda gıda 
market kiralıktır.
Müracaat: Ömer Mete 
Tel: 11459 Gemlik

PARANOİA - 2
nefret eden birisidir. “Ben ondan nefret ediyorum" hük 

. mü bir projeksiyonla "o benden nefret ediyor" şeklini 
almaktadır. Buna cevap olarak da o beni seviyor hük
müne! varılmaktadır.

Kendilerine dini bir önem atfeden, Mehdilik, Peygam
berlik iddiasında bulunan hasta belli bir aileye veya ho 
nedana mensup olduğunu savunmaktadır.

Emlak
beyanları sona 
eriyor
ca bina, arsa ve , arazileri 
olan mükelleflerin;, beyanna
me vermeleri de 1 yıl erte- 
lenmişti.

Belediye Emlak şefliği il
gilileri beyannamelerin ayın 
son gününe bırakılmamasını 
istediler.

Seyfi Arkan
niyle meslektaşları atasında 
eleştiriliyordu. Arkan bu ne
denle birkaç kez Tabipler 
Odasına şikayet edilmişti.

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve 

Her Türlü 
Basım işleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

1 günde davetiye basılır.
Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik

sr M SBSİ 38® Sffl® F3R 38® 09

Bütün bu örneklerden sonra şu meydana çıkmakta
dır : Bir şüphe ve analiz devrinden sonra varılacak ha 
tali bir hükümle sağlam, sistematize ve müzmin bir he 
zeyanın yerleşmesi, bu hezeyanın hastanın bütün b,r 
şahsiyet kusuru veya yıkılması görülmemesidir.

Paranoia hastalığına sebep olarak uyum bozukluğu 
ve kusuru, muhaceret, azınlıkta bulunma bir çok sosyal 
nedenlerin etkisi olduğu tahmin edilmektedir.

Sağlıklı ve temiz çevre özlemini giderelim.

T. ü. 1

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

GEMLİK ÖZEL GEMLİK MOTORLU TAŞIT 

SÜRÜCÜLERİ KURSU MÜDÜRLÜĞÜ

FIAT LİSTESİ

Sertifika Saat Ders saati Toplam

sınıfı ücreti sayısı ücret

Al. A2 = 5000 TL. X 50 = 250.000 TL

B = 7230 TL. X 76 <= 550.000 TL.

C = 7630 TL. X 85 = 650.000 TL.

E = 8825 TL. X 85 = 750.000 TL

F = 6000 TL X 50 = 300.000 TL

G = 21650 TL X 30 = 650.000 TL.

H * == 10000 TL. X 56 ■== 560.000 TL

FİATLARIMIZA K.D.V. DAHİLDİR

KOLL. ŞTt.

Bütçenize göre vadeli 
satışlar sürüyor

* Saray Halıları
* Oturma ve misafir odası 

takımları
* Avize - abajur - sehpa 

çeşitleri
Gazhane Cad. Tlf 11295-11461 Gemlik |

_ _ - — - . ■ _   - - ——
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Matbaamızda
Ni^an Nikâh, Dtfcüa

▼e
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Idilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık 
TW : 11797 Gemlik

Küçük Kumla Belediye Başkanı kadere yenik düştü

Abdullah Arslan
Semineri terk ettiler

BALIKÇILAR
BARUT GİBİ

Toprağa Verildi
•DÖRT AY ÖNCE (YAKALANDIĞI KANSERE YENİK 
DÜŞEN KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANI ABDUL
LAH ARSLAN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ANKARA HACETTEPE 
HASTANESİNDEN GETİRİLEREK GÖREV YAPTIĞI KÜ
ÇÜK KUMLADA TOPRAĞA VERİLDİ.

•DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ÖĞÜÇ’ÜN DE KATIL
DIĞI CENAZE TÖRENİNE BİNLERCE KİŞİ KATILDI. BA
KAN ÖRÜÇ, TÖRENDE YAPTIĞI KONUŞMADA ABDUL
LAH ARSLAN’IN HASTA {YATAĞINDA BİLE GÖREVİNİ 
DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ.

Küçük Kumla Belediye 
Başkanı Abdullah Arslan. 
dört ay önce yakalandığı 
amansız hastalıktan kurtu.a 
ımyarak vefat etti, Arslan’ın 
cenazesi- pazar günü görev 
yaptığı Küçük Kumla’da bü
yük bir törenle toprağa ve- 
rildî.

1984 yılında yapılan yerel 
seçimlerde Küçük Kumla 
Kasabasından ANAP adayı 
olarak Belediye Başkanlığını 
kasman Abdullah Arştan, 
beş yıllık birinci dönem ça
lışmasından sonra 1939 ye
rel seçimlerinde de yeniden 
Belediye Başkanı seçilmişti.

Geçtiğimiz yaz sonuna 
doğru koltuk altında büyü
yen bir beze sonucu yapı
lan tahlillerde Lenf Kanse
rine yakalandığı saptanan 
Abdullah Arslan, Ankara Ha 
cettepe Hastanesinde tedav 
görüyordu. Şua ve ilaç te
davisi gören Abdullah Ars
lan, Şeker Bayramı öncesi 
kontrol için gittiği Ankara 
da cumartesi günü saat

Abdullah Arslan, genç 
yaşta yakalandığı hastalığa 
yenik düştü.

Belediye Sarayında 
ilk Sergi

İmam Hatip Okulu öğren
cileri, yarın Belediye Sara
rında "Çevre Kirliliği Sorun
ları ve Halk Sağlığı' konu
nu sergi açıyorlar.

İmam Hatip Okulu Biyolo 
il öğretmeni ve okul öğren- 
clterî tarafından ilçenin kir
liliği ele alınacak sergide 
tompolisyon, fotoğraf, röpör 
ta| yazıları ite dite getirilf-

Sergi, Belediye Meclîs 8a- 
Devom» Sayfa 6'da 

02.30 sıralarında hayata göz 
lerini yumdu.

BÜYÜK TÖREN
42" yaşında ölen Küçük 

Kumla Belediye Başkanı Ab 
duilah Arslan’ın cenaze tö
reni pazar günü doğduğu 
ve görev yaptığı kasabada 
yapıldı. Gemlik Hamid.iye 
Mahallesi Tofaş evlerinden 
alman cenaze, büyük bir 
araç konvoyu ile Küçük 
Kumla’ya götürüldü. Arslan 
in cenazesi Belediye önün
de hazırlanan bir katafalka 
kondu.

Öğle namazı beklenirken

Petrol-îşte Kozlar Paylaşıldı

İSMET YİĞİT YENİDEN BAŞKAN
Petrol-İş Sendikasının Bur 

sa’da yapılan Genel Kurul 
toplantısında eski Başkan 
İsmet Yiğit 70 oy atarak ye 
niden Bursa Şubesi Başkan 
lığına seçildi.

Etap Düğün Salonunda 
yapılan Genel Kurul toplan
tısında, salonda "Yasaksız 
Demokrasi istiyoruz," "İşçi
ler el ete genel greye’ ya
zılı panklartlar dikkati çeki
yordu.

Genel Kurulun açılış ko
nuşmasını Sendika Başkanı 
İsmet Yiğit yaptı.

Daha sonra SHP il Baş
kanı Şemşettin Şsn söz ala 
di. Şen’in konuşmasından 
sonra SHP İlçe Başkanı Er
kan Mutman kürsüye geldi. 
Mutman, işçi hoklannıp 1980 
den sonra kısıldığını anlat
tı. Petrol-İş Sendikası Genel

Küçük Ali’ye Bîr 19 Mayıs Mutman “Kola
Madalya Daha

Gazi ilköğretim O.kulu öğ 
recisi Ali Akıncı, Konya’da 
yapılan Türkiye ilkokullar 
arası spor şenliğinde katıl
dığı kurbağalama sfiîl yüz
me yarışında gümüş madal 
ya kazandı.

Cumartesi, pazar günleri 
yapılan Spor Şenliğine Bur
sa Bölgesinden Gazi İlköğ
retim ilköğretim Okulunu

Devamı Sayfa 6’da 

çevre il ve ilçelerden cena
ze törenine binlerce kiŞ! a- 
kın akın gelmeğe başladı. 
ANAP Bursa Milletygkıllerin 
den Ertuğrul Ünlü, Fahir 3a 
buniş, İsmet Tavgaç, İlhan 
Aşkın, Eski Emniyet Müdürü 
Lütfü Tomuş, II Milli Eğitim 
Müdürü Necmi Yazıcıoğlu., 
Gemlik Kaymakamı Coşkun 
Ertürk, Cumhuriyet Savcıs* 
Hayrettin öztürk, Yargıçlar, 
ile daire' müdürleri kalaba
lık bîr halk topluluğu hazır 
bulundu.

Saat 12.00 sıralarında hü 
kümeti temsilen Devlet Ba

Başkanı Münir Ceylan söz 
aldı. Ceylan konuşmasında 
Türk-lş’in politikasını eleşti
rirken, "Buradan Türk-İş yö
neticilerine sesleniyorum,. İş 
çinin üretiminden kaynakla
nan özgücünü harekete ge
çirin. Genel grev ilan edin, 
ilan etmekle kalmayın bunu 
uygulayın" dedi;

Yapılan konuşmalardan 
sonra seçimlere' geçildi.; İs
met Yiğit'e Kuddisi Gürbüz 
başkanlığında iki liste seçim 
lere katıldı. İsmet Yiğit'ın 
sosyal demokrat işçilerden 
oluşan liste 70’e karşı 55 
oyla seçimleri kazandı

Petrol-İş Bursa Şubesi 
Başkanlığını yeniden kaza
nan İsmet Yiğlt’ln yönetim 
kurulu şu isimlerden oluşu
yordu :

Beycan Baykal (İdari Sek

Hazırlıkları Sürüyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma 

ve Gençlik Spor Bayramının 
71. yıldönümü kazıdıkları de 
vam ediyor.

Bayram gösterileri için or 
ta dereceli okullarda yoğur, 
bir prova çalışması başlatı
lırken, Kutlama Ko.nites. 
programı belli oldu.

19 Mayıs günü saat 9.00 
da.Atatürk Anıtına çelenk-

Devamı Sayfa 6’da 

kanı Hüsamettin Örjiç, Bur 
sa .Valisi Erdoğan Şahinoğ- 
lu ile birlikte Kumlaya gel
di, Kasabalıya .başsağlığı di 
(eğinde bulunan Bakan. Be
lediye binasında bir süre 
Abdullah Arslan’ın yakmlarıy 
la görüştü.

Öğle namazının yaklaşma 
sı üzerine' düzenlenen tören 
de konuşan Devlet Bekanı, 
Abdullah Arslan’ın dinamik 
bir kişi ve çalışkan bit bele 
diye Başkanı olduğunu söy
ledi. Bakan Örüç şöyie ko
nuştu : ■

Devamı Sayfa 6'da 

reter), Osman Dehmen (Ma 
li Sekreter), Yüksel Ulaş, 
Ahmet Torcu, Kemal Bayrak 
tar, Fahrettin Dursun.

Denetleme Kurulu üyeleri: 
Baki Aydın, Muhittin Şa

hin, Yüksel Kahveci- 
Disiplin Kurulu üyeleri . 
Naim Obuz, Rüştü Gül- 

şen, Ali Manav.

Petrol-İş Bursa Şube
Başkanı İsmet -Yiğit

Boykotunu 
Destekliyorum’’

SHP İlçe Başkanı Erkan 
Mutman, giderek yuct çapı
na yayılan kola içmeme 
boykotunu desteklediğini 
söyledi.

Mutman. haksızlıklara kar 
şı yapılan hareketlerin des- 
tenlenmesi gerektiğini be
lirterek, "demokratik kurum

Devamı Sayfa 6'da

Tarım ve Orman Bakanlı
ğı İl ve İlçe Müdürlükleri 
tarafından düzenlenen semi 
nere katılan balıkçılar, trol 
ve algarna ile yetennçe mü 
cadele etmeyen yetkilileri 
sert dille eleştirdiler.

Geçtiğimiz hafta Halk Kü 
tüphanesi Salonunda yapı
lan toplantıya yaklaşık 200 
balıkçı katıldı, il Tarım Mü
dürlüğü Kontrol Şube görev 
İllerinden Biyolog Cahit Al- 
gan, yaptığı konuşmada, ba 
lık yasaklarını açıklayan 24 
nolu sirkülerle ilgili olarak

Birinci işçi 
Kurultayı Bursa’da 
Toplanıyor

Sosyal Demokrat Haikçı 
Parti İl Yönetimi "Köylü 
Kurultayın"dan sonra şimdi 
de "İşçi Kurultayı"nı toplu
yor.

Bursa Atatürk Kapalı 
.Spor Salonunda 13 Mayıs 
1990 pazar günü saat 10'da 
toplanacak olan Kurultaya 
SHP Genel Sekreteri Deniz 
Baykal br konuşma yapa
cak.

İşçilerin kendi sorunlarını 
kendilerinin anlatacağa 1.

Devamı Sayfa 6'da

Kurumlar Vergisi 
Mükellefler

İleri Deniz Tic. Ltd. Şti. Kılavuzluk 
Kafoğlu Yağ San. Tic. A.Ş. Yağ-ıSabun 
Gempet Nakliyat Ltd. Şti. Akaryakıt 
Akıtlar Nakliyat Akaryakıt A.Ş. Nakliye 
Sarışen Zeytin Gıda San. P.A.Ş. Zeytin 
Armutlu Belediyesi Kaplıca işi. . Kaplıca 
Aslan Pilot Ltd. Şti. Kılavuzluk
Avcı Petrol Tic. Ltd. Şti. Akaryakıt
Döküm Malk. Müh. Paz. Ltd. Şti. İt. Müessil 
Yıldırım Gıda Mad. Paz. Lmd. Şti. Zeytin 
Durmaz Zeytin Gıda A.Ş. Zeytin
Özkafdeşler Otomotiv T.A.Ş. Oto Tic. 
Didem Teneke Kutu Ltd. Şti. Ambalaj 
Erenoğlu Süt Mam. A.Ş. Süt Mam. 
Etçiler Ltd. Şti. Su ürünler.
Gürle Otelcilik Turizm Ltd. Şti. Otelcilik
Sertkaya Petrol Ltd. Şti. Akaryakıt
Armada Deniz Tic. Ltd. Şti. Kılavuzluk

TAŞI GEDİĞİNE

Ne dersiniz...
Mobil, araçların yakıt sistemini temizleyen deterjan 

katkılı benzin üretmiş...
Bir de, İnsanların Kalplerini temizleyen madde 

üretilse..
Çünkü; kalbi karalar o kadar çoğaldı W...
Ne dersiniz?..

3nan ÎJatncr

Yasakların uzun olduğunu, 
bu nedenle kontratların ya
pı lam ly ocağını savunan ba
lıkçılar, Marmara denizinde 
binden fazla trolün gece 
gündüz balık yakaladığını 
söylediler.

Balıkçı Sayıt Ayan, Su 
Ürünleri yasasının uygukm 
masıyla hiçbir zaman yasak 
av yapamıyacağını savundu. 
Balıkçılar Demeği Başkanı 
Hüseyin Dinç, yasakların 4.5 
ay olmasının balıkçıyı güç 
durumda bıraktığım. peyle
tin trolü teşvik tettiğ-n< sa
vundu.

ilçe Tarım Müdürlüğü yet 
kilileri bu sorunlara çözüm 
bulunacak yerin bu toolanb 
olmadığını, ancak, sorunla
rın ilgililere ulaştırabilecek 
terini belirterek, "Görev yal
nız devletin değil Koopera
tiflerin, muhtarlıkların ve ba 
lıkçınında" dedi, 
açıklamalarda buLmuloca 
ğını. Bakanlıktan yerilen' 
emirler doğrultusunda bu 
tür seminerlerin sürdürülece 
ğini söyledi.

Toplantıda kendi sorunla 
nnın dile getirileceğini bek- 
liye'n balıkçılar, balıkçılık b I 
gileri ile sirkülerin okunma
sına sinirlendiler.

Ödeyen

81.300.716 
40.668 610 
38.629.672 
27.119.818 
21.221.561 
19.928 526 
19.778.842 
16.900.979 
14.797.434 
13.849.067 
13.800.000 
13.518.642 
12.237.711 
10.206.395

8 824 582 
7.351.523 
7.112.801 
6 008 242
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AZOT SİTE KULÜBÜ DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Demeğimizin yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı 
27 Mayts 1990 Pazar günü saat lO.oo da TÜGSAŞ Ku
lüp Lokalinde yapılacaktır.*

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 7 gün sonra Genel 
Kurul Toplantısı aynı yer ve saatte çoğunluk aranmak
sızın tekrarlanacaktır. Üyelerimize duyurulur

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1— Açılış ve yoklama
2— Divan üyelerinin seçimi
3— Saygı duruşu
4— Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması
5— Denetleme Kurulu raporunun okunması
6— Raporlar üzerinde görüşme açılması ve aklanması

7— Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulunun seçimi
8— Dilekler ve istekler, kapanış.

ATATÜRK İLKOKULU ve ÖĞRENCİLERİNİ 
KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Demeğimizin yıllık olağan Genel Kurut Toplantısı 
24 Mayıs 1990 Perşembe günü saat 17,30 do Okul Salo
nunda yapılacaktır.

Çoğunla sağlanmadığı takdirde 2. toplantı 31,5,1990 
günü aynı yer ve savtte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1— Açılış ve saygı duruşu
2— Divan heyeti seçimi
3— Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporunun 

okunması
4— Yönetim ve denetim kurullarının" aklan mas
5— Yeni Yönetim kurulu seçimi
6— Yeni denetim kurulu seçimi
7— Dilek ve temenniler.
S-— Kapanış.

SIRASI GELDİKÇE

ÇİÇEĞİ, HAYRA DÖNÜŞTÜRELİM..*
jjıaa 3xımeı

Sevginin, saygının simgesi" çiçek:.
•Dostluğun, arkadaşlığın simgesi çiçek..
Zerafetin, ince ruhluluğun simgesi çiçek.. 
Hatırlanmanın, anılmanın aracı çiçek... 
Ve.. Zenginliğin bir noktada kanıtı çiçek.
Çiçek bir tutku. Dilinden anlayan için. Yaşlıların söy 

leylp konuştuğu, bağrına' 'hasret gidermek için bastığı 
kız, oğul, yar..

Bir gül. bir karanfil ve bir buket çiçek büyük bi|r 
mutluluk verir sunulan insana. Yüceltir sunanı.

Doğum, nişan, evlilik törenlerinde, hasta ziyaretlerin
de ve ölümlerde çok şey terennüm eder çiçekler. İnşa 
nın dile getiremediklerini onlar söyler kişiye. Sevgi örül 
meye başlar. Dostlukları pekiştirir. Gönüllere sevgi dol
durur. Ölen insanımıza, "Cennet, bahçelerin olsun dile- 
ğidir" bırakılan çelenk. Tüm bunlar inancım, kabulüm.

Bu güzel vb narin doğal varlığın ne yazıktır kİ; öm
rü çok kısada. Bir gülün", bir karanfilin‘ömrü koklayana 
kadardır. Koklanır atılır.' Bir buket çiçek, bir çelenk bir 
gün sonrası sararıp'solar. Bile bile nam oişun, şan ol
sun diye yüzblnlerl, bu uğurda sayarız da kılımız kıpır
damaz.

Günümüzde çiçek ticareti, uluslar arası ticari boyutla 
ra ulaşmıştın Sanayi haline dönüşmütür. Çiçek bor- 
saları kurulmuştur. Yetiştirilen çiçekler çiçek borsalann 
dan alınarak, özel uçaklarla hergün dünyanın bir ucun
dan diğer ucuna ulaştırılmaktadır. Gelişmiş, gelişmekte 
ve az gelişmiş ülkeler çiçek tüketimi alışkanlığı veril
mek istenmektedir.' Çiçek tarımını geliştirmiş ülkeler, 
çiçeği bir' sömürü aracı olarak kullanmaktadır. Milyar
lık villaların bahçe ve salonlarında şımarık sosyete; 
kongo gülü, İtalyan mimozası, Hollanda lâlesi bilmemne 
orkidesi, kaaçuk çiçeği, aslan pençesine sahip olarak 
bunlarla dövünmekte, çaka satmaktadır kabalıklarına ve 
karanlık ruhlarına bakmaksızın. Gözlerini kırpmadan ve 
biran olsun düşünmeksizin' yüzbinleri sırf öğünç için, 
verebilmektedirler çiçeğe. Beri yandan-binlerce vatanda 
şı geçim silkintisi içinde imiş, vız. Tasa mı...

Ülkemiz az gelişmişlik çemberini kırma mücadelesin
de. Toplumumuzun daha pek çok noksanı var. Yüzbin- 
lerce gençimiz üniversiteye giremiyor. Mezun olanlar iş 
bulamıyor. Hayat pahalılığı ezip geçiyor. Hastalar ilaç 
alamıyor, hastahanelerde rehin kalıyor. Kanını, evladını, 
organını ve namusunu satan insanların sayısı hergün 
artıyor. Dul ve yetimlerin, gazilerin durumu yürekler 
acısı.

Bütün bunlar gerçek iken, çiçeğe avuç dolusu 
para harcanmasına dur demek gerektiğini düşünüyorum. | 
Çiçek, çelenk tüketimine yapılan harcamaları .top’umun 
noksanlarının giderilmesi yoluna yöneltelim.

Kişilere olan sevgimizi, saygımızı Vdkıîtara, sosyal 
amaçlı vakıflara yapacağımız çiçek ve çelenk bağışlan I 
ile gösterelim, kanıtlayalım.

'Bilindiği’"' gibi; Türk Eğitim Vakfı.binlerce-■ genci-: I 
m izi okuttu, okutuyor.-Aynı doğrultuda başka vakıflar- .1 
da var.'

İlçemistle bu'vakıfların < şubeleri ve yetkilileri yok. 
Sosyal Dayanışma Fonu (FAK-FUN-FON) faaliyet- göste . 
rıyor. Çiçek bağışlarını ya bu vakıf toplamalı, veya 
T.E.V.hâ aracılık etmelidir. İlçemizde sosyal amaçlı bir- u- 
hayli dernek var, bu görev onlara, da bırakılabilire Sösj- 
yal Dayanışma Derneği veya diğer sosyal amaçlrder
nekler T.E.V.nın hazır çelenleri, gibi hazır çelenkler yap 
tırarak gelirlerini çoğaltmahdır. Bu yolla," Gemlikln da- ■“ 
ha çok muhtaç insanına el uzatabiliriz. Şahsen benim,” ' 
ve birçok hemşehrimin büyük" noksanlık'olarak görüp 

.inandığı'DÜŞKÜNLER YURDU VAKFI süratle kurulmalı, ■- 
hamiyetli vatandaşlarımızın nakti ve ayni bağışlarının 
yanında, "çiçek ve çelenk bağışlarımızı bu Vakfa" yapa
rak, düşkünlerimize, yaşlılarımıza, acizlerimize en büyük 
yardımı sağlayabiliriz.

İnsan yetiştirilmesi, yaşatılması, korunması gereken 
en güzide çiçektir.

Varlıklarımızı daha ziyade bu yolda, hak yolda harca 
yalım.

KÜÇÜK İLAHLAR
BU KÖŞEDE YAYINLANAN İLANDAN ÜCRET ALIN

MAMAKTADIR. GAZETENİZ Gemlik KÖRFEZ'in HİZMETİ 
OLAN BU KÖŞEDE SİZİN DE HER TÜRLÜ SATILIK ve 
KİRALIK İLANLARINIZI Yayınlıyoruz.

TELEFONLARIMIZ 11797 —14223

SATILIK - KİRALIK
NİZAM EMLAK : Tel : 13763

Daire, arazi, oto alım satımı. Plaka devir işleri yapılır, 
♦ Gemsos'to 435 m2 arsa üzerine deniz manzaralı 
100 m2 2 adet daire
+ Hisartepe mh, 95 m2 deniz manzaralı daire
♦ Lise cd. 5. kot 115 m2 kaloriferi! daire
♦ Bafıkpazorı Kumla yolu 100 m2 (vade olur)
♦ Kapaklı köyünde lüks villalar
♦ Orhangazi cd. 120 m2 5. kat
♦ Utça cd. lOfyer m2'Irk daireler 7,ayda teslim vadeli
♦ Gemsas't-o 2 cepheli 500 nr>2 imarlı arsa
♦ Stadyum karşısı 166 m2 5 kat imarlı arsa
♦ Stadyum karşısı .320 m2 iki bitişik arsa 5 kat imarlı
♦ Urca cd. 420 m2 4 kat rmarlr arsa
^Pazar cd. 124 m2 imarlı arsa
♦ Naylonteks yanı 5000 m2 260 ağaç zeytinlik

Her bütçeye uygun dâire, ev, arazi, zeytinlik ve
otolar bulunmaktadır.

LİDER EMLAK TEL ; 13100

♦Büyük Kumla yeni yola cepheli 5680 m2 arazi içinde 
iki katft bina 4 dairen 1. kattakiler 125 m2 2. kattaki- 
e' 150 rn2 suyu elektriği mevcut
♦Rıt'.mdo 2Ö-90-3Ö-65 m2 daireler

♦Kayhan mahallesinde 75 m2 2. kat
♦Kayhan Mahallesinde 120 rh2 2. kat
♦Lise Caddesinde 90 rh2 4. kat

FORUM'EMLAK Teİ : 14236

♦Gemsaz’da deniz kenarında arsa İmarlı 500 m2 35 mil
♦Kordonda 95 m2 lüks deniz manzaralı 60 milyon
♦Tamamen körfez manzaralı 2. kat 110 m2 1 ay 

sonra teslim 45 milyon
♦Asfalt kenarı 100 m2 bina şömineli; barbekülü, yüz

me havuzlu, çardaklı içinde'dere akan 5000 m2’llk 
arazi ile satılık 80 milyon vadeli

♦'Gemlik Sanayi bölgesinde araziler 12.000 m2 3590 
m2 2000 m2 6100 m2 35 milyondan İtibaren

♦Ovaakça’da asfalta tam cephe 3500 m2 imarlı arazi

KARTAL EMLAK Tel ; 13086

♦Balıkpazarında 4 oda, 1 salon 145 m2 50 milyon
♦Çukurbahçede 2 katlı bahçeli 150 m2 müstakil

ev 40 milyon
♦Zeytin Hali (yeni yapılacak) karşısında resmi imarlı 

4 arsa 100 er m2 10 milyon

PEHLİVAN EMLAK Tel ; 20 817

♦Bursa Yalova yolu üstünde yola 100 m2 cepheli 
satılık zeytinlik m2'si 70 bin TL.

