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KURULUŞ ; H HAZİRAN 1771

Karsak Deresine Otobüs Uçtu, Kurtul Yakınlarında 4 Kişi Öldü

Trafik Karası Dolu

ve 
Süaaet Davetiyeleri

1 Saatte 
Tealim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık
Ttf : 117*7 Gemlik

Beledi venin Bahar Atağı De» am Ediyor

DERE VE YOLLARIN
I YAPIMI TAM GAZ 1

Bir Hafta Geçirdik
YALOVA'DAN BURSA*YA EĞLENMEYE GİDEN ÖZEL 

BİR GRUP SABAHA KARŞI PAVYONDAN DÖNERKEN 
ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN ALKOLLÜ OLMASI NEDENİYLE 
MAKARNA YÜKLÜ KAMYONUN ALTINA GİRDİ. ÖZEL 
OTODA BULUNAN ABDULCELİL DOĞRU, AHMET TETİK, 

te RAHMİ TUNA ve HAŞAN YALÇIN ÖLDÜLER.

• CUMARTESİ GÜNÜ KARSAK BOĞAZINDA MEYDANA 
GELEN KAZADA İSE ÖĞRENCİ DOLU BİR OTOBÜS YA* 
ĞIŞLI HAVADA FAZLA HIZ ve VİRAJA FRENLE GİRME
Sİ NEDENİYLE DEREYE UÇTU. OTOBÜS ŞOFÖRÜ,YAR
DIMCISI ve ÖĞRETMENLER İLE 12 ÖĞRENCİ YARA
LANDI.

Son yağışlar ite yoHann 
kaygan olması, dikkatsizlik, 
aşın hız ve alkollü araç kul 
tanma geçtiğimiz' hafta ilçe
miz sınffiannda bir cüzi tra- 

'Mc kazasının doğmasına ne
den oldu. Dürdane rampasın 
da meydana gelen kazada 4 
fcşı ölürken. Karsak deresi
ne uçan öğrenci gezi otobü
sünde şans eseri öten olma
dı.

Haftanın ilk kazasında Ya 
tevali 4 arkadaş âMû. Ame 
rika'dan gelen Ahmet Tetik 
adlı arkadaşlarını Bursa’da 
bir pavyona götüren Ab- 
dticelH Doğru, Rahmi Tuna, 
torahim Karcanoğhj, Erol ve 
Haşan Yalçın Cuma sabahı 
saat 3-40 snukmnda Bursa* 
dan Yalova'ya doğru gitmek 
üzere yola cddrtar.

Abduteeiil Doğru’nun kut
landığı 35 V 5804 plakalı ö- 
zei oto, saat 04.10 sı ratann- 
da Dürdane rampasından 
Gemük'e doğru inerken, ay
nı yönde gitmekte olan M-

213. Dönem 
Veteriner Hekim 
Yedek Subaylar 
Diploma Aldı

Yazısı Sayfa 4 te

hat Kamış yönetimindeki 
41 EE 959 plakalı makama 
yüklü -kamyonun altına girdi.

Bu sırada özel otonun ar
kasından gelen bir başka 
taksi,-önündeki araca çarp
mamak için ’ sollayınca, onun 
da arkasından gelen İbra
him Güvenç yönetimindeki 
Gizem Tura ait 35 V 5804 
plakalı otoya çarptı.

Kazada aracın" önünde bu 
lunan Abdûlkerim Doğru 
(37), Ahmet Tetik (34) ve 
Rahmi Tuna (36) olay yerin

iyi çalışıyor

Sanayi Sitesi Hızla İlerliyor
Müteahhit

Küçük
Yapımı üç yıldır devam e 

den S.S. Küçük Sanayi Site 
si Yapı Kooperatifi inşaatla
rı müteahhit değişikliğinden 
sonra hızla ilerlemeğe başla 
dı.

Ticaret ve Sanayi Bakanlı 
ğı tarafından 1987 yılında bi 
rinci ihalesi yapılan Küçük 
Sanayi Sitesini alan müteah 

j hîdin 3 yılda ancak işin yüz 
de 30 kadarını yapması ne
deniyle Kooperatif yönetim 
Kurulu tarafından iş akti bo 
zuimuştu. Bakanlık bunun ü- 

de öldü. Ağır yaralılardan 
Haşan Yalçın (31) Bursa. 
Devlet Hastanesine kaldırı
lırken yolda-öldü.

Erol Yalçın ile İbrahim 
Karcanoğlu ise Bursa Dev
let Hastanesinde ameliyata 
alınarak' kurtarıldılar.

ÖĞRENCİLER DEREDE
Dürdane yolundaki kaza

dan bir gün sonra, Kapıka- 
yalar Mevkiinde bir başka 
kaza meydana geldi.

Kenan Koçlu yönetiminde
ki 41 AL 837 plakalı öğren

zerin© inşaatların tamamlan 
ması için yeniden ihale aç
mıştı.

Yaklaşık iki ay önce ihale 
si yeniden yapılan inşaat 
işini teslim alan Müteahhit 
Firma İsmet Özcan’lı işyerin 
de yoğun çalışma başlatma
sı ortaklar arasında sevinç 
yarattı.

Kooperatif Başkanı Sürey 
ya Bayrak, 163 ortağı bulu
nan Küçük Sanayi Sitesi Ya
pı Kooperatifinin hızlı bir 
yapım devresine girdiğini be 

ci gezi otobüsü, yağışlı yol
da Yıkıntı Kuzu Tandır Lo
kantasını 200 metre geçtik
ten sonra kayarak dereye uç 
tu.

İzmit Körfez Sanayi İlkoku 
lu 4-A ve 4-B öğrencilerini 
taşıyan otobüs takla attık
tan sonra dere içine düştü. 
Kırılan pencerelerden, yol
dan geçen araç sahipleri ta 
rafından kurtarılan öğrenci 
ve öğretmenler, Gemlik Dev
let Hastanesine getirildiler.

Devamı Sayfa 4'te 

lirterek, şunları söyledi : 
"Müteahhidin dürüst ve 

hızlı çalışması ortaklarımızın 
moralini yükseltti. Daha ön 
ce başgösteren huzursuzluk 
lar sona erdi. Ödemelerde 
geçmiş aylarda görülen ak
samalar sıfıra indi. Çalışma
lar bu hızla devam ettiği 
takdirde, yaz sonu tüm bina 
lann kabası bitecek, 1991 yi 
lı ortalarında da inşaatlar 
bize teslim edilebilecek. Ar
zumuz, bu çalışma temposu-

Devomı Sayfa 4’te

Belediye tarafından bir 
sûre önce ihale edüen Çar
şı deresi ve Hasnküye Mahal 
leşi ara yoiiarmın yapanma 
tam sürat devam ediliyor.

Belediye Başkanı Nezîh- 
Dimili, alt yapı çalışmaları
nın tamamlandığı Hamküye 
Mahallesinin bu yaz sonuna 
değin yollarının tamamlana
cağını belirterek şöyle konuş 
tu :

“Yapımı İller Bankası kont 
rolünde olan su şebekesi ye 
niteme çalışmalarının bitiril
diği Hamidiye Mahallesinde, 
evsel bağlantıların tamam
landığı sokaklar ve caddele
rin yol yapımları ihale edil
di.

Son olarak, Orhangazi 
Caddesi ile Ilıca caddesi de

SHP İlçe Başkanı Erkan Mutman :

"Küçük Kumla Belediye 
Seçimlerine Hazırız"

Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti İlçe Başkanı Erkan 
Mutman, 19 Ağustos günü 
yapılacak olan 'Küçük Kum
la Belediye seçimlerine güç
lü bir şekilde gireceklerini 
açıkladı.

Mutman, gazetemize yaptı 
ğı açıklamada şunları söyle
di :

"1989 yılında yapılan ye
rel seçimlerde Küçük Kumla' 
da az bir farkla adayımız 
seçimleri ■kaybetti. Seçimle

Haydariye KöyüfMuhtan 
ve Azalan İstifa Etti

Muhtarlar Demeği Başka-

76 müyon tiraya ihate «Sfr- 
dL Beton tafta te < A sim 
ok«ı Orhangazi ve aoo cad
desinde bug ünlerde çairşara 
kıra boşta nacak. 400 bas «a 
şm döşeneceği Orhangazi 
Caddesmde kendi «naiau- 
mız olan beton koreler tad- 
laruiocak. İmatathanemtz- 
de günde ortalama 6 bin 
taş üretiyor. Kısa bir sûre 
sonra. Hamidiye Mahatieein- 
de çekilen yol sıkıntısı sona 
erecek."

Belediye Başkanı Netti 
Dimili, Çarşı Deresinin ttede 
nın da hızlo devam ettiğini, 
derenin çevresinin de düzen 
lenmesinden sonra pazar ye 
rinin bu alana taşınacağını 
söyledi.

rin yaz mevsimine rastlama 
sı bizim için bir avantaj. 
Bu avantajı çok iyi değer- 
endirip kasabalının da beğe 
neceği bîr adayla halkımızın 
karşısına çıkıp oy isteyece
ğiz. Kısa bir sûre sonra Kü
çük Kumla'da secim bürosu 
açacağız. Bu büroda Türk 
Sinemasının tanınmış ismi 
Eşref Kolçak ta görev ata
cak Kumla Seçimleri SHP" 
nin olacak.”

Seçim Kuruluna bilgi vedtt-

Beyanname Verme.Süresi Uzatıldı Bekir Güneş eski görevine döndü

Yasa gereği 31 Mayıs gü
nü mesai saati sonunda so
na ereceği bilinen Emlak be 
yarmama verme sûresi uza
mdı.

Bakanlar Kurulunun aldığı 
yeni karara göre; Emlak Be

yannameleri 29 Haziran 1990 
günü çalışma saatleri içinde 
ilgili Belediyelere verilecek.

Çıkarılan tebliğde beyan
namelerin verilmesinin son 
güne bırakılmaması istendi.

Hüseyin Algan
ilçe MiHi Eğitim Müdürü 

Hüseyin Algan, görevinden 
alınarak Bilecik ili, Gölpaza- 
rı İlçe Milli Eğitim Müdürlü
ğü görevine verildi.

Daha önce görevden alı-

Görevden Alındı
dan boşalan göreve Bekir 
Güneş yeniden getirildi.

Feyziye
Köyünde

nı ve Haydariye Köyü Muh- 
ton İdris Kurt ve azalan top 
luca istifa etti.

İstifalarını Gemlik Kayma
kamlığına sunan Haydariye 
Köyü muhton ve azatannm. 
isteklerinin kabul edildiği ve 
boşalan muhtarlık için İlçe

ğı oğrenkt
Haydariye Köyünde bazı 

köylüler öe rmrfıtor orasmda 
<xman konusunda anlaşmcK 
hk c*kt>ğ: köylüterîn Orman 

Bö ge Şefini de Oalşk Mü
dürlüğüne 9**YC< ettiMert 
öğnenfldi-

Otel Yatak Fiyatlarına Zam
Belediye Encümeni geçtiğimiz- hafta yaptığı toplantıda 

otel yatak fiyatlarını yeniden belirledi.
Geçtiğimiz hafta çarşamba günü toplanan Belediye

Encümeni, Gemlik Palas, Pak ve Burak Otel 
tarmr şöyle beMriedl :

yatak fiyat-

Bîr yataklı oda 
iki yataklr oda

Banyosuz
15.000 TL,

Banyolu 
18,000 TL,

nan eski Milli Eğitim-Müdü
rü Hüseyin Algan, Bölge İ- 
dare Mahkemesine başvura
rak yürütmeyi durdurma ka 
ran almıştı. Bu arada İlçe 
MiHi Eğitim Müdürlüğüne Be 
kir Güneş atanmış, karar ü- 
zerine, idare Hüseyin Algan* 
ı görevine iade etmişti.

Muhtar ■: TAŞI GEDİĞİNE

Nare yotok
30,000 TL,

6,000 TL,
401000 TL,

9,000 TL,
ıttmttey Otefde yatak ttyation şöyle oldu :

Geçtiğimiz hafta 
nü Gölpazan İlçe 
tim Müdürlüğüne 
duyurulan Hüseyin

Cuma gü
MIHI Eği-

atandığı
Algan’ın

Bir yutaM oda 20,000 TL, bugün görevinden aynlması 
^■bekleniyor. Hüseyin AİOan*

Haşan Kaya
Pazar günü yapılan ara 

seçimlerde, ilçemizde istifa 
nedeniyle boş bulunan Fey- 
ziye Köyünde muhtar seçimi 
yapıldı.

Feyziye Köyü muhtarlık 
seçimlerine Haşan Kaya île 
Tevfik Kuru aday oldu. Yapı
lan seçimlerde. 203 seçmen 
den 163 kişi oy kullandı. Ha 
san Kaya 83 oy alırken, 
Tevfik Kuru 80 oy olabildi.

KAÇIN KURDUDUR O..
SN. ÖZAL. CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASINI VERİR

KEN. KUPAYI KAZANAN FB.U RJTBOLCULARLA TOKA 
LAŞIP, BUK-TILARI NEDEN ÖPTÜ *>

ÇOĞU KİŞİNİN MERAKİ BU.
BENCE: SEMRA HANIM KORKUSUNDAN.
HAKEM OEDA. BİLE. HtSMiNA UĞRARM CTYE AZMl 

SAÇMALADI DURDU.
FB ’LİLERİ ÖPSÜNDE SEVENİNDEN Mİ OLSUN...
KAÇIN KURDUDUR O KAÇIN KURDU...

Artını fT«ım<“r



5 HAZİRAN 1990 SALI KÖRFEZ
Gemlik’te Sosyal Yaşam

Gemlik Belediyesi Fen İşleri teknik elemanlarından 
Ahmet Turan 3 Haziran 1990 Cuma günü Belediye Dü
ğün Salonunda yaşamını Oznur Aydın ile birleştirdi.

X ' X
Bayraktar Düğün Salonunda geçtiğimiz hafta Ahmet 

Bingöl He Konfeksiyoncu Hüseyin Aydın’ın kızı Oznur 
Aydın evlendiler.

Genç evlilere yaşamboyu beraberlik diliyoruz. 
x I x x

Şükrü Şenol İlköğretim Okulu Ana Sınıf öğrencilerinin 
yıl içinde yaptıktan etkinlikler dün- Belediye Sarayı Tesir 
Salonunda sergilendi. Açılışını Kaymakam Coşkun Ertürk 
ün yaptığı sergide minik öğrencilerin başarılı resimleri 
sergilendi.

borusan güven spor kulübü derneği
BAŞKANLIĞINDAN

Kulübümüzün olağan genel kurul kongresi 20 Haziran 
1990 günü saat 21,00’de Gazhane Caddesi Gemlik Esnaf 
ve Kefalet Kooperatifinde yapılacaktır.

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

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

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

raporlarının okunması •
5— Raporların görüşerek aklanması
6— Yeni yönetim ve denetim kurulu seçimi
7— Dilekler ve istekler, kapanış.

K A Y I P r;

Yalova Orman İşletme Müdürlüğünden aldığım 
681/884242 sayılı Orman E m ta Nakl iyemi kaybettim.

Hükümsüzdür.

GEMLİK ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ BŞK.LlGlNDAN

Derneğimizin 1989-1990 dönemi 2. olağan genel kurul 
toplantısı 21 Haziran 1990 Perşembe günü saat 12 30"da 
Tibel Otel'inde yapılacaktır.

Gerekli çoğunluk sağlanmadığında toplantı 28 Haziran 
1990 Perşembe günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1— Açılış ve divan seçimi
2— Saygı duruşu
3— 1989-1990 dönemi faaliyet raporunun okunması
4— Denetim raporunun okunması
5— Faaliyet raporu ve denetim raporunun görüşülmesi 

ile yönetim kurulu ve denetim kurulunun aklanması
6— 1990-1991 dönemi tahmini bütçesinin görüşülüp 

onaylanması
7— Dilek ve temenniler, kapanış.

ARKADAŞ EMLAK

EV, ARSA, DAİRE ve BENZERİ EMLAK ALIM 
SATIMINDA MENFAATİNİZ İCABI BİZE UĞRAMADAN

KARAR VERMEYİNİZ.

TUĞLA ve KÖMÜR SİPARİŞİ İLE EN UYGUN 
FİYATLARLA EVE TESLİM EDİLİR.

ARKADAŞ EMLAK TUĞLA ve KÖMÜR TİCARETİ

Tel : 14127-10176
PTT Karşısı Eski 'Hükümet Binası GEMLİK

KAYIP

Bursa Valiliğinden aldığım ehliyetimi kaybettim.

Hükümsüzdür:

Canan TEKYÖNDER

•oyfe

sağlık köşesi

HAZIRLAYAN
Dr. AK ÖZDÜR

Erkeklerde idrar yollan iltihablan
Erkeklerdeki idrar yollar, kodınlardakinden fartdı oklu

ğundan, kadın ve erkeklerdeki idrar yolu fitihabtannın 
farklı olması şaşırtıcı değildir. Erkeklerde iltihaba sebep 
olan organizmalar farklıdır. Erkek bebeklerde, kızlardaki 
kinin dört katı oranda gizli bakteri çıkarma olmaktadır. 
Belirti versin vermesin, bütün iltihablann etraflı şekilde 
araştırılması gerekmektedir. Çünkü idrar yolu tıkanıklığı 
taş ve ‘benzerleri bozuklukların oram yüksektir, iltihabın 
tedavisi, etmene ve zemindeki yapısal bozukluğa göre 
belirlenir. Sünnetsiz olanlarda iltihap daha fazladır.

15 ile 55 yaşları arasındaki erkeklerde görülen idrar 
yolları belirtileri nedenleri açısından aynntılı inceleme ge 
rektirir. Genitoüriner iltlhablar bir tarafa bırakılırsa, geri 
ye beraberinde epididimrt de görülebilen prostotitli has
talar kalmaktadır. Böyle hastaların tanımlanması, tedavi 
si zordur. Tedavi en az iki ve belki dört hafta sürdürül
melidir. Sık sık nüksün görüldüğü hastalarda veya iltiha 
bin kolay geçmediği durumlarda daha uzun süreli antibi 
yotik tedavisi yada son çözüm olarak cerrahî girişim ge 
reklidir.

Örtük iltihap prevâlansı yaşla bitlikte artış göstermek
tedir. 70 yaşın üzerindeki her dört erkekten birinde görü 
lür. Daha yaşlı hastalarda prostat büyümesi-, erken buna 
ma ve zatüre gibi eştik eden iltihablann varlığıdır. Teda
vi, belirtileri ve bakteriyemiisi olan hastalar He 
üriner yol ameliyatı geçirecek hastalarda ameliyat önce
sinde yapılmalıdır.