♦Bursa Yalova yolu üstünde sanayi İmarlı 5132 m2
4940 m2 satılık zeytinlik 150 milyon

♦Manastırda 115 m2 asansörlü, kaloriferli inşaat ha 
linde Temmuz ayında teslim 50 milyon

♦Kordonda 125 m2 asansörlü, kaloriferli hideoforlu
♦Sağlık Ocağı arkasında müstakil 3 daire 1 mağaza 

100 m2 125 milyon
♦Orhangazi Cd. 75 m2 3. kat 22 milyon
♦Manastırda Günaydın Yapı Kooperatifinde 1. kot 

kalorlfsli İd lüks 125 m2 60 milyon

ÜMİT EMLAK-TEL : 14219 J

♦ Hlsartepede deniz manzaralr imar durumlu 
müstakil arsalar '" k
+ Gemsas'da satılık arsalar''480-500-620 m2
4- Orhangazi cd. bitmiş belediye yapı koop binasında 
120 m2 30 "'milyon
+ Umrubey’de sanayi imar durumlu 5000-1800-1006 m2
+ Satılık zeytinlikler 200-300 ağaç
♦ Osmaniye mh. 2.,3.; veöinci katlar
♦ 11 Eylül .yanı 2 kat müstakil ev
♦ 11 Eylül arkası 116 <n2 resmi parsel arsa
♦ Dereboyu imar durumlu 120 m2 arsa

KAPTAN EMLAK Tel : 10216-14925

♦Hlsartepe mah. deniz manzaralı 90 m2 27 milyon ■! 
♦Yenhnahallede 86 m2 çift cepheli 25 milyon- 
♦Gazhane cd; deniz görür 80- m2 30 milyon 
♦Osmaniye mh. 85 m2 23 milyon çift balkon 
♦Halitpaşa mh; denize 100 metre mesafede

72 20 milyon11, J
♦Osmaniye mh.90 m2 İrk 3 daire aynı, apartmanda •

80 milyon J
♦Orhangazi Caddesinde 110 m2 kaloriferli 40 milyon j 
♦Deniz manzaralı" Kordon 'Apt. kaloriferli, asansörlü

lüks daire 100 milyon ■'
♦İstiklal Cad. kalorüferli, asansörlü.3. kat 70 milyon, 
♦Deniz manzaralı 1 nolu Cd. 72 m2 40 milyon ; ■
♦Kayıkhanede deniz manzaralı 150 m2 65 milyon < 
♦Kayıkhanede deniz, man. 95 m2 süper lüks 60 milyon •. •' 
♦4 kat imarlı 4000 m2 içinde iki katlı betonerme

bina 195 milyon . /
♦Deniz manzaralı 110 m2 lüks 40 milyon < [
♦Gazhane Cd. 145 m2 süper lüks 65 milyon

SANAYİ "‘ARSALARI <
♦Bursa Yalova yolu üzerinde" 5000 m2 benzlklik yeri < 
♦Muhtelif, sânayi bölgelerinde muhtelif büyüklerde

sanayi arsaları



Gemlik Rotary Kulübü Derneği Ana Tüzüğü
Madde 1— DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Demeğin adı Gemlik Rotcry Kulübü Demeği’dlr. Mer

kezi GEMLİK'oedir. Şubesi yoktur.
Bu Ana Tüzükte geçen 'Dernek* ve/veya 'Kulüp* keli 

meleri 'Rotary Kulübü Demeğini İfade eder.
Madde ?— Gemlik Rotary Kulübü Demeğinin yöresel 

stnırton Gemlik ve Orhangazi ilçeleri hudutları ici olup 
bu yörede, iç Tüzükte yazılı olduğu gibi, başka Rotary 
Kuiüpteri kurulmasına muvafakat edilebilir.

Madde ♦— DERNEĞİN AMACI
Rotary Kulübü Demeğinin amacı topluma hizmettir.

Bunun 4çöı :
a) 1— Tanışıklığın geliştirilmesinin bir hizmet fırsatı 

sayılmasını. (
2— İş veya meslekte erdemli olmanın bir değer ola 

tak tanınmasını ve Rotary üyesinin kendi iş veya mes- 
toğini topluma bir hizmet fırsatı sayarak yükseltilmesihi

3— Her Rotary üyesinin hizmet idealini, kendi kişisel, 
ş ve toplum hayatına da uygulamasını teşvik eder ve

4— Bu hizmet idealinde birleşmiş çeşitli meslek tem- 
sücüeri arasında dünya çapında dostluk kurma yoluyla 
Utuskırarasi anlayış, iyiniyet ve barış olgusunu geliştir
meye çalışır.

bl Eğitim, sağlık ve çeşitli sosyal konularda, doğru
dan doğruya veya mevcut kuruluşlara yardım suretiyle, 
topluma yararlı eser ve işler yapmağa çalışır.

c) Eğitim ve genel kültür konularındaki çalışmalarına 
yardımcı olmak tein gençlere, yurt ici ve yurt dışı seyo 
hat imkanları sağlamağa yordrm eder.

Madde 4— TOPLANTILAR
Rkra 1— Haftalık Toplantılar : Bu kulüp üyeleri, her 

hafta içtüzükte açıklanan yerde, gön ve saatte topla
nır. Yönetim kurulu, olağanüstü bir olay üzerine veya 
gerektirici başka bir nedenle, haftalık muntazam toplan 
tmın yerini, gün ve saatini müteakip haftalık toplantı 
gününe kadar herhangi başka bir güne, saate veya 
yere değiştirebilir.

Muntazam haftalık toplantının Resmi tatile rastlama- 
9. kulüp Başkanın vefatı, tüm toplumu etkileyen sal
gın bir hastalık veya felaket halinde veya gerekli gör
düğü başka bir nedenle yönetim kurulu haftalık toplan 
tiyi iptal etmeye yetkilidir. Bu paragrafta yazılı neden
ler dışında, yönetim kurulu bir Rotary yılında, kendi tak 
diri ile ikiden fazla muntazam toplantıyı iptal edemez.

Rkra 2— Yıllık genel kurul toplantılan : Bu Demeğin 
yıllık olağan genel kurul toplantılar, birincisi Arahk 
ayında. İkincisi de Haziran ayı sonunda olmak üzere, 
yılda iki defa yapılır.

a) Yıllık 1. genel kurul toplantısında aşağıda yazılı 
seçimler yapılır ve varsa gündemdeki diğer maddeler 
konuşulur, kararlar alınır.

1— Yönetim Kurulu Başkanı
Başkan seçildiği tarihi takip eden 2. Temmuz ayının 

ilk günü görevine başlamak üzere 18 ila 24 ay önceden 
seçilir. Bu suretle setflen Başkan, Aralık ayını takip 
eden ilk Temmuz ayının 1. günü görevine başlıyacak 
Yönetim Kurulunda Başkan Yardımcısı olarak görev 
yapar.

2— Seçimin yapıldığı Arahk ayından sonraki ilk Tem 
muz ayının 1. günü gelecek dönem göreve başlayacak 
otan a) Başkan hariç, yönetim kurulu üyeleri görevleri 
ve yedek ûyferi, b) Denetleme kurulu üyeleri ve yedek 
üyeleri seçilir, c) Yıllık 2. genel kurul toplantısınca, gö 
revf 30 Haziran'da sona erecek yönetim kurulu ile de
netleme kurulunun raporları incelenir. İlgililerin ibraları, 

: gelecek dönem için hazırlanan bütçenin aynen veya de 
ğfştüriterek onayı ve gündemdeki diğer maddelerle ilgili 
Vorartar alıntr.

Rkra 3— Yıllık Genel Kurul Toplantılarının Yapılışı
Genel kurul, oy vermeye yetkili üyelerin yarıdan bir 

fazlasının katılması ile toplanır.
Genel kurulda her üyenin bir oyu vardır ve bunu top 

tanırda hazır bulunan üye bizzat kullanır.
Yönetim kurulu dernek ana tüzüğüne göre genel ku

ruta katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. 
"Gertef Kemle katılacak üyeler, en az 15 gün önceden, 
günü, saati, yeri, ve gündemi, mahalli bir gazetede ilan 

• edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağında, ço
ğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa iki ı 
d üfptaritirtm hangi gün yapılacağı da belirtilir İlk 
toptanti günü ile 2. toplantı arasında bırakılacak zaman 
bir haftadan az olamaz.

Toptanbmn yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı 
gündemi en az 15 gün önce mahallin en büyük Mülki 
Amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya, toplantıya ka ı 
Jecak üyeleri '.gösteren liste eklenir. Toplantı başka bir 

■sebeple gen btrakıhrea, bu durum, geri bırakma sebep 
teri de beürthmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ga 
zet&fe 2. bir Han verilerek üyelere duyurulur. İkinci 
«eptanüntn geri btrakma tarihinden itibaren en geç 2 
ay içinde yapılmam zorunludur.

Üyeler İkinci toplantıya, bu fıkrada belirtilen esaslara 
göre yeniden çağrılır ve toplantı mahallin en büyük 
büyük Mülki Amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantı
sı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

2. toplantıda yeter sayı aranmaz, ancak bu toplantı 
ya iştirak eden üye sayısı. Derneğin Yönetim ve Denetle 
me Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından 
az olamaz. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim ku
rulunca düzenlenmiş listeye adları hizasında imza ede 
rek toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmış veya 
toplantı, yeter sayı aranmaksızın yapılan toplantı ise, 
durum toplantı tutanağına geçirilir. Toplantı, yönetim ku 
rulıı ‘başkanı veya bir başkan yardımcısı yahut başka 
nın görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafın
dan açılır' Toplantıyı idare etmek üzere bir başkan iie 
yeteri kadar başkanvekili ve katip seçilir.

Toplantı sonunda düzenlenen tutanak, başkan, baş- 
kanvekilleri ve katipler tarafından imzalanır, belgelerle 
birlikte yönetim kuruluna verilir.

Yıllık genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer 
alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantı tarihinden en 
az 15 gün önce ve en az 20 üyenin imzasını taşıyan 
önergelerle teklif edilen maddelerin ve genel kurulda 
hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından gö
rüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorun 
ludur.

Fıkra 4— GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ
a) Dernek organlarının seçimi
b) Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesi
c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının; görü 

şülmesi ve yönetim kurulunun ibraı
ç) Bütçenin görüşülerek aynen veya değiştirilerek 

kabul edilmesi
d) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların alınması veya 

mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim 
kuruluna yetki, verilmesi

e) Derneğin feshi
f) Yasalarda, dernek tüzüğünde’, dernek iç tüzüğünde 

bulunan ve genel kurulca yapılması belirlenen diğer gö 
revler

g) Derneğin Uluslararası, faaliyette bulunması, yurt 
içinde ve dışında dernek veya kuruluşlara üye olarak 
katılması veya ayrılması.

Fıkra 5— OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL Toplantıları 
Genel kurul, yönetim kurulunun veya denetleme kuru 

lunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 
beşte birinin aynı konudaki yazılı isteği üzerine yönetim 
kurulunca en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya 
çağrılır. Olağanüstü genel kurul toplantıları, yıllık olağan 
toplantı koşulları ile yapılır ve’ üyeler aynı usulle çağı
rılır. Bu toplantılarda yalnızca toplantıya neden olan 
konu üzerinde konuşulup karar alınır.

Fıkra 6— Gerek haftalık gerekse olağan ve olağan 
üstü toplantılarda kararlar, toplantıya katılanların salt 
çoğunluğu ile alınır. Ancak Madde 8, Fıkra 2 ile Madde 
18, Fıkra 1 hükümleri saklıdır.

Madde 5— ÜYELİK
Fıkra 1— GENEL NİTELİKLER

Medeni haklarını kullanma ehliyetini haiz ve 18 yaşı
nı bitirmiş olan, dernekler yasasına,göre üyeliğe engel 
bir hali bulunmayan, iyi ünlü, iyi karakterli, toplumda 
yeri bulunan bir iş veya mesleğinde tanınmış ve fiilen 
çalışmakta olan kimseler bu derneğin-bir üyesinin tek 
lifi ile derneğe üye seçilebilirler. Ancak, özel ‘kanunların 
da aksine hüküm bulunmamak şartıyla :
a) Anayasa' Mahkemesi üyeleri. Anayasa Mahkemesince

b) Yargıtay üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kuru 
lunca

c) Danıştay üyeleri, Danıştay Başkanlık Kurulunca 
d) Sayıştay Meslek Mensupları .ile Savcı ve Yardım

cıları Sayıştay Daireleri Kurulunca
e).Hakim ve Savcılar, Hakimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulunun görüşü alınarak. Adalet Bakanlığınca 
verilen müsaade, üzerine üye olabilirler.

Dernekler Yasasının 4. Maddesinin 2. fıkrasının 2 ve 
3. bendlerinde gösterilenler ile-diğer kanunların demek 
tere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler, orta okul ve 
orta öğretim öğrencileri bu derneğe üye olamazlar.

Yabancı uyrukluların üye olabilmeleri.için Türk vatan 
daşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Tür
kiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gerekli
dir. Onur üyeliği için bu şart aranmaz.

Hiç bir kimse derneğe üye olmağa veya demekte üye 
kalmağa zorlanamaz. Her üye istifa-hakkına sahiptir. 
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Onur üyelerinin oy 
hakkı yoktur.

Fıkra 2— ÜYELİK TÜRLERİ
Bu derneğin üyeliği iki türlüdür c Asil ve Onur üyeli

ğidir. Asil üyeler faal, ek faal, kıdemli faal ve eski 
faal üyelerdir. I

Fıkra 3— FAAL ÜYELİK
Bu Dernek
a) Herhangi rtibartı ve taranmış bir müessesenin ve

ya mesleğin sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi olan 
b} Herhangi itibarlı ve tanınmış bîr mûessesede ve

ya meslekte karar yetkisi taşıyan önemli bîr icra mev
kiinde bulunan

c) Herhangi itibarlı ve tanınmış bir mûessesenin ve
ya mesleğin yerel acentası, şube temsilcîei olarak ça
lışması, bu gibi acentalığı veya şubeyi tara yetkisini 
haiz olarak idare eden

Dernekte kayıtlı işkollarına uygun iş veya meslekte 
şahsen ve filen çalışmakta olan, işyeri veya ikametga 
hinin demeğin bulunduğu Metropol şehir içinde veya bu 
nun bitişiğince bulunan bir demeğin yöresel sınırlan 
içinde bulunan bir kimseyi faal üyeliğe alabilir.

Faal üyeliğe her iskotandan yalnız bir tek kimse alı
nabilir. Yalnız basın ve haberleşme hizmetleri île din ve 
diplomatik hizmetler ve ek faal üye olma hüküm feri bu 
sınırların dışındadır.

Rkra 4— EK FAAL ÜYELİK
a) Bu kulübün herhangi bir faal üyesi, kendi işkolun 

da fiilen çalışan başka bir meslekdaşını faal üyeliğe 
teklif edebilir. Kulüp de böyle bir kimseyi, teklif edene 
ek olarak üyeliğe alabilir. Böyle bir ek faal üyenin ni
telikleri, bu maddenin 1. ve 3. fıkralarında faal üyelik 
için aranan niteliklerin aynı olmalıdır. Bu gîbi üyeler 
her hususta faal üye olmakla beraber bu paragraf hü
kümlerine göre ek faal üye teklif edemez.

Bu demek herhangi başka bir Rotary Kulübünün eski 
bir faal üyesini, işyeri veya ikametgahının bu kulübün 
yöresel sınırlan içinde bulunması, üyelik, niteliklerine 
sahipolması ve gireceği işkolunu dolduran üyenin ona
yının alınması koşullan ile ek faal üye olarak seçeBİ- 
lir. Şöyle ki :

1— Bu fıkranın bu paragrafı uyarınca aynı işkoluna 
hiç bir suretle birden- fazla ek faal üye alınamaz.

2— Bu şekilde seçilen bir kimsenin, sırf eski kulübü 
sınırlar içinde ve temsil, ettiği işkolunda bir işyerinin 
kalmaması nedeni ile üyeliği sona ermiş olmalıdır.

3— Bu gibi ak faal üye her hususta faal bir üye ise 
de bu fıkra 4 (a) bendine göre ek faal üye teklif edemez

c) ‘Bir işkolunu dolduran kimsenin faal üyeliğinin so
na ermesi veya kıdemli faal üyeliğe geçmesi ve/a her
hangi başka bir nedenle işkolunun boşalması halinde 
ek faal üye veya fıkra 4 (a) bendine göre seçilmiş ek 
faal üyeler için şu işlemler uygulanır :

1— Şayet bu gibi ek faal üye’ bir tek ise bu üye ken 
diliğinden faal üye olur ve boşalan işkolunu alır

2— Şayet iki ek faal üye var ise yönetim kuralu bun 
lordan birini faal üyeliğe seçer ve boşalan işkolunu da 
o seçilene verir.

3— İki ek faal üyeden birinin paragraf (2) uyarınca 
faal üyeliğe seçilmesi ile diğer ek faal üyenin durumu 
etkilenmez, eskisi gibi devam eder.

Fıkra 5— KIDEMLİ FAAL ÜYELİK
a) Kulübün faal üyelerinden veya eski faal üyelerin

den, hizmet sürelerine göre
1— Bir veya daha fazla kulüpte’ toplam 15 yıl üyelik 

yapmış olanlar
2— Bir veya daha fazla kulüpte toplam 10 yı! üyelik 

yapmış ve 60 veya daha yukarı yaşta olanlar,
3— Bir veya daha fazla kulüpte toplam 5 yıl üyelik 

yapmış ve 65 veya daha yukarı yaşta olanlar.
4— Uluslararası Rotary’de evvelce görev yapmış veya 

halen yapmakta olanlar
Otomatikman kıdemli faal üye otarlar.
b) Başka bir Rotary kulübünde iken faal üyeliğ' sona 

ermiş fakat üyeliği sona erdiğinde kıdemli faal üye ol
ma niteliğini kazanmış eski bir üye, ikametgahı veya 
işyeri bu kulüp yöresel sınırlan içinde olması şartı He 
kıdemli faal üyeliğe alınabilir.

c) Kıdemli faal üye, faal üyenin bütün hck. :mtiyaz 
ve sorumluluklanna sahiptir. Ancak

1— Bir işkolunu temsil edemez.
2— Bir maddenin fıkra 4 (a) bendi uyarınca ek foa! 

üye teklif edemez.
Dernek, herhangi bir kıdemli faal üyenin boşalttığı 

işkoluna, niteliklerine uygun bir kimseyi üyeliğe kabul
edebilir.

F|kro 6— ESKİ FAAL ÜYELİK
aj Faal bir üye, fiilen çalışmakta olduğu «ş veya mes 

lekten kendi isteği ile çekildiğinde üye
liği sona erer. Böyle eski bir faal üye, bir veyc öoha 
fazla Rotary kulübünde 3 yıl veya daha fazla süre foal 
üyelik yapmış ise veya 55 yaşında ise üyelik sûresine 
bakılmaksızın, evvelce üyesi bulunduğu kulübe veya 
başka bir Rotary kulübüne eski faal üye olarak alı
nabilir.

Devamı Sayfa 4’te
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> İLAN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Fen işlen Müdürlüğünde münhal bulunan 
' aşağıdaki unvanı sınıfı, kadro derecesi yazılı kadroya 

sınavla eleman alınacaktır.
İmtihan 17 Mayıs 1900 Perşembe gönü saat 9.00'do 

Belediyemizde yapılacaktır.

Sınava girecek olanlarda aranan nitelikler;

1— t.C. vatandaşı olmaları,
2— 29 yaşından büyük olmamaları,
3— Lise üstü 2 yıllık inşaat Teknikeri okulu mezunu 

olmaları,
4— Askerlikle İlişkisi bulunmamaları
5— Kamu haklarından mahrum bulunmamaları,
8— Taksirli suçlar hariç 6 aydan fazla hapis cezası 

İle cezalandırılmış olmamaları. (Tecil edilmiş olsa bile),
7— Görevini devamlı yapmaya engel vücutça ve ak

len bir sakatlığı olmamaları,
8— Müracaatçılardan nüfus hüviyeti sureti, diploma 

sureti, 2 adet fotoğraf, savcılıktan sabıka kaydı ile İm
tihana giriş dilekçesi İstenecektir.

9— İşe girecek olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanu 
nuna tabi olarak çalıştırılacaktır.

10— İsteklilerin Belediye Yazı İşlerine müracaatları.

KADRO ADETİ SINIFI DERECE KADEME
İnşaat Teknikeri 1 TEK. H. ' 9 1

(Basın 14)

GEMLİK S.S. BAĞ-KUR SİGORTALILARI ESNAFLAR 
BİRİLİĞİ KONUT Y^Pl KOOPERATİFİNDEN

OLAĞAN ÜSTÜ GENEL, KURUL İLANI

S.S. Gemlik Bağ-Kur sigortalıları Esnaflar Birliği Ko
nut Yapı Kooperatifimizin 1982.83,84,85,86,87,88,89 yılları 
na ait aşağıdaki gündem gereğince 27:5.1990 Pazar gü 
nü saat 14.00’de Gemlik Esnaf Sanatkarlar Derneğinde

yapılacaktır.
Ortaklarımızın toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM :

1— Açılış ve divan heyeti seçimi
2— Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
3—■ Bilanço ve Gelir-Gider farkı cetvelinin okunması
4— Denetim kurulu raporunun okunması
5— Genel kurulda okunan faaliyet raporunu, bilanço 

ve gellr-gider farkı cetveli ile denetim kurulu raporunun 
müzakeresi, kabul veya reddi hakkında ayrı ayrı karar 
alınması

6— Yönetim kurulunun .ibrazı
7—Denetim kurulunun ibrazı
8— Müsbet gelir-gider farkının (Kârın) dağıtımı hak- 

kındakl yönetim kurulu teklifinin müzakeresi
9— Yönetim kurulunun asil ve yedek üye sayısı ve 

görev süresinin tesbiti ile asil ve yedek üyelerinin 
seçimi

10— Denetim kurulunun asil ve yedek üye sayısı ve 
görev süresinin tesbiti ile asil ve yedek üyelerinin 
seçimi

11— Kooperatifin feshi hakkında karar almması ve 
tasfiye heyetinin seçimi

12— Dilekler ve kapanış.

Gemlik Rotary Kulübü
Yukarıdaki haller yofu ite eeçsîen bir e*k. fed üye 

dan çekilmiş ise eski faal üye ' ğe tektik etSUemsz.
Böyle eski bîr faal üyeliğin ciğer butun n'tefikîerine 

sohip olması şartı ile faal üyeliği sona erdiğinde veya 
takip eden herhangi bir zamanda eski faa. üye olabi
lir. Yalnız, faal üye iken Rotary kulübünden oyrtan-ş ve 
daha sonra, artık üye değilken iş ve meslek hayatın
dan çekilmiş ise eski faal üyeliğe teklif edilmez. 
Yukarıdaki haller yofu ile seçilen bir eski faal üye 
kulübe (Giriş Aidatı) ödemekle yükümlüdür. Ancak seçil 
öiği kulüpte evvelce faal üyelik yapmış ise ikLzrf defa 
(Giriş Aidatı) ödemez.

b) Kendi kusuru dışında ve elinde olma,an nedenler 
fe dernekteki işkolunu kaybetme olasılığı karşısında ka 
lan bîr faal üye yönetim kurulu karan ile eski faal 
üyeliğe seçilebilir.

c) Eski faal üye, faal üyenin bütün hak ve imtiyazla 
rina sahip olup sorumluluklarıyla da yükümlüdür. An
cak, bir işkolunu temsil edemez. Bu maddenin fıkra 5 
(a) bendi müstesna olmak üzere, kıdemli faal üye ota
maz ve fıkra 4 (a) uyarınca ek faal üye teklif edemez.

• Fıkra 7— ÇİFTE ÜYELİK
Hiç bir kimse aynı zamanda bu kulüpte baş<a bir 

Rotary kulübünde faal, kıdemli faal veya eski faal ota
maz. Hiç bir kimse bu kulüpde aynı onda faaı, eski fa 
al, kıdemli faal veya onur üyesi olamaz.

Fıkra 8— ONUR ÜYELİĞİ
Rotary amaçlarını yaymakta değerli katkı ve hizmetle 

ri ile temayüz etmiş herhangi bir kimse bu kulübün 
onur üyeliğine seçilebilir.

Onur üyeleri giriş ve yıllık aidatı ödemekle yükümlü 
değillerdir, oy kullanamazlar. Dernekte herhangi bir yö 
netim görevi alamazlar ve bunlara seçilemezler. Derne
ğin herhangi bir malında haklan olamaz. Bir işkolunu 
temsil edemezler. Onur üyeleri bu derneğin, bütün top
lantılarına katılmak ve imtiyazlarından faydalanmak hak 
kına sahipdirler. Onur üyesine başka bir Rotary kulü
bünde hak veya imtiyaz tanınmaz.

Fıkra 9— DİN BASIN VE HABERLEŞME İLE 
DİPLOMATİK HİZMETLİLER

, . Çeşitli din ve mesheplerden birden fazla temsilciler, 
birden fazla gazetelerden ve haberleşme kuruluşlarından 
temsilciler ile birden fazla Hükümetlerin mensubu Dip
lomatik temsilciler bu Ana tüzükte belirlenen işkollarına 
faal üyeliğe seçilebilirler.