Yaz geliyor başımızı serin tutalım. -
Mustafd SUNAR

KÖÇÖK İLANLAR
BU KÖŞEDE YAYINLANAN İLANDAN ÜCRET ALIN

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

TELEFONLARIMIZ : 11797 — 14223

SATILIK - KİRALIK
NİZAM EMLAK : Tel : 13763

Daire, arazı, 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 . •»
♦ Ilıca cd. 100'er m2’lik daireler 7.ayda teslim vadeli
♦ Gemsas'ta 2 cepheli 500 m2 imarlı arsa
♦ Stadyum karşısı 166 m2 5 kart İmarlı arsa
♦ Stadyum karşısı 320 -m2 iki bitişik arsa 5 kat imarlı
♦ Ilıca cd. 420 m2 4 kat imarlı arsa
^Pazar cd. 124 m2 İmarlı arsa
♦ Naylonteks 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 9680 m2 arazi içinde 
iki katlı bina 4 dairen 1. kattokiler 125 m2 2. haftaki
ler 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 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 EMLÂK Tel : 13086

ALIM SATIMDA GÜVENCENİZ
Yeni Belediye Pasajı No.16 — GEMLİK
skA,.«: w - »mıınLjr. [tıı ~ iol...cirmi iri ıı ııııı 

PEHLİVAN EMLAK Tel : 20 817

♦Bursa Yalova yolu üstünde yola 100 m2 cepheli 
satılık zeytinlik m2’sl 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 
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 

kalorifeîi 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
♦ 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
♦Halltpaşa mh. denize 100 metre mesafede

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

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

ARKADAŞ EMLAK Tel : 14127-10176 

♦Ihça cad. 100 m2 çift cephe 4 adet ,40'ar milyon
♦Manastırda 128 m2 lüks daire 3 adet 75’er milyon
♦Kayıkhanede 143 m2 lüks 6 adet daire
♦Fınn sokakta 110 m2 daire
♦11 Eylül civarı 90 m2 daire 22 milyon
♦11 Eylül cıvan 95 m2 2. kat 30 milyon
♦Yeni Mahalle 93 m2 2 kat ahşap bina 15 mflyon
♦Yeni Mahalle dubleks villa

KÖRFEZ BİRLİK EMLAK Tel : 1276»

♦ Asil Çelik yanında bir kısmı asfalta cepheli 320 
ocnüm satılık arazi
♦ Gemlik Manastır ve Kumla'da daire karşılığı 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 cepheft 
Devamlı güneş alır, özel kalebodur, hazır
Müracaat : 13118 Gemlik
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S.S. DENİZ VAH KOOPERATİFİ BŞK.UÖINDAN

Kooperatifimizin olağan çenet kurul toplantısı 23.6.1990 

günü soot 14.00'de Kooperatif binasındaki yönetim kuru

lu odasında yapılacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanmadığı 

takdirde toplantı salt çoğunlukla 30.6.1990 günü saat 14. 

oo de yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1_ Yoklama 1
3— Kongre ve divanin teşktH
3— Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
4— Denetleme kurulu raporunun okunması
5— ibra ‘ :
6— Çatı izolasyonu ve tamiri konusu
7— Çevre düzenlenmesi
8— 5 asil, 2 yedek yeni yönetim kurulunun seçimi
9— 3 asri. 2 yedek denetleme kurulunun seçimi

10— Dilekler ve kapanış.

KAYIP

Ağrı İti Hamur İlçesinden almış olduğum Nufüs Cüzda
nımı ve Sefer Görev 'kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.

İbrahim ÇELİK

_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

spor spor spor spor spor spor

Azotspor 3 Sümerspor 1
SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Recep Kayın (3), Niyazi Tanka (3), Ha- 
lit Tutu (3). 1

AZOTSPOR : İlkay (3), Ahmet (3), K.Hüseyin (4), B.- 

Hüseyin (3), Zafer (3), Gencay (3), Necdet {3), Fikret 

(2), (Mactt 2), Nurettin (2), Mehmet (3), Hüseyin (3).

SÜMERSPOR : Mehmet (1). (Yıldırım 2), Aziz (2), Bi 
lal (3), Kenan (2), Ahmet (2), Mesut (1), İrfan (1), Ke 

mal (3), Ahmet (1), (Cemil 1), Şenol (1), Ender (2).

GOLLER : Dk. 5 Hüseyin, 29,38 Necdet, 15 Ahmet.

Umurspor 4
Kerametspor 0

SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Serdar Kızıltan (4), Niyazi Tanka (3), Ha 

lit Tutu (3).

UMURSPOR : Metin (3), Ahmet’(3), Adnan (3), İsmail 

(2), Haşan (2), Fatih (3), Osman (3), Hakan (3), Abdul

lah (3), Ali (3), Cem (2).

KERAMETSPOR : Faruk (1), Eşref (1), (Hakan 1), Arif 
(2), Koray (2), Murat (1). Aziz (2), Kerif (2), İsmail (2), 

Serkan (1), Bülent-(2).

GOLLER : Dk. 12 Fatih, 52 AH, 70 Kadir, 86 Abdullah.

15 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ
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TV. YANSmCtSl İÇİN PARA TOPLANIYOR

Yağışlar nedeniyle bozulan Tv. yanarac—»m aygıttan 
nı alacak paranın atmaması nedenryte anza devasa ediyor

Gerekli parçaların olmabfrmesi ve bokmsn yapbnfctJîl- 
mesi için, yansıtıcı almana katkıda buiunm^ran Tv. sa
hiplerinden 100’er lira toptanmaeı Mân Kaymakamtac Tu
rizm Demeğini ve Mahalle Muhtarlarını görevtemfinü.

FESTİVAL İÇİN HAZIRLIK GÖRÜLMÜYOR

Dördüncü yılını dolduracak olan Gemlik Turizm Festnra 
H için hiçbir hazırlığın yapılmadığı göze çarpmakta

Gemliklilerin artık vazgeçemeyeceği Festival «cin Fes 
tival Tertip Komitesinin biran önce toplanarak bu yıl 
yapılacak çalışmaları saptaması ve halka duyurması bek 
lenmekte.

Gemlik Liman Barınağının yapımında çalışan üç çocuk 
babası bir işçi, 1 Haziran günü serinlemek için 
girdiği denizde boğularak öldü.

Sivas'ın Zara İlçesi, Kızrfkaya Köyünden olan Kazım 
Yılmaz (18) Pazar günü saat 18.30 sıralarında Batmakta 
denize girdi. Kıyının birden derinleşmesi nedeniyle sulara 
gömülen işçi yüzme bilmediği için boğularak öldü.

2 KÖY ve 1 MAHALLEDE SEÇİM VAR

Gemlik’in muhtarsız otan Cumhuriyet Mahallesi ile Fm 
dıcak ve Katırlı Köylerinde Pazar günü seçim yapıldı.

Seçmenlerin ilgi göstermedikleri seçimlere katılım az 
öldü. Cumhuriyet Mahallesinde muhtarlığa Şahabettin 
Cantay, Fındıcok'ta' Ali Bozkurt, Katırlı Köyünde ise Hû 
şeyin Reyhan muhtar seçildi.

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 Işhanı No. 5L4 BURSA 
(Tekelin doğu aralığı) Tlf : 226364

Defterdarlıkla Anlaşmalı

KÖRFEZ
Matbaacılık

SAYIN GEMLİKLİLER
Fotoğraf çekimlerinde .sîzlere en güzelini vermek 

olan amacımızı şimdi kaliteli cihazlar ile VİDEO 

çekimlerinde de sürdürüyoruz.

ARZU ETTİĞİNİZ İYÎBİR ÇEKİM İSE NOTUNUZU 

ALDIRMAKTA GEÇ KALMAYIN

FOTO ŞEN
" GÜVENİLİR İSİM *

TEL : 118 24 KAYHAN MAH. 1 Nota Cad. GEMLİK

n

AKDOĞANLAR
İNŞAAT ve TİCARET 

ZÜMRÜT DUVAR KAĞIDI BAYİİ ve

NALBURİYE TİCARETİ

Hüseyin Akdoğanlar
DUVAR KÂĞIDI VE POSTER KAPLAMA

HALIFLEKS

PARKE

MARLEY DÖŞEME

FASARİT

BADANA VE YAĞLI BOYA İŞLERİ

İTİNA İLE YAPILIR.

İstiklal Çd Gürle İş Merkezi No. 13 Tlf : 12132

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

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

SB SB SB HB m m

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve 

Her Türlü
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

I

w

Güler Ticaret

•KARABÜK DEMlR

< ÇÎMENTO

• TUĞLA

> BÎRÎKET

SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER

Tlf : 14637 — İstiklal Cd. No. 23 GEMLİK
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Gemlikliler Müjde 
Şimdi Tatil (Plaj) 
Kıyafetlerinizde

ÇATAK GİYİMDE 
bulabilirsiniz

Türkiyenin en seçkin 
firmalarının Tüm çeşitleri

Çatak Giyimde
* Kom * Nelson * Ayyıldız 
Mayolar, Bikiniler, Bisikletçi 

Şortları (Tayt) * Kom
Penyelüx Penye tşÖrtleri 

Şort takımları, Penye Havlu
Elbiseleri 

ve diğer tüm çeşitlerimizle 
hizmetinizdeyiz.

Bayanlar için hakiki deri 
fantazi çantalar

ALt ÇATAK
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sok.
Otel Umurbey Altı Tel : Gemlik

■ Yönefim Yeri : İH İÜ Cad. Gürçoy Pm* S

__ gemLik ’ “•«= ’«=» -
KÖRFEZ j '

 _ __________ ________ ,___________ ____________________________ ______ SA*RA;4

kur***- J y***- j ' 'II***- ■ jt—cı—— - n «m »t, r**^MİM,—

l A F * I

İ EKSAN UNLU MAMULLER i 
t YENİ İŞYERİNDE SON SİSTEM ELEKTRONİK / 
| KONTROLLÜ FIRINI İLE HİZMETİNİ | 

| SÜRDÜRÜYOR j

Sütlü - Soyalı - Kekekli - Çavdarlı - Mısırlı - Tost - Tava I 

$ Cevizli - Firarisiz - Köy Ekmek Çeşitleri D 
| Simit - Poğça - Açma-Paskalya—Baton Çöreği-Tabanlı $ 
â Çörek-Galeta - Talaş Böreği Çatal ve Ay Çörek-Kurabiye / 
g . Zengin Yaş Pasta Çeşitleri — Kuru Pasta Çeşitleri |

Cemiyet toplantılarına özel Pasta çeşitleri hazırlanır |
ğ Siparişleriniz için bizi arayın â
a Hizmet etmekten onur duyarız X

Küçük Sanayi Sitesi
nun bozulmaması ve ortak
larımızın bir an önce sağlık
lı işyerlerine kavuşmaları."

Bayrak açıklamasında, Kü 
Oük Sanayi Sitesinin taşın
masıyla İlçenin sağlıklı bir 
kentleşmeye kavuşacağı

nı, mahalle aralarında huzur 
suzca çalışan esnaf ve sa
natkarların ise, hem ekono
mik yönden, hem de iş ve 
rlmi açısından kazançlı ola
caklarını söyledi.

İ Tel : 13027 istiklal Cd. No. 28 Gemlik

Otel Yatak Hatlarına Zam
İki yataklı oda 30,000 TL, 40,000 TL,

Üç yataklı oda 40,000 TL,( 50,000 TL,

İlave yatak 9,000 TL, 12,000 TL.

Gürle Otel yatak fiyatları ;

Bir yataklı oda 25,000 TL, 30,000 TL,

İki yataklı oda 40,000 TL, 50,000 TL,

Üç yataklı oda 50,000 TL, 65,000 TL,

İlave yatak 12,000 TL, 15,000 TL,

213. DÖNEM VET
Gomlrk Askeri Veteriner 

Hekim 213. dönem yedek su 
baylara diplomolan törenle 
verildi.

İstiklal Marşt'nın okunma
sından sonra, Askeri Veteri
ner Araştırma Enstitüsü ve 
Eğitim Komutanı Muzaffer 
Kuş, açılış konuşmasını yap 
tı. Daha sonra mezun olan 
213. dönem veteriner hekim 
ve yedek subaylara diploma 
lan verildi.

Törenler davetlilere veri- 
len kokteyl ite son buldu.

MUTFAKTA KOKUSUZ 
LEZZETTE EMSALSİZ

Artık canlı canlı Alabalık sofranızda

Yatakkaya Tesislerinde 
üretilen alabalıkları

kaza dolu bir hafta geçirdik
Durumları tehlikeli görü

len 12 kişi Bursa Devlet Has 
tanesine gönderilirken, ha
fif yoralı 10 öğrenci ve öğ
retmen de Gemlik Devlet 
Hastanesinde ayakta tedavi 
gördüler.

Dereye uçan otobüste el
biseleri ıslanan öğrenciler, 
Terme Kaplıcasının havuzu
na alınarak üşümekten ko
rundular. Bu arada Belediye 
hoparlörü İle İlçe halkından 
giysi yardımı İstendi. İki sa
at havuzda kalan öğrencile
re elbiseler geldikçe giydiril
di. Giyinen Öğrenciler TÖG- 
SAS tesislerinde dinlenmeye 
atındı.

Kazanın duyulması üzeri
ne Kocaeli Valisi Ihsan De
de Gemlik'e geldi, Yaralı ve 
kaza geçiren öğrencileri zi
yaret ederek geçmiş olsun 
dileğinde bulundu. Bu arada 
öğrenci Velileri de ilçemize 
gelerek çocuklarına kavuş
manın sevincini yaşadılar,

Kocaeli Valisi Ihsan Dede 
kaza olayından sonra Gem
lik halkının çocuklara elbise 
yağdırması ve yardımlann- 
dan dolayı teşekkür etti.

ölümsüz atlatılan kazada 
Kenan Kodu, Resul Kodu» 
(şoför) Yasin Çakıcı (okul 
Müdürü), Seyfettin Yücel 
(Md. Yardımcısı), öğretmen

ler : Gönül Kara, Gökhan 
Kara, Turgay Çakıcı, Neri
man Çakıcı, Hürriyet Kurt, 
ile öğrencilerden Hüd Çakı
cı, Utku Çakıcı, Zarife Taş- 
demir. Yasemin Ata, Mukad
der Altıntaş, Atilla Çetinko- 
ya, Sedat Kurt, Osman Kes
kin. Nungül Bulut yaralandı
lar.

Otobüsün koza yerinden 
kaldınlmasından bir saat 

sonra yine Gemlik yönüne 

gitmekte dan bir kamyon o- 

lay yerinden 300 metre öte
de devrikü, Kazada ölen ol

madı,

seçip evinize 
götürebiliyorsunuz 

Unutulmaz Alabalık lezzetini sizde tadın

rssts ıunM*hT köt® gemzA

MERKEZ :

Gazhane Cd. No. 32 Gömük

Kumla : Sağlık Ocağı

Kavşağı
Çınarcık Şifte :

Hamamyolu Çınarcık
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Ryte» 990 Ura KOV dahil

gemuk
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Matbaacılık 
M : 11797 Gamlik

KURULUŞ ; 16 HAZİRAN 19T3

Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantıları Başladı

Başkan Maaşına
Esel Mobil Sistemi
• BELEDİYE BAŞKANI NEZİH DİMİLİ'NİN MAAŞI 941 
BİN LİRADAN 3 MİLYON 200 İLE 3 MİLYON 700 BİN Lİ
RA ARASINA YÜKSELTİLDİ. BUNDAN SONRA 
PARLEMENTERLERE YAPILAN ZAMLA BAŞKANIN MA
AŞI DA ARTACAK.

• MUSTAFA KÜÇÜKSİPHAYİ YERİNE SHP’DEN NAZIM 
BAYRAK SHP’DEN ENCÜMEN ÜYELİĞİNE SEÇİLİRKEN, 
SEYHAN AYDIN YERİNİ KORUDU. BAŞKAN VEKİLLİĞİNE 
ATİLLA KÖSE GETİRİLDİ. MECLİS BAŞKANI İSE NAZIM 
KARAGÖZ OLDU.

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı

LÜTFULLAH KAYALAR
KÜÇÜK KUMLA1 YA GBLBİ

T. Orman ve Köy İşlen Ba 
kanı Lütfullah Kayalar, ilçe
mize ve Küçük Kumla'ya ge 
lerek temaslarda bulundu.

Burso'da çilek festivaline 
katılan T. Orman, Köy İşleri 
Bakanı Lütfullah Kayalar, 
Pazar günü saat 19.00 da Kü 
çük Kumla'ya geldi. Sahilde 
dolaşan Bakana, Belediye 
Başkan vekili Eşref Güre so

runlafla ögüi Mgî veedL
Bakan Kayalar daha son

ra tur süre önce öten eetd 
Belediye Başkanı AbduMı 
Arslan'm mezarım ziyaret at 
ti. Babası Mehmet Kretona 
baş sağlığında bulundu.

T. Orman ve Köy işten Ba
kam Kayalar, Gemlik’te bir 
gazino da bir sûre dintenrSk 
ten sonra Bursa‘ya gitti.

Belediye Meclisinin Hazi
ran ayı toptanılanndo Baş
kan ve Otobüs fiyatlarına 
zam yapılırken, Belediye En
cümen ve Meclis orgonlan- 
için seçimler yapıldı.

Geçtiğimiz hafta perşem
be günü Belediye Başkanı 
Nezih Dimili Başkanlığında 
toplanan Belediye Meclisi, 
yüklü bir gündemi ele aldı. 
Eski tutanağın okunarak ka
bulünden sonra Belediye ça 
lışmc programın m okunma
sına geçildi.

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili, 11 sayfa tutan rapo
ru kendisi okudu. Dimili, ra
porunda belediye başkanlığı 

.m devir aldığında kasasında 
49 milyon liraya karşın he
men ödenmesi gerekli 147 
milyon lira borcun bulundu
ğunu belirterek şöyle konuş
tu : -

"Bizden önceki dönemde 
afinmiş fasa vadeli avans, 
fon ve ikrazlar, çalışma ma
kinesi eder, ile birlikte 1 mil 
yar 073 milyon 189 bin 584 
Bira borç alınmıştı. Bu miktar 
bugüne kadar Belediyemiz
den kesilen meblağı yansrt- 
maktadır. Keçeciler kararna
mesine göre kesintiler %50e 

Mahmut Cehver SHP’li Oldu dan başlayan İller Bankası XT***M*
para akışı hiç olmayacaktı. Armutlu SHP Belde örgü- nema oyuncusu Mahmut 
Göreve geldiğim tarihten A- tü dayanışma yemeğinde si- Cevher partiye giriş yaptı.

I

Çağrı Gazetesinin Açtırdığı 
İki Davada Beraat Ettik

Gazetemiz Sahibi ve Sorumlu Müdürü Kadri Güler ale 
hine Basın Yasasına uymadığı gerekçesiyle açılan iki da 
va beraat He sonuçtandı.

İlçemizde yayınlanan Çağrı Gazetesi Yazı İşleri Müdü
rü Mustafa Eren, gazetesi atehinde asılsız ve mesnetsiz 
haber yayınlandığı gerekçesiyle gazetemize tekzîb gönde 
rilmış, ancak yayınlanan tekzibte yasasının ilgili maddele 
rine uyulmadığı iddiasıyla Savcılığa suç duyurusunda bu 
lunmuştu, Bunun üzerine Savcılık iki suç duyurusu ile M- 
gili atarak 20 şer milyon lira ön ödeme isteminde bulun
muş, ön ödeme süresi içinde ödenmediği için. Gazetemiz 
atehine kamu davası açılmıştı.

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü yapılan duruşmada, 
Mustafa Eren, tekzibterm basın yasasına uygunsuz olarak 
yayınlandığını tekrarladı. Cumhuriyet Savcısı İse, olayda 
kasıt bulunmadığını, basın yasasında belirtilen suç unsur 
form meydana gelmediğini belirterek, beraatimizl istedi.

Muhkeme davada da beraat kararı verdi.

Bir süre önce SHP Mer- 
ke K. Yürütme kurulunu ko
nuk eden Armutlu SHP Bel
de örgütü bu kez de partili
leri bir araya getirip tanışma 
için yemek düzenledi.

SHP il Başkanı Şemşettin 
Şen, il Sekreteri Bekir Sey- 
men İle ilçe Başkanı Erkan 
Mutman, İl Genel Meclis 
üyesi Baki Kütahya ve Bele

diye Meclis üyeleri , komşu 
ilçe örgütlerinin de katıldığı 
gecede eski TRT spikeri A- 
dano Milletvekili adayı Me
sut Mercan, Armutlu’lu aktör 
Mahmut Cehver’de vardı.

Mesut Mercan gecede yap 
tığı konuşmada. Sosyal De
mokratların bölünmemesi 
m İstedi, Mercan, "Sosyal 
demokratlar bölünmedik-

( Devamı Sayfa 4’te

ralık 1989 tarihine kadar İl
ler Bankasından taakkut et
miş yasal paylarımdan tama 
mı kesilmiş, hemen hemen 
yok denecek kadar para akı
şı' durmuştu.” 1

Dimili çalışma raporunda 
işçilerle örnek bir sözleşme 
imzaladıklarını 1985' yılında 
yapılan nüfus sayımında 37 
bin olan ilçe nüfusunun bu
gün 50 bini aştığını söyledi. 
Belediye Başkanı raporunda 
birimlerde yapılan calışmato 
n tek tek anlattı. Hesap İş
leri Müdürlüğü çalışmaları-

Kiraz Teşvik Yarışması Yapıldı

EN İYİ KİRAZ MURATOBA’DA
Geleneksel Muratoba 'Kö

yü Kiraz Teşvik Yarışması 
yapıldı. Ev Ekonomisi Sosyal 
çalışmalar kursu açıldı.

Geçtiğimiz hafta Cumarte 
si günü saat 12.00'de 'başla
yan "Kiraz Günü "ne Bursa 
Valisi Erdoğan Şahinoğlu, 
Bursa Jandarma İl Komuta
nı, Gemlik Kaymakamı Coş
kun Ertürk, ANAP Bursa Mil 

ArmutluTu Sinema Oyuncusu

nı anlatan Dimili, Belediye 
bütçesiyle ilgili bilgiler verdi. 
Dimili bu bölümde şöyle ko
nuştu :

"Müteahhitlerin 259.5 mil
yon borcu, 133 milyon Hra 
eski hamam borcu, ödenmiş 
tir. iller Bankasından payı
mıza düşen 1 milyar 1^2. mil
yon 597 bin liranın 1 milyar 
078 milyon 189 lirası eski 
borçlara kesilmiştir. Dönem
de verilen emlak beyanname 
leri karşılığı 110 milyon 341 
bin lira tahsilat yapılmıştır. 
Yine bu dönem çalışmaların 

letvekili Mehmet Gedik, Bele 
diye Başkanı Nezih Dimili, 
Umurbey Belediye Başkanı 
Pars Dönmez, ANAP, SHP, 
DYP, İlçe başkanion, İl Ge
nel Meclis üyeleri. Daire a- 
mirleri, konuklar ve Murato- 
ba’Hlar katıldı.

*Bu yıl Kiraz Teşvik Yarış
ması birinciliğini Recep Ateş 
kazanınken, Ayhan Başaran 

da 57.22.089 lira mezbaa ge 
liri, kiralardan 303.8Ş2.857 
lira, iskele gelirlerinden ise 
297.108.089 lira gelir eldee- 
dilmiştir. 1989 yılı' bütçesin
den 1 milyar 794 lira tahmin 
edilmiş, -1 milyar 643 lira ek 
bütçe yapılmıştır. Gelir büt
çesi ise yıl içinde 2 milyar 
389 bin 367 lira olarak ger
çekleşmiştir."

OTOBÜS İŞLETMESİ
Başkan Dimili, Otobüs İş

letmesi çalışmaları hakkında 
bilgi verirken Gemlik Bursa

Devamı Sayfa 4'te

•ikinci, Ömer lAikçây ise üçün 
cü oldu. En iyi bahçe yetiş
tiriciliği dalında birinciliği 
Fikri Akçay, ikinciliği Meh
met Turgut, üçüncülüğü ise 
Ömer Akçay kazandı.

Mehmet Akçay, Haşan 
Haşan Günsan, Ömer Mutlu 
ise teşvik dalında mansiyo
na layık görüldüler.

Gemlik
Körfez 18
Yaşma Giriyor

Yayın yaşamına 16 Hazi
ran 1973 tarihinde başlayan 
gazetemiz Gemlik KÖRFEZ 
gelecek sayısında 18. yaşına 
giriyor.

İlçemizin sesi, gözü, kula
ğı olan Gemlik KÖRFEZ 17 
aralıksız yayın yaşamını sür
dürüyor. 1

Koca Bebek 
Sahnelendi

Gemlik Lisesi öğrencileri 
Cevat Fehmi Başkut'un ünlü 
oyunu " Koca Bebek" I başa 
rı He sahneye koydular.

Başarılı Defile
Kız Meslek Lisesi öğrenci

leri. yıl İçinde diktikleri 108 
parça giysiyi ünlü manken
leri oratmıyacak şekilde o- 
kullarındaki defilede velilere 
tanıttılar.

Küçük Kumla Sahil Yoluna 
Abdullah Arslan’m Adı Verildi

Küçük Kumla Belediye 
Meclisi geçtiğimiz hafta yap 
tığı toplantıda bir süre önce 
vefat eden Belediye Başka
nı Abdullah Arslan'm adını 
sahil yoluna verdi.

Küçük Kumla Belediye 
Başkan Vekili Eşref Güre' 
den aldığımız bilgilere göre,

Refah Parti İlçe Başkanı Kahveci :

c Muhalefete İhanet Edildi ”
Refah Partisi itçe Başkanı 

Osman Kahveci yaptığı yazı
lı açıklamada DYP'yi muhale 
feti ihanetle suçladı.

Kahveci açıklamasında et
kili muhalefet yaparak bele
diyeyi halk İçin iyi, doğru, 
güzel hizmete yönetmek için 
alınan 'karara DYP'nin, SHP

Zeytin Havuzunda Boğuldu

Karne Sevincini Yaşayamadı
Gazi İlköğretim Okulu ü- 

çüncü sınıf öğrencisi Adem 
Günaydın (11), karne aldığı 
gün sınıf geçmenin mutlulu
ğunu tadamadan serinlemek 
için girdiği zeytin havuzun
da boğularak öldü.

Umurbey Değirmenyolu 
mevkiinde Etem Güneşdoğ- 
du'ya ait zeytinliğin havuzu
na serinlemek için giden îlk- 
okul öğrencilerinden Adem 

TAŞI GEDİĞİNE

MÎS~GİBİ İŞ...
SEMRA ÖZAL, BAŞBAKAN OLACAKMIŞ- 
Z.Ö. GENÇLİK ve SPOR BAKANI.
K.Ö. ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANI
Y.Ö. MALİYE BAKANI..
E.Ö. ULAŞTIRMA BAKANI
A.Ö. DIŞİŞLERİ BAKANI
YETİM HÜSNÜ’DE BAKANLARIN BAKANI.,
OOOH. MİS GİBİ İŞ„.
İŞLER TIKIR, TIKIR..
KABİNENİN İLÂN EDİLDİĞİ GÜN DE YAKIN ÇEVRE

GÜNÜ...
KUTLA BABAM, KUTLA, KIRK GÜN, KIRK GECE

KRALLAR GİBİ...
PARDON-SULTANLAR GİBİ...

Jumer

Kumla'ya girişten B. Kumla* 
ya kadar olan sahil yakma 
Abdullah Arslan adı oy birli
ği He verildi. Güre, sahilde
ki yolların asfaltı içki Kara
yolları Bölge Müdürlüğü ve 
Köy Hizmetleri ile protokol 

imzalandığını söyledi.

le gizilce anlaşarak uymadı 
ğrnı ve muhalefete ihanet et 
tiğini söyledi.

Osman Kahveci, "Beledi
ye Başkanının maaşmm 5 

milyon liraya çıkanfmasmın 
da DYP olumlu rol oynormş- 

.ır" şeklinde konuştu.

Günoydın, yüzme bilmediği 
için havuzda batmaya başla 
dı.

Arkadaşlarının gösteri 
önünde boğulan minik öğren 
ci. çabalara karşın kurtortia- 
rnadı. Adem Gûndoğdu. aynı 
gün 3. smıfton 4. «nıfa geç 
mişti.

Küçük öğrencinin ölümü 
üzüntü yarattı.
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Bankacı ve Emeklileri Demeği Tüzüğü
Derneğin Adı ve Merkezi : I _
Madde 1— Derneğin Cdı Bankacı ve Emeklileri Deme 

ği olup, merkezi Gerpl k’dir,
Derneğin Amacı :
Madde 2— Derneğin amacı :
a) Bankacı camiasın» bir çatı altında toplamak, 
b) Lokoi açarak boş zamanlarını değerlendirmek ve

hoşça vakit geçirmek,
cl Gerektiğince sosyal hizmetlerde bulunmaktır.
Bu amacı gerçekleştirmek İçin,
o) Dernökçe sürdürülecek*çalışma konulan, güncel 

sosyal ve iktisadi konulardır;
b) Çalışn'ıc. b.çimleri, b.r:ikteliği temin İle

fikir toat since bulunmak şeklindedir. ;
Demek Kurucuları : £2111

Madde Dernek kurucuları şunlardır.
Adı ve "Soyadı > Tabiyeti meslek. Sanat

' ikometkağı
Yusuf Kartal T.C. Emekli
’ İstiklal Cad. Kordon Apt. D,28 Gemlik

Hâşan Akkan T.C. Emekli
Balıkpazan Mâh. Sefa Sok, No, 1/1 Gemlik

Mustafa "Porsuk T.C, Emekli
İstiklal Cad, No, 56 K, 2 D.4 Gemlik

Ferda Erton . T C- Emekli
Cürfıhufıyet Müh, Sümeripek Koop, d Blok Gemlik

Halim Yiğit T.C. Bankacı
İstiklal Cad, No, 8 Gemlik

Adnan Bekir Topaloğlu T.C. Bankacı ?
İstiklal Cad, No, 81 D, 5 Gemlik

Hayrettin Çiftçi-.” T.C. Bankacı i;
’Hârhidiye'tölah. 7 Noiü Aralık No, 2/6 Gemlik S 
- Derneğe Üye Olma, Üyel .den Çıkma v© Çıkarılma 1 

Şart v&.ŞekiUeri : ’ * r < *u... V.. « * • 4

».Madde .4— Medeni hakları-kullanma ehliyetine sahip 
vç„onşekiz yaşmı bitirmiş culunan ve dernekler kanunu» 
hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış olan herkes I 

demeğe üye olabilir.
Kanunim 16.cı maddesine belirtilen hususlar yerine fi 

getirilmek kaydı ile kamu görevlileri de üye olabilirler.
Kanunun 4.cü maddesinin ikinci fıkrasının (2) ve (3) | 

bendlerinde gösterilenler iie diğer kanunların derneklere 
üye olamayacakları belirlenen kişiler ve ortaokul ve or
ta öğretim öğrencileri dernek üyesi olamazlar.

Kanunun 4İcü madde*inin -2.ci frk'asınıh (4)cü bendin

de gösterilenler bu bendte belirtilen yasak süresince 

demeğe üye olamazlar. Yükseköğretim öğrenci dernekle 
rine, öğrenci olmayanlar, bu kanunun 39 uncu maddesin 
de gösterilen derneklere, -derneğin kurulduğu, kamu ku
rum ve kuruluşların d a çalışmayan kamu hizmeti görevli
leri ve hizmetlerinde çalışan meslek mensupları tarafın

dan kurutan demeklere de o meslekten olmayanlar ile 
milletvekilleri üye olamazlar. • * '

Türk vatcmdoşı olmayanla'rrh derneklere üye 'olabilme
leri için Türk vatandaşlarında aranan şortlardan başka, 
o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip ol 
ması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz

ÜyelikHakları : #

Madde 5— Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan 
. müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya 

isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müraca 
at sahibine yozı ile, duyurmak zorundadır.

,. Yükseköğretim öğrencilerinin, kuramlarından alacakla
rı öğrenci belgesi ile öğrenci» demeklerine yaptıkları mü 
racaat üzerine üyeliğe kabulleri zorunludur.z

Madde 6—; Hiç kimşe bir derneğe üye akmaya ve der
nekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etmek hak 
kına sahiptir. ». < • / •

Madde- 1— Demek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üye
ler arasında dil, ırk, renk, cinstyef; din ve mezhep, aile, 
zümre-ve em^-farkt. yoktur. Tüzüğe eşitliği bozan veya 

üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.
Madde 8— Dördürjpü maddede belirtilen kamu hizmeti 

görevlileri Dernekler Kanununun 16.cı maddesi hükümleri 
gereğince,, üye dabileç pkic-ri demeklerin,

Türkiye Büyük, Millet.,Meclisi üyeleri, özel gelir kaynağı 
veya.özel hnkgntau ko mini a sağlanmış olan kamu yora
rına çalışan derneklerim, yönetin» ve, denetleme kurulla- 

rında görev alamazlar. * />
, »T ı ’Üyelikten Çıkarılma' : r • ■ j

Madde &— Üy öterden :.
o^Yttatanmızo, dernek tüzüğüne oykm veya amaca 

zarar verici hareketler edenler-'
Kaneniann ve dernek- tüzüğünün koyduğu esaslara gö 

re üye olma hakkını kaybedenler, ,
b| Afctanm tebliğe rağmen (7j ğön fdnde mazeretsiz 

atarak ödemeyenler,
Mruk. '«***> *«•*'«> Oe"’*

» «MrdMMM 1OIM-.0CM «K <*"»' k“™'° ,WaI *,ok-

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar önceden demeğe 
yaptıkları yardım ve aidatları geri isteyemezler.

Demek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve
Toplanma Zamanı ;

Madde 10— Dernek genel kurulu, derneğe kayıtlı asil 
üyelerden varsa şubelerin temsHci üyelerinden teşekkül 
eder. Genel kurulun toplantı gününden bir ay öncesine 
kadar aidatlarını ödemtyenler, toplantı nisabında gözönü 
ne alınmaz ve oy kullanamazlar. Aidatını ödemeyen asil 
üyeler ile fahri üyeler dinleyici olarak toplantıya kattlabi 
lir, dilek ve temennide bulunabilirler.

Bankacı ve emeklileri dernek, tüzüğünün gazetede ya 
ytnlandığını tarihi takip eden 6 ay içinde ilk genel kurul 
toplanasım yapar.

a) Her sene Mart ayında olağan,
b) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekti gördü

ğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı is 
teği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel kurul, toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrı 
lir. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte bi 
rinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu 
bir ay içinde toplantıya çağırmasa denetleme kurulu ve- 

‘ ya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaa 
tı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak 
üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu top
lantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul Toplantısı, Oy Kullanma ve Karar
Alma Şekli :

Madde 11— Yönetim kurulu, genel kurula katılma hak 
■ kı olan üyelerin listesini düzenler, genel kurula katılacak 
ı üyeler enaz onbeş gün önceden günü, saati, yeri, ve gün 
V demi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiğle toplan- 
ftıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması’ sebebi 

Jile toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının hangi gün ya 
Ipılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile -ikinci toplantı 
taraşında bir haftadan daha az zaman bırakılamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı 
■gündemi toplantı gününden en az onbeşgün önce mahal 
İlin en büyük mülki amirliğine yazı He bildirilir. Bu yazı- 

■ya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geriye bırakılırsa-, bu durum 

geri bırakılma sebepleride belirtilmek suretiyle, toplana 
ilanının yapıldığı gazeteye 2. bir ilan verilerek üyelere 
duyurulur. 2. toplantının geri bırakılma tarihinden itiba
ren en geç iki ay içersinde yapılması zorunludur.

Üyeler 2. toplantıya, 1. fıkrada esaslara göre yeniden 
çağrılır ve toplantı 2. fıkra esaslarına göre mahallin en 
büyük mülki amirliğine duyurulur. -

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakıla
maz. Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulundu 
ğu yerde yapılır.

Madde 12— Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyele 
rin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa 2. toplantıda 
çoğunluk aranmaz. Ancak bu 2. toplantıya katılan üye 
sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam 

- sayısı toplamının iki katından az olamaz.
Madde 13— Genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen 

ve mahallin en büyük mülki amirine bildirilen gün, saat 
ve yerde yapılır.

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca dü
zenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı 
yerine girerler. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı 
vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Fahri üyelerin oy hakkı 
/oktur. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır.

Dokuzunco maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış ise 
durum bir tutanak He tesbit edilir ve toplantı yönetim ku 
ruiu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyele 
İnden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplan 

tıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektir 
mez. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir baş
kan ve başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yöneti 
mi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutana 
ğını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim 
kuruluna verilir. Toplantıda yanhz gündemde yer alan 
maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üye 
lerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen ko 
nuiarın gündeme alınması zorunludur.

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

cak kararlar şunlardır.
1 — Demek organlarının seçilmesi,
2_  Demek tüzüğünün değiştirilmesi,
3  Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görü

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

aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5 — Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınma

Devamı Sayfa 3’te ___

sağlık köşesi

HAZIRLAYAN

Dr. Ali ÖZGÜR

Panik, biz hekimlerin hiç de yabancısı olmadığı ve ko 
layca tanıdığımız bir durumdur. Bu konuda çok ender 
olarak görüş ayrılığına düşmekteyiz.

Aşırı endişe, korku, terleme, çarpıntı, baş dönme», 
bacaklarda titreme gibi belirtilerden oluşan paniğin dı
şavurumu, fizyolojik süreçlerin gerektirdiğinden fazla sû 
remez. Bu nedenle panik durumu kriz şeklinde meydana 
gelmektedir. Genellikle tek bir kriz veya tekrar tekrar yi
neleyen krizler olarak meydana gelmektedir.

Panik du.umu ile karıştırılmamalıdır. Bu nedenle teda
visi aciliyet gerektirmektedir. Zaten ensık görülen acil 
durumlardan biridir.. Panik krizleri son derece rahatsız 
edicidir. Hastalık yalnızca kriz sırasında yaşanan sıkıntı
dan değil, ayni zamanda yeniden ortaya çıkması endişe
sinden de kaynaklanmaktadır. .Birçok benzer bozuklukta 
olduğu gibi panikte de ilaç tiedavisi ile psikolojik teda
vinin görece yararlan hakkında hala görüş ayrılıktan 
mevcuttur. İlaçların verilmesi -kolaydır ve çabuk etki gös 
terirler. Ne var ki bir panik atak, birkaç dakika içinde 
doruğa ulaşır, oysa bu süratte etki eden bir tedavi yok
tur. Panik krizleri çok seyrek olarak ön belirtiye sahiptir, 
ani medana gelmesi en ayırd edici özelliklerinden biridir. 
Panik krizde ep evrensel unsur çaresizlik duygusudur. 
Eğer panik krizine maruz kalan, bir kez 'belirtiler karşı
sında kontrolü ele geçirdiğini anladığında savaşın önem
li bir bölümünü kazanmış olmaktadır.

Huzurlu yaşamın temelinde, eğitim vardır.

SIRASI GELDİKÇE

“KOCA BEBEK” LER...
^Jnan Cfamer

"Benden olan ne kaldı kil..."
Fıttırmakta haklısınız Ahmet Bey. Haklısınız.
Ne nezaket, ne sevgi, ne saygı kaldı, nede koruyucu

luk. Batilı olmak tutkusu, maddeci görüş, manevi değer
leri silip süpürdü, aldı götürdü süratle bizlerden. İşi hafi 
fe alma, küçük görme kişiyi yücelten bir nesne oldu ade 
ta. Öyle çoluk çocuk işlerine : lll-HIII.

Üç saate yakın ter döktünüz, nefes tükettiniz. Bir şeyi 
başarabilmenin mutluluğunu tadabilmek, kanıtlayabilmek 
için. Size ve sizden sonra gelecek arkadaşlarınıza kültü 
rel etkinliklerde daha iyi bir ortam yaratabilmek arzusu- 
ile bazı kişilere ses verebilmek için.

Aradıklarımızı, beklediklerinizi görememek hüzünlendir 
di sîzleri. Bu yılda göremediniz ön sıralarda KOCA A- 
DAMLARI. Onların koca Bebeklikleri bitmiş, koca koca 
adamlar olmuşlardı. Koca koca adamlar koca koca işler 
le uğraşir, koca koca işlerin üstesinden gelmeyi görev 
bilirlerdi kendilerine. Bu gibi işler, küçük işler. Büyük dü 
şünüp büyük iş yapmak TV reklamlarında bile önerilmi- 
yormu.