Fıkra 10— KAMU GÖREVLİLERİ
. Geçici olarak belirli bir süre için kamu görevine se
çilmiş veya atanmış kimseler kamu görevlilerine mah
sus işkollarına faal üye seçilemezler. Bu kural, Okullar 
da veya diğer öğretim müesseselerinde mevk' sahibi 
veya görevli olanlar ile adli makamlara seçilmiş veya 
tayin edilmiş kimselere uygulanmaz. Geçici olarak belir 

l| li bir süre için kamu görevine seçilen veya atanan bir 
faal üye bu göreve seçilmeden veya atanmadan önce 
temsil ettiği işkolunu temsile ve eskisi gibi üye
liğine devam eder.

Fıkra 11— ULUSLARARASI ROTARY HİZMETLERİ
Bu Kulübün üyelerinden herhangi birinin uluslararası 

Rotary’de memuriyete girmesi halinde. Kulüp bu kimse 
nin üyeliğini görevi süresince saklı tutar.

Madde 6— İŞKOLU GRUPLARI
Fıkra 1— İŞKOLU
a) Bu Kulübün her faal üyesi çalıştığı işkolu veya 

mesleğe göre sınıflandırılır.
b) Her faal üyenin işkolu, mensup olduğu firma, şir

ket veya müessesenin başlıca ve bilinen çalışmalarını 
kapsayan veya kendisinin başlıca iş veya meslek faa
liyetini kapsayan işkoludur. Faal üye şahsen bağımsız 
olarak bir iş veya meslek sahibi ise işkolu da bu baş
lıca çalışmalarını kapsayan iştigal konusudur.

c) Düzeltme : Üyeliği sona ermemiş herhangi bir üye 
nin işkolunu. şartlar gerektirdikçe, düzeltmeye ve ayar
lamağa yönetim kurulu yetkilidir. Bu gibi düzeltme ve
ya ayarlama üyeye vaktinde bildirilir ve şayet bir diye
ceği var ise dinlenir.

Fıkra 2— SINIRLAMA
Her iş veya meslekten yalnız bir tek faal üye alına

bilir. Gazetecilik ve haberleşme ile din ve diplomatik 
hizmetler iş kollarında sınırlama uygulanmaz ve birden 
fazla faal üye alınabilir. Ek faal üye alınması da bu sı 
nidama dışındadır.

Madde 7— DEVAM
Fıkra 1— DEVAM
Bu Demeğin her üyesi. Kulübün haftalık toplantısına 

katılmakla yükümlüdür.
Bir üye, haftalık toplantı Kân belirlenen zamanın enaz 

«o6O’ı kadar bir süre toplantıda hazır bulunduğu takdir
| de o toplantıya katılmış sayılabilir.
I Ayaca Kulübün haftalık muntazam toplantısına katıl-

Derneği Ana Tüzüğü
mayon re bu devamaafeğmı gidermek isteyen bir üye 
aşağıdaki hoâerde ;

a) 8u Demeğta bir önceki haftalık muntazam toptan 
u günü «4e bir sonraki usln mıı toplantı günü arasın
da herhangi bîr vakitte

1— Başka bir Rotary Ktaûbu veya Aday Rotary Ku
lübünün Itaftat* muntazam toplantısına ve toplar* sû 
resinin • s6ETi kadar bir sûre oukmmak para Be kantar j 
ise,

B‘j Derneğin tnEmcü e Rotaract veya Interact Der
neği veya Köy Hizmetleri Komitesi toplantısına veya 
Adc / Rotaract, Aday Internet Demeği veya Aday Koy 
Hizmetleri Komitesi topianbsma katılır ise..

3— Uluslararası Rotary Konvansiyonuna Yasa Kon
seyi toplantısına. Uluslararası Asambleye UJt şsndBd 
ve eski Yönetim görevlileri Ensftütûsûne, U R Yönetim 
Kurulu veya Yönetim Kurulu adına UR Başkonmın ona 
yı ile yapılan şimdiki, eski ve gedecek dönem Yönetici
ler Enstitüsüne. U R Belgesel Konferansına. UJt Komi 
teleri toplantılarına, Rotary bölge Konferansına. Rotary 
Gölge Asamblesine, U.R. Yönetim Kurulu talimatı ile 
yapılan herhangi bir Bölge toplantısına. Bölge Güven» 
rû talimatı ile yapılan herhangi bir Bölge Komite top
lantısına veya usulüne uygun ilan edilmiş şehirlerarası 
Rotary Kulüpleri toplantısına katılır ise.

4— Başka bir Kulübün haftalık muntazam toplantısı
na katılmak üzere evvelce bildirilen toplantı yerine ve 
vaktinde gittiği halde toplantı yapılmaz ise

kendi Kulübün toplantısına katılmış sayılır.
b) Kendi Kulübün haftalık muntazam topıanbsmo ka 

Ulamayan bir üyenin devamsızlığı,
1— Bu Fıkranın (a) (3) paragrafında sözü edilen top 

lantılara katılmak üzere ve makul derecede kısa yolu 
seçmesine rağmen yollarda gidip gelirken,

2— U.R. görevlisi veya U.R. Komite Üyes olarak Ro 
tary ile ilgili bir görev yaparken,

3— Guvernör temsilcisi olarak yeni bir Kulüp kurarken
4— U.R. memuriyetinde bir Rotary hizmeti yaparken.
5— Uluslararası Rotary U.R. Vakfı veya Bölge Guver 

nörlüğü teklifi ile ele alının devamsızlığı gidermeye ota 
nak bulunmayan uzak bir yerdeki hizmet projesinin uy 
gulanmasında doğrudan doğruya ve fiilen çalışır iken 
meydana gelmiş ise bu devamsızlığı giderilmiş ve Ku
lübünün muntazam toplantısına katılmış sayılır.

Fıkra 2— TELAFİ EDİLEN DEVAMIN BİLDİRİLMESİ
Bu Maddenin Fıkra 1 (a) (2) ve (3) ile (b) paragrafta 

rında yazılı hallerde telafi durumunu üye kendi Kulübü 
ne bizzat bildirdiği taktirde devam etmiş sayılır.

(a) (1) ve (4)*de yazılı hallerde telafi durumunu üye 
kendisi bildireceği gibi ziyaret edilen Kulübün Genel 
Sekreteri tarafında bildirilebilir.

Fıkra 3— MUAFİYET
a) Sürekli hastalık veya sakatlık yüzünden, haftalık 

muntazam toplantıya katılmasına bedenen olarak bulun 
mayan bir üyenin devamsızlığı veya Rotary Kulübü bu
lunmayan bir ülkede iki haftadan fazla katan ve telafi 
si için herhangi bir kulüp toplantısına katılma olasılığı 
maddeten bulunmayan bir üyenin devamsızlığı Yönetim 
Kurulu onayı ile muaf sayılır ve bu durum Kulübün de 
vam kayıtlannda hesaba alınmaz.

Rotary Kulübü bulunmayan bir ülkeye yapılacak yol
culuk nedeni ile doğacak devamsızlık, üye tarafından, 
yola çıkmadan önce, bu mümkün olmadığı hcilerde git 
tiği ülkeden, kulüp Genel Sekreterine yazılı olarak bil
dirilecektir. Böyle bir devamsızlığı onaylamadan önce 
Yönetim Kurul, bu Maddenin Fıkra 1 (a) Bendi uyarın
ca telafisine böyle bir ülkeye yapılan yolculuğun engel 
ola’uğuna kanaat getirmesi gereklidir.

b) Üye kıdemli faal ise,
1— Bir veya daha fazla Rotary Kulübünde toplam 20 

yıl veya daha fazla üyefik yaomiş ve 65 yaşına ermiş 
ise

1— Bir veya dafa fada Rotary Kulübünde toplam 15 
yıl veya daha fazla üyelik yapmış ve 70 yaşma etmiş 
ise devam yükümlülüğünden muaf tutulması için Genel 
Sekretere yazı ile bildirmiş ve Yönetim Kurulu bu iste
ği onaylar ise
böyle bir üye devamdan muaf tutulur ve Ku'übûn kayıt 
lannda hesaba al mmaz. Ancak üye isterse devam duru 
mu Kulübün kayıtlarına işlenir.

Madde 8— YÖNETİM KURULU, DENETLEME 
KURULU VE DİĞER GÖREVLİLER

Rkra 1— YÖNETİM KURULU
Bu Demeğin Yönetim organı, bir Başkan, bir Gele

cek Dönem Başkanı, bir Geçmiş Dönem Başkanı olmak 
üzere 2 Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter, 1 Say
man ve 3 uye ile bir evvelki dönem Başkandan oluşan 
9 kişilik Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulunun S'deye 

ı dek üyesi bulunur. 1 2 3 * 5 6 7 8 y x

KURTUL KÖYÜ GENÇLİK ve SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

Derneğimizin normal genel kurul toplantı 20.5.1990 
Pazar günü saat 21.00’de Köy kahvehanesinde yapıla 
çaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. toplantı 27,5.1990 
günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
Açılış ve saygı duruşu

2— Divan heyeti seçimi
3— Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporunun 

okunması
4_  Yönetim ve denetim kurullarının aklanması
5— Yeni Yönetim kurulu seçimi
6— Yenil denetim kurulu seçimi
7— Dilek ve temenniler.
8— Kapanış. ■ Devamı Sayfa 5*tc
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Gemlik Rctary Kulübü Derneği Ana Tüzüğü
I RkTO 2— YÖNETİM KURULU KARARLARI
I Bu Ana Tüzük'teki eksi açıklanmadıkça, bütün Der-

'şierıMde Yönetim Kurulu karan kesindir. Yönetim 
İKurulu kararlarını ancak Genel Kurul değiştirebilir. Yö-

Kunriu bütün görevliler ve Komiteler üzerinde ge 
nel lujetroi hakkına sahiptir. Gerekli görürse herhangi 
bir görevi boş itan edebilir. Yönetim Kurulu bütün yö
netin görevlilerini ve komitelerinin kararlarının temyiz 
esebileceği yerdir. Yönetim Kurulunun herhangi bir ka- 
rarına karşın yalnız demek Genel Kurulunda itiraz edi- 
isbilir. Böyle bir itirazın yapılması halinde Yönetim Ku
mlu Karon, ancak Yönetim Kunılunca kararlaştırılacak 
brftahk bîr toplantıda, bu toplantıdan en az7 gün ön 
»yıllık toplantılarda ise gündem maddesi olarak Ge-
si Sekreterce üyelere bildirilmesi ve toplantıda yeter 
sayının bulunması şartı ile ve hazır bulunan üyelerin 
.csik> çoğunluk karan île bozulabilir.
T Fıkra 3— SECİMLER

i Yönetim görevlilerinin seçiminin yapılacağı Yıllık Ge
ni Kurul toplantısından bir ay evvelki haftalık bir mun 
fizam toplantıda, bu toplantıya Başkanlık eden kimse, 
femek üyelerinden 1 Başkan (seçildiği tarihi takip e-

9onci Temmuz ayının ilk günü Başkanlık görevine 
taşlamak üzere) 1 Başkan Yardımcısı. 1 Genel Sekte
ler 1 Sayman üye ve 3 Yönetim Kurulu üyeleri ile 5 
rest üye. ayrıca 3 Denetleme Kurulu Asî! üyeleri ve 
î yedek üyeleri için aday göstermelerini ister. Toplan
ıra verilecek karara göre adaylar, ya İç Tüzük hüküm 
«ire göre (Aday Gösterme Komitesince veya doğru
ltan Genel Kurulca veyahut her ikisi tarafından göste- 
ıtaMir. Usulüne göre gösterilmiş adaylar, listelerde a- 
r/ gösterildikleri görevin altına soy adlarına göre alfa 
tetik sıra ile yazılır, seçimin yapılacağı gün Genel Ku
ral tcptentremda oya sunulur. En çok oy alanlar gös
terdikleri görevlere seçilmiş olurlar. Seçimler gizli oy 
ta yapılır. Yönetim Kuruluna faal, ek faal, kıdemli faal 
re eski üyeler seçilebilir.

Yutandaki şekilde,-18 ~Ha 24 ay önce seçilen'Başkan, 
seçimini takıp eden ilk-Temmuz ayının birinci günü gö- 
®re haşTıyarak Yönetim Kurulunca Başkan Yardımsısı 
olarak kendi dönemine kadar görev yapar. Başkanlık 
«revferinin ve sorumluluklarının daha iyi anlaşılması 
ipn Bölge Asamblesine muhakkak katılır. Önemli bir 
nedenle katılamıyacak ise, dönüşünde kendisine, rapor 
ııennek üzere, bu Dernekten bir temsilci görevlendire- 
fek Asambleye gönderir. Aynco. Başkan Yardımcılığı sı 
manda düzenlenecek '(Gelecek Dönem Başkanlannı ha 
ariana Seminerine de katılmakla yükümlüdür.

Rtaa 4— YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ 
a) Derneği Yönetim Kurulu temsil eder. Bu temsil

’/etkig, başkan tarafından, onun yokluğunda vekalet e- 
başkan yardımcısı tarafından kullanılır. Yönetim Ku 

rulu, temsil konusunda Başkan ve Başkan Yardımcısı 
ile birlikte Yönetim Kurulu üyelerine de yetki verebilir.

b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına İlişkin işlemleri 
yapar ve Gelecek Dönem Bütçesini hazırlayıp Genel 
Kurula sunar.

c) Dernekler Yasasının', bu Ana Tüzük'ün ve İç Tü
zük'ün verdiği görevleri yapar, yetkileri kullanılır.

d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların 
nek üyeliğine kabulü halinde bu kimseleri 10 gün 
yerel en büyük Mülki Amirliğe bildirilir.

Fıkra 5— HİZMET KOMİTELERİ
Yönetim Kurulu, Dernek hizmetlerinin belirli

Der
icinde

işleri.
Toplum Hizmetleri, Uluslararası 
Hizmetlerle meşgul olmak üzere 

Hizmetler ve Mesleki 
çeşitli komiteler kurar.

bu komitelere görevliler atar.
Fıkra 6— YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

VE KARARLARI
Seçilen Yönetim Kurulu, seçimini takip eden 1 Tem

muz ilâ 30 Haziran arasında 1 yıl süre ile görev yapar. 
Yönetim Kurulu en az ayda 1 kez toplanır. Özürsüz 
olarak üst üstte 3 toplantıya gelmiyen, özürlü olsa da
hi 1 yıl içinde 6 toplantıya katılmayan üye. Yönetim Ku 
rulundan çekilmiş sayılır. Bu suretle veya diğer sebep
lerle bir görevlisinin 'kuruldan ayrılması halinde sırada
ki yedek üye Yönetim Kuruluna Asil üye olarak çağırt 
lir. Yönetim Kurulu kendi içinden birisini boş olarak gö 
reve seçer. Yönetim Kurulu üye sayısı, yedeklerin ça
ğırılmasına rağmen, üye tam sayısının yarısından azg 
düşerse, Yönetim Kurulu tümünün çağırılır. Üye sayısı 
düşen Yönetim Kurulunun.görevi bu toplantıya kadar 
devam eder.

Yönetim Kurulunda toplantı ve karar sayısı Yönetim
Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Madde 9— DENETLEME KURULU GÖREVLERİ
Bu Kurul, 'Denetleme görevini altı ayı aşmayan ara

tıklarla yapar ve Denekleme sonuçlarını bir raporla Yö
netim Kuruluna ve ayrıca Haziran ayında yapılan Yıllık 
11. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gfenel Kurula 
sunar. z

Madde 10— DERNEK GELİRLERİ VE DEFTERLERİ
Fıkra 1— DERNEK GELİRLERİ
a) Giriş Aidatı (300.000 TL.)
b) Yıllık Aidatı (12.00 TL)
c) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, ba 

lo, konser, temsil, spor yarışmaları, konferans gibi fc((
afiyetlerin gelirleri, 1

d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelir,
e) Bağışlar, yardımlar,
f) Sergiler, kermesler gelirleri,
g) Yardim toplama hakkı ndaki mevzuat hükümlerine 

uygun toplanacak gelirlerden İbarettir.
Devamı Haftaya •

AKDOĞANLAR
İNŞAAT ve TİCARET 

ZÜMRÜT DUVAR KAĞIDI BAYİİ ve
NALBÛRİYE TİCARETİ

Hüseyin Akdoğanlar

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

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

ımınht
K.OLL. ŞTÎ.

Bütçenize göre vadeli 
satışlar sürüyor

* Saray Halıları
* Oturma ve misafir odası 

takımları
* Avize - abajur - sehpa 

çeşitleri
Gazhane Cad. Tlf 11295-11461 Gemlik

Defterdarlıkla Anlaşmak

KÖRFEZ
Matbaacılık

♦ FATURA
• PERAKENDE SATIŞ FİŞÎ
♦ADİSYON
♦ sevk İrsaliyesi
♦ taşima İrsaliyesi
♦ MÜSTAHSL MAKBUZU
♦ GfDER MAKBUZU

Ayrıca Nişan, Nikah 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri, ve 

Her Türlü
Basım İsleriniz İçin re >

Hizmetinizdedir.

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 

HALİ, HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ 
ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR.

HAŞAN YAMAN

İstiklal Cd. Fırın Sk. (Ziraat Bankası karşı aralığı)

Tel : 10176-14479 GEMLİK

Kayhan Danış Sk. Altuntaş İşhanı No. 5L4 BURSA
(Tekelin doğu aralığı) Tlf : 226364

1 günde davetiye basılır.
Gazhane Caddesi Şirin P’asajı Tlf : 11797 Gemlik

İM

s 
i 
I 
I

EMRE KUNDURA’nın
Mevsimlik Yeni Çeşitlerini Gördünüzmü

Plüton Halley 
Ayakkabıları 

Spor Mokesen Kösele ve
İskarpinler

Kalitede Güvence

EMRE KUNDURA

Tel: 14114 Pazar Cad. No. 1 Gemlik
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Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gürçay '
No. 5 - Tlf : 14223 — GEMLİK

KADRİ GÜLER

SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜR

8 MAYIS 1900 SALI

Dizgi ve Baskı

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Soneyi

_________***** =6

TEŞEKKÜR
AİLEMİZİN BİRİCİK VARLIĞI OĞLUMUZBORA KÖSE’NİN

5 MAYIS 1900 GÜNÜ GEÇİRDİĞİ HAYATİ TEHLİKEYİ 
ZAMANINDA YAPTIĞI BAŞARILI MÜDAHELE İLE

ÖNLEYEN GEMLİK DEVLET HASTANESİ 
PRATİSYEN HEKİMLERİNDEN

ABDULKERİM ÖZAKAY’ile
ACİL SERVİS. HEMŞİRE VE PERSONELİNE 

TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİRİZ.

KÖSE AİLESİ

BAŞSAĞLIĞI
Küçük Kumla Belediye Başkanı,

ABDULLAH ARSLAN'IN
Ani ölümü nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur.
Merhuma Tanrıdan rahmet Kaderli ailesine 
Küçük kumla kasabası Halkına başsağlığı dileriz.

SHP ilçe Yön. Kur. Adına 
ilçe Başkanı

ERKAN M UTMAN

BAŞSAĞLIĞI
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANI. ODAMIZ ÜYE

LERİNDEN, DEĞERLİ ARKADAŞIMIZ. MİMAR,

ABDULLAH ARSLAN’I
KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ.

KEDERLİ AİLESİNE ve YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI 
MERHUMA DA TANRIDAN RAHMET DİLERİZ.

T.M.M.O.B.
MİMARLAR ODASI İNŞAAT MÜH. ODASI

GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ

BAŞSAĞLIĞI
KÜÇÜK KUMLA .BELEDİYE BAŞKANI, DEĞERLİ ARKA
DAŞIMIZ, J

ABDULLAH ARSLAN'ın
YAKALANDIĞI HASTALIKTAN KURTULAMIYARÂK VE
FAT ETMESİ BİZLERİ DERİN ÜZÜNTÜYE BOĞDU.

MERHUMA TANRIDAN RAHMET, KEDERLİ AİLESİNE ’

DE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

Ahmet ŞENOL - MUSTAFA TOSUN

BAŞSAĞLIĞI
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANI, ÇOK SEVDİ

ĞİM DEĞERLİ ARKADAŞIM,

ABDULLAH ARSLAN'IN
VEFATINDAN DOLAYI DUYDUĞUM ÜZÜNTÜ SON

SUZDUR.

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET, KEDERLİ AİLESİ
NE ve MESAYİ ARKADAŞLARINA} BAŞSAĞLIĞI DİLE
RİM.

İnş. Müh.
YILDIRIM AKINCI

BAŞSAĞLIĞI
DEĞERLİ ARKADAŞIMIZ, ÇALIŞKAN İNSAN, KÜÇÜK 

KUMLA BELEDİYE BAŞKANI,

ABDULLAH ARILAN'İN

ÖLÜMÜ NEDENİYLE ÜZÜNTÜMÜZ SONSUZDUR. MER
HUMA TANRI DAN RAHMET, KEDERLİ AİLESİNE VE 
YAKINLARINA BAŞSAĞLİĞI DİLERİZ.

İSMAİL - OSMAN 
EMEÇ

Uludağ Süthanesi

Kurumlar Vergisi Ödeyenler
Orgasan Organik Kimya San 
S.S. İl kop Tük. Koop.
Türbel Gıda Mad. Pazarlama 
S.S. Derya Tük. Koop.
Başaran Ağcılık Ltd. Şti. 
Kozlu Tic. Ltd. Şti.
Azot Mens. Tük. Koop.
Helvacıoğlu Ltd. Şti.
S.S. Gemlik Mot. Taş. Koop.
Girosun Birtaş A.Ş.
Mutman Kolonya Ltd. Şti. 
Gemlik Soroptimist Derneği 
Petek Tarımsal Paz. T.A.Ş.

Akaryakıt 
Gıda Mad.

5.550.334
4.690.068

Gıda Mad. 4.001.767
Gıda Mad. 3.795.696
Deniz Mai. 3.716.123

Elk. Ev Alet.
Gıda Mad.

2.964.672
2.658.375

Mermer Tic. 1.639.260
Nakliye 1.605.496

İnşaat 1.481.616
Kolonya İmi. 807.169

Kreş 324.650
Tarım Aletleri 26.102

BAŞSAĞLIĞI
Küçük Kumla Belediye Başkanı, 

değerli insan arkadaşımız
ABDULLAH ARSLAN'ın 

ani ölümünden dolayı üzüntümüz 
sonsuzdur.

Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli 
ailesine, yakınlarına ve çalışma arka
daşlarına başsağlığı dileriz

HÜSEYİN - KADRİ GÜLER
KÖRFEZ MATBAASI VE

GAZETESİ ÇALIŞANLARI

Kola Boykotu 
lar demokrasinin vazgeçil
mez öğeleridir. İzmir Bakkal 
lar Derneğinin başlattığ 
haksız zamlara karşı direniş 
halkın yararınadır. Sonuna 
kadar destekliyorum" dedi.

19 Mayıs
ler konacak, sportif gösteri
ler stadyumda saat 10.00'do 
başlayacak.

Küçük Ali
temsilen katılan Ali Akıncı, 
stilinde yine başarı göstere 
rek llkokullararası Türkiye 
İkincisi oldu.

Birinci işçi 
kurultayı
Bursa İşçi Kurultayına Gem 
llk’ten de katılım olacak.

İlçe Başkanı Erkan Mut
man, pazar günü otobüsler 
le Kurultaya gideceklerini, 
tüm emekçilerin davetli ol
duğunu söyledi.

Abdullah Arslan Vefat Etti
"Bugün burada biraraya gelen bu büyük topluluk Ab 

dullah Arslan’ı dürüst bir insan, çalışkan bir Belediye 
Başkanı, sevecen bir kişi olarak anacaklardır.

Abdullah Arslan’ı geçtiğimiz hafta hastanede yatar
ken yaptığım ziyarette bile kasabasına yaptırmayı düşün 
düğü işleri bana sorması onun ne denli görevine düş
kün bir kişi olduğunu gösterir. Kaybından dolayı yakın 

lanna, ailesine ve tüm Kumla’lılara başsağlığı diliyorum”
Törende konuşan Vali Erdoğan Şağinoğlu’da konuş

masında Arslan’ın çalışkan bir Belediye Başkanı olduğu 
mı belirterek, "Kendi bölgesi için insan üstü gayretle 
çalıştı. Dürüştlüğün yaşamı boyunca en güzel örneğini 
verdi. Eserleri ile hiçbir zaman unutulmayacaktır"

Kaymakam Coşkun Ertürk ise, "Dostumuzu, reisimizi, 
arkadaşımızı kaybettik. Kendisini 2.3 yıldır tanıyorum. 
Sîzlerin ise, 40 yıllık dostuydu. Yaptıkları ortadadır. Hoş 
ta yatağında bile Bakanlar peşinde 'koştu durdu. Bü
yüklerimizin başlattıkları eserleri bitirecekleri kanısında
yım. Hepinize! başsağlığı dilerim."

Köylüler adına da Belediye Başkan vekili Eşref Güre 
de yaptığı konuşmada Arslan’ı kaybetmenin üzüntüsünü 
anlattı.

Öğle namazının kılınmasından sonra Abdullah' Arştan 
ın tabutu eller üzerinde kasaba mezarlığına taşındı. Ce 
nazenin toprağa verilmesinden sonra ilk toprağı mezar 
üzerine Devlet Bakanı Hüsamettin Örüç attı.

Belediye’de 
sergi
tonu önündeki Salona yarın 
saat 14'de açılacak. Bu şa
ton bundan sonra sergiler 
İçinde kullanılacak.

SATILIKTIR

KONGREİLANI

KÜÇÜK KUMLA YALI SPOR KULÜBÜ BŞK.

Kulübümüzün olağan genel kurulu 27 Mayıs 1980 po 
zar günü kulüp lokalinde saat 21.de aşağıdaki gündem 
gereği toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde bir hafta sonra aynı 
yer ve saatte tekrar toplanacaktır.

Gündem s Yönetim Kurulu

Bakırköy Bahçelievlerde Kaloriferli telefonlu daire 
Gemlik'te Kordon Boyunda bnir daire ile 

takas yapılabilir.