Sîzlerin sahneye koyup başarı ile oynadığınız şu ese
ri; Profesyonel ve ünlü sanatkarların oynayacağı afişe 
edilse, bakın o koca salonda yer mi kalırdı. İleri görüşlü 
lüklerini, medenililiklerini, sanatseverliklerini, korumacı- 
lıklannı kanıtlayabilmek için yarışır dururlardı ön sıralar 
da yer kapmak için. En son moda giysiler içinde. Karda, 
buzda buram buram sıcakta.

Bana gücenmeyiniz. Sîzler -amatörsünüz.. Hadi hadi de 
mek -istediğimi açıklıkla, öztürkçe söyleyeyim : ÇOCUK
SUNUZ.

Siz çocukların yaptığı iş ne ola ki. Değer mi o sıcakta 
zahmete katlanmaya. Çekmişsin buz gibi rakıyı, birayı. 
Doldurmuşun -tıka basa mideyi. Rahavet çökmüş üstüne. 
Gözler yan açık, ha uyur, ha uyanık. Hava sıcakmı sı
cak. Kalkacaksın. Elbise değiştireceksin. Boynuna bu sı 
cakta kıravat takacaksın. Makam arabasına binsen, sa
unadan çıkmıştan beter olacaksın. Yaya yürüsen dHin çı 
kacak caddeyi çıkarken. İyisimi boş ver, otur oturduğun 
yerde. Bak keyfine, sür sefanı.

Onlara eza cefa vermek hakkımız mı bizim. Ne haddimi
Devamı Sayfa 4'te
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sı veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda 

yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6_ Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
7_ Demeğin uluslararası fohliyette bulunması, yurt 

dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması 

veya ayrılması.
8— Derneğin feshedilmesi,
9— Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yeri

ne getirilmesi.
Yönetim ve Denetleme Kurulları :

. ı
Madde 15—Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden

teşkil edilmek 
sil üyeliklerde 
dan başlamak 
zorunludur.

üzere genel kurulda gizli oy ile 
boşalma olduğu taktirde ençok 
üzere yedek üyelerin göreve

seçilir. A- 
oy alan- 
çağrılması

Toplantı günleri kurulca tesbit edilir. İlk toplantı en 
yaşlı üyenin başkanlığında toplanır ve üyeler 
görev bolümü karara bagıantr. toplantı günleri 
tesbit edilir. Toplantılarda salt çoğunluk aranır 
dun sa>t çoğunluğu ile Karar verilir. Üst üste 

arasında 
kurulca

ve mevcu
üç veya

yılao on toplantıya mazeretsiz yahut kabul edilir jnazere 
u olmaksızın katılmayan üyeıer kurul üyeliğinden çekil
miş sayılırlar. Buna dair katarı, ilgilinin süre verilerek sa 
vunması alındıktan sonra yönetim kurulu verir.

Maooe 16— Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar se 
bebı ile yedeklerinin de yerine getirilmesinden sonra üye 
tam sayıstmn yansından aşağı düşerse, genel kurul, mev 
cut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tara
fından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılma 
ması halinde demek üyelerinin birinin baş vurması halin
de mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek 
üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel 
Kuruıu toplamakla görevlendirir.

Madde 17— Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine 
getirir.

1— Demeği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelfe 
nnden bîr veya bir kaçma yetki vermek,

2— Demek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şu 
be kurucularına yetki vermek,

3— Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri 
yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak ge 
nel kurula sunmak. ।

4— Türk vatandaşı olmayanlonn demek üyeliğine ka 
butu halinde bunlan on gün içinde mahallin en büyük 
mülki amirliğine bildirmek.

Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yet 
kileri kullanmak. ।

Medde 18— Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üye
den teşkil ediilmek üzere genel kurulca seçilir.

Bu kurul, demeğin hesaplarını ve çalışmalarını devam
lı denetiiyerek asgari altı ayda bir hazırlayacağı raporla 
n yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 
Aynca üyelerin dernek çalışmaları hakkındaki ihbarları 
üzerine de rapor hazırlayarak gereğini yapar.

Yönetim kurulu her türlü hesap ve işlem dosyalarını 
talebinde denetleme kuruluna göstermeye 'mecburdur. Yö 
netim kurulu, denetlemelerde zorluk çıkardığı takdirde, 
denetleme kurulu zabıtla bunu tesbit eder ve genel ku-
rulun toplantıya çağrılmasını sağlar, 
suslann tesbit! halinde durumu ilgili

Madde 19— Genel kurulca yapılan

Suç teşkil eden hu 
makamlara iletir, 
seçimi izleyen yedi

gün içinde yönetim kurulu başkam tarafından, sayılan 
organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, 
baba adlan, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ika
metgahları demek merkezinin bulunduğu yerin en büyük 
mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Şube Kuruluşları :
Madde 20— Dernek Şubeler Açabilir. :
Derneğin şubesi yoktur.
Şube açma üzere demek yönetim kurulunca en az üç 

kişiye yetki verilir. Yetki alanlar tarafından şubenin açıla 
cağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat ya 
pHır. Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, do 
ğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgahı ve ta 
diyeti ile şube merkez adresi bildirilir. Yazıya dernek tü 
züğünden iki örnek ile yetki belgeleri eklenir.

Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az 6 
aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

Madde 21— Şube genel kurulu, toplantı tarihinden otuz 
gün önce aidatı yatırmış bulunan üyelerden teşekkül eder

Şube genel kurul toplantılarına ait ilan, gazete ile ya
pılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlana
rak do yapılabilir.

Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel
kurufu toplantısından en az onbeş gün önce 
zorundadırlar.

A- Şube genel kurulunun görev ve yetkileri 
1— Şute organlarının seçilmesi,
2_ Dernek genel kurulunda şubeyi ternsilen

üyenin seçttmeei, _______________ _

bitirmek

şunlardır:

S temsilci

Bankacı ve Emeklileri Derneği Tüzüğü
o— çuoe yoneum ve (aenetleme) kurulları (denetçi) 

uporıarının goruşuımesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi
-»— çuoe yoneum Kurulunca nazırlanan bütçenin görü 

şuıup aynen veya degıştırilereK kabul edilmesi,
u— çuoe için gereKii taşınmaz malların alınması veya 

mevcut taşınmaz maııarın satılması hususunda merkez 
jjenel Kuruiuna sunurmaK üzere tavsiye kararı aıınması, 

o— çuoenin leshedıimesı (fesih halinde mallar: dernek
iınenKezıne devredilir.) ,

B- çuoe yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden teş 
kii edıımek üzere şube genel kurulunca gizli oy ile seçuır 

çuoe açnması yetkisi hariç şube yönetim kurulunun 
yetKiıeri merkez yönetim Kurulu ile aymate.

u- >uoe aenetleme, denetçisi kurulu 3 asil ye 3 yedek 
üyeden teşkil edilir.

Denetleme kurulu (denetçi) şube genel kurulunca seçi 
lir. Denetleme kurum (denetçinin)görev ye yetkileri «ner- 
Kez oenetıeme kurulunun aynısıdır.

D- çube organlarına seçilenlerin mahallin en büyük 
mülki amirliğine madde 16’daki şekilde bildirilmesi şube 
yönetim kurulunun görevidir.

Madde 22— Üyeler girişte 10.000. TL. giriş aidatı ve yıi- 
da 24.000 TL, üye aidatı

gibi aylık 
ve zamanı 
kurulunca

verilebileceği 
Ödeme şekli 
rak yönetim 
her üye için

öderler. Bu miktar yıllık olarak 
taksitler şeklinde de ödenebilir, 
üyenin talebi de gözönüne alına 
tesbit edilir. Yapılan bu tesbit

üye kayıt defterine- işlenir.
Tüzük Değişikliği : 1 ’
Madde 23— Derneğin ttüzüğü merkez .genel kuruluna 

ştirak eden üyeleri üçte ikisinin çoğunluğu ile değiştiri- 
ir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule göne ilan ettiri- 

,ı,rek kesinlik kazanır, j
Derneğin Gelirleri ;
Madde 24—Derneğin .gelirleri şunlardır.

1— Giriş ve üye aidatı
2— Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, ba 

İp, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans 
gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

3—-

5—
uygun

Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
Bağışlar ve -yardımlar.
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine 
olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya, tüzel kişilerden 
veya diğer kuruluşlardan yardım alması İç İşleri Bakanlı 
ğının izni ile olur.

Tutulacak Defterler :
Madde 25— Dernek aşağıda yazdı defterleri tutar.
1— Üye ıkağıt defteri ; Derneğe girenlerin kimlikleri, 

derneğe giriş tarihleri,- aylık veya yıllık aidatları bu def
tere yazılır.

2— -Karar defteri : Yönetim kurullarının kararları tarih 
ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı 
başkan ve üyelerce imzalanır.

3— Gelen ve giden evrak defteri : Gelen ve giden ev
rak, tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olunur.

4— Gelir ve gider defteri : Dernek namına1 alınan bütün 
paraların alındıkları ve 'harcanan 'paraların verildikle
ri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

5— Bütçe, kesin hesap ve blançoi defteri : Bütçe, ke
sin hesap ve blançolar bu deftere işlenir.

6— Demirbaş defteri' : Derneğe ait demirbaş 
bu deftere işlenir.

7— Alındı belgesi, kayıt defteri :
Bu sayılan defterlerin noterden tasdikli olması 

dur. 1 I
Madde 26— Dernek gelirleri alındı belgesi ile 

eşyalar

zorunlu

toplanır.
giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin sakla
ma süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye 
ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek 
gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Mali
ye Bakanlığınca bastırılır. Derneğin talebi üzerine otuz 
gün içinde bu belgeler verilmez ise kanundaki usule gö 

re dernekçe bastırılan alındı belgeleri mahallin en büyük 
mülki amirliğinde onaylattırılarak 'bağış ve aidat kabulün 
de kullanılır. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri 
sağlandıktan sonra derneğin bastırdığı özel alındı belge
leri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya ki
şileri, dernek yönetim kurulu bir karar He belirtir ve bu 
o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Demek 
adına gazete, dergi ve öteki basık eserler vererek bunlar 
karşılığında para veya başkaca yardım toplama yasaktır.

Taşınmaz Mal Edinme :
Madde 27— Dernek amacını gerçekleştirmek için ba

ğış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir ve 
bunları satabilir. Hibe ve terk edebilir. Kamu yararına ça 
hşma kararı almadıktan sonra ikametgahı ile amaç ve 
faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala 
sahip olamaz. Demeğe satın alınan veya bağış ve vasi
yet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz mallar demek 
adına topuya tescilinden İtibaren üç ay içinde İç îşfed

Bakanlığına biidlribr.
Derneğin Sandık Kurması ;
Madde 23— Dernek yordun sandığı kurmaz demek 

sağlanan kan üyelerine paylaştırmamak, faiz veya başka 
adtarta üyelerine ge#r sağlamak şartı île üyeieriain yiye
cek, giyecek gibi zazuri ihtiyoçlwını karşılamak amacı 
ile sandık kurabilir. Sandığın kuruluş ve çalışma esasla
rı iç İşleri Bakanlığınca çıkartan yönetmelik çerçeveâa- 
de yönetim -kurulunca tesbit edttp yürütülür.

Lokal Açma :
Madde 29— Demek merkez veya şubesinin 

yerde mahallîn en büyük mülkî amirinden izin 
kanunlara aykırı davranmamak şartı ie birer 
işletebilir.

bukmöuğu 
almak ve 
toka! açıp

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi :
Madde Gene! kurulun derneğin feshine karar ata 

bilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sa 
hip bulunan demek üyelerinin (temsilci üyeleri dahil) en 
az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Hk
toplantıda çoğunluğun sağlanmaması hafinde üyeler usu 
lüne uygun olarak ikinci toplantıya çoğalır. İlâna toplan
tıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu gö 
rüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan 
üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün için 
de mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildîrifir.

Madde 31— Fesih halinde demeğin menkul ve gayri
menkul malları Gemlik Devlet Hastanesin edevrediür.

Gayrimenkulun Açıkarttırma ilanı 
Gemlik icra Müdürlüğünden

Dosya No. 1990/37 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymet 
adedi, evsafı :

Gemlik Tapu Sicil Müdürlüğünde Hisar Mahallesi Hisar 
tepe mevkii arsa niteliği 48 pafta, 197 ada, 139 parsel 
sahife no. 1505'de kayıtlı bulunan işbu ipotekli gayrimen 
kul kat irtifaklı halindeki 2. normal kat 8/14 orsa paylı 
(13) bağımsız bölüm sıra numaralı meskenin halı hazır 
durumuna göre giriş antresi, önde balkonlu bir salonu, 
arka tarafta 2 oda mutfak, banyo ve tuvaletin oyn ayn 
bulunduğu elektrik ve suyu mevcut olup biliririşHerce pay 
rinienkule 35.000.000 TL. değer konulmuştur.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 13.7.1990 günü saat 14,00*den 14,20'e kadar 
Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapıla
caktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin%7Sini ve 
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir be
delle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kal
mak sortiyle 23.7,1990 günü saat 14,00'den 14,20’de ikin 
ci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı ala 
çokların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şortiyte 
muhammen kıymetin %40 artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıyme 
tin %20 nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar 
milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. 
Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçme
mek üzere mehil verilebilir. Delloirye resmi, ihale pulu, 
tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler 
satış bedelinden ödenir.

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililer (+) bu 
gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masna 
fa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lazımdın aksi takdsroe bak
lan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bı 
Takılacaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet tomde ö- 
denmezse İcra ve İflas Kanununun 133. maddesi gere
ğince ihale feshedilir. İlâ ihale arasındaki farktan ve <% 
30 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir 
hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5— Şartname Han tarihinden itibaren herkesin göreM 
mesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde is
teyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gönmüş ve mân 
derecatını kabul etmiş sayılacaktan. başkaca bilgi almak 
istiyenlerin 1990/38 T. sayılı dosya numarasiyie memurlu 
ğumuzo başvurmaları ilan olunur.

(İc. it K. 126)
(+) ilgililer tabirine irtifak hakkı icra Müdürü

sahipleri de dahildir.
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Gemlik Devlet Hastanesi Satın Alma
Komisyonu Başkanlığından

Başkan Maaşına Eşel Mobil Sistemi

yine

Bele-

KOCA BEBEKLER..

"Bu konuyu huzurunuza

YÖNETİM KURULUGÜNDEM :
KAY I P ELEMAN ARANIYOR

ve 61 TİCARET LİSESİ MEZUNU, MUHASEBE SORUMLU-

Bütçe Komisyonuna 
ta fa Küçüksiphayi, 
Solaksubaşı, Nazım 
Tarife Komisyonuna

kez Nazım Bayrak’ı 
gösterirken OYP odayı 
Seyhan Aydın oldu.

Yapılan seçimlerde

Kulübümüzün genel kurul toplantısı 29.6.1990 günü 
at 17.30 da Site gazinosunda yapılacaktır. Çoğunluk 
(anmadığı takdirde 2. toplantı 1 hafta sonra aym yer 
saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.

: Mus- 
Mahmut 
Bayrak. 

: Atilla
yon 700 
ğişecek" 

RP'li 
"sistemi

bin lira orasında de 
dedi.

Mahmut Kökbıyık. 
benimsiyoruz. An-

SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜR

KADRİ GÜLER
gemUk

KÖRFEZ
No. 5 TM 14223 — GEMLİK

Gayrimenkul Satış ilanı 
Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğünden

Gemlik Devlet Hastanesinin 1990 mali yılı İkinci attı aylık ihtiyacı otan aşağıda cinsi, miktarı, geçici 
tutan ve geçici teminatı yazılı yiyecek maddelerinin afimi işi 2286 sayılı kanunun 36. ve müteakip maddelerine is
tinaden KAPALI TEKLİF USULÜ ite eksiltmeye konulmuştur.

İhale 20.6,1990 PAZARTESİ günü Gemlik Devlet Hastanesinde yapılacaktır. Şartnameler ve fete Gemlik Devlet 
Hastanesi Müdürlüğünde mesai saatlerinde görülebilir. İsteklilerin idari şartnamede istenilen betgetefte birlikte 
hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale saatinden 1 (bir) saat öncesine kadar komisyonumuza vermeleri, postada 
ki gecikmelerin , kabul edilmeyeceği ifan olunur.

CİNSİ Miktarı Geçici bedel tutan Geçici teminatı ibate saati

1- Sebze-Meyve 45 Kalem 30,030,000.— 900,900.— 10,00 Genel Bütçe
2- Kuru Gıda 40 Kalem 16,770,000.— 503,100.— 10,15 Genel Bütçe
3- Ekmek 1 Kalem 5,000,000 — 190,000.— 10.30 Genel Bütçe
4- Süt Ürünleri 11 Kalem. 23,985,000,— 719,550.— 10,45 Dönersermaye
5- Et 2 Kalem 22,500,000.— 675,000.— 11,00 Dönersermaye

1 (Basm 18)

Üzerinde herhangi ör rahM.yoktar.
ŞERHLE Rı : Gemi* NotMfcğtae®

arasında 1, milyon 700 bin 
460 sivil yolcunun taşındığı
nı, aynı hatta 291 bin 772'de 
öğrencinin gidip geldiğini 
söyledi. Şehir içinde 523 bin 
800 kişi, Gemsas'a ise 10 bin 
yolcu taşındığı açıklandı.
, Dimili, 18 milyon liraya al 
dikleri kantardan .12 milyon 
Hra gelir elde ettiklerini, li
man içine yapılan Porke taşı 
imalatı biriminde 120 bin be 
ton taş döküldüğü belirte
rek, "Alt yapı yapıldıktan 
sonra yol- yapımı ye düzenle 
melere gidiyoruz. Bunları 
yapmadan yol yapımına git
mek kanınıpa göstermelik
tir, israftır" dedi.

Çalışma raporunun okun
masından sonra Belediye 
Başkanı Salonu terk etti. O- 
turumu Başkan vekili Al' Yıl 
dirim yönetti. ANAP’lı üye
Zeki Gemiçioğlu raporu eleş 
tirdi. Gemiçioğlu, bazı sana
yi kuruluşlarından memurlar 
için yardım alınmasına üzün 
tü duyduğunu belirterek, 
"Bu sanayi kuruluşları hangi 
teridir" diye sondu. Zeki Ge 
micioğlu, belediye dükkanla
rına yapılan zamlardan son
ra ilçede kira artışlarında 
patlama olduğunu, Belediye 

'dükkanlarının emsal oluştur
duğunu söyledi. Temizlik iş 
terinin gereği gibi yapılmadı 
ğına değinen ANAP sözcüsü 
beton parke İmalatının yapıl
masını köklü iş olarak nite
lerken, bunun zaman verim
lilik açısından maliyetinin ya 
pılıp yapılmadığını öğrenmek

Trabzon Şube Müdürlüğünden 30.5.1972 tarih
AL 601 nolu aracımın ruhsatını kaybettim. Hükümsüzdür.

KAYIP

1— Açılış ve yoklama 2— Divan üyelerinin seçki»
3— Saygı duruşu
4— Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması 
5— Denetleme kurulu raporunun okunması
6— Raporlar üzerinde görüşme açılması ve
7— Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçim
8— Dilekler ve istekler, kapanış.

Gemlik Tekel Müdürlüğünden almış olduğum 74 Nolu 
Tekel defterimi kaybettim. Hükümsüzdür.

AKTÖR MAHMUT CEHVER
teri sürece iktidara gelirler, 
yazgısı teslim edilmez" dedi. 
Bunu yapmağa zorunluyuz. 
Çünkü, demokratikleşme 
vs çağdaşlaşma gelen ekleri 

istediklerini söyledi. Sosyal 
çalışmaları da eleştiren Ge 
micioğlu, "Tiyatroya gitmek 
sosyal faaliyet ama asıl sos 
yal faaliyet düşkünler evi 
kurmak, aş evi açmaktır" 
şeklinde konuştu.

Yapılan oylamada muhale 
fet üyeleri çalışma raporuna 
"Red” oyu kullanırken SHR' 
iller "Evet" oyu kullandı, ge 
tediye Başkanının çalışmala 
n SHP'lilerin oylarıyla kabul 
edildi. ।

Daha sonra 1990 çalışma 
raporunun okunmasına geçil 
di. Başkan Dimili çalışmalar 
■rina olumlu oy yeren üyele
re teşekkür etti. Program o- 
kunarok kabul edildi.

Ek bütçe ve kesin hesap 
cetvelinin okunup görüşülme 
sinden sonra. Belediye Baş- 
kanının maaşının, artırılması 
konusuna gelindi.
BAŞKAN MAAŞINA ZAM
Belediye Başkanı Nezih Di 

mili, maaşının artırılması i- 
çin yaptığı konuşmasında

•şunları söyledi : 

getirmekten hica’p duyuyo

rum. Ancak, yaptığımız top
lu sözleşme sonucu otobüs 
işletmesinde çalışan bir şo
för arkadaşımız 938 bin, Fen 
İşleri Müdürüm 926 bin. Su 
işleri Teknisyenim 1 milyon 
141 bin Hra maaş alırken, 
941 bin Hra maaş alıyorum.

Belediye Balkanlarının 
maaş konusunda meclis kar 
şısına ezilmeden bir sisteme 
oturtulması gereklidir. Bursa 

Musa AL
LUĞU ALABİLECEK ELEMAN ARANIYOR

OZAN KİMYA

TLF : 361641 Bursa 112 68 Gemlik

Canip TUNA

SATILIK KAHVEHANE
mize ters düşen saray özen
tisi birhanedan yönetimine 
bu güzel ülkenin v® halkın

Geceye TRT Sanatçısı Sa 
fiye Ünal renk kattı.

Orhangazi Caddesinde Satılık Kahvehane Arif>, Yen

Müracaat ; GENCA ÖNAL

TEL. 13704 Ev. 12280

Celal DEM İRK AN

Büyükşehir Belediyesi ite Os 
mongazi. Yıldırım, Nilüfer 
Belediyeleri Başkanlık maaş 
larını Eşel Mobil sistemine 
bağladılar. Bu sistemde par
lamenterlerin maaşlarının 
yüzde 75'i ilçe belediye baş- 
kanlorına maaş için bazalin 
makta. Parlamenter maaşı 
değişimi ile otomatikman be 
tediye başkanı maaşı da de
ğişecektir."

Refah Partisi üyeler yaptık 
lan konuşmada Eşel-Mobil 
sistemini kendilerinin savun
duklarını belirttiler ve başka 
na maaşının kaç lira olaca
ğını sordular. Başkan Dimili 
verdiği yanıtta "maaşım 3 
milyon 200 bin lira ile 3 mil-

cak, memur ve işçiler ara
sında ayrım doğar bu neden 
te red oyu vereceğiz" dedi.

DYP’H üyelerin çekimser 
kaldıkları oylamada RP'den 
iki üye’ red, ANAP’tan bir fi
ye evet oyu kullandı.

BORUSAN A.Ş. tarafından 
Belediye'ye yapılan bir tek
lifte iskele gelirlerinin Özel 
İdareye ödenmesi nedeniyle 
başlatılan iyi ilişkilerin sür
mesine ve belediyenin gelir 
kaybının ödenmesi için her 
yıl 150 milyon lira yardım 
yapılması görüşüldü.

Meclis işletmenin çöpleri
nin alınması ve bunun gibi 
hizmetler karşılığı bu bede
lin alınmasını kararlaştırdı.

ENCÜMEN ÜYESİ DEĞİŞTİ
Belediye Meclisinin günde 

minin seçimler bölümünde 
önce Encümen üyelikleri için 
seçim yapıldı. Mustafa Kü
çüksiphayi yerine SHP bu 

diye başkan vekilliğin® Atilla 
Köse, Meclis başkan vekilli
ğine Nazım Karagöz, ikinci 
başkan vekilliğine Mustafa 
Küçüksiphayi, Yazmanlık
lara İse Yılmaz Kılıç ve fi
min Türe getirildi.

Komisyon seçimlerinde

teşmesı vordtr.
2— Bursa Setöaşı Wrgı Dairesi Mûdürtüğû Haczi vardı.

“ 3— Ga," menkule biçilen değer :
60.000.000,— lAitm^mdyon) TL
4— Artırmoyo iştirak için alınacak teminat intan 

4.500.000.— (Dörtmilyonbeşyûzbin) TL
5— Gayrimenkulun satışının yapılacağı yer. gün. saat■ 
Gemlik Maîmûdürlüğü Satış Komisyonu.
16 Temmuz- 1990 Pazartesi günü saat KOOöe
6—' Gayrimenkul satış şartnamesinin afenaMeceği ve 

görülebileceği yer :
Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğü icra-Satış Servisi
7— Teminatın yatırıldığına dok olan emanet makbusu- 

nun nereye ve hangi tarihte ibraz edileceği :
Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğü
Icra-Satış Servisine 13 Temmuz 1990
8— Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrime: 

kule biçilen rayiç değerin %75'ini bulunmadığı ve şayel 
artırılan bedel amme alacağına rüçhonı olan olacaktan 
tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış yapılacak mas 
rafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın roahtû 
baki kalmak şartıyla artırmanın 23.7.1990 tarihin® 
yan Pazartesi günü gayrimenkul aynı yer ve saatte tek 
rok artırmaya çıkartılacaktır.

Taliplilerin anılan gün ve saatte belirtilen yerde 
bulunmaları ilan olunur.

Köse, Emin Türe, Hüseyin 
Er. Imor Komisyonuna İse: 
Nazım 'Karagöz, Atilla Köse, 
Emin Türe, Yılmaz Kılıç, Ze 
ki Gemiçioğlu, Mahmut Kü
çük ve Bkir Çakır seçildi
ler.

OTOBÜSE ZAM
Belediye Meclisi daha son 

ra otobüs ücret tarifelerini 
görüşmeye başladı. Getirilen 
öneri SHP’li üyelerin çoğun
luğu ile kabul edildi. Buna 
göre Gemlik Bursa arası 1 
Temmuz 1990 tarihinden ge
çerli olmak üzere 800 lira
dan 1200 liraya çıkonidı.öğ 
renci ücretlerine zam yapıl
madı. Gemlik Gemsaz 500 li
radan 800 liraya çtkanlrrken 
şehir içi otobüs fiyatları ay
nı kaldı.

GEMLİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 
(Basın 19)

ze. Ter dökmek, üşümek, donmak, üzülmek, 
bize özgü işler.

Okul müdürleri. Değerli öğretmenler, okul lan n 
kolu üyesi öğrenciler; Koca Adamlar gelmiyorlar dîye 
zul meyin, şevkiniz kaçmasın sakın. Veliler, Analar, 
lar, Bacılar, Öğretmenler, konu komşu seni teşfik®. * 
alkışa geliyorlar ya o yeter.

Sîzler "KOCA BEBEK”i sergilediniz boşan ile, 
"KOCA ADAMLARI” sahneye koymaya çalıştım, 
başarılı olabildim mi

Gemlik Nüfûs Müdürlüğünden almış olduğum 
cüzdanımı ve Bursa Sigorta Hastanesinden almış 
ğum 9233187 nolu sigorta kartımı kaybettim.

Recep KIVRM

KAYIP
Yalova Onman İşletme Müdürlüğünden 

681/884242 sayılı Orman Emtia Naklİyemi kaybet#*
Hükümsüzdür.
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.KURULUŞ ; 15 HAZİRAN 1 913

elediye Meclisinde Haziran ayı toplantıları sona erdi

Meclis Araştırması 
’nbul Edilmedi
ediye Meclisinde imar konuları vatandaş lehine çözüme kavuştu. Çiftçi Mallar! 
uma Kurulu için seçim yapıldı, Muhalefet önergeleri görüşüldü. < 1
«diye Meclisinin Hazi- 
• son toplantısında A.
üyelerin ilçedeki bazı 
n Korumaya alınması- 
adiye Başkanı ve Fen 
tûdürûnün de olumlu 
dıklan gerekçesiyle

nik olarak olanaklarda bulun
madığını, bazı konuların doğ
rudan meclise getirildiğini be
lirterek. "Arkadaşlar önergele 
rint geri alsın. Gündemle İl
gili her türlü bilgi, soruldu
ğunda kendilerine yazılı ve

•dildi.
* Daha soryjp ANAP’lıların ■ 

Meclis Araştırması istemi^-, 
-gündemde görüşüldü. Öner- • 
gede, ilçede bâzı yapıların . 
korumaya olıhdığı, koruma 
kurulunda Fen işleri Müdürü

katıldıklarını, ancak koruma» 
alınan konutlar konusunda 
karara katılmadıklarını say t:;, 
ledi.

; ÇİFTÇİ MALLARI
Doha sdhra Çiftçi Malları 

Koruma Kurulu'içih seçim ya

Matbaamızda 
Nişan Nikâh, Düğün 

ve 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık 
TM : 11797 Gemlik

»*****«*#»***»»«*»****
5 TEŞEKKÜR *

7<5. yayın yaşamına başlamamın nedeniyle
r T binleri kutlayan değerli okurlarımıza, meslek 

başlarımıza sonsun teşekkür eberin.

I Gemlik KÖRFEZ
<###*#«^#**#*#^«**^^**
^unğipek, TÜGSAŞ BP uyarıldı

|(ÖfFEZDE DENİZE
Gi E YASAĞI
.♦oğunîŞcirlilik , sonucu yasak bölgelerde 

 

jçoli. basili oranı 100 cc’de 2 binin üzerinde

Araştırması açılması 
kabul edümedi.

dîye Meclisinin Perşem 
inû yapılad toplantısın- 
c toplantı tutanağı oku 
tabul edildi. Meclis üye 
n Ali Yıldınm ve Zeki 

oğiu mazeretleri nede- 
topianbda bulunmadı. 
:e DYP, ANAP ve RP'U 
üyelerinin yerdikleri ö- 
.-rete alındı.

ilerin önergesinde 
gündeminde görüşüie- 
onularia ilgili bilgilerin 
toplantı öncesi veril.

sözlü olarak verilecektir" de 
di. Bunun üzerine DYPliler 
önergelerini geri çektiler.

RP'liler tarafından verilen 
önergede ise Kız İmam Ha 
tip Okulunun anarımı isteni
yordu. Başkan Dimili, oku
lun Küttür ve Tabiat Variık- 
1 arını Koruma kurulu tarafın 
dem tescil edildiğimi, bu ne
denle binaya bir bile.ça 
kifamıyacoğını söyledi. Di- 

mıH/bu arada Fen işleri, Mü 
dürüne soz vererek, bina ve 
yasayla -ilgili teknik bilgi ver 
dirdi. Yapılan oylamada bina

ile Belediye Başkanınm da^ 
bulunduğu belirtildi ve» "Baş»/ 
kan He Müdürün Kurakta ta' 
vidan ne oldy^ Araştırması- 5 
ni istiyoruz" dbdller.

Başkan Dimili, bu kpnuda* 
açıklama yapması içi$ yine ; 
Fen İşleri Müdürüne Jbz ve/*

Müdür Seher Ay,- kurula

pildi’ * * .

•Ali' Ulukbya, Sadettin Bir
lik, -»Adnan- Esen, Rıdvan Ko 
naikçı, Malik Dana Kurul üye 
liğine seçildiler.

Gündemin imar*,sorunlârıy 
la ilgili maddelerinde İmar 
Komisyonu Başkdnı açıkia-

Devamı Sayfa 4’te 1

İl Çevrp Sağlık kurulu ve 
,Sağlık Müdürlüğünce Gem- 
’^ik Körfejynde yaptırılan öl- 
çümlemelerde, deniz suyun
da Uluslararası standartla
rın çok üzerinde koli basiline 
rastlanması nedeniyle Valilik 
çe körfez’in büyük bir bölü-

Gemsaz, Karacaali, Küçük 
kumla Halk plajı. Armutlu is
kele yanı ve’ Kapaldı'da koli 
basili oranının çok yüksek ol 
ması nedeniyle denize girme 
nin yasbklandığmı açıkladı.

Vali Şahinoğlu, Mudanya, 
Karacabey ve Gemlik’teki de

eniyordu. Başkan Di-
Jtığı konuşmada tek-

ntn onanmı ile ilgili Meclis 
araştırması yapılması "red"

FTAYA BAKIŞ

18. YIL
JCabri Qüler

ğerii Okurları m, 
arnlik KÖRFEZ elinizdeki sayısıyla 17 yılı geride bira 
k, 18. yayım yaşamına başladı.
sayımızı çıkardığımız günü düşündükçe yıllar bir 

şeridi gibi geçiyor gözümün önünden.
azetecük artık bîr sermaye olayı. Gazeteler birer ti- 
.işletme.. Teknik, yetişmiş insan gücü, yorucu bir 

aş gerektiriyor.
Jöyük bîr değişim yaşayan çağımızda basım tekniğin 
dey atılanlar atıldı. Bilgisayarlar gazetecilik uğraşı 

• dd içine girdi. Dünyada artık gazeteler bilgi çağının 
ni teknikleriyle çıkıyor.
Bu değişim içinde Türkiye’deki büyük günlük gazeteler, 
yeterli sermayeleri varsa—kendini çağa uydurobîliyor. 
İzmir, Adana. Bursa gibi bazı büyük şehirlerin dışın 
ı ise gelişmelere ayak uyduran çök az gazete var. 
Anadolu’da yayınlanan yüzlerce gazete daha el dizgi
den Lino-Tayp, veya entertip’e (kurşun satır dizgiye) ge 
naf. Bazı yerlerde tipo baskı yerine ofset baskıya 
mişter tek tük görülüyor. , 
u hızlı değişimi yerel basınımızın kısır resmi ilan gelir 
te yakalaması biraz zor... • 
f da olsa bizler, ileri teknolojiye geçemedik diye ha- 
ımıyoruz. Bu geçiş er ged*sağlanacak. Önemli olan, 
ıca kararınca eldeki teknik olanaklarla, yerelde hal- 
İözü, kulağı ve sesi olabilmek.
*nWk KÖRFEZ Atatürk devrimlerinden ödün verrne- 
ooğdaş demokrasiye inanarak, ona buna çamur at 
4, gazetecilik ahlak ve ilkelerini çiğnemeden, sapla 
îm birbirine karıştırmadan 17 yılı geride bıraktı.
<orr»za baktığımızda onurlu bir çizgi görüyoruz. Dl- 
z. bu işe yeriı başlayanların aynı onuru yaşıyabll- 
Soygılorımla

Bir. ayda ikinci fiyat ayarlaması «

ETE YİNE ZAM
il bin lira olan l'kilo kıyma 12500 lira öldü

Belediye Encümeni aldığl 
kararla; et fiyatlarını yeniktin 
ayarladı. ■ ;• '

Et ve Bölük Kurumunun 
ürünlerine zam yapması üze 
tine, yeniden fiyat ayarlama
sı için Belediye’ye başvuran 
İlçe kasaplarının istekleri 
Çarşamba günü toplanan

Belediye Encümeninde ele 
alındı»

Encümenin çevre II ve ilçe < 
lerde yaptırdığı araştırma- 
dan sonra kasanların Ve be- 
lediye Et Tanzim Satış Mağa 
zalannda öt fiyatlarını şöyle 
saptadı :

münde denize girmek yasak
landı.

Bursa Valisi Erdoğan Şa
hinoğlu, .14 Haziran 1990 gü 
nü Bursa'da İl Sağlük Kuru- 
,lu toplantısından sonra yap
tığı açıklamada, "Örnekle
me" yöntemiyle yayılan lab- 
rotuvar incelenmelerinde, 100 
milimetre deniz suyunda en 
;ok 200 adet olması gerekli 

koli basilinin körfez’de en 
iyimser olarak ? binin üze
rinde öldüğünü - söyledi. Vali 

z Şahinoğlu, Burgaz, Kırk Dai
reler önü;- Eşkel Zeytinbağı, 
Eğerce, Karacabey Bayrom- 
dere,. Yeniköy DSİ kampı.

nize kimyasal' madde atan 
Sunğipek, BP, Gölyağı sana

yi Kuruluşlarına uyarı yazısı 
gönderildiğini. Kaymakam 
lıklara denize girmenin ya
sak olduğu yerlere uyarı leh 
vaları asılması talimatı veril
diğini de söyledi.

Körfezde temiz olan yerler 
şunlar^ Altıntaş, Burgaz, 
Koksal Motel, Mudanya De 
mirhane, Arnavutköy, Kum- 
kaya Öze) İdare Kampı önü, 
Gemlik Orman ve Sunğipek, 

Kumsaz, Kurşunlu, Kızılay 
kampı. Armutlu Halk plajı. 
Fıstıklı, Narlı.

Kasaplarda Et Fiyatları
Cinsi Eski Yeni

Kıyma 11000 TL 12.500
Kuşbaşı 11.500 13.000
Kuzu 12.000 ,13.000
Büftek ; 14.000 15.000
Bonfıfe, l” 12.000 .14.000
Kemikli Koyun 9.000 10.000

Belediye Tanzim;
Kıyıma

Satış Mağazasında Fiyatlar
10.000 5 '11.500

Kuşbaşı 1O?50d; 12'000

Büftek 11.0ÖÖ 13.000
Bonfile' ' 11.500 14.000

Bir ayda 4 kişi öldü

Üniversiteli
Genç Boğuldu

Uludağ Üniversitesinde öğ 
temim gören Sedot Pamukçu 
(19) /adlı genç arkadaşlarıy
la geldiği Küçük Kurnkfda 
boğularak öldü.

Devamı Sayfa» 4'te \

Kurtul yolunda kaza

Dursun Özbey 
İlçe Tarım 
Müdürü Oldu

'ilçe Tarım Müdürü Çetin 
Yaman’ın İstanbul’a atanma 
sı nedeniyle İlçe Tanm Mü 
düdüğüne Dürsün Özbey ge 
tirildi'.

1930 yılı öjıcesi İ'çp Zirgat 

ve Karantina Grup Müdürlü-

Halk Eğitim 
Yıl Sonu 
Sergileri açıldı

Halk Eğitimi Merkezi Müd 
d ü düğünce ilçemiz merke- j 
zinde açılan giyim, makine 
nakışı ve piko kurslarına de 
vam eden öğrencilerin çalış 
maları sergilendi.

Merkezde çalışan 8 öğret 
men, giyim, makina nakışı, 
piko branşlarında kuralara 
devam eden 302 kursiyeri 
eğitti.

Şefiğinin açılışında konu- 
Devamr Sayfa 4’te 1

Semih Aşkın 
Kooperatiften 
İhraç Edildi 
. Sınırlı Sorumlu Gemlik Kü 
çük Sanayi Sitesi eski yöne 
tim kurûlu üyesi Semih Aş
kın, kooperatiften ihraç edil 
dİ. ■

- kooperatif genel kurulun
da, şimdiki yönetimi sert şe 
kilde eleştiren ve ayrı bir üs 
te ile yönetime talip olan Se 
mlh ■ Aşkın, yönetim kurulu 
tarafindan sır saklamamak, 
aldat ödememek ve senet İni 

Devamı Sayfa 4’te

Dikkatsizlik 
Çan Alıyor ?

'^’ğünü yapan Dursun Özbey, 

Gemlik’te 10 yıldır görev yo 

pıyor. Özbey e\ii ve «â ço

cuk babası.