ÇALIM KIRTASİYE TLF : 12966

1— Açış ve saygı duruşu 2— Divan oluşumu
3— Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunma*
4— Yönetim ve denetim kurullarının aklanması
5— Seçimler 6— Dilek ve temenniler 7— Kapanış.

21.de


YIL î 11

SAYI : 351
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Fiyatı 500 Lira KDV dahil körfez
______________ ±AFTALI* SİYASI GAZETE

Matbaamızda
Nişan Nikâh, Dttftüa

▼e
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Bdilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık 
TM : 11797 Gemlik

KURULUŞ : 16 HAZİRAN f,7j

| 15 Temmuz’da seçim olasılığı

| Kumla’da belediye
Et ve Tavuk Fiyatlarına Zam.

KIYMA 11 BİN LİRA OLDU

* Küçük Kumla’nın ANAP’lı Belediye Başkanı Abdullah Ârslan’ın önceki hafta 
ölümü, Belde Teşkilatında seçimi gündeme getirdi.

* ilçe Seçim Kurulu Kumla da seçim yapılması için Karar aldı, karar 11 Mayıs 
günü ilan edildi ve Yüksek seçim kuruluna bildirildi.

Küçük Kumla Belediye 
Başkanı Abdullah Ârslan’ın 
ölümü nedeniyle boşalan Be 
ledîye Başkanlığı için İlçe 
Seçim Kurulu seçim karan 
aldı.

Yüksek Seçim Kuruluna 
11 Mayıs günü bildirilen ara 
seçim için, 60 gün. sonra 
Küçük Kumla'da seçim yapı 
tacok. Kumla'da seçimlerin 
15 Temmiş Pazar gününe 
denk geleceği sanılıyor.

Şükret Solmaz 
“Konfederasyon 
Kararlarını 
Destekliyoruz”

Gemlik Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Demeği Başka
nı Şükret Solmaz, Cola boy 
kotu nedeniyle Esnaf Konfe 
aerasyonunun aldığı her ka 
ran sonuna kadar destekle- 
dğini söyledi.

Devamı S. 4 te

ilçe Tarım Müdürü 
İstanbul’a Atandı

Üçe Tanm Müdürü Çetin 
Yaman İstanbul İl Müdürlü
ğü Planlama Daire Müdürlü 
güne atandı.

Çetin Yaman'ın İstanbul'a 
atanması nedeniyle boşalan 
göreve vekaleten Ziraat Mü
hendisi Dursun Özbey yürû-

HAFTAYA BAKIŞ

Küçük Kumla’da Seçime Doğru
Jtacbd QüLesc

Küçük Kumla’nın çalışkan başkanı Abdullah Ârslan’ın 
ani ölümünden sonra, geçtiğimiz hafta İlçe Seçim Kuru 
ki bu beldede oro seçim yapma kararı aldı.

Seçim Kararı 11 Mayıs günü ilan edildi.
1580 sayılı Belediyeler Yasasının seçimlerle ilgili mad 

deeinde, "İlan tarihinden sonra gelen 60'cı günü izle
yen ilk pazar günü oy verilir'' denmekte.

Hesaplamaya göre; 60 günlük süre 10 Temmuz’da do 
kıyar.

Yani, bir olasılıkla Küçük Kumla'da Belediye Başkan
la ara seçimi ilk pazara rastlayan 15 Temmuz günü 
yupdma* gerekiyor, ।

Sdçhn takvimini beMdeme görevi İse yasalarımız Yük.
Devamı Sayfa 2'de

PARTİLERDE ARAYIŞ
Küçük Kumla’da yapılacak 

Belediye Başkanlığı ara se
çimi tçin ilçemizdeki siyasi 
partilerde yoğun kulus çalış 
malan başladı. Edindiğimiz 
bilgilere göre, ANAP şu an
da Belediye Başkan vekilli
ğini yürüten Eşref Güre’de 
ısrar ederken, Güre’nin Mar

Cücüklü Patateslere dikkat

TÜGSAfTA
Türkiye Gübre Sanayi 

Gemlik Fabrikasında, Cumar 
tesi günü yenen öğle yeme 
ğınden 200 işçi zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre; Ou 
martesi günü gündüz vardi- 
yesinde çalışan işçilere öğ
le yemeğinde çıkarılan pata 
tes püre ve et sote yeme
ğini yiğen işçilerde bir süre

Feyziye 
Köyünde 
Muhtar 
Seçimi

İstifa nedeniyle boşalan 
Feyzîye Köyünde 3 Haziran- 
günü Muhtarlık seçimi var.

Feyzîye Köyü Muhtarı Os 
man Bayram bir süre önce 
görevinden istifa etmiş yeri 
ne ise aza İbrahim Özde- 
mir bakmaktaydı.

mara Birlik Yönetim Kurulu 
üyesi olması nedeniyle baş
ka alternatifler üzerinde de 
durulduğu bildiriliyor.

Doğru Yol Partisi İlçe 
Başkanı Aydın Erenoğlu, 
partilerini temsil edecek uy 
gun ıbir adayın çıkarılacağı
nı, Belde Teşkilatının konu

yu netleştirmesi halinde ken

260 İÇfl
sonra miyde bulanması ve’ 
ishal gibi zehirlenme belirti
leri görüldü.

Fabrika revirine başvuran 
işçilerin hafif yemek zehir
lenmesi geçirdiği öğrenildi; 
Zehirlenen işçiler ayakta i- 
laç tedavisi yapıldı. Fabrika 
ilgilileri, yemek zehirlenmesi 
üzerine etin satın alındığı

Bir fırın kapandı 2 fırın da kapanacak

Belediyeden Fırın Operasyonu
Belediye Encümeni nok

san gramajlı ekmek sattığı 
saptanan üç fırının kapatıl
masına karar verdi.

Ramazan ayında yapılan 
kontrollerde eksik gramajlı 
ekmek sattığı görülen Çar
şı fırınına encümen kararı le 
7 gün kapatma kararı veril
di. Karara Mahkeme nezhin 
de itiraz eden fırın işvere
nin itirazı kabul edilmeyince 
işyeri Belediye Zabıta ekip
leri tarafından mühürlendi.

Belediye Encümeni yine 
noksan gramajlı ekmek sat 
tığını saptadığı İsmail Köse’ 
ye ait fırına 7 gün. Kadri

19 Mayıs Hazırlığı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma 

ve Gençlik Spor Bayramı 
gösterileri için orta dereceli 
okullarda son provolar ya
rın tamamlanıyor.

19 Mayıs cumartesi günü 
kutlanacak olan Atatürk'ü 
Anma ve Genlik Spor Bay
ramı için okullarda hazırlık
ların tamamlandığı son pro
valardan sonra Bayramın 
coşku içinde kutlanacağı 
bildirildi.

dilerinin de buna göre hare 
ket edeceklerini söyledi.

SHP ilçe Başkanı Erkan 
Mutman ise, Yüksek Seçim 
Kurulunun kararının belli ol
masından sonra B,elde Teş
kilatı ile Kasabanın sevece
ği bir adayı çıkarmayı dü
şündüklerini, seçimler için 
hazır olduklarını bildirdi.

ZEHİRLENDİ
Et ve Balık Kurumundan il
gililerin gereken et örnekle
ri aldığını ve tahlile gönder 
diklerini söylediler. Tahlille
rin temiz çıktığı, zehirlenme 
nin patateslerdeki "cücük" 
lerden meydana gelmiş ola
cağı bildirildi.

Papuççu’ya ait fırına da 3 
gün kapatma cezası verdi.

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili, "vatandaşın ekmeğiy 
le oynayanların gözünün ya
şma bakmayacağız. Bundan 
böyle denetimler daha da 
sıklaşacak. Üçüncü kez ay
nı suçu işleyen esnafı Sav
cılığa bildireceğiz" dedi.

Araç sahiplerinin 
kabusu sona erecek 

Orhangazi 
Caddesi Yolu 
İhale Ediliyor

Su şebekesi geçmesi ne
deniyle yaklaşık 8 aydır bo
zuk olan Orhangazi Cadde
si yolu ihaleye çıkarılıyor.

Belediye Encümeni geçti, 
ğimiz hafta yaptığı toplantı, 
da, Orhangazi Caddesinin 
74 milyon lira keşif bedelle 
işçiliğinin ihalesine kanal 
verdi.

Burada kullanılacak par
ke taşlar belediye Fen İşle 
ri Şantiyesinden sağlana
cak. Müteahhit yalnız işçi
lik yapacak.

Belediye Encümeni geçen haftaki toplantısında et ve 
tavuk fiyatlarına zam yaptı.

Belediye Başkanı Nezih Dimili, Et ve Balık Kurumu 
ürünlerine yapılan zamdan sonra Kasapların isteğinin 
Encümende ele alındığını belirterek yeniden ayarlama 
yapıldığını söyledi.

Yeni et fiyatları şöyle oldu :

CİNSİ ESKİ YENİ
Kıyma 10.000 11.000 TL
Dana Kuşbaşı 10.500 11.500 TL
Büftek • 11.000 12.000 TL.
Bonfile : 13.000 14.000 TL-
Kemikli Kuzu 11.000 12.000 TL
Koyun 8.000 9.000 TL.

Belediye Encümeni Tanzim Satış mağazasında et
fiyatlarını da yeniden düzenledi. Buna göre :

CİNSİ ESKİ YENİ
Kıyma 9.500 10.000 TL.
Kuşbaşı 10.000 10.500 TL
Büftek 10.500 11.000 TL.
Bonfile 11.000 11.500 TL.

TAVUK FİYATLARI

Encümen Tavuk ve piliç satıcılarının isteklerini de gc
rüşerek fiyatlarına zam yaptı. Bilfc 5600 liradan 7 felh
liraya yükseltildi. i

CİNSİ ESKİ YENİ
Piliç 5.500 7.000 TL.
Kanat Boyun 4.200 5.000 TL.
But Göğüs 6.500 8.000 TL.
Ciğer Katı 5.600 7.000 TL

Belediye Başkanlığından kasap ve tavuk satıcılarına 
gönderilen yazıda, tarife dışı satış yapılması halinde iş 
yerlerinin kapatılacağı bildirildi.

Çevre Sorunları 
Konulu Sergi Açıldı

İmam Hatip Okulu öğren
cileri ve Biyoloji öğretmeni 
Hatice Erkal tarafından ha 
zırlanan "Gemlik’te Çevre 
Sorunları ve Halk Sağlığı" 
konulu sergi açıldı.

Geçtiğimiz hafta Çarşam
ba günü saat 14.00’de Bele 
diye Sergi Salonunda ilk 
kez düzenlenen serginin a- 
çılışını Kaymakam Coşkun 
Ertürk yaptı. Öğrencileri ça 
lışmalarından dolayı kutla
yan Kaymakam Ertürk, kur- 
delayı kesti.

Sergide’ Çevre sorunlarıy
la ilgili söyleşiler, fotoğraf
lar, gazete küpürleri yer ah 
yor.

TAŞI GEDİĞİNE

DEVAM DEVAM...
"SU KULLANANINDIR.*’
KİMDEN DUYUYORUZ YARABBİL
DEVAM, DEVAM...
"TOPRAK İŞLEYENİNDİR”.
HELE, HELE...
"TÜTEN BACA ÇALIŞANINDIR...”
SAVUNUYORSUNUZ BİZİM GİBİ ORTA SOLU.» 
GEÇ DE OLSA BULDUNUZ DOĞRUYOLU...

İnan damev

Belediye 
İşçileri 
İkramiyeleri - 
nin Kalamm 
Alacak

Baiediye’de çalışan işçi 
re bayram öncesi verilen 
ramiye avansından sonra 
lanı da tamamen ödene»

Belediye ilgililerinden c 
dığımız bigilere göre, top 
sözleşmeye göre verileni 
gereken ikramiyelerin biri 
cisi Bayram öncesi pc 
darlığı nedenıyi * tamam 
ödenmemişti .

İşçilere maaşlarıyla bir 
te kalan ikramiyeleri bug 
verilecek.
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Gemlikte Sosyal Yaşam
Azot Site Derneği 19 Mayıs günü Türk Sanat Müzi

ğinin sevilen sesi Faruk Tınaz. Halk Müziği sanatçısı 
Nur Ertûr'ün katılacağı bir eğlence gecesi düzenledi.

X X x

Hemşireler günü 12 Mayıs günü kutlandı. Gemlik 
Devlet Hastanesi öncülüğünde Atamer Turisttik Tesisle 
rinde bir gece düzenlendi. Geceye Kaymakam Coşkun 
Ertürk. eşi Senan Ertürk. Devlet Hastanesi Başhekimi 
Ali Muhsin Süzer ve eşi ile doktor ve hemşireler ka
tıldı. 1

x X X
Nuristan Pilsen Kafeterya Küçük Kumla’da hizmete 

girdi Yapıkuranlar Sinema Sitesi altında Pazar günü 
hizmete giren Kafeterya yazlıkçılara hizmet verecek.

x x X
Afi Ekmek ve Un Ürünleri İstiklal Caddesinde yeni 

işyerinde hizmete açıldı. Kalabalık bir davetli topluluğu 
nun katıldığı açılışı Belediye Başkanı Nezih Dimili yap
tı. Daha önce Ekmasan olarak hizmet veren işyeri ma- 
kinalanndoki değişiklikten sonra Afi admı aldı.

xx x
Şükrü Şenol İlkokulu Koruma Demeği Belediye Dü

ğün Salonunda düzenlediği çay çok sayıda veli ve da
vetli katıldı.

X X x

EVLENENLER

Geçtiğimiz hafta ilçemizde yoğun bir evlilik trafiği 
yaşandı. I

5 Mayıs 1990 günü Belediye Düğün Salonunda Fikri 
Danış île Ülker Karahan evlendi.

12 Mayıs Mayıs 1990 günü Emekli Albay Vedat Peşte, 
Ruhsar Özoydın ile Askerlik Şubesinde yaşamlarını bir- 
leştird ",

12 Mayıs günü Belediye Düğün Salonunda Zühre Çe 
lik ve Kenan Kalebeli nikah memuruna evet diyerek ev 
(endiler.

13 Mayıs 1990 günü ise Göksel Mete ile Hüseyin Şük 
rü Güngör Belediye Düğün Salonunda mutluluğa giden 
yolda birlikte oldular.

___________ 4

Küçük kumla’da Seçime Doğru

sek Seçim Kuruntuna vermiş.
x I X

Küçük Kumla’da iki dönemdir yürütülen başarılı ve 
büyük çalışmalar var. Bu nedenle ANAP Kumla seçimle 
rine asılacak. Başlattıkları çalışmaların tamamlanması 
için çalışacaklar. Kendi partilerine kayıtlı bîr adayın se 
çilmesi için bütün güçleriyle yüklenecekler Kumla’da.

Genel politikada hergün eriyen ANAP'in Kumla’da da 
eridiğini göstermek ise muhalefetteki partilere, düşecek.

Bu nedenle SHP ve DYP, hatta RP Kumla’da varlıkla 
rını göstermeye çalışacaklar.

Kumla’da sıcak bir yaz gününde, sıcak mı sıcak po
litik günler yaşayacağız.

26 Mart 1989 tarihinde yapılan yerel seçimlerde ANAP 
adayı Abdullah Arslan 876, SHP adayı Mehmet Parlak 
489, DYP adayı Yüksel Bal 218, bağımsız Atilla Akgün 
39 oy almıştı.

ANAP adayının kendine en yakın SHP adayına yaptığı 
fark 387 oydur.

15 Temmuz’da yapılacak seçimlerde bu farkı SHP ka 
çatabilecek mi?

Küçük yerleşim birimlerinde oylar genelde adaya veri 
lir. Güçlü adaylar az farkla da olsa seçimleri kazanırlar.

■Kumla’da Abdullah Arslan’ın başarısı küçümsenemez. 
Bu da ANAP hanasine yazılmış iyi bir puandır. ANAP’in 
çıkaracağı aday Abdullah Arslan’ın başlattıklarını bilire 
bilecek bir kişi , imajını vermeli yoksa iş zor.

Sözün kısası önümüzdeki günlerde siyasi partilerde 
yoğun bir yerel seçim çalışması 'başlayacak.

Bakalım ipi kim göğüsleyecek. Hep birlikte göreceğiz.

Devren Kiralık Market 
karacaali köyü çmaraltı mev
kiinde hazır durumda gıda 
market kiralıktır.
Müracaat: Ömer Mete 
Tel : 11459 Gemlik

Foto Şen’den Hizmet Dizisi
♦Zengin dekoruyla her ebat stüdyo çekimleri
•Kaliteli, süratli Amatör basiuian
♦POLOROİD anında vesikalık (1 dakikada)
•Düğün, Nişan, Sünnet ve toplantılarınızda

FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMİ

♦Reklam fotoğrafları, sanayi, arazi fotoğraf çekimi
•Sünnet davetiyesi yapımı
♦Fotoğraflı kartvizit
•Eski fotoğraflardan kaliteli renkli büyütme
♦Makina, flaş, Flim, Pî| çeşitleri
•Makina, flaş tamiri

FOTOĞRAFÇILIK ve VİDEO KONUSUNDA AKLINIZA 
GELEBİLECEK HER TÜRLÜ SORUNLARIN CEVABI

Kayhan Mh. 1 Nolu Cd. No. 49/A Tel -.11824 Gemfik

İNŞAAT İLANI J
Gemlik Gübre Sanayii AŞ. Genel Müdürlüğünce fob 

rikamız lojmanlarının yağlı boya ve badanalarının yapıl 
ması işi kapalı teklif alma suretiyle emaneten yaptınl- 
mak üzere ihaleye çıkartılmıştır, işin geçici teminatı 
2.000.000.- TL.dır.

İhaleye ait, teknik ve özel şartnameler işö ait metraj 
ile sözleşme mesaî saatleri dahilinde Müdürlüğümüz 
inşaat servisinde görülebilir. İsteklilerin kapalı teklif mek 
tuplarını en geç 28.5.1990 ■ Pazartesi günü saat 16.00'ya 
kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat servisine ulaştır 
mış olmaları gereklidir.

Postadaki vaki gecikmeler nazan itibara almmıyacaktır
Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı İhale kanuna tabi 

olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ver 
mekte serbesttir.

(Basın 16)

............................. .............. ............................

KÜÇÜK. İLANLAR
BU KÖŞEDE YAYINLAMAN İLANDAN ÜCRET ALIN

MAMAKTADIR. GAZETENİZ Gemlik KÖRFEZ*ln HİZMETİ 
OLAN BU KÖŞEDE SİZİN İDE HER TÜRLÜ SATILIK ve 
KİRALIK İLANLARINIZI Yayınlıyoruz.

TELEFONLARIMIZ : 11797 — 14223

! SATILIK - KİRALIK
NİZAM EMLAK s Tel : 13763

Daire, arazi, oto alım satımı. Plaka devir işleri yapılır.
♦ Gemsas'ta 435 m2 arsa üzerine deniz manzaralı 
100 m2 2 adet daire
♦ Hrsortepe mh. 95 m2 efeniz manzaralı daire
♦ Lise cd. 5. kot 115 m2 kaloriferli daire
♦ Balıkpazon Kumla yolu 100 m2 (vade olur)
♦ Kapaklı köyünde lüks villalar
♦ Orhangazi cd. 120 m2 5. kat
♦ Ilıca cd. 100'er m2’lik daireler 7,ayda teslim vadeli
♦ Gemsas'ta 2 cepheli 500 m2 imarlı arsa
♦ Stadyum karşısı 166 m2 5 kat imarlı arsa
♦ Stadyum karşısı 320 m2 iki bitişik arsa 5 kat imarlı
♦ Ilıca cd. 420 m2 4 kat imarlı arsa
♦Pazar cd.. 124 m2 imarlı arsa
♦ Naylonöeks yanı 5000 m2 260 ağaç zeytinlik

Her bütçeye uygun daire, ev, arazi, .zeytinlik ve 
otolar bulunmaktadır,

/ LİDER EMLAK TEL : 13100 

♦Büyük Kumla yeni yola cepheli 5680 m2 arazi içinde 
iki katlı bina 4 dairem 1. kattakiler 125 m2 2. kattaki- 
ler 150 m2 suyu elektriği mevcut
♦Rıhtımda 80-90-85-65 m2 daireler
^Koyrıan mahallesinde 75 m2 2. kat
^Kayhan Mahallesirıde 120 m2 2. kat
♦Lise Caddesinde 90 m2 4 kot

FORUM EMLAK Tel : 14236

♦Gemsaz'da deniz kenarında arsa imarlı 500 m2 35 mil
♦Kordonda 95 m2 lüks deniz manzaralı 60 milyon
♦Tamamen körfez manzaralı 2. kat 110 m2 1 ay 

sonra teslim 45 milyon
♦Asfalt kenarı 100 m2 bina şömineli, barbekûlü, yüz

me havuzlu, çardaklı içinde dere akan 5000 m2'lik 
arazi ile satılık 80 milyon vadeli

♦Gemlik Sanayi bölgesinde araziler 12.000 m2 3590 
m2 2000 m2 6100 m2 35 milyondan itibaren

♦Ovaakça'da asfalta tam cephe 3500 m2 imarlı arazi

KARTAL EMLAK Tel : 13086

ALIM SATIMDA GÜVENCENİZ
Yeni Belediye Pasajı No.16 — GEMLİK

PEHLİVAN EMLAK Tel ; 20 817

♦Bursa Yalova yolu üstünde yola 100 m2 cepheli 
satılık zeytinlik m2'si 70 bin TL.

•Bursa Yalova yolu üstünde sanayi imarlı 5132 m2
4940 m2 satılık zeytinlik 150 milyon

•Manastır'da 115 m2 asansörlü, kaloriferli İnşaat ha 
linde Temmuz ayında teslim 50 milyon

♦Kordonda 125 m2 asansörlü, kaloriferli hideoforlu
•Sağlık Ocağı arkasında müstakil 3 daire 1 mağaza 

100 m2 125 milyon
♦Orhangazi Cd. 75 m2 3. kat 22 milyon
•Manastırda Günaydın Yapı Kooperatifinde 1. kat 

kalorifeli içi lüks 125 m2 60 milyon

ÜMİT EMLAK TEL : 14219

♦ Hisartepede deniz manzaralı imar durumlu 
müstakil arsalar
+ Gemsas’da satılık arsalar 480-500-620 m2
4- Orhangazi cd. bitmiş belediye yapı koop binasında
120 m2 30 milyon

+’ Umrubey’de sanayi imar durumlu 5000-1800-1006 m2 
+ Satılık zeytinlikler 200-300 ağaç -
♦ Osmaniye mh. 2.,3. ve5inci katlar
♦ 11 Eylül yanı 2 kat müstakil ev
♦ 11 Eylül arkası 116 m2 resmi parsel arsa
♦ Dereboyu imar durumlu 120 m2 arsa

KAPTAN EMLAK Tel : 10216-14925

♦Hisartepe mah. deniz manzaralı 90 m2 27 milyon

♦Yenimahallede 86 m2 çift cepheli 25 milyon
♦Gazhane cd. deniz görür 80 m2 30 milyon
♦Osmaniye mh. 85 m2 23 milyon çift balkon
♦Halitpaşa mh. denize 100 metre mesafede

72 20 milyon
♦Osmaniye mh.90 m2 Irk 3 daire aynı apartmanda

80 milyon
♦Orhangazi Caddesinde 110 m2 kaloriferli 40 milyon
♦Deniz manzaralı Kordon Apt. kaloriferli, asansörlü 

lüks daire 100 milyon
♦İstiklal Cad. kalorüferli, asansörlü 3. kat 70 milyon
♦Deniz manzaralı 1 nolu Cd. 72 m2 40 milyon
♦Kayıkhanede deniz manzaralı 150 m2 65 milyon
♦Kayıkhanede deniz man. 95 m2 süper lüks 60 milyon
♦4 kat imarlı 4000 m2 İçinde iki katlı betonerme 

bina 195 milyon
♦Deniz manzaralı 110 m2 lüks 40 milyon
♦Gazhane Cd. 145 m2 süper lüks 65 milyon

KÖRFEZ BİRLİK EMLAK Tel : 12769

♦ Asil Çelik yanında bir kısmı oslalta cepheli 320 
oönüm satılık araz!
♦ Gemlik Manastır ve Kumla’da daire karşılığı araziler
♦ Gemlik Armutlu arasında araziler ve zeytinlikler
♦ Gemlik ve Kumla’da az peşinle daireler



MAVİŞ 1990 SALI SAYFA

Gemlik Rotary Kulübü Derneği Ana Tüzüğü
(Geçen Sayıdan Devam)

Fıkra 2— GİRİŞ VE YILLIK AİDAT
a) Demeğin her faal, ek faal, kıdemli faal ve eski fa 

al üyesi (Giriş Aidatı) ve ayrıca (Yıllık Aidat) ödemekle 
yükümlüdür. Ancak, bu kulüpte evvelce faal üyelik yap 
ımş olan kıdemli faal ve eski faal üye kulübe tekrar 
girdiğinde ikinci defa (Giriş Aidatı) ödemez.

b) Giriş Aidatı miktarı, iç tüzük'te yazılı usule uya 
rak. Genel Kuryl tarafından kararlaştırılır. Yıllık Aidat 
gerektikçe Yönetim Kurulu bütçe teklifi ve Genel Kurul 
karan ile saptanır.

c) Demek siyasi partilerden, işçi ve işveren sendika 
tannda meslek kuruluşlarından her hangi bir suretle 
maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara 
yardımda bulunamaz. Dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel 
kişilerden veya kuruluşlardan yardım alması İçişleri Ba 
kanlığının iznine bağlıdır.

Fıkra 3— DERNEK DEFTERLERİ VE BELGELER 
Demek noterden onaylı Üye Kayıt Defteri. Karar Def 

teri ve Genel Giden Evrak Defteri. Gelir-Gider Defteri. 
Bütçe Kesin Hesap ve Blanço Defteri, Demirbaş Defte
ri ileAJındı Belgesi Kayıt Defteri tutar.

Demek Gelirleri (Alındı Belgesi) ile toplanır ve Gider 
fer Harcama Belgesi ile yapılır. Bu belgelerin resmi o- 
lanlan kullanılır. Resmileri sağlanmıyor ise en büyük 
Mülkü Amirlikçe tasdikli özel baskılı belgeler kullanıla
bilir. Bu özeller, resmi belgeler sağlandığında kullanıl
maz. Alındı belgesinde, ödeme veya bağışta bulunanın 
açık kimliği ve imzası bulunur. Bağış ve ödenti toplaya 
cak kimseleri yönetim kurulu bîr kararla belirtir ve bu 
karar en büyük Mülkü Amirliğe tescil ettirilir.

Madde 11— TAŞINMAZ MALLARA SAHİP OLMA
Demek, ikametgahı He amaç ve çalışmaları için ge

rekli olanlar dışında taşınmaz mallara sahip olamaz.
Madde 12— ÜYELİK SÜRESİ
Fıkra 1— SÜRE
Bu Ana Tüzük’de açıklanan haller dışında, üyelik, 

Demek var oldukça devam eder.
Fıkra 2— ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
a) Üyelik niteliklerini kaybeden bir kimsenin üyeliği 

de kendiliğinden son bulur. Ancak
1— Kendi kusuru olmaksızın kulüpteki işkolunu kay

bedecek faal bir üye Yönetim Kurulu karan ile eski fa 
al üyeliğe seçilebilir. I

2— Faal üyenin ikametgahı He işyeninin bu dernek 
yöresel sınırlan dışına çıkması halinde, üyenin faal üye 
İlk niteliklerini sürdürmesi, devam ve diğer üyelik ko- . 
şullanna uyması şartıyla, gittiği yerdeki Rotary Kulübü
nü ziyaret etmesi ve kendisini tanıtması,

3— Bîr üyenin 'kendi elinde olmayan nedenlerle Der
nekteki işkolunu kaybetmesi olasılığı karşısında, kendi 
işkolunda yeni bir iş bulması veya Demekte kayıtlı baş 
ka bîr îş sağlaması maksadıyla. Yönetim Kurulunca bir 
yıfı geçmemek üzere özel izin verilebilir. Bu durumda 
olan kimse, izninin sonuna kadar üyelik niteliklerini 
korumalı, devamını sürdürmeli ve diğer yükümlülükleri
ni yerine getirmelidir. Aksi takdirde ve herhalde izin 
süresi bitiminde üyeliği sona ermiş olur.

b) Eski bir faal üye, bir îş veya meslekte yeniden ve 
fiilen çalışmaya başlryacağında, şayet işkolu boş İse 
kendiliğinden olarak devam eder. *

e) Onur Üyeliği, seçilme gününü takip eden Haziran 
ayının 30'ancu günü kendiliğinden sona erer. Ancak, Yö 
netim Kurulu takdirine bağlı olarak, onur üyeliği sona 
ermiş bir kimse. Yönetim Kurulunca yıldan yıla alınarak 
kararlarla ve birer yıllık sürelerle onur üyeliğine yeni
den seçilebilir.

Fıkra 3— YENİDEN ÜYE OLMA
Yukarıdaki Fıkra 2’ye göre faal üyeliği sona ermiş 

bir kimse, eski veya yeni bir işkolu için üyeliğe başvu 
rabilir Böyle bir başvuru sonucu üyeliğe seçilir ise 
ikinci defa (Giriş Aidatı) ödemez.

Fıkra 4— ÜYELİĞİN SONA ERMESİ-AİDATIN
ÖDENMEMESİ

Aidatın ödenmesi için Dernekçe saptanmış günlerden 
itibaren 20 gün içinde aidatını ödememiş üye durumu 
Genel Sekreter tarafından son bildirilen adresine yazılı 
olarak tebliğ edilebilir, Bu tebliğ tarihinden itibaren, 10 
gün içinde aidat ödemediği takdirde üyelik nite
liğinden düşer. Böyle bir duruma düşen üye ancak Isr 
tekte bulunur ise, Yönetim Kurulunun değerlendirmesine . 
bağlı olorolc. Demeğe olan tüm borçlarının ödenmiş öl
mese işkolunun da başkasınca doldurulmamış olması 
şartr/la yeniden üyeliğe alınabilir. Bu takdirde İkinci 
defe Giriş Aidatı ödemez. Şayet evvelce temsil ettiği 
■şkoivdcMu îee faal üyeliğe alınamaz

Fıkra 5— ÜYELİĞİN SONA ERMESİ - DEVAMSIZLIK
Yönetim Kurulunca kabul edilebilir geçerli ve yeterli 

bir gerekçe olmadıkça, onur üyeleri dışında herhangi 
bir üye

a) Birbiri ardına 4 hafta muntazam toplantıya katıl
maz veya telafi edemezse,

b) Rotary yılının ilk ve ikinci 6 aylık yan dönemlerin 
de veya kulübün haftalık muntazam toplantılarının •/JBO 
ına katılmaz veya telafi etmezse,

c) Rotary yılının ilk ve ikinci 6 aylık yan dönemlerin 
de veya üyesi bulunduğu bu kulübün haftalık muntazam 
toplantılarından % 30’una katılmaz ise;

Üyeliği kendiliğinden düşer.
Fıkra 6— ÜYELİĞİN SONA ERMESİ - BAŞKA

nedenler
a) Bir Kulüp üyeliği için aranan niteliklerim kaybeden 

bir kimsenin üyeliği, bu maksatla toplanmış Yönetim
Kurulu üyelerinin en az üçte iki çoğunluğu ile alınan 
kararla sona erer. *

b) Yönetim Kurulunca yeterli sayılabilecek bir neden 
le herhangi bir kimsenin üyeliği, bu maksatla toplanan 
Yönetim Kurulunun en az üçte iki çoğunluğu ile alınan 
kararla sona erer.

c) Yukarıdaki (a) ve (b) hallerinde, tasarlanan karar 
hakkında en geç on gün önceden üyeye yazılı bilgi 
verilir. Bu suretle, ilgilinen Yönetim Kuruluna cevap ver 
meşine olanak tanır. İcabında durumunu savunmak üze
re, üye Yönetim kurulu toplantısına çağırabilir. Böyle 
çağrıya doğrudan doğruya üyenin ‘kendisine yaptırılır ve
ya son bilinen adresine tdahütlü mektupla bildirilir.

d) Üyeliğe son verme kararı alınması halinde Genel 
Sekreter. Yönetim Kurulu kararını, karar tarihinden iti- 
baren 7 gün içinde yazılı olarak üyeye bildirir. Uye de 
karar hakkında Dernek Kurulunda itiraz, etmek veya bu 
Tüzük’ün 16. Maddesi uyarınca Tahkim yoluna gitmek 
istediğini yazı itle 14' gün içinde Genel Sekretere bildi 
rir. Genel Kurulda itiraz etmesi halinde, itiraz yazısının 
alındığı günden itibaren 21 gün içlinde toplanacak bat
tallık muntazam toplantıdan itirazın dinlenmesi için Yö
netim Kurulu bir gün saptar. Bu suretle belirlenen top
lantı günü ve konuşulacak özel konu hakkında' Derneğin 
tüm üyelerine 7 gün önceden yazı ile bilgi verilir. İtira
zın inceleneceği ıbü toplantıda yalnız kulüp üyelerinin 
bulunmasına izin verebilir.

e) Bu fıkra uyarınca Yönetim! Kurulunca faal bir üye 
nin üyeliğine son verildiği takdirde, yapılan itirazın su

aresi dolmadıkça ve Genel Kurul veya hakemlerin ka
rarları tebliğ edilmedikçe, söz konusu üyenin işkoluna 
yeni bir üye alınmaz. ’

f) Üye tarafından derneğe herhangi bir itiraz yapılmaz 
ve tahkim de istenmez ise Yönetim 'Kurulu karan ve 
işlemleri kesinleşir. İtiraz yapılır ise yalnız Genel Ku
rul kararı kesindir. 1

Fıkra 7— İSTİFA ।
Dernekçe herhangi bir üyenin istifası kulüp Başkanı- 

na veya Genel Sekretere yazılı olarak verilir ve Yöne
tim Kurulunca kabul edilir. İstifa eden üye, şayet var 
ise, kulübe olan tüm borçlarını jpdemekle yükümlüdür.

Fıkra 8— DERNEK MALLARINA İLGİNİN KALMAMASI
Bu dernekte üyeliği herhangi bir sebeple son bulmuş 

olan bir kimsenin kulübe ait mallarda ve fonlarda hiç 
bir hakkı ve ilişkisi kalmaz.

Madde 13— TOPLUM VE ULUSAL" İLİŞKİLER
Fıkra 1— TOPLUM İLİŞKİLERİ
Toplumun, Ulusun ve genelde' Dünyanın refahı ve Der 

neğin üyelerini ilgilendirdiğinden, yararlı hernangi 
bir toplum konusu, üyelerin aydınlatılması ve kişisel fi
kirlerini oluşturmaları bakımından, haftalık muntazam 
toplantılara gitiriterek tarafsız ve bilimsel biçimde görü 
şülebiliir ve tartışılabilir. rA’ncak, 'kulüp olarak topluca 
herhangi tartışmalı bir kamu tedbiri veya kamu oyunda 
günün konulan hakkında hiçbir fikir beyan edilemez.

Fıkra 2— KULÜP SİYASETLE MEŞGUL OLAMAZ
Bu Dernek hiç bir suretle siyasetle meşgul olamaz, 

kamu görevi için aday gösteremez, tavsiyede' buluna
maz. Ayrıca, kulüp toplantılannda herhangi bir adayın 
leyh ve aleyhinde konuşulamaz, tartışılamaz.

Fıkra 3— ULUSLARARASI SİYASAÜ SORUNLAR
a) Bu Dernek siyasi nitelikte Uluslararası politikalar 

veya dünya sorunları ile ilgili herhangi bir görüş veya 
kararı kabul edemez, yayamaz, yayınlayamaz.

b) Bu Dernek siyasi nitelikte belirli uluslararası so- 
runları çözümlemek için planlar teklif edemez, mektup 
gönderemez ve konuşmalar yayınlayamaz veya demekle 
re, kişilere veya hükümetlere doğrudan müracaat ede
mez. *

Madde 14— ULUSLARARASI KURULUŞLARLA 
İŞBİRLİĞİ 1

Aynı amaçla kurulmuş uluslararası demeklerle işbirli
ği için gerekli (Bakanlar Kurulu Müsaadesi) istihsali hu 
susunda Demeklerle Yasasına uygun başvurulduktan ve 
müsaade elde edildikten sonra merkezi ABD'de Evons- 

t<n (IJtinoîs) şeMnrie tM^unan dAustavaran Rotar^ ku- 
nâuşu Ne işfeerfiği yoprfcfcffir.

Madde 15— AMAC3N KABÜL.0, AKA VE İD 
TÜZÜKLERE UYUM

Giriş ve YMMı <ridatknu ödeyerek d«neğe «nee ter 
üye Madde 3*de yazCı demek araapknm. Ana v» İç Tü 
zük hüSdjnrierine uymayı ve bağlb îscfenoj^ kabul etnuş 
olur ve ancak bu şartkvla DemeĞtaı «nfiyazkeında nafc 
sahKM olabitir. Ano Tüzük iç temaneş ota»
sini ileri sürerek hîç bir üye bunlara uyraak yukundufu- 
ğ ün den af olunamaz.

Madde 16— TAHKİM
Bir veya birkaç üye He yafMrt ter veya bk kaç eski 

üye He Derneğm herhengi bk görevfisî veya Yoneom 
Kurulu arasında üyelik veya Ana Tüzük. îç Tüzük uygu 
lamalarında veya bîr üyenin demekten çdcanltnaemdan 
veya bilinen yöntemlerte memmımyet verici çözüm bu
lunamayan bir husustan dolayı anlaşmazlık çıktığı ttec- 
dirde ihtilaf tahkim yolu He hal edflk. fotitafa taraftar 
birer hakem seçerler. Bu iki hakem de üçüncü ter ha
kemi seçer*. Hakemler ancak bu Demek üyeleri arae»- 
dan seçilebilir. Anlaştddarı takdirde tarnflann seçtikleri 
iki hakemin karan, taraflann seçtikleri anlaşamodtaann 
da üçüncü hakemin karan taraflar için kat’î ve bağla
yıcıdır.

Madde 17— ÎÇ TÜZÜK
Bu Dernek, Dernekler Yasasına, bu Ana Tüzük hü

kümlerine, Rotary amaçlarına aykın olmayan ve kulü
bün yürütülmesinde yardımcı yöntemler içeren bir Gç 
Tüzük) kabul eder. İç Tüzük hükümleri, kendi içinde be 
lirlenen hüküm ve usullerle Demeğin haftalıfc munta
zam toplantılannda değiştirilebilir.

Madde 18— TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ
Fıkra 1— ANA TÜZÜK DEĞİŞİKÜKLERİ
Ana Tüzükte değişiklik yapılabilmesi veya demeğin 

feshine karar verilebilmesi rçin, yasalar ve Ana Tüzük 
hükümlerine göre toplanacak Genel Kurula, Demek üye 
ferinin en .az üçte ikisinin katıl malan şarttır. Bu şekil
de toplantı sağlanamaz ise ikinci bir defa toplanmak 
üzere toplantı ertelenir" İkinci toplantıya gelen üyelerin 
sayısı ne olursa olsun gündem görüşülür. Ancak Tüzük 
değikikliği ile derneğin feshi hakkındaki kararlatın, kc- 
tılanların üçte iki çoğunluğu ile'âlmması şarttır.

Fıkra 2— DERNEĞİN FESHİ
Derneğin feshi kararı ile birlikte' Demek mallan Ro

tary Vakfına devir ve teslimi. Demeğin alacak ve borç
larının tasfiyesi gibi gerekli işlemler hakkında da Genel ■ 
Kurulca karar verilir. Genel Kurulun Fesih ve Tasfiye 
kararlarını karar günü görevde bulunan Yönetim Kurulu 
yerine getirilir.

MADDE 19— TÜZÜKTE AÇIK* HÜKÜM BULUNMAYAN 
HALLER ।

Bu Ana Tüzük’de açık hüküm bulunmayan durumlar
da (Türk Medeni Kanunu) ve (Demekler Yasası) hüküm 
leri uygulanır. I

Madde 20— KURUCU ÜYELER
Bu Derneğin kurucuları şunlardır. :
1— Âdı Soyadı : Bülent Kurt
Adresi : Borusan Lojmanlar Gemlik
işi/Mesleği : Borusan Gemlik Boru Tesisleri A.Ş.

Personel Md. Tabiyeti T.C. Nüfus Kaydı Gemfik-1943
2— Adı Soyadı : Sadrk Gemicioğlu
İşi/Mesleği : Akbank Müdürü
Adresi : Kayhan Mh. Yedievler Sk. 29 Gemlik
Tabiiyeti : T.C. Nüfus Kaydı : GemJrk-1944
Adı Soyadı : Veysel Aydın Akovolgü
İşi/Mesleği : Mermer İşletmesi
Adresi : İstiklal Cd. Kordon Apt. 2/5 Gemlik
Tabiiyeti : T.C. Nüfus Kaydı ; Getnlfk-1954
4— Adı Soyadı : Mahmut K. Solaksuboşı 
İşi/Mesleği : Zeytinyağı İmolotcısı
Adresi : Gazhane Cd. Körfez Apt. B Blok Ge>~
Tabiiyeti : T.C. Nüfus Kaydı : Gemlrk-1955
5— Adı Soyadı : Ferruh Erçek
İşi/Mesleği : Eczacı
Adresi : ADural Meydanı 7 Gemlik
Tabiiyeti : T.C. Nüfus Kaydı : Gemlik-1960
6— Ayhan Minare
İşi/Mesleği : Konserve İmalatçısı
Adresi ; B Pazan Mh. 2 No7u Cd. Gemlik
Tabiiyeti : T.C. Nüfus Kaydı : Gemfik-19<3
7— Adı Soyadı : Faruk Uzunlar
İşi Mesleği : Aygaz ve X4oMyu Satıcısı
Adresi ' 8 Pazan Mh. 2. Nokı Cd. Yalı Apt. Gemlik
Tabiiyeti : T.C. Nüfus Kaydı ; Gemlik-1955

YÖNETİM KURULU 
Adı Soyadı : Mahmut K. Sotoksubaşı

İşi/Mesleği : Zeytinyağı İmalatçrsı _ 
Adresi tîstiklâl Cad. 104 BkMc Apt.

Davam Sayfa
D. 7 GEMLİK 
4'te



Yönetim KurukıAhmet Dallı Bey Cd. 23 Umurbey-GemlikAdresi :
Tabiiyeti : T.C. Nüfus Kaydı : Gemlik-1943 G Û N D E M î
4— Melih Kazana

GemHk-1955 SATIŞ ŞARTLARI :

GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

Dosya No. 1989/606

DÜZELTME

SAYIN GEMLİKLİLER

TEKNİK ELEMAN

TEL : 118 24 KAYHAN MAH. 1 Notu Cad. GEMLİKÜCRET DOLGUNDUR.

Eleman Aranıyor
Şükret Solmaz

satış

ilçe Tarım Müdürü

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

(Basın 15)

AKDOĞANLAR

Yamanlar Ticaret

Hüseyin Akdoğanlar

ABDULLAH GÜLER
HAŞAN YAMAN

GEMLİKTlf : 14637 — İstiklal Cd. No. 38

İstiklal Cd. Gürle İş Merkezi No. 13 Tlf : 13132
Kayhan Danış Sk. Al tun taş 
(Tekelin doğu aralığı) Tlf r

Mehmet Sadık Şafak
Yazı İşleri Müdürü

Apt. D. 13 Gemlik 
Orfıangazi-1942

1990/13 sayılı 
Damga Resmi, 
deli üzerinden

federasyon'umuzu da bütün 
gücümüzle destekliyoruz."

GAZETEMİZDE MUHABİR OLARAK ÇAUŞACK 
LİSE ve BENZERİ OKULLAR MEZUNU ELEMAN 
ARANIYOR?

Bu artırmada da rüchanh alacakların alacağını ve sa 
tış masraflarını geçmesi şartryle %40 nisbetinde artı ra 
na ihale olunur. *!

Müracaatların şahsen Gazetemize yapılması rica olu
nur.

İstiklal Cd. Fınn Sk. (Ziraat 

Tel : 10176-14479

Tapu Harç ve masraflarının ile ihale be 
%10 K.D.V. alıcıya aittir, ilan olunur.

Işhanı No. 5L4 BURSA 
226364

•KARABÜK DEMİR
> ÇİMENTO
• TUĞLA

0 BtRİKET

SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

1— Açılış ve saygı duruşu
2— Yoklama
3— Divan Seçimi

Bankası karşı aralığı)

GEMLİK

ÇtMTAŞ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 
BAŞKANUĞMNkN

İNŞAAT ve TİCARET 
ZÜMRÜT DUVAR KAĞIDI BAYİİ ve 

NALBURÎYE TİCARETİ

TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 
HALI, HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ 

ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR.

4— Yönetim ve Denetleme Kurutları çalışma rapona. i 
nnın okunması

5— Raporla nn görüşülüp aklanması
6— Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçimi
7— Dilekler ve istekler. Kapanış.

lc. İf. K. 126
(ilgililer tabirine irtifak hakkı 
sahipleri dahildir.)

Fotoğraf çekimlerinde sîzlere en güzelini vermek 
olan amacımızı şimdi kaliteli cihazlar He VİDEO 

çekimlerinde de sürdürüyoruz.

ARZU ETTİĞİNİZ İYİBİR ÇEKİM İSE NOTUNUZU 
ALDIRMAKTA GEÖ KALMAYIN

FOTO ŞEN 
*' GÜVENİLİR İSİM '

görmüş ve münderecatını kabul et- 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 

dosyamıza başvurmaları, Dellaliye,

edenler şartnameyi 
miş sayılacaktan,

SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜR

KADRİ OÛLER KÖRFEZ
15 MAYIS 1990 SALI

Gemlik Hotary Kulübü 
Derneği Ana Tüzüğü

Tobiiyeti : T.C. Nüfus Kaydı : Gemllk-1955
2__ Adı Soyadı : Teoman Ekim
Işi/Mesleği : Avukat B ;*
Adresi : Cumhuriyet Mh. Kayıkhane Sitesi A bok 7
Tabiiyeti : T.C. Nüfus Kaydı : Gemlik-1940
3— Adı Soyadı : Güven Ünlü 
Işi/Mesleği : Ithalat-lhracat

. Işi/Mesleği ; Sanayici 
Adresi : Hisartepe Mh. İstiklal Cd. Orkide Apt. 102/13 
Tabiiyeti ■ T.C. Nüfus Kaydı : Tokat-1959
5— Adı Soyadı : Faruk Uzunlar 
Işi/Mesleği : Dayanıklı Tüketim Malları Satıcısı

Adresi : İstiklal Cd. Tekel Sk. Dalkılıç Apt. K.3 Gemlik
Tabiiyeti : T.C. Nüfus Kaydı ; 
6— Adı Soyadı : Nail örgün 
İşl/Mesleğj : Jeolog
Adresi : İstiklal Cd. 104 Birlik 
Tabiiyeti : T.C. Nüfus Kaydı : 
7— Adı Soyadı : Kemal Erkul 
İşi/Mesleği : Müteahhit
Adresi : 1 No'lu Cd. 2. Seç Apt. K.1/3 Gemlik 
Tabiiyeti : T.C. Nüfus Kaydı : Orhangazi-1944 
8— Adı Soyadı : Ceyhan Aydın
Işi/Mesleği : Zira» İşletmecilik
Adresi : İstiklal Cd. Kordon Apt. Gemlik 
Tabiiyeti : T.C. Nüfus Kaydı : Gemiik-1953 
9— Adı Soyadı : Mehmet Fikri Semerciler 
İşi/Mesleği ; Diş Tabibi
Adresi .- (stiklal Cd. Birlik 'Apt. Gemlik 
Tabiiyeti : T.C. Nüfus Kaydı : Gemlik-1943

Gazetemizin gecen haftaki sayısında yayınlanan Tü
zük ilanının 10. Maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi yan
lı? yayınlanmıştır. Aşağıdaki şekilde düzeltilir.

Yıllık aidatı (120.000 TL.)

MESLEK LİSESİ MOTOR, ELEKTRİK VE 
ELEKTRONİK BÖLÜMÜ MEZUNU, TECRÜBELİ 

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

ELSAN ELYAF A.Ş. ।
Tel : (2561) 1372-1373 Gölyolu ORHANGAZİ

Solmaz’ın demeci şöyle :' 
"Teşkilatımız mensupla 

rı Esnaf ve Sanatkarlar ara 
cılığıyt tüketiciye ulaşan Co 
la, yabancı kökenli deter
jan, yağ gibi mamullere üre 
tici tarafından yapılan keyfi 
zamları ve haksız uygulama 
lan protesto etmek amacıy
la başlatılan haklı direnişi, 
üst kuruluşumuz olan Kon-

tecek. >
ilçe Tarım Müdürünün a- 

tanması nedeniyle geçtiği
miz hafta Atamer Turistik 
Tesislerinde "Veda Yemeği” 
düzenlendi.

Gayri Menkul Açık Arttırma 
İlam Gemlik Sulh Hukuk 

Mahkemesi Satış 
Memurluğundan

Dosya No. 1990/13 Satış

Şuyun izolesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 
28.12.1989 tarih ve 989/589 sayılı karar gereğince satıl
masına 'karar verilen aşağıdaki belirtilen gayri menkul 
açık artırma ile satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun.
1— Umurbey Kövü Paşabahçeleri mevkii Pafta 23, 

Parsel 1981, Kütük 21/1972'de kayıtlı 260 m2 Değirmen 
bahçesi 1.950.000 TL.

2— Umurbey Paşabahçeleri mevkii Pafta 23, Parsel 
1992, Sayfa 21/1972’de kayıtlı 3480 m2 içinde değirmen 
ile birlikte bahçesi 36.100.000 TL. satışa çıkanlmıştır.

1— Satış 28.6.1990 Pazartesi günü saat 14.00'den 
14.20'e kadar Adliye Yazı İşleri Odasında açık artırma 
suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıy- 
metin°/o75'ni ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mec 
muunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olu 
nur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
taahüdü baki kalmak şartı ile 28.6.1990 Perşembe günü 
saat 10.00'dan 14.20’de ikinci artırmaya çıkarılacaktır.

Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin %20 nrsbetin- 
de pay ökçesi veya bu miktar kadar Milli bir bankanın 
teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para 
ile yapılır, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere 
mehil verilir. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin 
irtifa hakkı sahiplerinin bu gayri menkul üzerindeki hak 
(arının hususiyle faiz ve masraflara dair olan iddialarını 
belgeleriyle birlikte onbeş gün içinde dairemize bildir
meleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sa 
bit olmadıkça paylaşmada hariç bırakılacaktır.

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içersinde 
ödenmezse Lİ.K.nun 133’ncü maddesi gereğince ihale 
feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %30 faizden 
alıcı ve kefillerin mesul tutularak hiçbir hükme hacet 
kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilece 
ği bir yere dairede asılı olup, masrafı verildiğinde iste
yen alıcıya bir örneğinin gönderileceği, satışa iştirak

ORTAPEDtK 
Ayakkabı Tellik tamiri

Gazhane Cd. Gürçay Pasajı karşısı Gemlik 

yönetim Yeri ; İstiklâl Cad. Gürçay Posalı 
No- 5 - TW : 14223 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı
Körfez Mctboacılrk ve Ambalaj Sonoy

Kongre İlanı

Kulübümüzün olağan Genel Kural Kongresi 31 Mayıs 
1990 Perşembe günü saat 1330 da Fab-ko Yemekhane
sinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde Genel Kurul toplana
sı aynı yer ve saatte 1 hafta sonra ttrahanocoktr

Üyelerimize duyurulur.