TAŞI GEDİĞİNE

Yazısı Sayfa 4'te

ACF, ACI...
TOPLA PARAYI, İZİN VER.
SONRA DA SUİDİ DE YOKMUŞ YER.
DİYANET, MİLLETE ŞÖYLE EDİYOR ARZ 
"YOL KAPALI İSE DÜŞER FARZ".
ACI? ACI. Kİ; NE ACI
YÜZBİN TÜRK OLAMIYOR HACI.
SENEYE KİM SAĞ, KİM SELÂMET, 
MÜSEBBİBLERE OLSUN LANETİ..
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i Küçük kumla kasabası camii yaptırma ve yaşatma 
„,aj, derneği tüzüğü
\ jiHu/

sağlık köşesi
«3 r

Demeğin Adı ve Merkezi :
Madde T— Derneğin adu'Küçük Kumla Kasabası Camii 

Yaptırma ve Yaşatma Derneği. Merkezi Küçük Kumla
Derneğin Amacı ve" Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Yapacağı Faaliyetler :
Madde C— Demeğin amacı Küçük Kumla camiini yap 

tırnKj ve caminin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, ge
rekli, yardım yapmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için 
Küçük Kumla Kasabası camiinin bakım ve onarımınıyap 
tırmak, gerektiğinde genişletmek, abdest alma yeri, şadır 
van, yüznumara avlu gibi müştemilatını yapmak ve onar 
mak. Caminin aydınlatma ve ısıtma, soğutma, seslendir
me. neziık ve benzeri teşkilatını kurar ayrıca tefriş ve 
tezyinini yapar. Cami görevlilerinin ücretleri dernekçe 
verilir, camiye görevli bulunur ve bunlara yardımcı olur.

Camii görevlilerine lojman yaptırır. Diğer hayır dernek
leriyle borç alır verir, kitap ve mecmua bastırır ve satar, 
müftülükle gerekli irtibatı sağlar ve imkanlar dahilinde 
yardımcı olur. Diğer taraftan gayesine uygun vakıf tesisi 
kurar. ,

Demek Kurucuları :
Madde 3— Dernek Kurucuları Şunlardır :

Adı, Soyadı Tabiyeti Meslek İkametğahı
Abdullah Aslan T.C. Mimar Gemlik
Eşref Güre T.C. Müteahit K. Kumla
Esat Akay T.C. Müteahit Gemlik
Haîil Üno< T.C. Müteahit Gemlik
Haşan Yokuş T.C. Serbest K. Kumla
Kemal Konak T.C. Tüccar K. Kumla
Halil Yörük T.C. Memur. K. Kumla

Demeğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma
Şart ve Şekilleri : ,

Madde 4— Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip ve 
onsekiz yaşını bitirmiş bulunan ve dernekler kandır hü 
kümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış olan herkes der 
neğe üye olabilir. Konunun 16ıncı maddesinde belirtilen 
hususlar yerine getirilmek kaydı ile kamu görevlileri de, 
üye olabilirler. Konunun 4üncü maddesinin 2inci fıkrasını 
2 ve 3 numaralı bendlerinde gösterilenler ile diğer ka
nunlarla demeklere üye olamayacakları belirlenen kişiler 
ortaokul ve öğretim öğrencileri dernek üyesi olamazlar.

Kanunun 4üncü maddesinin 2inci fıkrasının (4)üncü 
- bendinde gösterilenler bu bentte belirtilen yasak süresin 
I ce demeğe üye olamazlar.

Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilme- 
1 teri için Türk vatandaşlannda aranan şartlardan başka 
i o yabcncınm Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip ol- 
! masıda gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. 
I Üyelik Haklan : *
I Madde 5— Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan 
| müracaatları en çok ctuz gün içinde üyeliği kabul veya 
. isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müraca
İ at sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.
İ Madde 6— Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve der- 
İ nekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etme hak 
j kına sahiptir.
i Madde 7— Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler 
I arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep,, aile, 
i zümre ve sınıf farkı yoktur. Tüzüğe eşitliği bozan veya 
I bazı üyelere oyacılık tanıyan hükümler konulamaz.
| Madde 8— 4üncü maddede belirtilen kamu hizmeti gö 
j revirleri dernekler kanununun 16ıncı maddesi hükümleri 
i gereğince üye olabilecekleri dernekleri Türkiye Büyük 
i Millet Meclisi üyeleri özel gelir kaynağı veya özel özel 

imkanları kanunla sağlanmış olan kamu yararına çalışan 
demeklerin, yönetim ve denetim kurullarında görev ala
mazlar.

Üyelikten Çıkarılma : £
Madde 9— Üyelerden :
a- Kanunların dernek tüzüğüne aykırı veya zarar veri

ci hareket edenler kanunların ve dernek tüzüğünün koy 
duğu esaslara göre üye olma hakkını kaybedenler.

b- Aidatını tebliğe rağmen 7 gün içinde mazeretsiz ola 
rak ödemeyenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çı
karılırlar. Dernekten çıkarılanların toplanacak ilk genel 
kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul kararı kesindir. 
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar önceden derneğe yap
tıkları yardnm ve aidatları geri isteyemezler.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Topfanma

Zamanı :
Madde 10— Dernek genel kurulu derneğe kayıtlı asil 

üyelerden varsa şubelerin temsilci üyelerinden teşekkül 
eder. Genel kurulun toplantı gününden bir aY öncesine 
kadar aidatları ödemeyenler toplantı nisabında göz önü 
ne alınmaz ve oy kullanamazlar. Aidatı ödemeyen asil 
üyeler ile fahri üyeler dinleyici olarak toplantıya katılabi 
lirler. Dilek ve temennide bulunabilirler.

Dernek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihi takip 

eden altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar.
Genel Kurul : g
a- 2 yılda bir Nisan ayında linçi olağan
b- Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli gördü

ğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı Is 
teği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya 
yönetim kurulu tarafından çağrılır. Denetleme kurulunun 
veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine 
yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya, ça 
ğırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulu 
nan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hu 
kuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından 
üç kişilik bir heyete genel kurulu toplantıya çağırmakla 
görevlendirir.

Genel Kurul Toplantısı Oy Kullanma ve Karar Alma
pekli :

Madde 11— Yönelim kurulu genel kurula katılma bak 
kı olan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katıla
cak üyeler en az onbeş gün önceden günü saati yeri 
ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle 
toplantıya çağrılır. Bu çağında çoğuniuk sağlanmaz ise 
toplantı yapılmaz ve' ikinci toplantının hangi gün yapılaca 
ğı! bildirilir, ilk toplantıyı günü ile ikinci toplantı arasın
da bir haftadan daha fazla zaman bırakılmaz..
. Toplantının yapilacağı gün saat, yer ile toplantı gün
demi toplantı gününden en az onbeş gün içinde mahal
lin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazı 

.toplantıya katılacak üyeleri gösteren listeye eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum 

geri bırakma sebeplerimde belirtmek suretiyle’ toplantı 
ilanının yapıldığı gazeteye bir ilan verilerek üyelere du
yurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itiba
ren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen hesap 
lara göre mahallin en büyük mülki amirine duyurulur. 
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakilmdz. 
Gen I kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yer 
de \ jpılır.

Madde 12—.Genel kurula .katılma hakkı bulunan üye
lerin yarımdan -bir fazlasının katılmasıyla1 toplanır. İlk top 
Jantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıya katılan 
üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye 
tam sayısı toplamının iki katından az olmaz.

Madde 13— Genel kurul toplantı yeri ilanda ‘belirtilen 
ve mahallin en büyük mülki amirine bildirilen gün ve sa 
at, yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim 
kurulunca düzenlenen listeleri adlarının karşısına imza 
atarak giderler. Genel kurulda her üyenin’ bir oy hakkı 
vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Fahri üyelerin oy hak
kı yoktur. Kararları mevcudun Şat çoğunluğu ile alınır.

Onikihçi maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış ise du 
rum bir tutanak ile tesbit edilir Ve toplantı yönetim ku
rulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyele. 
tinden biri tarafından açılır. Hükümet Komiserinin toplan 
tıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektir
mez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere’ bir baş
kan ve başkan vekili ile yeteri kadar katip seçilir. Top
lantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler 
toplantı tutanağını d üzen'er ve başkanla birlikte imzalar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim 
kuruluna verilir. Toplantıda yalnız gündemde yer alan 
maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üye 
erin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen ko 
nuların gündeme alınması gereklidir.

Genel Kurulun Görev ve Yektileri.:
Madde 14— Genel kurulda görüşülüp karara bağlana. 

;ak hususlar şunlardır :
1- Dernek organlarının seçilmesi
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşül 

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

lynen veya1 değiştirilerek kabul edilmesi .
5- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınma 

n veya mevcut taşınmaz inalların satılması hususunda 
jiönetim kuruluna yetki verilmesi

6- Derneğin federasyona katılması veya ayrılması
7- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması yurt dışın 

aki dernek veya kuruluşların üye olarak katılması veya

, /rılması
8- Derneğin fest edilmesi
9- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine

getirilmesi
Yönetim Kurulunun Teşkiff ve Görevleri :
Madde 15 Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden 

eşkil edilmek üzere genel kurulca gizli öy ile seçlr. Asil 
iyeliklerden boşalma olduğu takdirde en çok oy alanda

Devamı Sayfa öte

HAZIRLAYAN

0r. ATı ÖZGÜR

BESLENME VE DERİ
"Yediğim birşey yüzünden olabilir mi?” sorusu sık kar 

ş il aşıl an bir durumdur. Ancak birçok diyet varsayımları
nın geçerliliğini kaybetmesine rağmen, yine de birçok 
gıdalar deri rahatsızlıklarına yol açmakta ve deri ile ilgi
li birçok hastalığının seyrini etkilemektedir.

Çok fazla veya çok az yemek yemek deriyi etkilemek
tedir. Organizmada insulin fazlalığı ve rnsuline direncin
de deride polipler gelişmesine neden olmaktadır. Ayni bo 
zukluk şişmanlığada neden olmaktadır. Aşırı ölçüde tek 
bir besin içeriği sorunlara neden olmaktadır. A vitamin 
fazlalığı saç dökülmesine ve avuç içi ile ayak tabanla
rında renk değişmesine neden olmaktadır. Bu durum, ge 
neliliıkle zayıflama amacıyla düşük kalorili rejim uygula
yan, fazla miktarda havuç ve portakalı yiyenlerde görül
mektedir.

Protein ve kalori eksikliği müzmin (devamlı) dçhk puf
tu bir döküntüye neden olur ve’ savlarda seyrelme ve ku 
ruluğa yol açmaktadır. Kvvashıorkor hastalığında deride 
pullanma, siyah saçlarda 'kızıl renk, ayni zamanda saçlar 
da "bayrak bulgusu" da teşekkül etmektedir. Aralıklı pro 
tein eksikliğine bağlı olarak saçlarda yer yer açık ve ko 
yu alanlar görülmektedir, iştah bozukluğu olan 'hastalar
da deri kuruluğu, lonugo benzeri tüyler, saçlarda incelme 
ve tırnaklarda kırılma meydana gelmektedir.

Yiyecekler 'ile içecekler ya içeriği yado katkı maddele
ri veya mantarla buluşma gibi nedenlerle' zehirleyici ola
bilir. Alkol bir deri damar genişleticisidir. Çinliler alkol 
kökenli kızarmaya yatkındırlar. Kırmızı biber de terleme 
ve kızarma yapmaktadır.

Sayın okurlar, beslenme biçimini değiştirme yoluyla de 
ri hastalığını iyileştirmeye yönelik çalışmalar devam et
mektedir. lAhcak şunudâı itiraf etmek gerekiyor : Diyet 
uygulamalarında günlük gazete ve' dergiler biz hekimler
den daha başarılı olmaktadırlar.

Sağlıikli beslenme, sağlıktır.

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 

HALI, HER TÜR MOBİLYA v« BÜRO MALZEMELERİ 

ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR.

HAŞAN YAMAN

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

i Tel ■: 10176-14479 GEMLİK

Kayhan Danış Şk. Altuntoş işhanı No. 5L4 BURSA 
i (Tekelin doğu aralığı) Tlf : 226364

SAYIN GEMLİKLLİER

Fotoğraf- çekimlerinde elzlere en güzelini vermek 

: olan amacımızı şJmd kaliteli cihazlar ile VİDEO 

çekimlerinde de sürdürüyoruz.

ARZU ETTİĞİNİZ İYİBİR ÇEKİM İSE NOTUNUZU

ALDIRMAKTA GEÇ KALMAYIN

: ~ FOTO ŞEN
■“ GÜVENİLİR İSİM "

TEL : 118 24 KAYHAN MAK 1 Nolu Cad. GEMLİK
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küçük kumla kasabası camii yaptırma ve yaşatma 
derneği tüzüğü

başlomok üzere yedek üyelere göreve çağırılması zorun 
ludur. ilk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır 
ve üyeler arasında görev bölümü karara bağlanır. Toplan 
tı günlen kurulca tesbit edilir. Toplantıda salt çoğunluk 
aranır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar verilir.

Üst üste üç veya yılda on toplantıya mazeretsiz katı
lır. mazeretsiz olmaksızın katılmayan üyeler kurul üyeli
ğinden çekilmiş olur. Buna dair karara ilgilinin süre ve
rilerek savunması alındıktan sonra yönetim kurulu verir.

Madde 16— Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar se 
bebi ile yedeklerinde yerine getirilmesinden sonra üye 
tam sayısının yansından aşağı düşerse genel kurul mev
cut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafın 
dan bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması 
halinde demek üyelerinden birinin başvurması üzerine 
mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek 
üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi genel kurulu topla
makla görevlendirir.

Madde İT— Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine 
getirir :

1- Demeği temsil etmek veya bu hususta* kendi üyele
rinden biri veya bir kaçına yetki vermek

2- Demek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şu 
oe kurucutanna yetki vermek

3- Demeğin gelir ve gider hesaplanna ilişkin işlemleri 
yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak ğe 
nel kurula sunmak

4- Türk vatandaşı olmayanların demek üyeliğine kobu 
lü halinde bulunan on gün içinde mahallin en büyük 
mülki amirliğine bildirmek

5- Mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak 
ve yetkilerini kullanmak.

Denetleme Kurucunun Teşkili ve Görevleri :
Madde 18— Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üye

den teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir.
Bu kurul demeğin hesaplarını ve çalışmalannı devamlı 

denetleyerek rapor hazırlar, gereğini yapar. Yönetim ku
rulu her türlü hesap ve işlem dosyalarını talebinde de
netleme kuruluna göstermeye mecburdur. Yönetim kuru
lu denetlemelerde zorluk çıkardığı takdirde denetleme 
kurulu zobrtta bunu tesbit eder ve genel kurulun toplan 
tıya çağırmasını sağlar. Suç teşkil eden hususların tes- 
brti halinde durumu ilgili makamlara iletir.

Madde 19— Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi 
gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından sayılan or 
ganlan seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, 
baba adlan, doğum yeri, doğum tarihleri, meslekleri ile 
ikametgahtan demek merkezinin bulunduğu yerin en bü
yük mülki anrirüğine yazı ile bildirilir.

Tüzük Değişikliği :
Madde 20— Demeğin tüzüğü merkez genel kuruluna 

iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile değişti- 
rtHir. Yapılan değişiklik kurulusdaki usule göre ilan etti 
rilerek kesinlik kazanır.

Demeğin Gelirleri :
Madde 21— Demeğin gelirleri şunlardır :
1- Giriş ve üye aidatı I
2- Demekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, 

eğlence, temsil, konser spor yarışması ve konferans gi 
bi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

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

uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar derneğin dış 
ülkelerdeki gerçek veya tüzgl kişilerinden veya diğer ku 
ruluşlcrdan yardım alması İçişleri Bakanlığın izni ile olur.

Üyeler girişte 5000 TL. giriş 15000 TL. üye aldat öder
ler. Bu miktar yıllık olarak verilebileceği gibi aylık tak
sitler şeklinde de ödenebilir. Ödeme şekli ve zamanı ü- 
yenin talebi de göz önüne alınarak yönetim kurulunca 
tesbit edilir. Yapılan bu tesbit her üye için üye kayıt 
defterine işlenir.

Tutulacak Defterler
Madde 22— Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar :

_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 : 11888 Gemlik

1- Üye kayıt defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri, der 
neğe giriş tarihleri aylık veya yıllık aidatları bu deftere 
yazılır.

2- Karar defteri : Yönetim kurullarsam kararlan tarih 
ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararları altı 
başkan ve üyelerce imzalanır.

3- Gelen ve giden evrak defteri : Gelen ve giden ev
rak tarih ve numarası ile bu defter© kayıt olur.

4- Gelir gider defteri : Dernek namına alınan bütün pa 
ralann alındıkları ve harcanan paraların da verdikleri 
yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

5- Bütçe kesin hesap v© bilanço dpfteri : Bütçe kesin 
hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.

6- Demirbaş 'defteri : Derneğe ait demirbaş eşyaları bu 
jeftere işlenir. Bu sayılan defterlerin noterden tastikli 
ilması zorunludur.

7- Alındı belgesi kayıt defteri : Dernek gelirlerinin alın 
masında kullanılacak alındı"belgesi Maliye Bakanlığınca 
bastırılır. Derneğin talebi üzenine otuz gün içinde bu bel 
ge verilmez ise kanundaki usule gör© dernekçe bastırı
lan alındı belgeleri mahallin en büyük mülki amirliğine 
onaylattırılarak bağış ve aidat kabulünde kullanılır. Ma- 
iye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri kullanılmaz. Bağış 
nidat toplayacak kişiler dernek yönetim kuruluna bir ka 
rar ile belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amir 
iğine tescil etlirilir. Dernek adına gazeie, dergi ve bunlar 
dan başka para ve başka yardım toplamak yasaktır.

Madde 23— Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır 
ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin sak 
lama süresi özel kanunlarla gösterilen daha uzun süre
ye ilişkin- hükümler saklı kalmak üzer© beş yıldır.

Taşınmaz Mal Edinme : i
Madde 24— Dernek amacını gerçekleştirmek için veya 

satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir ye bunları sa 
tabilir birde terk edebilir, kamu yararına bırakma kararı 
alındıktan, sonra ikametgahı ile amaç-ve faaliyetleri için 
gerekli mallardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.

Derdeğe satın alınan veya bağış ye vasiyet yoluyla der 
neğe intikal eden taşınmaz mallar demek adına tapuya 
escilinden itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığına bil
dirilir. 1

Derneğin Sandık Kurması :
Madde 25— Dernek yardım sandığı kurar, dernek sağ 

kınan kan üyeleri arasında paylaştırmamak faiz veya 
jaşka adlarla üyelerine gelir sağlamak şartı ile üyeleri
nin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini diğer 
mal ve hizmeti, kısa1 vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla sândık kurabilir. Sandığın kuruluş ve çalışma 
esasları İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik sayesin 
ce yönetim kurulunca tesbit edilip yürütülür.

Lokal Açma :
Madde 26— Dernek merkez veya şubesinin bulunduğu 

yerde mahallin en büyük mülki amirinden izin almak ve 
kanunlara aykırı davranmamak şartı ile birer lokal işle
tebilir.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi :
Madde 27— Genel kurulun derneğid feshine karar ala 

bilmesi için tüzüğe göre katılma hakkına sahip bulunan 
dernek üyelerinin (temsilci üyeler dahil) -üçte ikisinin top- 
antıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çağrılır ikin 
ci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun feshi ko 
nusu görüşülebilir. Buna ilişkin kararın toplantıda hazır 
bulunan üyelerin üçte ikisi çoğunluğu ile verilmesi zorun 
ludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından on beş 

gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile 
bildirilir.

Madde 28— Fesih halinde derneğin gayrimenkul veya 
menkul malları Diyanet İşleri Vakfına devredilir.