Gemlik İlçesi. Hamidiye köyü, çarşı meydanın kain 
kuzeyi Hakkı Arı, güneyi Hakkı An, doğusu yol. batısı 
Hakkı An taşınmazlan ile çevrili 233.75 m2 miktarındaki | 
taşınmazın davacı Hakkı An tarafından senetsizden tes 
çili talep edildiğinden iş bu taşınmaz hakkında hak M- j 
diasında bulunanlann ilan tarihinden itibaren 3 ay içer- | 
sinde mahkememizin,^989 608 sayılı dosyasına müracot I 
lan ikin olunur.

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



YIL 117

SAYI : 959

22 MAYIS 1990 SALI

Fiyatı 500 Lira KDV dahi!
körfez

_________ H*FTALIK »İyIİTc^7 
kuruluş , H haz i r * N,,,,

Matbaamızda 
ifan Nikâh, Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık 
Lif ; 11797 Gemlik

OYP Genel Başkanı il Kekresine Katıldı 19 MAYISI KUTLADIK

Kuısunlu’doydı
19 Mayıs Atatürk'ü anma 

ve Spor Bayramının 71. yıl
dönümü bütün yurtta tören
lerle kutlandı.

İlçemizdeki kutlamalar ha 
zırlanan programa göre ger
çekleşti. 19 Mayıs günü sa
at 9.30'da Atatürk Anıtına 
çelenk kondu, saygı duruşun 
da bulunuldu. Daha sonra İs

Bu orada şehir stadında 
yapdocak gösterilere Kaka
cak öğrenci gruplan *ertert- 
n aldı. Protokolün çelenk 
koyma töreninden dönmesin 
den sonra saat 10.30'da sta 
da gelip öğrenci ve hatta* 
bayramını kutladılar. IstMar 
Marşı söylenmesinden son
ra İlçe Spor Müdürü Talat

Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı Süleyman Demirel, 

eBursa Milletvekili Cavit Çağ 
lafın Kurşunlu'daki “Yeşim 
Tatil Sitesi"nde iki gece kal 
dı.

İnegöl'e bağlı Cerrah Ka
sabasında yapılacak Beledi

DYP'DE DİSİPLİN FIRTINASI
Doğru Yol Partisi İlçe Di

siplin Kurulu, İlçe Yönetim 
Kuruluna muhalefet eden 5 
kişi için soruşturma başlat
tı

Edindiğimiz bilgilere göre, 
DYP ilçe Disiplin Kurulu, Ha 
san Akın, Yahya Uslu, İsma 
il Balaban, Abdullah Aşçı, 
Selçuk Alkon'ın parti suçu

Belediyeden Haciz Kaldırıldı

Hamam Borcu Bitti
Huzur
Operasyonlarına

Belediye Saroyı'nın yapıl
dığı yerde bulunan tarihi 

Çarşı Hamamı'nın kamulaş

tırma bedeli ve faizleri öde

nerek, belediye mülklerine 
konan haciz kalktı.

Eski Belediye Başkanı 

Hakkı Çakır döneminde 19 

milyon liraya kamulaştırılan 

"Çarşı Hamamı", mal sahip 

Ferinin kamulaştırma değeri

ne yaptıkları itiraz üzerine 
Mahkeme tarafından 210 

milyon değer biçilmişti. 

HAFTAYA BAKIŞ

DYP’deki Disiplin Sancısı 
JLacbd ÇüLvc

Doğru Yol Partisinin İlçe Kongresinden çıkışının 2,ci 
ayı doğmadan, tasfiye sancıları yaşanmaya başladı.

Bize gelen bilgilere, göre Ramazan ayında İlçe Teşki
latı tarafından düzenlenen iftar yemeğine çağrılan üyeler 
den, yemeğe katılmayanları Disiplin Kuruluna sevk edll-
miş.

Sevk edilenler arasında uzun yıllar AP’ye hizmet etmiş, 
bir ay öncesine kadar İlçe Yönetim Kurulunda Sayın Ay 
din Erenoğlu ile birlikte çalışmış terzi İsmail Balaban 
do var.

Bir başka disiplrnzodeye gönderilen yazıda, "İlçe Yöne
üm Kurulumuz toplanarak 7.5,1990 tarih ve 3 nolu karar 
ile DYP Tüzüğünün 57, maddesi a-e bencilerinin tarafı
nızdan ihlal edildiği anlaşılmıştır.,," deniyor.

Devamı Sayfa 2’de

ye Seçimleri nedeniyle An
kara'dan Bursa’ya gelen 
Süleyman Demirel, Cerrah 
dönüşü geceyi Kurşunlu'da 
geçirdi.

İl ve İlçe örgütlerinin de 
katıldığı akşam yemeğinde 
partilileriyle birlikte olan Sü 

işlediklerini ve tüzüğün 57. 
maddesinin a-e bendlerini 
ihlal ettiklerini bildirdi.

Haşan Akın, Yahya 'Uslu 
ve Selçuk Alkan'a Disiplin 
Kurulu yazılan 12 Mayıs ta
rihinde gönderildi. Abdullah 
Aşçı’ya gönderilen yazıyı al
madı.

Disiplin Kuruluna-' verilen

Hakkı Çakır döneminde 80 

milyon lirası ödenen Tarihi 

Hamamın Kasım 1989 taksi- 

dî ödenmeyince mal sahiple 

ri tarafından Belediye mülk
lerine haciz kondurulmuştu.

Son taksrdi geçtiğimiz 

hafta ödenen Hamamın fai
zi ile birlikte kamulaştırma

sı 245 milyon liraya çıktı. 
SHP'li Belediye, eski 'beledi

yeden kalan 165 milyon lira 
borcu daha böylece ödemiş 
oldu.

leyman Demirel, Pazar günü 
Atatürk Kapalı Spor Salo
nunda yapılan İl Kongresine 
katıldı.

Pazar gecesini de Kurşun 
lu’da geçiren Demirel, dün 
saat 11.00'de Helikopter ile 
Ankara'ya döndü. 1 

lerin bir bölümünün rama

zan ayında düzenlenen iftar 
yemeğine katılmamaları da 

ayrıca suç konusu edilmek 

istenmekte.

Disipline verilenler suçla

malara yazılı yanıt verecek

ler.

Devam
ilçe Emniyet Müdürlüğü 

ekipleri, geçtiğimiz hafta i- 
içinde "Huzur Operasyonu" 
adı verilen kontrollerine de
vam ettiler.

İlçe Emniyet Müdürü İs
mail'Çalık, vatandaşın güven 
ve huzurunu sağlamak için 
halka açık yerlede sık sık 
kontroller yaptıklarını belirt 
ti.

Geçtiğimiz hafta; yapılan 
kontrollerde bir kahvehane
nin çalışma ruhsatı bulun
madığı görüldü. Ruhsatsız 
çalışan kahvehane kapatıldı

Kumla’da Görevli 
Assubay Tutuklandı

Küçük Kumla'cfa görevli 
jandarma Assubayîı Orhan 
Erol, görevini kötüye kullan
dığı gerekçesiyle tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta 'Küçük 
Kumla’da tabancayla gelişi 
güzel atış yapan Metin 
Sertkaya’yı yakaladıktan son 
ra serbest bırakan Karakol
Komutanı Assubay Orhan 
Erol’un aynı kişilerle daha 
sonra Bursa’da bir gece eğ
lencesine katıldığını sapta
yan ilçe Jandarma Bölük 
Komutanı Tacettin Soykök,
Assubayı’nı Cumhuriyet Sav 
alığına şikayet etti.

Assubay Orhan Erol, sev- 
kedlldiğl mahkemece tutuk
landı.

DYP Genel Başkanı Sü
leyman Demirel, Kurşunlu’da 
2 gece kaldı.

Araç Vergi 
Bandrol 
Kontrolleri 
Sıklaştı

Gemlik Vergi Dairesi de- 
netmenleri, karayollarında 
seyreden araçlarda vergi 
kontrollerini sıklaştırdılar.

Vergi Denetim minibüsü 
ile' haftanın üç günü gece 
ve gündüz Gemlik, Orhanga 
Zı ve Bursa yollarında araç
ları durduran ekipler araçla 
rina yaptırılması zorunlu 
bandrolları ve ticari araçlar
daki fatura, sevk irsaliyesi, 
teslim irsaliyesi ile yolcu ta 
şıma listelerini kontrol edi
yorlar.

.Vergi Dairesi yetkilileri 
araçlarında bandrolü bulun
mayanların bran önce alma 
larını sağlık verdiler.

Dere
Pırıl Pırıl
Olacak

Bir süre önce ihale edilen 
Çarşı deresinin düzenlenme 
sine başlandı.

Belediye Başkanı Nezih
Dimili, Çarşı deresinin Yalo
va deresini yapan kişiye İha 
le ettiklerini belirterek şöy
le konuştu :

“Derenin 3. köprüsünden 
başlanarak ıslah çalışmalar 
devam ediyor. Yolların yapı
mı ve çevrenin yeşillenmesi 
ile Çarşı deresi pınl pınl ola 
cak. Daha sonra pazar bu 
alana kalkacak." 

tiklai Marşı eşliğinde bayrak 
töreni yapıldı.

Kiraz 
Üreticileri
Dikkat

İlçe Tarım Müdürlüğü Ki
raz üreticileri ilaçlama ya
parken dikkat etmeleri konu 
larda uyardı.

İlçe Tarım Müdürlüğün
den Köy Muhtarlanna ve ü- 
retici kuruluşlara gönderilen 
yazıda, içinde bulunduğu
muz günlerin kirazlarda za
rar veren "Sinek" ile müca
dele döneminin başladığı be 
lilerek şu görüşlere yer ve' 
rildi :

“Bazı üreticiler zeytinlerde 
kullanılan ve insan sağlığı
na zarar veren ilaçlan kiraz 
sineğine kullandıkları görül
mektedir. İnsan sağlığı açı
sından oldukça tehlikeli olan 
bu uygulamanın önlenebil
mesi için üreticiler uyarılma 
lı ve kısa süreli tesiri olan 
ilaçların tercih edilmesi ge
reklidir.”

2I3. Dönem Yedek 
Subaylara Tören

Gemlik Askeri Veteriner 
Araştırma Enstitüsü ve Eği 
tim Merkezinde eğitimlerini 
tamamlıyan 213. dönem Ye
dek Subaylar diplomalarını 
alacaklar.

31 Mayıs günü Askeri Ha 
ra’da yapılacak törende yaş 
kütüğüne mezun olanlar adı 
na dönem sembolünü çaka
caklar. Konuşmalar, diploma 
lorın dağıtımı ve geçit töre
ni ile program sona erecek.

TAŞI GEDİĞİNE 

ATAM’A.. |
19 Mayıslarda, milli günlerde seni andık, 
Anmakla görevimizi yaptığımızı sand*. 
İzindeyiz I deyip kendimizi mezun saydık, 
Eserlerin tahrip oldu, donup baka kaldık. 
Her yapılan senin adına yapıldı, 
Devamlı, ışıklı yolundan sapıldı.
Ne kurduğun parti, ne kbrumlann, ne öğretim birfiğikal- 

Büyük Söylevin, Gençliğe Hitaben sanki bir masaldı, dı. 
Güvendiğin Gendik, benzesin diye bize, 
Ezilip, edildi DEPOLİTİZE.
İnanmışlara takıldı kulp,bulundu bir bahane, 
M opus haneler oldu ; onbintere hane.
Yapılanlar, yapanların yanma kakfc.
Üstelik ATAM !.. Adına konulan ödülü aldı.

?hwn (famer ■

Şahin günün anlamsın belir-, 
ten bir konuşma yaptı. Gem 
İrk Lisesinden gençlik adına 
bir öğrencinin konuşmasın
dan sonra şiirler okundu. 
Atatürk'ün Gençliğe şöyievi 
nin okunmasından sonra i-4 
se Gençliğin Ataya yanıtı 
söylendi.

Türk Ulusu ve Cumhur
başkanı adına "sağol" çağ
rısından sonra Gençlik Mar
şı söylendi. Geçit törenin
den sonra ise genel gösteri 

- ler düzenlendi. Gece bitlikler 
tarafından fener alayı dü
zenlendi.

Engürücük Köyünde 
Matem Var

Sağır ve 
Dilsiz Çocuk 
T raf ik
Kazasına
Kurban

Engürücük Köyünde dün 
saat 16.00 sıralarında meyda 
na gelen trafik kazasında 
Önder Akar (11) adındaki 
sağır ve dilsiz çocuk öldü.

İstanbul'dan Bursa yönü
ne gitmekte olan 35 LS 980 
plakalı M. Sait Gelir yöne
timindeki özel oto, Engürü
cük Köyü yakınlarından ge
çerken yola ani olarak fırla
yan Önder Akar a çarptı.

Özel taksi sürücüsü çocu
ğu Gemlik Devlet Hastanesi 
ne getirirken yaralı küçük 
Önder yolda öldü.

Olayla ilgili soruşturmaya 
başlandı.
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HAFTAYA BAKIŞ

DYP’deki Disiplin Sancısı
Juıdu Çiiie'c

DYP İlçe Disiplin Kurulu Hüseyin Yener, İsmail Aktan, 
Mahmut Şener, Oğuz Çetin, Hüseyin Izmitlloğlu, Muhsin 
Eker ve Arif Çakmak'tan oluşuyor.

Çağrıya uyan Hason Akın, disiplin kurulu karşısına gi 
dip kendine yazılı olarak suçlarının bildirilmesini iste
diğinde. Hüseyin Yener ve İsmail Aktan knzalı bir "Helva

Gemlik’te Sosyal Yaşam
♦Azot Site Kulübü Derneği 19 Mayıs 1990 günü TÛG- 
SAŞ Sosyal Tesislerinde Türk Müziğinin beğenilen sesi 
Faruk Tınaz ve Hafif Müziğimizin pınar sesli sanatçısı 
Yeşim tarafından verilen konser davetlilere güzel bir 
gece yaşattı. Geceye katılanlar, "TÜGSAŞ eski günlerini 
yeniden yaşatıyor" dedi.
♦ Doğru Yol Partiî Kadınlar Komisyonu 30 Mayıs günü

sağlık köşesi

cı Kağıdı'* veriliyor kendine.
Partilerin Disiplin Kurulları resmi bir 

Antentli kağıtları yoksa lastik kaşe ile

Atamer Turisttik Tesislerinde "Demokrasi için 
lı müzik ve eğlence gecesi düzenledi. Geceyle 
'etlerin satımına başlandı.
♦ Kartal Belediyesi tarafından İlkokullar arası

elete" ad
ilgili bi-

"Benim

organdır. Parti 
basılmış bir kağı

Anam" konulu resim sergisi Çarşamba günü saat 13,30 
da Belediye Resim Sergi Salonunda açılacak.

HAZIRLAYAN

9r. Al ÖZGÜR

do ciddi bir yazı yazılıp verilmesi gerekirdi üyeye..
Suçlama konulan arasında bir 3. madde varki görül

meğe değer. Bakın işin ciddiyetsizliğini gösteren soruya:
"3- Son yemek davetinde yemeğe gidilmesi 

liyet gösterilmesi."
Hade buyurun bakalım. Yemeğe partilileri 

suç oluyor bu belgeye göre.-
Aslında işin doğrusu bu değil. Suçlamalar

için faa-

götürme*

yazılırken
sapla somon birbirine karıştırılmış. İşin doğrusu, "Son 
yemeğe gidilmemesi için faaliyet gösterilmesi" olacaktı.

Siyasette 
veriliyorsa, 
hareket bir 
lıyorso işin

böyle ipten saptan şeylerle kişiler disipline 
bilin ki orada tasviyeclk var demektir. Bu
de yönetimde bulunanların 
altında çopanoğlu aramak

Tasfiye, partilerde bir vrüstür.
Sayın Erenoğlu, disipline verilenlerin

karşıtlarına yapı- 
gerek.

sayılarının 6 ki-
şiyi geçmediğini söyledi. DYP İlçe Başkanı açıklamasında 
“Ulu orta parti büyüklerimize ve parti şahsiyetine söz söy 
leyenlerin huylarını değiştirmeleri gerekiyor. Değiştirmi- 
yoriarsa bizim aramızda yerleri yoktur. O zaman. Parti 
Tüzüğümüzü çalıştırırız." Bu sözler konuyla ilgili İlçe 
Başkanının bana söyledikleri.

İlçe kongresinden sonra bir tasfiyeye mi gidiliyor de 
diğimde ise" benim kongre muhalifim Sayın Yavuz Alem
dar. Bilemediniz Mahmut Solaksubaşı olabilir. Haşan 
Akın, kesin ihraç istemiyle, öbürleri ise uyarı istemiyle 
disipline verilmiştir. Böyle bir 'isteğimiz olamaz. Biz, bü 
tün partililerimizin partili olmanın bilincini taşımalarını 
istiyoruz." Şeklinde yanıtladı.

DYP’de disiplin kabusu sıkıntılı günler yaşatacak. Kong 
re öncesi başlayan kanayan yara, kabuk bağlamışken 
yeniden kanayocağa benziyor.

Eleman Aranıyor

♦ Kız Meslek Lisesi sergisi de dün saat 17.00’de Böbrek Taşları
Okul Salonunda açıldı. Sergi bir hafta gösterimde kala
cak. 7 Haziran günü ise Defile düzenlenecek,
♦ Askerlik görevini bir süre önce tamamlayan Abdul-
lah Gürle ilçemizin 
tiğimiz hafta Bursa 
törenle yaşamlarını 
♦ Atatürk İlkokulu

güzel kızlarından Esin Tosun ile geç 
Dilek Düğün Salonunda görkemlibir 
birleştirdiler. Mutluluklar diliyoruz.
Koruma Derneği 1 Haziran günü Ata

mer Turistik Tesislerinde okul ve öğrenciler yararına ve 
İllere bir gece düzenledi. Okul Müdürü Erol Ateşli ve 
Koruma Derneği gecenin güzel geçmesi için kolları 
sıvadılar.
♦ Gazi İlköğretim Okulu 26 Mayıs günü Belediye Düğün 
Salonunda bayanlara çay partisi düzenledi.
♦ Şehit Cemal İlkokulu Koruma Derneği ise 26 Mayıs 
gecesi Atamer Tesislerinde "Veda Gecesi" ile okul ve 
öğrencilerine destek olacak. Geceye süpriz sanatçılar 
eşlik edecek.

Foto Şen’den Hizmet Dizisi

İdrar yolları taşlan memleketimizde çok görüfmektedr. 
Taşların büyük çoğunluğu böbreklerde teşekkül etmekte 
dir. Bir kısmı üreterden mesaneye ve daha sonra dtşan 
atılmaktadır. Düşmeyenlerin bir kısmı böbrekte kalmak
tadır. Diğer bir kısmı pasaj esnasında idrar yolunda ta 
kılıp kalmaktadır. Bazıları da mesaneye geldikten sonra 
burada kalmaktadır.

Böbrek taşı teşekkülü bir tek sebebe bağlı değildir 
ve basit bir olay ise hiç değildir. Fizik, beslenme, mikro
bik, hormonal ve benzeri faktörlerle ilgisi vardır. Bu fak 
törlerden daima birkaçı birlikte rol oynamaktadırlar. Kar 
maşık biyolojik bir durumdur.

Önce idrar birçok yönden basit bir eriyikten çok fark 
lıdır. Nitekim idrardaki fosfat, ürat; oksalat, vj>. gibi 
kristaloidler suda erime oranlarının üst sınınnm üstünde 
dir. İdrarda suya göre 7-14 misli fazla bir konsantras
yonda bulunmaktadır. İdrarın sürsatüre bir halde bulun
ması birçok sebebe bağlıdır. İdrar yolları iç yüzeyinin 
tansiyon durumu, Hidratrop maddeler, İdrardaki kolloid- 
ler, idrarın satürasyon derecesi ve idrarın pH’sı ön plan 
da önemli olanlarıdır.

Normal idrar yolları idrar ile ıslanmaz. Ancak idrar

♦Düğün, Nişan, Sünnet ve toplantılarınızda
♦Zengin dekoruyla her ebat stüdyo çekimleri
♦Kaliteli, .süratli Amatör baskıları
♦'POLOROİD anında vesikalık (1 dakikada)

FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMİ

böbrek taşı hastalığı 
idler çökmektedirler, 
iltihaplar ve yabancı 
arasındadırlar.

Zencilerde böbrek 
erkeklere göre daha

çok fazladır. En fazla 20-40 yaşlan 
Burada iç yüzeydeki yaralanmalar, 
maddeler taç teşekkülüne nedenler

taşı hastalığı çok azdır. Kadınlarda 
az görülmektedir. Bazı bölgelerde

♦Reklam fotoğrafları, sanayi, arazi fotoğraf çekimi
♦Sünnet davetiyesi yapımı
♦Fotoğraflı kartvizit
♦Eski fotoğraflardan kaliteli renkli büyütme
♦Makina, flaş, Flim, Pil çeşitleri
♦Makina, flaş tamiri

Kayhan Mh. 1 Nolu Cd. No. 49/A Tel : 11824 Gemlik

FOTOĞRAFÇILIK ve VİDEO KONUSUNDA AKLINIZA 
GELEBİLECEK HER TÜRLÜ SORUNLARIN CEVABI

GAZETEMİZDE MUHABİR OLARAK ÇALIŞACAK 
LİSE ve BENZERİ OKULLAR MEZUNU ELEMAN 
ARANIYOR.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ

Matbaacılık

GÜNDEM:

'böbrek taşı hstahğı çok fazladır. En fazla 20140 yaşlan 
arasında görülmektedir.

Böbrek taşlarının şekil ve tertipleri değişiktir. Ameliyat 
la çıkarılan taşların en çok görüleni-ürat, oksalat ve 
fosfat taşlarıdır. Ürik asit taşları genellikle küçük, yuvar 
lak ve satıhları düz olduğundan, düşen veya düşürülen 
taşların en çok görülenidir.

Böbrek taşları hastalığının başlıca 'belirtileri ağn ve ki 
rarla kan gelmesidir.

Ağrı şiddetine göre kıvrandıncı veya kunt şeklindedir. 
Bazen dayanılmaz şiddettedir. Ağrı öyledirki hasta kend
ni yerden yere atar, inler, bağırır, yastrk ve yorgan 
şafını ytrar. Ağrı birden bire başlar. Bazı vakalarda 
küda bile meydana gelmektedir.

Kanama, taşın bulunduğu yerde yara açmasından

Çar
uy-

do-

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ

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

Hizmetinizdedir

1 günde davetiye basılır.
Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf 11797 Gemlik

layıdır. Kanama nadiren şiddetli olabilir. Bu halde idrar 
açık kırmızı renktedir.

Böbrek taşlarının tesbiti hastanın ifadesi, belirtiler, ka
rın muayenesi, idrar tahlili, radyolojik tetkik ile olmakta 
dır. Tedavisi ise taşın büyüklüğü, şekli, bulunduğu yer. 
sayısı, bir veya iki taraflı oluşu, iltihap olup olmaması, 
durumuna göre değişmektedir.

Sağlığın temeli beslenmedir. Mutlu yarınlar dileğiyle..

KÜÇÜK KUMLA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BAŞKANLIĞINDAN

Kulübümüzün olağan Genel Kurul Kongresi 14 Haziran 
1990 günü saat 21.00’de Küçük Kumla Belediye Düğün 
Salonunda yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

1— Açılış ve saygı duruşu
2— Yoklama

Yönetim ve Denetleme kurullarının çalışma 
raporlarının okunması

Raporların görüşülüp aklanması
Yeni Yönetim ve Denetim kurullarının seçimi

7— Dilekler ve istekler
8— Kajpanış.
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I SAYIN GEMLİKLİLER
Fotoğraf cekimiertndo siztere en güzelini vermek 

otan omocMnkzı jinıd kaliteli cihazlar ile VİDEO 
cetantler'inde de sürdürüyoruz.

ARZU ETTİĞİNİZ İYİBİR ÇEKİM İSE NOTUNUZU 
ALDIRMAKTA GEÇ KALMAYIN

FOTO ŞEN
* GÜVENİLİR İSİM *

JCL ; 1» M KAYNAN MAN. 1 Notu Cad. GEMLİK

AKDOĞANLAR
İNŞAAT ve TİCARET

ZÜMRÜT DUVAR KAĞIDI BAYİİ ve 
NALBURİYE TİCARETİ

H<İseviu Akdoğanlar

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

stıHict Cd. Gürle iş Merkezi No. 13 Tir : 1’132

CEMAL
ORTAPEDİK

Ayakkabı Terlik tamiri

Gazhane Cd. Gür çay Pasajı karşısı Gemlik

Umur : 4 Kumla Yalı : 1
SAHA : GEMLİK
HAKEMLER : Cavit Yılmaz (3), Ömer Mutlugil (3), 

Eşref Sönmez (3).
UMURSPOR : Metin (1). (Abdullah 1), Ahmet (2), Ad

nan (3). İsmail (2), K.ihsan (3), Hüseyin (3), Osman (3), 
B.lhsan (2). (K.AII 2). Fatih (3), Ali '(2), Cem (2).

YALISPOR : Murat (1). Halil (1). Ali (1), Osman (1). 
İmdat (1), Tuğrullah (1), K.İsmail (2), K.Hasan (2), Kemal 
(2), B.lsmail (1). B.Hasan (2).

GOLLER : Dk. 11,52,75 Fatih, 15 Osman, 53 Hüseyin.

Azot 3 - Sölöz G. Birliği 2
SAHA : GEMLİK
HAKEMLER : Necdet Külahçı (3), Ömer Mutlugil (3),.

Eşref Sönmez (3). * 1

DÜZELTME

Çimtaş Spor Kulübü Derneğinin geçen sayımızda ya-
I vınlanan ilanında kulübümüzün olağan genel kurul kong 

resi olarak yazılmıştır. Aslı derneğimizin yönetim, kuru
lu değişikliğine gideceğinden olağan üstü olarak yapıla 
çaktır.

AZOTSPOR : İlkay (1), Ahmet (1). K.Hüseyln (3), B.Hü 
şeyin (3), Haşan (2), Gencay (1), Enver (1), Fikret (1), 
(İbrahim 14, Nurettin (2), Zafer (2), Hüseyin (2).