Madde 29— Derneğin Şubesi Yoktur :
Yönetim Kurulu :

Abdullah Aslan T.C. Mimar Gemlik

Eşref Güre T.€'. Müteahhit K. Kumla

Esat Akay T.C. Müteahhit Gemlik

Halil Ünal . T.C Müteahhit Gemlik

Halil Yörük T.C. Memur K. Kumla

Güler Ticaret
•KARABÜK DEMİR

< ÇİMENTO
• TUĞLA

0 BÎRİKET
SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER t».
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Gayrimenkul Satış ilanı 
Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğünden

Amme borcundan dolayı hacizli bulunan aşağıda özel
likleri yazılı gayrimenkul açık artırma usulü ile satılarak 
paraya çevrilecektir.

1— Gayrimenkulun bulunduğu yer :
Bursa İli, Gemlik İlçesi, Karacoaü Köyü Ortakaya Site

sinde, Tapunun : 5, Pafta 1108, parselinde kayıtlı binanın 
F 1 Blok, üçüncü kat, 8 nolu mesken dairesi, 75 m2 
kullanış alanlı.

2— Gayrimenkulün durumu ve vasıflan :
Betonarme karkas tarzda inşa edilmiş. Bîr salon, iki 

oda, balkon, banyo, Wc, mutfaktan ibaret, denize cepheli 
Üzerinde herhangi bir rehin yoktur.

ŞERHLERİ : Gemlik Noterliğince 25.10.1984 tarih ve 
12329 Sayılı Mukavele ile Cafer Tapuya satış vadi söz
leşmesi vardır.

2— Bursa Setbaşı Vergi Dairesi Müdürlüğü Haczi vardı.

3— Gayrimenkul© biçilen değer :
60.000.000,— (Altmışmilyon) TL.
4— Artırmaya iştirak için alınacak teminat tutarı : 

4.500.000.— (Dörtmilyonbeşyüzbin) TL.
5— Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün, saat: 
Gemlik Maimüdürlüğü Satış Komisyonu.
16 Temmuz 1990 Pazartesi günü saat 14.00'de
6— Gayrimenkul satış şartnamesinin alınabileceği ve 

görülebileceği yer :
Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisi

' 7— Teminatın yatırıldığına dair olan emanet makbuzu
nun nereye ve hangi tarihte ibraz edileceği :

Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğü
İcra-Satış Servisine 13 Temmuz 1990
8— Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimen 

kule biçilen rayiç değerin %75l'ini bulunmadığı ve şayet 
artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların 
tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış yapılacak mas
rafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartıyla artırmanın 23.7.1990 tarihine rastla
yan Pazartesi günü gayrimenkul aynı yer ve saatte tek- 
rak artırmaya çıkartılacaktır.

Taliplilerin anılan gün ve saatte belirtilen yerde hazır 
bulunmaları ilan olunur.

GEMLİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

(Basın 20)

EFES RESTAÜRANT
Piyanist Şantör KEMAL ile 
kumla günlerinde
Günlük taze Balık, Izgara Et çeşitleri 
sıcak ve soğuk mezeler
itinalı servis - huzur dolu dakikalar
Küçük Kumla Yalısı Çay Bahçeleri
Karşısı - K. Kumla

AKDOĞANLAR
İNŞAAT ve TİCARET 

ZÜMRÜT DUVAR KAĞIDI BAYİİ ve

NALBURİYE TİCARETİ

Hüseyin Akdoğanlar

DUVAR KAĞIDI VE POSTER KAPLAMA

HALIFLEKS

PARKE

MARLEY DÖŞEME

FASARİT

BADANA VE YAĞLI BOYA İŞLERİ

İTİNA İLE YAPILIR.

istiklal Cd. Gürle İş Merkezi No. 13 Tlf : 15132
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yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gûrç*y Pasajı 
No. 5 -Tlf : 14223 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜR

KÖRFEZ

MUTFAKTA KOKUSUZ 
LEZZETTE EMSALSİZ

Artık canlı canlı Alabalık sofranızda

Yatakkaya Tesislerinde 
üretilen alabalıkları 

seçip evinize ~ 
götürebiliyorsunuz 'i

Unutulmaz Alabalık lezzetini sizde tadın

İSTİKLAL CADDESİ NO .40 GEMLİK / BURSA
TEL: (251) 1005
TESİS: HAYDARİYE KÖYÜ GEMLİK

MERKEZ :

Gazhane Cd. No. 32 GemHk

Kumla : Sağlık Ocağı 
Kavşağı
Çınarcık Şube : 
Hamamyolu Çınarcık

Dikkatsizlik 
Can Alıyor

Aşırı hız, dikkatsizlik, al
kollü araç kullanma, yanlış 
sollama nedeniyle trafik kaza 
lan can almaya devam edi
yor.

Geçtiğimiz hafta Bursayö 
nünden Gemlik'e doğru git
mekte olan Lütfü Erdemir 
(44) yönetimindeki 45 ED 
148 plakalı kamyon, aynı yö
ne gitmekte* olan Atilla Ihti- 
yaroğlu (31) yönetimindeki 
TfR'a arkadan çarptı.

Kozada ağır yaralanan 
kamyon şoförü Bursa’ya kal
dırılırken yolda öldü.

KARŞI YOLA UÇTU
Aynı gün Gemlik yönün

den Bursa'ya doğru gitmek
te olan Hüseyin Erdemir yö 
net imindeki Alman plakalı 
öze'İ oio Engürüoük Köyünü 
geçince Yılmaz Petrol önle
rinde aşın hız nedeniyle kar 
şı yola uçtu. Bu arada Gem 
İlk yönüne giden Kazım Tur
gut yönetimindeki kamyonun 
altına girdi, özel araç şofö
rü şanş eseri kazayı hafif 
olarak atlattı.

Meclis Araştırması Kabul Edilmedi
mada bulundu. Vatandaşla
rın dilekçeleri tek tek ele çrtı 
harak görüşüfdü. İmar korniş 
yomından gelen rapor genel 
de vatandaş lehine kabul 
edildi.

Üniversiteli 
Genç Boğuldu

Geçtiğimiz hafta başında 
Bursa’dan Küçük Kumla ya 
yüzmeğe gelen Uludağ Üni
versitesinde öğrenim gören 
5 genç, denize girdiler. Yüz
me bilmeyen Sedat Pamuk
çu, kıyıda kalarak soyunup 
yüneşlemeğe başladı.

Denizden çıkan Üniversite 
li gençler, arkadaşlarını kıyı
da göremeyince aramağa 
başladılar. 5 saat arkadaşla 
rını arayan gençler, Sedat 
Pamukçu'yu bulamayınca du 
rumu jandarmaya bildirdi
ler. Bu arada Sedat Pamuk- 
çu’nun ağabeyi Serdar Pa- 
mukçu’da Kumla'ya gelerek 
aramalara katıldı. Bir sonuç 
alamayınca kardeşinin kay
bolduğunu jandarmaya bil
dirdi.

Kayıp olayından 4 gün 
sonra Cuma akşamı Büyük 
Kumla yakınlarında sahilde 
mayolu bir genç cesedi bu
lundu. Cesedin, Üniversiteli 
gence ait olduğu anlaşıldı. 
Ceset üzerinde yapılan otop
side, ölümün boğulmaktan 
meydana geldiği belirlendi.

Kapalı Pazar yeri yapılma
sı konusuda ele alınarak tar 
tışıldü. Yapılacak pazar yeri
nin asma katlı olması, , mal 
sahiplerince alt katın beledi
yeye verilmesi üzerine’ kat iz

Halk Eiğitim 
şan Halk Eğitimi Merkez Mü 
dürü Kemal Cetinoğhı. yıl 
içinde merkezde 34, köyler
de ise 24 kurs açıldın:, 
kurslara 1050 bayan, 82'de 
erkek kursiyerin katıldığın, 
söyledi.

Bursa Halk Eğitim Başka
nı Özgen Keskin’de bir ko
nuşma yaparak, halk eğiti
mi çalışmalarının ergin in
sanın yetişmesinde büyük 
-ararlar sağladığını söyledi.

Daha sonra folklor gösteri 
leri yapıldı. Kursiyerlere dip
lomaları verMdi ve sergi göe 
terime açıldı.

Semih Aşkın
zalamamak nedeniyle üyelik 
ten ihraç edildi.

İhraç yazısını alan Aşkın, 
ise Savcılığa suç duyurusun 
da bulundu. Aşkm, "Yönetim 
Kurulu hakkında görevi ih
mal suçundan dava açtım. 
Ayrtra verilmiş mahkeme ka 
ra-rına karşın ihraç edildim. 
Hakkımı yasal yönden araya 
cağım" dedi.

n> isteği -kabul edildi. Mal 
sahipleriyle anlaşma sağlan 
madiği takdirde, yerin kamu
laştırmasına gidilmesi kara
ra bağlandı.

i ARKADAŞ EMLAK

t,

EKÎAN UNLU MAMULLER
YENİ ^YERİNDE SON SİSTEM ELEKTRONİK 

KONTROLLÜ FIRINI İLE HİZMETİNİ 
SÜRDÜRÜYOR f

EV, ARSA’, DAİRE ve BENZERİ EMLAK ALIM 
SATIMINDA MENFAATİNİZ İCABI BİZE UĞRAMADAN 

KARAR VERMEYİNİZ.

TUĞLA ve KÖMÜR SİPARİŞİ İLE EN UYGUN 
FİYATLARLA EVE TESLİM EDİLİR.

ARKADAŞ EMLAK TUĞLA ve KÖMÜR TİCARETİ

Tel : 14127-10176

PTT Karşısı Eski Hükümet Binası GEMLİK

Sütlü - Soyalı - Kekekli - Çavdarlı - Mısırlı - Tost - Tava 
Cevizli - Tiransız - Köy Ekmek Çeşitleri

Simit - Poğça - Açma-Paskalya—Baton Çöreği—Tahanlı
Çörek-Galeta - Talaş Böreği Çat?,l ve Ay Çörek-Kurabiye 

Zengin Yaş Pasta Çeşitleri - - Kuru Pasta Çeşitleri

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Rdsmi İlanlar Tek Sütün Cm.

İcra ve Mahkeme ilanları Cm.

Zayi İlanları

Demek Kongre İlanları

Kooperatif Kongre İlanları

Tüzük İlanlan (sayfa sayısı dikkate alınır)

5000

60.000 TL.

200.000 TL

Cemiyet toplantılarına özel Pas >ta çeşitleri hazırlanır Yıllık

Siparişleriniz için bizi arayın
Hizmet etmekten onur duyarız

f

Orhangazi Caddesinde Satılık Kahvehane Arifin

GemlikTel : 13027 istiklal Cd. No. 28 Müracaat : GENCA ÖNAL

TEL. 137D4- Ev. 12280

Altı Aylık

SATILIK KAHVEHANE

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlansın veya ya
yınlanmasın geri verilmez.

Gazetemiz basın ahlak yasasına uymaya tachhût 
eder.
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Matbaamızda
Nişan Nikâh, Düğün

ve
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık
TM : 11797 Gemlik

Ekonomik bunalım ölüme itiyor

18 Yaşındaki
Büyük Kumla’da baba oğul tartışması kanlı bitti

“BABAMI NAMUSUM
İÇİN VURDUM..

Genç intihar Etti
Orhangazi Caddesi Mercan Sokakta oturan İsmail Özer Cuma . 
sabahı kendini apartman girişindeki merdiven korkuluğuna astı 
Gençin ölümü aileyi yasa boğdu

O Büyük Kumla’da Çarşamba günü meydana gelen olayda, 
İmdat Ekşi adındaki şahıs, Babası Fazlı Ekşi’yi tabancayla ağır 
şekilde yaralayıp kaçtı. İmdat Ekşi, iki gün sonra Jandarmaya 
teslim oldu, ve “Karıma göz koyduğu için babamı vurdum” dedi.

Geçtiğimiz hafta ilçemize 
bağlı Fındıcak Köyü ve Or
hangazi Caddesi Mercan So 
kakta iki intihar olayı yaşan 
dı.

Fındıcak Köyünde yönüz 
başına yaşayan İbrahim 
İnce 75 yaşındaki köy 
lû, barakasında kendini asa
rak intihar etti. Olay yaşlı 
köylünün oğlu ve kardeşi
nin barakaya gitmesi sonucu 
öğrenildi.

Cuma günü Hamidiye Ma
hallesi Orhangazi Caddesi
Mercan Sokakta meydana 
gelen ikinci olayda ise, 18 
yaşındaki İsmail Özer adm- 
daki genç, ekonomik sıkıntı- 
lar nedeniyle kendini apart
man merdiveninin korkuluğu 
no asarak yaşamına son ver 
di. *

Küçük Kumla’da inşaat iş 
çişi olarak çalışan on çocuk 
babası Mehmet Zeki özer’in 
Erzurum iki yıllık öğretmen 
Lisesinden mezun olan oğlu, 
girdiği bunalımdan- çıkama- 
rak intihar etmesi aileyi ya

sa boğdu.
Cuma sabahı babasının 

işe gitmesinden sonra giyi
nen İsmail Özer çevreden 
bulduğu ipleri birbirine bağla 
yarak oturdukları apartma
nın birinci katındaki merdi
ven korkuluklarına bağladı. 
İpin ucuna yaptığı halkaya 
boynunu geçirerek kendini 
boşluğa bıraktı.

Acı haber bir süre sonra 
tüm sokağı mateme boğdu.

2917 Seçmen 19 Ağustos’ta oy kullanacak

Küçük Kumla’mn Seçim Takvimi Belli Oldu
19 Ağustos 1990 tarihinde 

Belediye Başkanlığı İçin «e 
çim yapılacak olan Küçük 

Kumla Beldesinde seçim tak 
vimi belli oldu.

İlçe Seçim Kurulu tarafın
dan hazırlanan seçim takvi
mi, siyasi parti temsilcileri
ne gönderildi.

26 Mart 1989 yılında yapı 
lan yerel seçimlerde askıya 
çıkarılan listelerindeki 2917

Olaydan dört saat sonra evi 
ne’ gelen işçi baba oğlunun 
ölüm haberi üzerine fenalık 
geçirdi. Mercan sokak genç 
öğrencinin ölümü ite yas tu
tuyor. ' .

Olaya Cumhuriyet Savcılı- 
ğt el koydu. İntiharın, aile
nin ekonomik durumumun bo 
zuk olması, İsmail Özer’in 
yüksek bir okula devam ede' 
meme ve iş bulamamasın 
neden olduğu söyleniyor.

seçmen 9 sandıkta oy kulla 
nacak.

İlçe Seçim Kurulunca be
lirlenen seçim takvimine gö
re, 'bağımsız adaylar, 8 Tem 

muz günü adaylık için baş
vurmuş alacaklar. 10 Tem- 

m'uz'd'a seçmen listeleri as

kıya çıkarılacak. 15 Temmuz 
do ise aday listeleri İtçe Se 

çim Kuruluna verilmeğe baş 
lanacak. 17 Temmuz seçmen

üsteleri askıdan inecek, aday 
listelerinin verilmesinde son 
gün. 18 Temmuz günü, aday 
lor kesinleşecek. İlçe Seçim 
Kurulu tarafından Hah edile
cek. 20 Temmuz günü akşa
mına kadar adaylar için iti
raz edilebilecek. 22 Temmuz 
günü itirazlar karara bağla
nacak. 23 Temmuz günü ise 
sandık kurulları oluşacak. 30 
Temmuz günü 'kesin aday-

Devamı Sayfa 3'te

Gemlik Belediyesinin son 
encümen toplantısında sa
katat satıcıları ve taksi işle
ticilerinin zam talepleri görü 
şülerek kabul edildi.

Buna göte :

diğer 7000 TL . 8500
Baş yürek 5000 6500
Dil 5000 6500

Beyin 2500 3000

Dalak 2000 3000

Büyük Kumla Köyüfide 
meydana gelen olayda, İm
dat Ekşi adındaki şahta, öz 
babasını evinin örtünde üç 
kurşunla ağır şekilde yarala 
•yarak kaçtı.

Olay, geçtiğimiz hafta Çar 
samba günü saat' 17.00 sıra
larında meydana geldi. Aslen 
Karadenizli olan Ekşi ailesi, • 

bir süre önce Büyük Kumla’ 
ya yerleşip kendilerine bir ev 
yaptı.

Beş çocuğu ile birlikte ya 
şayan baba Fazlı Ekşi, bir
likte yaptıkları evin tapusu
nu eşinin üzenine çıkardı. 
Ancak, bir süre önce eşine 

baskı yaparak tapuyu kendi 
üzerine aldırdı.

Baba Ekşi, tapuyu üzerine 
aldıktan sonra çocuklarıyla 
ev konusunda anlaşmazlığa 
düştü. Bu arada tüm çocuk 
ları da aynı eve yerleştiler.

Çarşamba günü, gün batı 
mına doğru aralan açık olan 
oğlu İmdat ile kapı önünde 
karşılaşan baba Fazlı Ekşi, 
tartışmaya başladı. Hu ara
da İmdat Ekşi üzerinde taşı 

dığı tabanca ile babasına 3 
el ateş etti. Ağır yaralanan 
baba Ekşi, Bursa Tıp Fakül
tesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan im
dat Ekşi, iki gün sonra jan
darmaya teslim oldu. Babası 
nı namus rçin vurduğunu a- 

Sakatat ve Taksicilere Zam

çıkiadı. İmdat Beşi, “Ban 
Libya'dayken namusumu tss 
Hm ettiğim babam, karımla 
ilişkiye girmiş. Kardeşlerim 
bunu benden kan dökülür t£ 
ye saklamışlar. Karımla bo
şandıktan sonra gerçeği öğ
rendim. Baba katili olmamak 
için eşyalarımı toptadrm, gi
decektim. Olay günü kapıda 
babamla karşılaştım. (Nere
ye gidersen git Kanna ben 
sahip olacağım) dedi Bey
nimden vurulmuşa döndüm 
ve onu vurdum" şeklinde 
jandarmaya ifade verdi.

Adliyeye sevk edilen İm
dat Ekşi, mahkemece tutuk
lanarak cezaevine gönderil
di.

İşkembe ise 3000 lirada 
kaldı.

Öte yandan, taksicilerinde 
zam isteği kabul edildi. İlk 
açılış 1250 liradan 1750 lira
ya, 1100 lira olan kilometre 
ücreti 15Ö0 liraya yükseltildi. 
5 dakika sonrası beklemeler 
de olap ücret ise 150 lira
dan 200 liraya çıkarıldı. Ge
ce saat 24.00'den sonra ise 
yüzde 50 zamlı uygukma-

18. Yayın Yaşımızı 
Atamer’de Kutladık..

Gazetemizin 18. yayın yaşamına başlaması nedeniyle 
Atamer Turisttik Tesislerinde’ düzenlediğimiz kokteyl bü 
yük ilgi gördü.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü verilen kokteyl’e Be
lediye Başkanı Nezih Dimili, Garnizon Komutanı Muzaffer 
Kuş, Belediye Meclis üyeleri, SHP. DYP ve DSP ilçe baş 
kanlan, Küçük Kumla Belediye Başkan vekili Eşref Güre, 
Umuıbey Belediye Başkanı Pars Dönmez ve Meclis üye
leri, H Genel Meclis üyesi Baki Kütahya, bonika Müdürle 
ri, Resmi Daire Müdürleri, SHP Kadın Komisyonu başka 
m ve üyeleri, Rotary ve Linons kulüp başkanları, özel ku 
rukış temsilcileri, Sabah Gazete®! Bursa Temsilcisi Gür
han Çetinkaya, Bursa Hakimiyet Gazetesi Haberler Müdü 
nü Levent Gencer, Bölge Haberler Müdürü Erol Nural, ga 
zete ressamı Mustafa özden, teknik Müdür Tümer Yavaş, 
yazar Necati Akgün katıldı.

Kaymakam Coşkun Ertürk, izinli olması nedeniyle dave 
timize katılamadı. Gönderdiği mesajla gazetemizi kutla
yan Kaymakam Ertürk şunları söyledi :

"17 yıllık yayın hayatını bitirip gazetenizin 18. yayım 
yaşamına boşlaması şirin Gemliik’imiz için gurur kayna
ğı olduğu inancındayım.

17 yıllık doğru, gerçek ve seviyeli basın yaşamınızın 
bundan böyle aynı inançla devam etmesi temennimizle 
siztere başarı dolu yayım hayatı dilemek blzlerl mutlu et 
mektodir

Sizi ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarınızı kutlar, 
boşan dileklerimle saygılarımı sunarım.”

Devamı Sayfa 2*de

215 Öğrenci terleyecek.1.

Yaz Spor Okulu Açıldı
Gemilik ilçe Spor Müdürlü 

günce düzenlenen Yaz Spoc 
Okulu, Kayıkhane Tesislerin 
de hizmete daldı.

Geçtiğimiz hafta cunta gû 
nü yapılan Yaz Spor Okulu
nun açılış törenine İlce Kay
makam Vekili, Emniyet Mü
dürü İsmail Hakki Çalık, Be 
lediye Başkanı Nezih DimHJ, 
Beden Terbiyesi Şube Müdü 
rü Teyflk Banko, ilçe Spor 
Müdürü Talat Şahin, okut 
müdürleri, öğrenci velileri ve 
öğrenciler katıldı.

Açılışta Konuşan Kayma

kam Vekili Çalık, 7-14 yaş 
grubunun devam ettiği yaz 
okullarında bugünkü branş

Devamı Sayfa 3’te

Kumla’da Seçim 
Hazırlığı

Küçük Kumla BaktaeindM 
19 Ağustos günü yapılacak 
olan Belediye Başkanlığı ea- 
çrmleri nedeniyle, kasaba po 
Irtikacıların akınrna uğrama
ya başkâb^

Geçtiğimiz hafta SHP il 
Devamı Sayfa 3'te

(3Aa>daunu<z.ın,,
3{wc(ıan. (Mt/'canuaı kufla'c, 
mutlu günte'c dlle'ciu.

GEMLİK KÖRFEZ
Not : Bayram nedeniyle önümüzdeki hafta 
gazetemizin bir sayısı yayınlanmayacak.

Cinsi Eski Yeni cak.

Marmara Birlik 1988-89
Ürününe 250 Lira Dağıtıyor

72 Nolu Marmara Birlik 
Zeytin Tarım Satış Koopera
tifi Başkanı Mehti Nalcı yap
tığı açıklamada 1988-89 yılla 
rında Kooperatif tarafından 

alınan ürünler için ortaklara 
kg. başına 250 TL. fark öde
neceğini Söyledi. 2.874.360 
kg. zeytin karşılığında 714

milyon TL. fark dağıtımı ya
pılacağını açıkladı. Başkan 
konuşmasında koopera
tif ve birliğin borcu olmadı
ğını belirten Mehti Nota, 
farkların köylüye bizzat ken 
dilerine gidilerek nakit ata
rak verileceğini oçıModı

TAŞI GEDİĞİNE

ADIYLA MÜSEMMA...
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANI, SHPU BELEDİYE 

MECLİSİ ÜYELERİNİN TUTUM VE DAVRANIŞLARINDAN 
ÖTÜRÜ PARTİSİNDEN İSTİFA ETMİŞ-.

KIRK YILIN BİRİKİMİNE, ÖZLEMİNE CEVAP VERMEK 

KOLAYMI.
ADIYLA MÜSEMMA...
EFENDİMİZ NARİN.»

Saym okurianmın ve tüm Gemlıkülerifi mübanafc Kur

ban Bayramlannı kutlarını.
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körfez

18. Yayın yaşımızı kııtlaılık
KOKTEYL

Atomer Turistik Tesislerinde, yapılan kokteyl’de gazete 
miz sahibi Kadri Güler, yaptığı konuşmada. Gemlik Kör
fez Gazetesinin çıktığı günkü çizgisini koruduğunu belir
terek. özette şunları söyledi :

"Yerel gazeteler yayınlandıkları yörenin sesi, kulağı ve 
gözüdür. Onda bulduğunuz tadı günlük bir gazetede bu
lamazsınız. Ama teknik olanaksızlıklar, ekonomik yeter
sizlikler nedeniyle yere! gazeteler gelişmese de zorlu bir 
gazetecilik uğraşısı verirler.

Gemlik Körfez 17 yıldır başarılı bir demokrasi mücade 
leşi verdi. Demokrasinin gelişmesi ve kesintisiz yaşatıl
ması için Anadolu’da sıkı yönetim dönemlerinde kapatı
lan ilk gazete olmanın onurunu da yaşadı. Bugün aramız 
da olmayan, ama gazetenin çıkmasında emekleri gecen 
tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, saygıyla' anıyo
rum.”

Belediye Başkanı Nezih Dimili ise yaptığı konuşmada, 
Gemlik Körfezin ilk sayısından beri doğru ye dürüst ga 
zeteciliğin güzel bir örneğini sergilediğini söyledi.

Gazeteci Necati Akgün ise. yerel gazetelerin yaşatılma 
sı gerektiğine değinerek, "Gemlik Körfez 17 yıldır yaşa- 
dığna göre bundan sonra da yaşayacak demektir. Gaze 
tenize sahip çıkın. İstanbul gazetelerinin yazmadıklarını 
bu küçük gazetede her zaman bulmanız mümkün" dedi.

Asliye Hukuk Hakimi Yüksel Fazlıoğlu ise 18. kuruluş 
yıldönümü nedeniyle yazdığı şiirini okudu.

GEMLİKLİLERİN
KURBAN I
BAYRAMINI I

KUTLAR, SAĞLIK
VE MUTLULUKLAR
DİLERİZ. H

Doğru Yol Partisi
İLÇE YÖNETİM KURULU

Gemlikli Hemşehrilerimizin
Bayramım Kutlar, 
Sağlık ve Mutluluklar 
Dileriz.

ANAP 
İlçe Yönetim Kurulu

Gayri Menkul Açık Artırma ilanı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi

Satış Memurluğundan
DOSYA NO. 1990/12 SATIŞ

। Suyunun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 
। 18.9.1989 tarih ve 1989 393 karar ile satışına karar veri 
i len aşağıda belirtilen gayrimenkulün açık artırma ile sa- 
; tısa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu siciline kayıtlı TAPUNUN :
1— Gemlik Armutlu, Koyunağılı mevki 20 pafta,. 1157 

parsel, 12-1157 sohifede kayıtlı 480 m2 zeytinlik 
48.000000 TL bedel ile.

2— Gemlik Armutlu Koyunağılı mevki 18 pafta, 5390 
ı parsel, 5401 sayfada kayıtlı 168 m2 zeytinlik 3.360.000 TL. 

bedel ile satışa çıkarılmıştır. Her iki parselde imar planı 
t içindedir.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 27.8.1990 Pazartesi günü saat 14.00 ile 14.40 
arasında Adliye Yozı İşleri Müdürü odasında açık artır
ma ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen bedelin 

I %75ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuu- 
I nu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. 

Böyle bir bede' ile alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahü 
dü baki kalmak şartı ile 6.9.1990 Perşembe günü aynı 
yer ve aynı saatte ikinci açık artırmaya çıkarılacaktır. 
Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağı ve satış 
masraflarını geçmesi şartı ile muhammen kıymetin %40 
nisbetinde artırana ihale olunur.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıyme
tin %20 nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mil 
li bir bankanın teminat mektubunu vermesi lazımdır. Sa 
tış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 20 günü geçme
mek kaydı ile mehil verilebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, 
Tapu horçı ve masrafları ihale bedeli üzerinden %10 
KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden öde 
nîr,

3— İpotek sahibi alacaklılara, diğer ilgililerin (+} bu 
gayrimenkul üzerindeki hakları hususiyle faiz ve masrafa 

i dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün i- 
çinde dairemize bildirmesi lazımdır. Aksi halde hakları 
Tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakı 
(ocaklardır.

4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde öden 
rnezse İcra ve İflas Kanunun 133ncü maddesi gereğince 
ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %30 faiz 
den alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme 
hacet kalmaksızın kendilerinden tahsil edilecektir.

5— Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebil 
mesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde is 
tiyen alıcıya bir örneği gönderilebilir,

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün 
deracatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak 
isteyenlerin 1990/12 sayılı numarasiyle memurluğumuza^ 
başvurmaları ilan olunur.

(U.K. 128)
İlgililer tabirine irtifak 

hakkı sahipleri de dahildir.

M. Sadık Şafak 
Yazı İşleri Müdürü 
(Basın 22)

EN İYİ DİLEKLERİMLE, DOST ve MÜŞTERİLERİMİN 
KURBAN BAYRAMLARINI KUTLAR, DAHA NİCE SÂĞLIK

Ll BAYRAMLAR GEÇİRMELERİNİ DİLERİM.

Saygılarımla

DOĞRU NAKLİYAT
'' Emir DOĞRU

Değerli Dost ve 
Müşterilerimizin 
Bayramını Candan Kutlarız

|İ ÇATAK GİYİM
ALÎ ÇATAK

Bayramınızı en içten 
dileklerimle kutlarım.

EMRE KUNDURA
Tel: 14114 Pazar Cad. No. 1 Gemlik

KURBAN BAYRAMINIZI CANDAN KUTLAR, 

SAĞLIK ve MUTLULUKLAR DİLERİZ.

FOTOĞRAF Ve VİDEO ÇEKİMLERİNDE 

TECRÜBELİ ELEMANLARLA HİZMETİNİZDEYİZ.

ŞEREF YILDIZ

D.Subaşı Mh. No. 3 Tel : 02959 GEMLİK

KAYIP

Bursa Bağ-Kur Müdürlüğünden almış olduğum Sağlık 
Karnemi ve Gemlik Nufüs Müdürlüğünden aldığım Nufüs 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Necdet Bahafırat

EN İYİ DİLEKLERİMİZLE ÜYELERİMİZİN ve 

HALKIMIZIN, KURBAN BAYRAMINI KUTLAR, DAHA 
NİCE SAĞLIKLI ve MUTLU BAYRAMLAR GEÇİRME 
LERİNİ DİLERİZ.

Saygılarımızla,

GEMLİK ŞOFÖRLER ve OTOMOBİLCİLER 

DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

ULUDAĞ SÜTHANESİ
İSMAİL - OSMAN EMEÇ

SÜT - YUMURTA - T. YAĞI

PEYNİR ÇEŞİTLERİ
BAL . YUMURTA - ZEYTİN

BEŞLER | MARET - YESİN ET MAMÜLLERİ

SUCUK | SALAM - PASTIRMA

TOPTAN ve PERAKENDE

BAYRAMINIZI 'KUTLAR,

MUTLULUKLAR DİLERİZ,

Tel : 11151 Ev. 14982
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No. 31 GEMLİK

A R S L A NMH! TİCARET
PİRELLİ BAYİ
DEMİR ÇİMENTO İNŞAAT
MALZEMELERİ TİCARETİ

SAYIN DOST ve MÜŞTERİLERİMİZİN BAYRAMINI 
KUTLAR, SAYGILAR SUNARIZ.

İsmail Arslan
KURBAN BAYRAMINIZI EN İÇTEN DİLEKLERİMİZLE 
KUTLAR, SAĞLIK ve BAŞARILAR DİLERİZ.

ÜNGÖR TÎC. KOLL. ŞTÎ.
Salih ve Metin ÖNGÖR

İstiklal Cd. No. 12 Tel : 12060-12128 GEMLİK

KÜTAHYA KARO SERAMİK
BQZUYÜK SERAMİK TAŞ.
YARIMCA PORSELEN T.AŞ. (Vitre fi ya)
PİMAŞ A.Ş.
HAYMAK ve TRAKYA DÖKÜM FİLTRELERİ



SHP İLÇE BAŞKANLIĞI

Tüm Gemlik Halkının Üye ve Delegelerimizin 
Kurban Bayramını Kutlar, Sağlık ve 

Mutluluklar Dileriz. 
• ■

SHP Yön. Kur. Adına 
Erkan Mutman

NOT : Bayramlaşma Bayramın 2. günü saat 11.00-13.00 arası Parti lokalinde yapılacaktır, j

Kumla'da
Seçim
Yönetim Kurulu Başkanı 
Şemsettin Şen yönetim kuru 
lu üyeleriyle Gemlik'e gele
rek, İlçe Başkanı Erkan Mut- 
man îte birlikte Küçük Kum- 
la*ya gittiler. Belde Teşkilatı 
nı ziyaret eden SHP'liler, 19 
AğustOo günü vap aca< c’an 
Belediye Başkanlığı seçimle
ri iç»n ön hazırlığa başladı
lar.

Öte yandan DSP İl ve İlçe 
yönetim Kurulu üyeleri de ay 
m gün Küçük Kumladaydı. 
DSPTler, Belde Teşkilatını 
kurmak için İbrahim Yetim’! 
görevlendirdiler.

DSP'den yapılan açıklama 
da, Belediye Başkan adayı
nın da belirlendiğini, ancak, 
adının daha sonra açıklana
cağı belirtildi.

Gemliklilerin ve Üyelerimizin 
Kurban Bayramlarım Kutlar, 
Mutluluklar Dileriz.

Gemlik Ticaret
Borsası

Spor Okulu
sayısını arttıracaklarını 
söyledi.

İlçe Spor Müdürü Talat 
Şahin ise. Yaz Okuluna 215 
öğrencinin katılacağını ve 3 
devre halinde devam edece
ğini belirterek, "Çalışmaları
mız futbol, basketbol, yelken 
ve masa tenisi branşlarında 
yapılacak. Çocuklarımız o- 
kul bitimi boş zamanlarını 
usta öğreticiler nezaretinde 
spor yaparak değerlendire
cekler. Yaz Okulumuzun açı
lışına emeği geçenlere teşek 
kür ederim" dedi.

Seçim 
Takvimi
kınn adlan ilçe seçim kuru
lu tarafından ilan edilecek, 
İl Seçim Kuruluna bildirile
cek. 9 Ağustos, bağımsız a- 
daylar oy pusulalarını İlçe 
Seçim Kuruluna verecekler. 
Seçim probagandalannda 
son gün ve seçim yasakları 
mmn başlaması. 11 Ağustos, 
malzeme torbalarının hazır
lanması, 15 Temmuz, bilgi 
toğıtlorımn seçmenlere da
ğıtımı, 16 Ağustos, torbaların 
sandık başkanlanna teslimi, 
19 Ağustos oy günü.

Talat Şimşek 
Disipline Veriliyor

DSP Kurucu üyesi Talat 
Şimşek, disiplin kuruluna ve 
riliyor.

DSP İlçe yönetim kurulu 
19 Haziran tarihinde Kemal 
Yeşitdal'ın başkanlığında 
ki toplantıda, DSP kurucu 
üye Talat Şimşek parti tüzü 
ğünün 81. maddesinin 3 ye 
5-inci bendine dayanarak oy 
birliği İle 11 disiplln kuruluna 
verildi. *

Borusan iskelesine 
Gemi Çarpttı

Denizcilik bankasına ait 
Konya gemisi, perşembe sa 
bohı saat 8.00 sıralarında 
manevra yaparken iskeleye 
çarptı.

İskeleye yanaşma sırasın
da meydana gelen. kaza so
nucu iskele ve geimi hasar 
gördü. İstanbul'dan boru al
mak için gelen gemide ve is
kelede meydana gelen hasa 
nn belirlenmesi çalışmaları 
sigorta eksperleri tarafından 
sürdürülüyor. *

Gemlik’te Kaza
Bursa'dan Yalova'ya git

mekte olan 16 AU 288 plaka 
fı kamyon Sunğipek ranpa- 
sında frenleri patlayınca kar 
şı yola devrildi. Kazada, çi
mento yüklü 'kamyonun şofö 
rö Ali Demirel'in burnu bile 
kanamadı. Çimentoların yer
lere saçıldığı kazada yol bir 
süre trafiâe kanatıldı

Bayramınızı Kutlar#
Mutluluklar Dileriz.

özonur Fesi Dershanesi

\ 1 4 t

Kurban Bayramınızı En iyi 
Dileklerimizle Kutlar, 
Mutluluklar Dileriz.
İMAM ASLAN SHELL UMURBEY 

DİNLENME TESİSLERİ

GEMSAZ SAHİL SİTE CAMİ YAPTIRMA ve KURAN 
KURSU YAŞATMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin yıllı olağan genel kurul toplantısı 15.7.1990
Pazar günü saat 11.00’de Gemsaz Camiinde yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1— Yoklama ve açılış konuşması
2— Kongre divanı seçimi
3— Saygı duruşu
4— Yönetim kurulu raporunun okunması
5— Denetleme raporunun okunması
6— Eski yönetim kurulunun ibrası
7— Yeni yönetim kıj-ulu ye denetçilerin seçimi
8— Dilek ve temenniler
9— Kapanış.

Gayrimenkul Satış ilam
Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğünden

Amme borcundan dolayı hacizli bulunan aşağıda özel
likleri yazılı gayrimenkul açık artırma usulü He satılarak 
paraya çevrilecektir.

1— Gayrimenkulün bulunduğu yer :
Bursa İli. Gemlik İlçesi, Karacaali Köyü Ortakaya Site

sinde, Tapunun : 5, Pafta 1108, parselinde kayıtlı binanın 
F 1 'Blok, üçüncü kat, 8 nolu mesken dairesi, 75 m2 
-kullanış alanlı.

2— Gayrimenkulün durumu ve vasıfları :
Betonarme 'karkas tarzda inşa edilmiş. Bir salon, iki 

oda, balkon, banyo, Wc, mutfaktan ibaret, denize cepheli 
Üzerinde herhangi bir rehin yoktur.

ŞERHLERİ : Gemlik Noterliğince 25.10.1984 tarih ve 
12329 ,Sayılı Mukavele ile Cafer Tapuya satış vadi söz
leşmesi vardır.

2— Bursa Setbaşı Vergi Dairesi Müdürlüğü Haczi vardı.
3— Gayrimenkule biçilen değer :
60.000.000,— (Altnıışmilyon) TL.
4— Artırmaya iştirak için alınacak teminat tutarı : 

4.500.000.— (Dörtmilyonbeşyüzbin) TL.
5— Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün, saat: 
Gemlik Malmüdüriüğü Satış Komisyonu.
16 Temmuz 1990 Pazartesi günü saat 14.00'de
6— Gayrimenkul satış şartnamesinin alınabileceği ve 

görülebileceği yer :
Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisi
7— Teminatın yatırıldığına dair olan emanet makbuzu

nun nereye ve hangi tarihte ibraz edileceği :
Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğü
İcra-Satış Servisine 13 Temmuz 1990
8— Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimen 

kule biçilen rayiç değerin %75’ini bulunmadığı ve şayet 
artırılan bedel amme alacağına rüçhant olan alacakların 
tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış yapılacak mas
rafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartıyla artırmanın 23.7.1990 tarihine rastla
yan Pazartesi günü gayrimenkul aynı yer ve saatte tek- 
rak artırmaya çıkartılacaktır.

Taliplilerin anılan gün ve saatte belirtilen yerde hazır 
bulunmaları ilan olunur.

GEMLİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

(Basın 21)

MURAT
Mobilya Mefruşat

Tüm Dost ve Müşterilerimizin Kurban 
Bayramlarım Candan Kutlar, 
Esenlikler Dileriz.
Mağaza : Tel: 12365 İmalat : 12870 Gemlik



SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜR

KADRİ GÜLER
, _ — IgernCIkKÖRFEZ

Yönetim Yeri : istiklâl 0x1. GGrçay Paeajı

No. 5-Tlf : 1422S — GEMLİK

Dizgi ve Baskı

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi
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Mutluluk dolu 
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GEMLİK LİMAN ve 
Depolama 
işletmeleri A<Ş.
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