SÖLÖZ G.BİRLİĞİ : K.Recep (1). K.Kadir (2), Muhittin 
(2), Güven (1). B.Recep (1), Adnan (2), ökkeş (2),( Cen 
giz 1), Yücel (1), Sedat (2), B.Kadir (2), Haşan (2).

GOLLER : Dk. 37 B.Hasan, 46,74 Nurettin, 15 Yücel, 
70 B.Kadir. ’ 1

Or. Keramet : 4
G. Sümerspor : 3

KAYIP

Bursa Trafik Müdürlüğünden aldığım ehliyetim ve Açık 
öğretim Okul kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Mevlüt Dedebek

DÜZELTME
Geçen sayımızda yayınlanan Sulh Hukuk Mahkemesi

nin 990/13 Satış Dosya Nolu ilanında birinci satış tarihi 
28.6.1990 olarak yazılmıştır. 18.6.1990 olarak düzeltilir.

15 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

YIL : 2 SAYI : 100 FİYATI : 25 KURUŞ 24 MAYIS 1975

İŞÇİ EMEKLİLERİ KANUNUNUN ÇIKARTILMASI
İSTENİYOR

Gün geçtikçe geçim koşullarının ağırlaşması, dar gelir 
li işçi, köylü ve memuru zor durumda bırakmaya devam 
ederken, bu durumdan etkilenen Gemlik İşçi Emeklileri 
Derneği Başkanı Nurettin Akay, gazetemize verdiği de
meçte işçi Emeklilerinin sorunlarına değindi.

Akay, "bir tek ekmeğin 250 kuruş olduğu günümüzde 
benim maaşım 645 liradır. Ekmeğe yüzde 150 zam yapıl 
mış hayat pahalılığı 150 kat artmış, bizim maaşlarımız 
ise yalvarış ve yakarışlarla %20 artış göstermiştir.

Bugün asgari üoret 1200’ liradır. İşçi emeklilerinin ma
aş tabanı ise 540 lira da bırakılmıştır" dedi.

FERİT BEKÇE KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

İlçemizin tanınmış zeytin üreticisi Ferit Bekçe Salı gü 
nü saat 13.25 sıralarında Balıkpazarı Mahallesindeki evi 
ne giderken kurşun yağmuruna tutuldu. Vücûduna 4 kur 
şun yarası alan Ferif Bekçe, Bursa Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.

Ferit Bekçe’yi vuran kişi olaydan sonra kaçmayı başar 
dı. Emniyet yetkilileri Bekçe’nin aralarının zeytinlik meşe 
leşinden açık olan Ahmet Deiiçay (Tumba) tarafından vu 
rulduğunu söylediler.

Ahmet Deiiçay yakalanarak tutuklandı.

25 METREDEN DÜŞTÜ KURTULDU

Halk arasındaki ünlü sözde "Öldürmeyen Allah Öldür
mez" denir. Gemlik Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencisi 
Safp Çakır, okulun üst katından düşerek mucize olarak 
ölümden kurtuldu. ı

Ders arasında arkadaşları bahçede oynarken, gizlice 
okulun üst 'katına çıkan yaramaz öğrenci, merdiven da
yanağından 'kayarken yere çakıldı.

KÜÇÜK İLANLAR
BU KÖŞEDE YAYINLANAN İLANDAN ÜCRET ALIN

MAMAKTADIR. GAZETENİZ Gemlik KÖRFEZ1n HİZMETİ 
OLAN BU KÖŞEDE SİZİN DE HER TÜRLÜ SATILIK ve 
KİRALIK İLANLARINIZI Yayınlıyoruz.

TELEFONLARIMIZ : 11797 — 14223

SATILIK - KİRALIK
NİZAM EMLAK : Tel : 13783

Dflfra, arazî, oto alım satımı. Plaka devir işleri yapılır. 
♦ Gemscs'ta 435 m2 arsa üzerine deniz manzaralı 
1Cö m2 2 adet daire
♦ Hisartepe mh. 95 m2 deniz manzaralı daire
♦ Lise cd. 5. kat 115 m2 kaloriferli daire
♦ Balıkpazarı Kumla yolu 100 m2 (vade olur)
♦ Kapokfr köyünde lüks villalar
♦ Orhangazi cd. 120 rn2 5. kat
♦ ılıca cd. 100'er m21ik daireler 7.ayda teslim vadeli
♦ Gemsas'ta 2 cepheli 500 m2 imarlı arsa
♦ Stadyum karşısı 166 m2 5 kot imarlı arsa
♦ Stadyum karşısı 320 m2 iki bitişik arsa 5 kat imarlı
♦ İlıca cd. 420 m2 4 kat imarlı arsa
♦Pazar cd. 124 m2 imarlı arsa
♦ Naytor.teka yanı 5000 rn2 260 ağaç zeytinlik 

Her bütçeye uygun daire, ev, arazi, zeytinlik ve 
otolar bulunmaktadır.

LİDER EMLAK TEL : 13100

♦Büyük Kumla yeni yola cepheli 9680 m2 arazi içinde 
■k> katfı bina 4 dairen 1. kattakiler 125 rn2 2. kattaki- 
ler 150 rfi2 suyu elektriği mevcut 
♦Rıhtımda 80-90-85-65 rn2 daireler
♦*'o,^un mahallesinde 75 m2 2, kat
♦Kayhan Mahallesinde 120 m2 2. kat
♦Lise Caddesinde 80 m2 4 kat

FORUM EMLAK Tel : 14236

♦Gemsaz’da deniz kenarında arsa İmarlı 500 m2 35 mil
♦Kordonda 95 m2 lüks deniz manzaralı 60 milyon
♦Tamamen körfez manzaralı 2. kat 110 m2 1 ay 

sonra teslim 45 milyon
♦Asfalt kenarı 100 m2 bina şömineli, barbek'ülü, yüz

me havuzlu, çardaklı içinde dere akan 5000 m2'lik 
arazi i’e satılık 80 milyon vadeli

♦Gemlik Sanayi bölgesinde araziler 12.000 m2 3590 
m2 2000 m2 6100 m2 35 milyondan itibaren

♦Ovoakça'da asfalta tam cephe 3500 m2 imarlı arazi

KARTAL EMLAK Tel : 13086

ALIM SATIMDA GÜVENCENİZ
Yeni Belediye Pasajı' No.16 — GEMLİK

PEHLİVAN EMLAK Tel : 20 817

♦Bursa Yalova yolu üstünde yolb 100 m2 cepheli 
satılık zeytinlik m2'si 70 bin TL.

•Bursa Yalova yolu üstünde sanayi imarlı 5132 m2
4940 m2 satılık zeytinlik 150 milyon

•Manastırda 115 m2 asansörlü, kaloriferli inşaat ha 
linde Temmuz ayında teslim 50 milyon

♦Kordonda 125 m2 asansörlü, kaloriferli hideoforlu
•Sağlık Ocağı arkasında müstakil 3 daire 1 mağaza 

100 m2 125 milyon
♦Orhangazi Cd. 75 m2 3. kat 22 milyon
•Manastırda Günaydın Yapı Kooperatifinde 1. kat 

kalorifeli İçi lüks 125 m2 60 milyon

ÜMİT EMLAK TEL : 14219

♦ Hisartepede deniz manzaralı imar durumlu 
müstakil arsalar
+ Gemsas'da satılık arsalar 480-500-620 m2
+ Orhangazi cd. bitmiş belediye yapı koop binasında 
120 m2 30 milyon
♦ Gemsaz’da deniz 'kenarı lüks villalar 130 m2
150.000.000 TL. yarısı peşin yarısı 10 ay vade
♦ Gemsaz’da satılık muhtelif arsalar ve daireler 85 m2 
deniz kenarında 65 milyon 1 z

♦ Orhangazi Cd. Belediye II. Konut Koop. 120 m2
3. 'kat 30 milyon *
♦ Balıkpazarı Kafoğlu camii yanı deniz manzaralı-
80 m2’lik 2 daire 26'şar milyon
♦ Pazar Cd. 120 m2 Lüks kat 4. 45İ milyon
♦ Lise Cd. Birinci kat 80 m2 22 milyon
♦ Kayıkhane kordonda 60 m2 dükkan 13 milyon

KAPTAN EMLAK Tel : 10216-14925

♦Hisartepe mah. deniz manzaralı 90 m2 27 milyon
♦Yenimahallede 86 m2 çift cepheli 25 milyon
♦Gazhane cd. deniz görür 80 m2 30 milyon
♦Osmaniye mh. 85 m2 23 milyon çift balkon
♦Halltpaşa mh. denize 100 metre mesafede

72 20 milyon
♦Osmaniye mh.90 m2 Irk 3 daire aynı apartmanda 

80 milyon
♦Orhangazi Caddesinde 110 m2 kaloriferli 40 milyon
♦Deniz manzaralı Kordon Apt. kaloriferli, asânsörlü 

lüks daire 100 milyon
♦İstiklal Cad. kalorüferli, asansörlü 3. kat 70 milyon
♦Deniz manzaralı 1 nolu Cd. 72 m2 40 milyon
♦Kayıkhanede deniz manzaralı 150 m2 65 milyon
♦Kayıkhanede deniz man. 95 m2 süper lüks 60 milyon
♦4 kat imarlı 4000 m2 içinde iki katlı betonerme 

bina 195 milyon

ARKADAŞ EMLAK Tel : 14127-10176

♦ Ilıca Cd. 100 m2 4. adet daire 40’ar milyon
♦ Manastırda 128 m2 lüks daire 3. adet 75Tşer milyon
♦ Kayıkhanede 143 m2 lüks 6 adet daire
♦ İstiklal Cd. 110 m2 45 milyon
♦ 11 Eylül Okul civan 90 m2 22 milyon

KÖRFEZ BİRLİK EMLAK Tel : 12769

♦ Asil Çelik yanında bir kısmı astalta cepheli 320 
dönüm satılık arazi
♦ Gemlik Manastır ve Kumla’da dairs karşılığı araziler 
♦ Gemlik Armutlu arasında araziler ve zeytinlikler 
♦ Gemlik ve Kumla’da az peşinle daireler

*•«



SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜR

KADRİ GÜLER

__ gemUk
KÖRFEZ

Yönetim Yen : isukkji lxjo. ururçoy
No. 5 - Tlf : 14223 — GEMLİK

Dizgf ve Baskı
Körfez Mstbaoc.hk ve Amboloi Soneyi

22 MAYIS 1990 SALI SAYFA : 4

BORUSAN GÜVEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Kulübümüzün olağan genel kurul kongresi 17 Haziran 
1990 Perşembe günü saat 21.00'de Gazhane Caddesi 
Gemlik Esnaf ve Kefolat Kooperatifinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. toplantı bir hafta 
sonra ovnı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
G Ü N D E M : j

1— Açılış ve saygı duruşu
2— Yoklama
3— Divan seçimi
4— Yönetim ve Denetleme kurullarının çalışma 

raporlarının okunması
5— Raporların görüşerek aklanması

6— Yeni Yönetim ve Denetim kurulu seçimi
7— Dilekler ve İstekler, kapanış.

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 

HALI. HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ

ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR.

HAŞAN YAMAN

İstiklal Cd. Fınn Sk. (Ziraat Bankası karşı aralığı)

Tel : 10176-14479 GEMLİK

Kayhan Danış Sk. Altuntaş tşhanı No. 5L4 BURSA 
(Tekelin doğu aralığı) Tlf : 226364

TEFEKKÜR
YENİ İŞYERİMİZİN HİZMETE AÇILIŞINA KATILAN

KAYMAKAMIMIZ SAYIN

COŞKUN ERTÜRK’e
AÇILIŞIMIZI YAPAN BELEDİYE BAŞKANIMIZ SAYIN

NEZİH DİMİLİ’ye
Açılışımıza katılan Belediye Encümeni ve Meclis üyele 

rine, Siyasi Parti İlçe Başkan ve üyelerine, Resmi, özel 
Kurum ve Kuruluşların Müdür ve Personeline, Meslektaş 
larıma. Esnaf ve Sanatkar arkadaşlara, değerli Gemlik 
halkına, açılışımıza katılamıyarak telefon ve telgraf gön j 
derenlere, çelenk yollayanlara teşekkürü bir borç bilirim.

A F1 ü
EKSAN UNLU MAMULLERİ 

SADÜN YAZICI

KİRALIK DÜKKAN 
*

KARACAALİ KÖYÜ ÇINARALTI MEVKİİNDE BOŞ 
DURUMDA DÜKKAN KİRALIKTIR.

Müracaat : ÖMER METE

TEL : 1 1 4 5 9 GEMLİK

İLAN
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kasabamız sahil kesiminde yaptın!masına karar veri
len yol düzenlemesi inşaatı 2886 sayılı Devlet İhale Konu 
nunun 81. maddesi hükümleri içersinde emaneten yaptı
rılacaktır. .

1— İşın keşif tutan : 48.343.342 TL.
2— Geçici teminctı ; 1.450.300 TL.
3— İhale 30.5.1990 Çarşamba günü saat 15.000e 9e 

’ediye Encümeni huzurundg, yapılacaktır.
4— Bu işe ait şartnameler mesai saatten dtririknde 

Belediyemizde görülebilir. ..

5— İştirakçilerden ■
a) 1990 yılına ait tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası Ka 

yit belgesi,
b) Kanuni ikâmetgâh,
c) Geçici teminat almdı belgesi,
d) İmza sirküleri (Noterden tasdikli),
e) Şirketi veya kuruluşu yetki kılındığına dair yefkf bel 

gesi,
f) Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler ka

bul edilmez.
Keyfiyet İLAN olunur.

(Basın 17)

S A T I L I K

ORHANGAZİ CADDESİ NO. 42’DE (AKİF'İN KAHVESİ) 

DEVREN SATILIKTIR.

Müracaat : SADETTİN BİLİR
TEL : 1 25 5 6 GEMLİK

• Kongre İlanı
S.S. SORUMLU ÖZ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞINDAN

> Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
►.23 Haziran 1990 Cumartesi günü'saat 11.00'de Gemlik 
r Gazi ilköğretim Okulu Salonunda aşağıdaki gündeme gö 
■ re yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1— Açılı ve yoklama
2— Divan seçimi ve saygı duruşu
3— Yönetim kurulu raporunun okunması
4— Bilanço ve kâr/zarar envanterinin okunması
5— Denetim kurulu raporunun okunması
6— Raporların, bilanço ve kâr/zarar envanterinin 

görüşülmesi
7— Yönetim ve denetim kurullarının ibrası
,8— Yeni yönetim ye denetim kurullarının seçimi
9— 1990 yılı tahmini bütçesi ve çalışma programının 

görüşülüp kararlaştırılması
10— Kooperatifin tasfiyesinin görüşülüp kararlaştırılması
11— Dilek ve temenniler
12— Kapanış.

A

f

EKSAN UNLU MAMULLER
YENİ İŞYERİNDE SON SİSTEM ELEKTRONİK 

KONTROLLÜ FIRINI İLE HİZMETİNİ 
SÜRDÜRÜYOR

Sütlü - Soyalı - Kekekli - Çavdarlı - Mısırlı - Tost - Tava î
Cevizli - Fıransız - Köy Ekmek Çeşitleri p 

Simit - Poğça - Açma-Paskalya—Baton Çöreği—Tahanlı | 
Çörek-Galeta - Talaş Böreği Çatal ve Ay Çörek-Kurabiye x

Zengin Yaş Pasta Çeşitleri - Kuru Pasta Çeşitleri s
Güler Ticaret

•KARABÜK DEMİR

> ÇİMENTO

> TUĞLA

4 BİRtKET

SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER f

Tlf ; 14637 — İstiklal Cd. No. 23 GEMLİK 

_i_i.ulvv.l-.- ........... ...................... ~^******

i

Cemiyet toplantılarına özel Pasta çeşitleri hazırlanır 

Siparişleriniz için bizi arayın 

Hizmet etmekten onur duyarız

Tel : 13027 İstiklal Cd. No. 28 Gemlik

f



gemuik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Matbaamızda 
işan Nikâh, Düğün 

ve
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte
Teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık
*nr : 11797 Gemlik

KURULUŞ : 14 HAZİRAN 1173

Armutlu yolunda filmleri aratmayan olay 

loıbolaı Silahla
İdam Kaçırdılar
• CUMA GÜNÜ ÇINARCIKTAN ARMUTLUYA GİDECEK 
OLAN BÜNYAMİN ÇERİ, YOLU BİLMEYEN ALKOL
LÜ SÜRÜCÜ CELAL ALBAYRAK TARAFINDAN SİLAH 
ZORUYLA ÖZEL ARACA BİNDİRİLDİ.

• ARMUTLUYA 10 KİLOMETRE KALA ŞARANPOLE 
DEVRİLEN ÖZEL OTODAN KAÇAN BÜNYAMİN’E ARDIN 
DAN ATEŞ EDİLDİ. BİR KAMYONLA KASABAYA GELDİ
ĞİNDE, BÜNYAMİN KAÇARAK JANDARMAYA SIĞINDI.

KÜÇÜK KUMLA‘DA
SEÇİMLER 19 
AĞUSTOSTA

Armutlu yolunda cumogü 
nü seydana gelen olay ma
cera himterini artmayacak 
ştaikte gelişti. Çınarcık çı
kışında otobüs bekleyen Bön 
'/amin Çeri (19} adlı işçi, si 
tah zoruyla kaçırıldı

Celal Atoayrak adtı sohış 
olay günü çalıntı olduğu öğ- 
renrien 16 HA 715 plakalı 
özel araçla, Yalova'da bir 
kahvede oturan ve bir sûre 
önce tanıştığı Ertuğnıl Üs
tün adh muavinine "sanagü 
zef bir gön yaşatacağım. 
Beremle Armutiu'ya gel" dî
ye yonma akü. Armutta yo 
îunu Mmeyerı ite kafadar, 
Çınarcık çıkışında Belediye 
otobüsü boMtytıı Bünyamin 
Çeri adlı gencin yanma yak- 
toşorck, "Bez Armutfu’yo gr 
diyoruz. Yatan o torafuyoa 
sen de ger dediler.

Araçta alkol kullan ildiğim 
geren Bünyamin, “Ben oto
büste gideceğim. Siz gidin" 
dedi. Bunun üzerine aracı 
kullanan Celal AJbayrak, be 
ünde taşıdığı tabancasını 
Bûnyomin'e uzatarak "atla 
içeri" diye tehditte genci ara 
çına bindirdi. Yol boyunca 
"silah çektiğimi kimseye söy 
tersen seni yaşatmayız" dî
ye tehditlerde bulundu. Bu

Belediye Meclisi 7 Haziran da SERGİLER 
olağan olarak toplanıyor Geçtiğimiz hafta nçemiz-

Betedrys Meclisi Haziran 
ayı toplantılarının ilki, 7 Ha
ziran günü başlayacak.

Belediye Bakanlığın
ca hazırlanan gündem© gö
re, önce çalışma, raporu o- 
kunacak, daha sonra mesai 
programı okunarak görüşü
lecek.

1989 Belediye ve Otobüs 
Su İşletmesi kesin hesapları 
nın görüşülmesi sonunda. 
Belediye ve S.O. işletmesi
ne ek bütçe yapılacak.

Gündemin 7. maddesinde 
Belediye Başkanı ödeneği
nin arttırılması görüşülecek.

Düğün Salonundan memur 
evlenmesi veya çocuklarının 
sünnet ettirilmesinde işçiler

ûeratate yarartandmima 
•ta*» karar ataıaaate. Daha 
sonra ise Başkan vekili. 
Meçte Başkan vekili. Encü
men üyeleri. Mtatar ve Büt

arada, aynı yöne gitmek is
teyen bir başka kişiyi' de 
araçlarına alan kafadarlar, 
bu kişinin Nusretiye Çiftli
ğinde inmesinden sonra yol 
larına devam ettiler.

Armutlu’ya yaklaşık 10 
km. kala bir viraja sert gi
ren araç makilikler içine yu 
variandı. Devrilen araçta ar 
ka kapıyı açan Bünyamin 
Çeri, kaçmaya başladı. Bu 
arada ardından 2 el silah 
sıkılınca, daha fazla gideme 
di.

Maceracı zorbalar silah

TRT’nin Gafına Bakın

Belediye Başkanını İstifa Ettirdiler
Radyo ve Televizyonu Cu 

ma günü akşam bültenlerin 
de, "Boşalan Gemlik Beledi
ye Başkanlığı için 19 Ağus- 
tos-günü seçim yapacağını 
duyurarak büyük gaf yaptı.

TRT ve Radyo haberlerini 
dinleyen siyasi çevreler "şo 
ke" oldular. Bu arada Bele
diye Başkanı Nezih Dimili'yi 
evlerinden telefonla aranma 
ğa başladılar. Bir komşu zi
yaretinde bulunan Nezih Di
mili, olanlardan habersiz ev

çe ve kesin hesap komis
yonlarına üye seçimi yapıla
cak.

Otobüs ücretlerinin görü
şülüp karara bağlanması, 
imar konularının görüşülüp 
ve Çiftçi Malları Koruma 
Meclisine 5 asil, 5 yedek fi
ye seçimi yapilacak.

İmam Hatip öğrencisi Mehmet’in Başarısı

Türkiye Hafızlık Binicisi Oldu
Gemlik İmam Hatip Lisesi 

son sınıf öğrencisi Mehmet 
Kılıç, Hafızlık yarışmasında 
Türkiye birincisi oldu.

önce Bursa'da İl birincisi 
olan, daha sonra da İstan
bul'da bölge birinciliğini ka
zanan Mehmet Kılıç, Kayam- 
ri'de yapılan Türkiye birinci
liğini da kazanarak başanla 
rina bir yentaint daha akladı.

Yedi yıldır Gemlik İmam 

zoru fle kaçırdıkları genci 
bu kez yoldan geçen bir 
kamyona bindirerek Armut
lu'ya geldiler. Armutlu çarşı 
sına giren kamyon yavaşla
yınca fırsat kçlfayan Bünya
min Çeri, kamyon kasasın
dan atlayarak' soluğu Jan
darmada aldı? Başından ge
çenleri anlattı. Bunun üzeri
ne hemen çarşıya inen jan
darma, zorbaları kaçmak 
için taksi ararken yakaladı.

ZOR ANLAR
Jandarmaya ifade veren 

Bünyamin Çeri, "Benim bun 

gezisi sonrası İskelede bulu 
nan Çay. bahçelerinden biri 
ne gitti. Bu arada TV.nin 
haberini bir vatandaştan öğ 
renen Belediye Başkanı 
"Yok Böyle Wr Ş®Y- Görevi
min başındayım" dedi.

TRT’nin Haberi üzerine er 
tesi sabah ilgili Haber Mü
dürünü aradığını söyleyen 
Nezih Dimili şöyle konuştu:

"Haber Müdürü yoktu. 
Yardımcısı Ahmet Çetin ad 
lı biri ile görüşüp, yanlış ha 

de yoğun bir sergi haftası 

yaşadık. Halk Eğitimi Mer

kez Müdürlüğü tarafından 

açılan köy sergileri en son 

Küçük Kumla'nin geçen haf

ta diploma töreniyle son

Hatip Lisesinde okuyan ve 
öğretmenleri tarafından ör
nek öğrenci olarak gösteri
len Mehmet Kılıç, Şubat ayı 
içinde Suudi Arabistan’da 
yapılan yarışmada da Türki 
ye'yi boşan ile temsil et
mişti,

Mehmet Kılıç Kayseri’de 
düzenlenen törende birinci
lik ödülünü Din öğrenimi Ge 
nal Müdüründen aldı.

tarla hiçbir alıp veremedi
ğim yoktu. Silahla tehdit e- 
dildim. Korkulu zor anlar ya 
şadım. Bunlar insan değil 
cani" dedi.

Jandarma iki kafadarın 
sorgusunu genişletti. Gözal
tına alınanlardan Celal Al- 
bayrak'ın Ali Paşaoğlu adlı 
kişiyle birlikte araba ve çe
şitli eşya çaldıktan belirlen
di. Jandarma Ali Paşaoğlu' 
nu aramağa başladı.

Sanıklar dün Savcılığa 
sevk edildiler.

berin düzeltilmesini istedim. 
Milyonlarca kişiye hitap e- 
den bir resmi kuruluşun 
böylesine büyük bir hata 
yapması acizliktir. Düzeltme 
nin yapılacağına söz aldım. 
Cumartesi günü Radyo ve 
Televizyon bültenlerinde se
çimlerin Küçük Kumla Belde 
sinde yapılacağı şeklinde ve 
rildi. TRT yanlışını düzeltme- 
seydi hakkında davacı ola
caktım."

HAFTASI
buldu.

öte yandan Belediye Sa

rayında Kartal Belediyesi ta 

rafından ilkokullar arası 

"Benim Anam" resim sergi

si Çarşamba günü açıldı.

Kız Meslek Lisesi Biçki 
dikiş ve resim sergisîde geç 

fiğimiz hafta okul Kapalı 

Spor Salonunda Kaymakam 

Coşkun Ertürk ve davetlile

rin huzurunda açıldı.'

Bu haftanın ilk sergisi 

ise dûn saat 17 00 de yine 

Belediye Sarayı Sergi Salo

nunda açıldı. Gemlik Lisesi 

resim-iş dersi öğretmeni ve 

öğrencileri yağlı boya, gra

fik, öfiş çalışmalarını sergi

de halkımıza tanıtıyor.

Küçük Kumla Belediye 
Başkanı Abdullah Arstan'ın 
ölümü ile boşalan Beferfiye 
Başkanlığı, için 19 Ağustos 
1990 Pazar günü seçim yapı 
lacak.

Gemlik İlçe Seçim Kurulu 
Küçük- Kumta'da seçim ya- 
pılmesr için karar almış, ta
rih belirlenmesi için karan 
ve ilanını Yüksek Seçim Ku 
ruluna bir süre önce gönder 
mişti.

Yüksek Seçim Kurulundan 
yapılan açıklamada. Küçük

Adam Yaralamadan Arananlar Yakalandı

ÇİFTLİK BASKINI
Bir süre önce Bursa’da 

bir gece kulübü ortakların
dan birini yaralayan ve ka
çan İsmail Akçay (I© Tamer 
Tetik yakalandılar.

Jandarmaya yapılan bir 

ihbarı değerlendiren Bursa 

ve Gemlik güvenlik ekiple
ri TÜGSAŞ yolundaki bir 

çiftliiği bastılar. Bursa’daki 

yaralama ve kurşunlama o- 

laylanndan aranan İsmail 

Akçay ileTamer Teti’ği yaka 

layarak adliyeye sevk etti

ler.

Emlak
Beyannamelerinde 
Son Günler

Yasa gereği bu yıl Mayıs 

ayının sonuna değin verilme 

si gereken emlak beyanna
melerin süresi Perşembe gü 

nü sonra eriyor.

Belediye Emlak Şefliğin

den yapılan açıklamada be
yannameleri perşembe günü 

mesai saati bitimine değin 
verilmesi gerektiğini bildi 

rildi.

TAŞI GEDİĞİNE

NİYET...!
DYP İLÇE YÖNETİMİ, KENDİLERİNİ KONGREDE YE

MEK İSTEYEN BAZI PARTİLİLERİ DÜZENLEDİKLERİ 
İFTAR YEMEĞİNE KATILMADIKLARI GEREKÇESİ İLE 
YEMEĞE NİYET ETMİŞ...

NE DİŞ KESER, NE BOĞAZDAN GEÇER ONLAR...
BENDEN HATIRLATMASI..

^n«m 'Jıimcr

Kumla Kasabasında 19 A- 
ğustoş 1990 pazar günü Be
lediye Başkanlığı seçxrüeri 
yapılacağı TRT arocıliğjyia 
duyuruldu.

Küçük Kumla'da seçim ta 
rihinin 15 Temmuz yerine 
19 Ağustosa alınması siya
si çevrelere zaman açısın
dan soluk aldırdı.

Siyasi parti İl ve Belde 
teşkilatlan aaay belirlemek 
için yoğun çalışmaya boşla
dılar.

Çiftlik sahibi Mustafa 

Sertkaya, kişileri banndır- 

maktan yargıç önüne cıkanl 
dı. İsmail Akçay, Tamer Te

tik mahkemece tutuklanarak 

cezaevine gönderildi. Muşta 

fa Sertkaya’nm duruşması 

tutuksuz devam edecek.

Seçim Yasakları

Başladı

Feyziye’de
Muhtar Seçimi

Bir süre önce muhtonnm 

istifa etmesi ile baş aza ta 

rafından yönetilen Feyziye 

Köyünde 3 Haziran günü se 

çim yapılacak.

İlçe Seçim Kurulundan al

dığımız b iğlere göre, Köy 

okuluna konacak tek sandık 
ta köylüler muhtariannı se

çecekler. Seçim yasoktan- 

nm başlaması nedenryte ad 
lışiar yapılamayocck. Resmi 

törenler dûzenlenKne- 

yecek.
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Gemlik’te Sosyal Yaşam
Geçtiğimiz hafta Gazi ilköğretim Okulu Koruma Deme 

ği Yorarına Belediye Düğün Salonunda Bursa'lı Fatihin 
ses sanatçısı olarak katıldığı, eğlence düzenlendi. 
Fatih velilere neşeli saatler yaşattı.

X V I x x
Şehit Cemal İlkokulu Koruma Derneği ise Cumartesi 

gecesi Atamer Turistik Tesislerinde bir gece düzenledi
ler. Org eşliğinde öğretmen ve,veliler birblrleriyle kaynaş 
tılar. Yapılan açık arttırmaya büyük destek veren Zeytin 
Tüccarı Ziye Sanşen’e gecenin armağanı kaldı. Ancak 
Sartşen bunu okula bağışladı.

| X X
Gemlik Yardımsevenler Derneği Bahar gezilerini başlat 

ti. Geçtiğimiz hafta İstanbul’a düzenlenen geziden geç 
dönünce beyler meraklandı.

S.S. ORMANCILAR YAPI KOOPERATİFİ BŞK.

Kooperatifimizin yıllık olağan, genel kurul toplantısı 
23 Haziran 1990 Cumartesi günü saat İO.OO’da Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı, taktirde 2. toplantı 9 Temmuz 
1990 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur,

-YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1— Açılış
2— Divan heyeti seçimi
3— Saygı duruşu 1
4— Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
5— Denetleme raporunun okunması ve müzakeresi
6— Yönetim kurulunun aklanması

7— Ana sözleşme değişikliğinin kabul edilmesi 
8— Kooperatif arazisinin şuyulandırma ve parselasyon 

işinin yaptırılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi
9— Yönetim ve denetim kurullarının seçimi

10— Kapanış.

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum Nüfus 
cüzdanımı. Banka ve Sınav giriş kartımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

Gülçin KILIÇ

ORHANGAZİ CADDESİNDE SATILIK KAHVEHANE 
AKİF'İN YERİ

GENÇAĞA ÖNAL

Tel :: İş. 13704 Ev. 12280 GEMLİK

şiir köşesi
Safoya Gazel

Seni deli sevdim 
Seni divane sevdim 
Şiirim anlamını bulsun diye 
Döktüm
O bal rengi gözlerini kadehlerime 
Seni meyhane meyhane sevdim

Raksettim
Sema yaptım
Bir mevlevi semazeni gibi çevrende 
Seni hep pervane sevdim

Bir allah bilirim 
Birde sen 
Yedi kat gökte 
Heryerde sen 
Sen gönlüme yansıyan 
Tanrısal desen 
Gerçektir derim her ne deşen 
Seni hep merdane sevdim

Yürümek istemem
Cennete giden yölu serisiz ■ 
Neyleyim Tarabya, Bebek 
Tüm İstanbul'u sensiz

Bir- gülerse 
Bin ağlasın 
Rabbinbu kulu sensiz 
Ne Leyla ne Şirin ' 
Ne Saba'da Belkis 
Seni ben bir tane sevdim

Mehmet. Alî Sevimtaş

ELEMAN ARAMIYOR
Bilgisayar ile çalışabilecek

Erkek Eleman aranıyor

Müracaatlar şahsen firmamıza 
yapılacaktır.

DÖKÜM MAKİN A LTD.STİ *

Gemlik Çıkışı, İstiklal Cad. Birlik Apt. 
Altı İKo. 104 Tel 13054'GEMLİK

sağlık köşesi

HAZIRLAYAN

Dr. Alî ÖZGÜR

Alkol Psikozları
Bu hastalık subakut alkolik delilinin hastalığından da

ha ağır seyreder. İlk olarak 1813 yılında Thomas Suttou 
tarafından tarif edilmiştir. Önceleri uzun süre alkol kul
lanmış olanlarda ani alkolden kesilmenin bu hastalığa 
sebep olduğu düşünülmüştür. Alkolün dışındaki sebepler 
|e de meydana gelmesi daha sonraki yıllarda bu kanaa 
ti değiştirmiştir.

Hastalığın nedeni olarak birçok sebepler ileri sürül
müştür. Ancak bu gün kabul gören nedenlerden biri 
beslenme yetersizliğidir.

Hastalık 30 yaşın altında görülmez. İştahsızlık, huzur
suzluk, terleme, çabuk yorulma, uykusuzluk, korkulu rü
yalar, .panik, ezilme ve ağırlık sebepsiz -korkular gibi 
belirtilerle başlar. .Kısa süre içinde korkylu, tehdit edi
ci vasıfta öbjesiz idrak (hallüst nasyon); tabloya eklenir. 
Bunların- gerçek olmayan karakterini tehdit edici, korku
tucu etkisinden kendini kurtaramaz.

Çoklukla hastalığı iradesiyle veya zorunlu olarak al
kolden kesilme başlatır. Çeşitli sebeplerle alkolden uzak 
kalma ile-birden bîre başlar ve süratle, gelişir.. Elden 
başlayan -ve başa dile, gövdeye geçen titreme en ka- 
rekteris belirtidir. .-Devamlı hareket halindedir. 
Bir taraftan ajitasyon, diğer- taraftan, denge kusuru has
ta tehlikeli bir durum yaratır. Düşer, bir tarafını kırar, 
yaralanır, hatta intihar sanılan kazalarla, ölümlerde vaki 
dir. Kendi haline bırakılmış hastalarda meslekî ve alışıl 
mış birtakım hareketler otomatik şekilde yapılır. Şoför 
araba sürüyor, balıkçı balık, tutuyor zanneder. Fareler 
böcekler, birtakım acayip yaratıklar, hastaya korku ve 
dehşet verdiği ifade edilir. 'Küçük küçük bir takım inşan 
lar görülür.

Konuşma bozuktur. -Döşemenin kayması, duvarların 
yuvarlanması odanın dönmesi gibi -belirtilere sık rastlanır 

Duvarlarda ve kendi vücutlarında dolaştığını sandıkla 
rı böcekleri yakalamak için vücutlarını yaralarlar. ,

Paslı dil yüzde gözlerde kızarıklık, titreme, ateş yük
selmesi hızla solunum; çarpıntı ve su kaybıyla- fizik 
belirtileri tamamlanan bu tablo kendi haline bırakılırsa 
birkaç gün içinde uzun süren bir uyku devresinden son 
ra hasta açılır. Zatüre; kalp yetmezliği, şok veya kaza
lar sonucu ölümde meydana gelebilir.

■Mutlu günler. 1 .

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

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

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve 

Her Türlü 
Başım İşleriniz İçin 

H izmeti nizded i r.

AKDOĞANLAR
İNŞAAT ve. TİCARET 

ZÜMRÜT DUVAR KAĞIDI BAYİİ vs

NALBURİYE TİCARETİ

er-

Hüseyin Akdoğanlar

DUVAR KÂĞIDI VE POSTER KAPLAMA
HALIFLEKS
parke 11
MARLEY DÖŞEME
FASARİT
BADANA VE YAĞLI BOYA İŞLERİ
İTİNA İLE YAPILIR.

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

1 günde davetiye basılır.
Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım Nüfüe Cüzda
nımı ve Yıldız Üniversitesi Öğrenci Kimliğimi kaybetlm.

Hükümsüzdür.

■ • Melek BEKİ
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ÇAĞRI
S,S. Damla Kent Konut Yapı Kooperatifimizin 1989 yı 

| İt olağan genel kurul toplantısı 30.6.1990 Cumartesi gü
nü saat 13.00’de Gemlik Homidtye Mahallesi Ilıca Cad
desi Okul Sokaktaki İnşaatımızda yapılacaktır.

Bu tarihte çoğunluk sağlanmadığı takdirde 8.7.1990 
Pazar günü aynı yer ve saatte mevcut üyelerle yapıla
caktır.

/ Sayın Kooperatif üyelerimizin anılan gün ve saatte 
i verilen adreste haztr bulunmaları rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1— Açılış ve yoklama
Divan teşekkülü ve saygı duruşu

3— Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu fa 
i aliyet raporu ile hesap ve bilançonun okunması, müza- 
■ keresi ile kabulü

4— Yönetim ve denetim kurulunun ibrası
5— Yönetim ve denetim kurulunun secimi
6— Gelecek döneme ait kooperatif inşaatıyla ilgili 

yapım, yürütme maalryetler. kalorifer tesisatı ile bütçe 
ve çalışma programlarının görüşülmesi ve karara bağ
lanması

7— Dilek ve temenniler
8— Kapanış.

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 

HALİ, HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ

ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR.

HAŞAN YAMAN

İstiklal Cd. Fırın Sk. (Ziraat Bankası karşı aralığı)

Tel : 10176-14479 GEMLİK

Kayhan Danış Sk. AJtuntaş işhanı No. 5L4 BURSA
(Tekelin doğu aralığı) Tlf : 226364

spor spor spor spor spor

Azotspor 1 - Keramet 1
SAHA : GEMLİK >

HAKEMLER : Nusret Kurlu (1), Recep Kayın (2), Mûs 

tecep Güler (3).

AZOTSPOR : İlkay (2), Ahmet (1), Hüseyin (1), K.Hû- 
seyin (2), Enver (2), Gencay (2), Adem (2), Fikret (2). 
İbrahim (2), Nurettin (2), Zafer (2).

KERAMETSPOR : Feruzat (2), Ersel (1), Arif (1), Koray 
(2), Murat (2), Bülent (2), Ali (2), Süleyman (2), İsmail 
(2), Şenol (2), Serkan (2).

'GOLLER : Dk. 16 Zafer, 24 İsmail;

Umur 1 Sölöz G.B.O. : 0
SAHA : GEMLİK 1

HAKEMLER : Sinan Hacıömeroğlu (3), Mehmet Eren 
(3).

UMURSPOR : Metin (2), Ahmet (1), Adnan (2), Os
man (2), Adem (3), Sati (1), Hakan (3), Apdullah (2), 
Kadir (1), Ali (2), Cem (3).

SÖLÖZ G.B. : Recep (1), Kadir (2), Salih (2), Güven 
(3), Sedat (2), B.Sedat (1), Okay (1), Ümit d). Mehmet 
(2), Haşan (2), Adnan (2).

GOL : Dk. 59 Adem.

Sümer 3 - Boyalıca 3
SAHA : GEMLİK
HAKEMLER : Mehmet Eren (3), Sinan Hacıömeroğlu 

(3).
SÜMERSPOR : -Mehmet (2), M.AII (2), Bilal (3), Ke

nan (2), Harun (1), İrfan (2), Nihat (2), Şenol (1), Mesut 
(4), Erdoğan (2), Ender (2).

BOYALICA : A.Kadir (1), Güven (2), Diyar (2), Ali (1), 
Zeki (3), İbrahim (2), Seyit Ali (3), Fehmi (2), Mustafa 
(2), Rıdvan (2), Mehmet (3).

GOLLER : Dk. 7,28,80 Mesut, 48,75,86 Zeki.

Sümer 2 - B. Güven 1

15 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

YIL : 2 SAYI : 101 FİYATI : 25 KURUŞ 31 MAYIS 1375

18 YAŞINDA GENÇ BOĞULDU

Geçen pazar günü Küçük Kunria'ya yüzmeğe gelen 18 
yaşındaki Mehmet Tuna boğularak örtü.

Arkadaşlarıyla serinlemek an Kumkrya gelen Mehmet 
Tuna dere ağzında soyunarak denize grrdl Kryıntn bir
den derinleşmesi üzerine yüzme bilmeyen genç sular ara 
sında kaybolarak boğuldu.

Bursa'lı gençin cesedi iki gün sonra su yüzüne çıktı.

DENİZİ SEYREDERKEN KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

28 Mayıs 1975 günü yeni yapılmakta olan rıhtımdaki 
bir kayıkta denizi seyreden Hüseyin Özdemir adlı şahıs 
kalp krizinden öldü.

Kalp rahatsızlığı olan Hüseyin Özdemirtn enfcktüs ge 
çirmesi sonucu denize düştüğü, çevreden yetişenlerin 
kendisini çıkardığı ancak doktora götürülürken yolda öl 
düğü öğrenildi.

FAİLİ MEÇHUL BİR CİNAYET DAHA

Ard arda işlenen cinayetlere bir yenisi daha eklendi. 
Kimliği saptanamayan bir sahış üç yerinden kurşunlan
mış şekilde bulundu.

Altıntaş mevkiinde Haydar Çoklu adlı şahısa ait tarla 
ya atılan ceset kokukma sonucu ortaya çıktı.

Cesette otopsi yapan Hükümet Doktoru Mustafa Kar- 
bay, cinayetin 10 gün önce işlenmiş olabileceğini söy
ledi.

NUR TEKNİK_____________
TELEVİZYON VİDEO MÜZİK SETİ SERVİSİMİZ 

YETENEKLİ KADRO VE TAMİR CİHAZLARIMIZLA 
HANGİ MARKA VE ARIZA DURUMU NE OLURSA 
OLSUN ANINDA ARIZA TESBİTİ UYGUN FİAT VE

GÜNÜNDE TESLİMLE
HİZMETİNİZDEDİR.

NURETTİN SEMİZ
Eski Belediye karşısı Kat 2 Tel : 11866 Gemlik

KUÇÛK İLANLAR
BU KÖŞEDE YAYINLANAN İLANDAN ÜCRET ALIN- 

HAMAKTADIR. GAZETENİZ Gemlik KÖRFEZ'ln HİZMETİ 
I OLAN BU KÖŞEDE SİZİN de HER TÜRLÜ SATILIK ve 
; KİRALIK İLANLARINIZI Yayınlıyoruz.

TELEFONLARIMIZ ; 11797 — 14223

SATILIK - KİRALIK
NİZAM EMLAK : Tel : 13763

Daire, arazi, oto alım satımı. Plaka devir işleri yapılır.
♦ Gemeas'ta 435 m2 arsa üzerine deniz manzaralı 
100 m2 2 adet daire
♦ Hieartepe mh. 95 m2 deniz manzaralı daire
♦ Lise cd. 5. kat 115 m2 kaloriferli daire
♦ Balıfcpazarı Kumla yolu 100 m2 (vade olur)
♦ Kapaklı köyünde lüks villalar
♦ Orhangazi cd. 120 m2 5, kat
♦ Ilıca cd. 100'er m2'lik daireler 7.ayda teslim vadeli
♦ Gemsae'to 2 cepheli 500 rr»2 imarlı arsa
♦ Stadyum karşısı 166 m2 5 kot imarlı arsa
♦ Stadyum karşısı 320 m2 İki bitişik arsa 5 kat imarlı
♦ Ilıca cd, 420 m2 4 kat imarlı arsa
♦Pazar cd. 124 m2 imarlı arsa
♦ Nayfonteks yanı 5000 m2 260 ağaç zeytinlik

Her bütçeye uygun daire, ev, arazi, zeytinlik ve 
otolar bulunmaktadır.

LİDER EMLAK TEL : 13100

♦Büyük Kumla yeni yola cepheli 5680 m2 arazi İçinde 
«ki katb bina 4 dairen 1. haftakiler 125 m2 2. kattaki- 
ler 150 m2 suyu elektriği mevcut
♦Rıhtımda 80-50-85-65 m2 daireler
♦Kayhan mahallesinde 75 m2 2. kat
♦Kayhdn Mahallesinde 120 m2 2. kat
♦Lise Caddesinde 90 m2 4. kat

FORUM EMLAK Tel : 14236

♦Gemsaz'da deniz kenarında arsa İmarlı 500 m2 35 mil
♦Kordonda 95 m2 lüks deniz manzaralı 60 milyon
♦Tamamen körfez marîzaralı 2. 'kat 110 m2 1 ay 

sonra teslim 45 milyon
♦Asfalt kenarı 100 m2 bina şömineli, barbekülü, yüz

me havuzlu, çardaklı içinde dere akan 5000 m2'llk 
arazi ile satılık 80 milyon vadeli

♦Gemlik Sanayi bölgesinde araziler .12.000 m2 3510 
m2 2000 m2 6100 m2 35 milyondan itibaren

♦Ovaakça'da asfalta tam cephe 3500 m2 imarlı arazi

KARTAL EMLAK Tel : 13086

ALIM SATIMDA GÜVENCENİZ
Yeni Belediye Posajı No.16 — GEMLİK

PEHLİVAN EMLAK Tel : 20 817

♦Bursa Yalova yolu üstünde yola 100 m2 cepheli 
satılık zeytinlik m2'el 70 bin- TL.

•Bursa Yalova yolu üstünde sanayi imarlı 5132 m2 
4940 m2 satılık zeytinlik 150 milyon

•Manastır da 115 m2 asansörlü, kaloriferli inşaat ha 
llnde Temmuz ayında teslim 50 milyon

♦Kordonda 125 m2 asansörlü, kaloriferli hideoforiu
•Sağlık Ocağı arkasında müstakil 3 daire 1 mağaza 

100 m2 125 milyon
♦Orhangazi Cd. 75 m2 3. kat 22 milyon
•Manastırda Günaydın Yapı Kooperatifinde 1. kat 

kalorifeli İçi lüks 125 m2 60 milyon

ÜMİT EMLAK TEL : 14219

♦ Hisartepede deniz manzaralı İmar durumlu
müstakil arsalar
+ Gemsas'da satılık arsalar 480-500-620 m2
+ Orhangazi cd. bitmiş belediye yapı koop binasında 
120 m2 30 milyon
♦ Gemsaz’da deniz ‘kenarı lüks villalar 130 m2 
150.000.000 TL. yarısı peşin yarısı 10 ay vade
♦ Gemsaz’da satılık muhtelif arsalar ve daireler 85 m2 
deniz kenarında 65 milyon

♦ Orhangazi Cd. Belediye II. Konut Koop. 120 m2 
3. kat 30 milyon
♦ Balıkpazarı Kafoğlu camii yanı deniz manzaralı 
80 m2’lik 2 daire 26’şar milyon
♦ Pazar Cd. 120 m2 Lüks kat 4. 45 milyon
♦ Lise Cd. Birinci kat 80 m2 22 milyon
♦ Kayıkhane kordonda 60 m2 dükkan 13 milyon

KAPTAN EMLAK Tel : 10216-14925

♦Hisartepe mah. deniz manzaralı 90 m2 27 milyon
♦Yenimahallede 86 m2 çift cepheli 25 milyon
♦Gazhane cd. deniz görür 80 m2 30 milyon
♦Osmaniye mh. 85 m2 23 milyon çift balkon
♦Halitpaşa mh. denize 100 metre, mesafede

72 20 milyon
♦Osmaniye mh.90 m2 lik 3 daire aynı apartmanda

80 milyon
♦Orhangazi Caddesinde 110 m2 kaloriferli 40 milyon
♦Deniz manzaralı Kordon Apt. kaloriferli, asansörlü 

lüks daire 100 milyon .
♦İstiklal Cad. kalorüferli, asansörlü 3. kat 70 milyon

ARKADAŞ EMLAK Tel ; 14127-10176

♦ Ilıca Cd. 100 m2 4. adet daire 40*ar milyon
♦ Manastırda 128 m2 lüks daire 3. adet 75’şer milyon
♦ Kayıkhanede 143 m2 lüks 6 adet daire
♦ İstiklal Cd. 110 m2 45 milyon
♦ 11 Eylül Okul civan 90 m2 22 milyon

KÖRFEZ BİRLİK EMLAK Tel : 12769

♦ Asil Çelik yanında bir kısmı aslolta cepheli 320 

ûönüm satılık arazi
♦ Gemlik Manastır ve Kumla*da daire katşılığı araziler
♦ Gemlik Armutlu arasında araziler ve zeytinlikler
♦ Gemlik ve Kumla’da az peşinle daireler

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE

Osmaniye Mh. Güneş Sk. K.5 120 m2 2 cepheli 
Devamlı güneş alır, özel kalebodur, hazır
Müracaat : 13118 Gemlik
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KADRİ GÜLER
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No. 5-TV : 14223 — GEMLİK

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
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Gemlikliler Müjde
Şimdi Plaj Kıyafetleriniz 

ÇATAK GİYtM’DE 
Türkiyenin en seçkin 

firmaları

* KOM Mayo ve Şortları
* Ayyıldız Bikinileri ve 

Penyeleri
* Nelson, tişörtleri, elbiseleri 

' * Penyelüx şort takımları 
kadife ve penye plaj 
elbiseleri
Uygun fiat ve Zengin Çeşitlerimizi 

görünüz

ALÎ ÇATAK
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sok.
Otel Umurbey Altı Gemlik

Güler Ticaret
•KARABÜK DEMİR

• ÇİMENTO

• TUĞLA

♦ BtRÎKET

SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER

Tlf : 14637 — İstiklal Cd. No. 23 GEMLİK S

I AF1
I EKSAN UNLU MAMULLER
G YENİ İŞYERİNDE SON SİSTEM ELEKTRONİK
| KONTROLLÜ FIRINI İLE HİZMETİNİ

| SÜRDÜRÜYOR

Sütlü - Soyalı - Kekekli - Çavdarlı - Mısırlı - Tost - Tava 
| Cevizli - Fıransız - Köy Ekmek Çeşitleri

Simit - Poğça - Açma-Paskalya—Baton Çöreği-Tahanlı 
i Çörek-Gaieta - Talaş Böreği Çatal ve Ay Çörek-Kurabiye 
| Zengin Yaş Pasta Çeşitleri — Kuru Pasta Çeşitleri 
t
& Cemiyet toplantılarına özel Pasta çeşitleri hazırlanır
a Siparişleriniz için bizi arayın

Hizmet etmekten onur duyarız

Tel: 1302.7 istiklal Cd. No. 28 Gemlik

1990 -1991 Öğretim yılı için ÖSS - ÖYS Fen 
Liseleri Anadolu Liseleri Meslek Liseleri Aske 
ri Liseleri ön kayıtları başlamıştır.

ÖZONUR FEN DERSHANESİ

Tlf: 12440 
Not : Bundan önceki yıllardaki başarı 
yiizdemiz 57 dir.

ÖZONUR FEN DERSHANESİ 
Mutlaka Kazandırır.

MUTFAKTA KOKUSUZ 
LEZZET EMSALSİZ

Artık canlı canlı Alabalık sofranızda

Yatakkaya tesislerinde 
üretilen Alabalıkları 

seçip evinize 
götürebiliyorsunuz 

Unutulmaz Alabalık lezzetini sizde tadın
SAYIN GEMLİKLİLER
Fotoğraf çekimlerinde «izlere en güzelini vermek 

olan amacınızı şlmd kallteU dhazlar ile VİDEO 

çekimlerinde de sürdürüyoruz.

ARZU ETTİĞİNİZ İYİBİR ÇEKİM İSE NOTUNUZU 

ALDIRMAKTA GEÇ KALMAYIN

FOTO ŞEN
•' GÜVENİLİR İSİM *

TEL i 118 24 KAYHAN MAH. 1 Nofcl Cad. GEMLİK

tSrtKUU. CZDOCSf NO40 GBMUK I MMS*
m.-mu/em
rssft imitma/tc rtfO onaJK

MERKEZ :

Gazhone CO NO. 32 GemRk 

Kumla : Safllık Sitesi 

Çınarcık Şube : 

Hamamyolu Cmaraık
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