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Bütangaz satan iş yerleri tehlike saçıyer
Murat UÇTU

Bütangaz, halkça bilinen 
adıyla mutfak tüplerini sa 
tan iş yerleri, bulundurulma 
ları sınırlı olamas.na rağ 
men çak sayıda tüpü 
binaların altında tutuyor.

Bütangaz satışı yapan iş 
yerlerhnde 12 Ikg.lık 20, 2 
kg.iık piknik tüpten 9 adetle 
sınırlı olan bulundurma İzni 
ne karşın meydana gelecek 
tehlikeyi hiçe sayan İşletme

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası Meslek Komite Seçimleri Yapıldı

Odalarda DYP ANAP
• GEMLİK TİCARET VE (SANAYİ ODASI İLE TİCARET 

BORSASI MESLEK KOMİTELERİNDE DÜN SEÇİM 
YAPILDI. SEÇİMLERE ANAP VE PYP’LİLER AYRI (AY 
R| LİSTELERLE GİRDİLER.

LERİNİ DESTEKLEDİ.

® TİCARET VE SANAYİ ODASINDA ÇEKİŞME ÜÇÜNCÜ 
DÖRDÜNCÜ VE ALTINCI GRUPLARDA GÖZLENDİ 

SANDIK BAŞINDA BİLE YÜRÜTÜLEN KULİSLER, 
^YELERİN {İŞYERLERİNDEN TOPLANMASIYLA SÜR 
DÜ.

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası île Ticaret Borsasının 
Meslek Komite ı seçimleri 
yapıldı. İki Oda da da se 
çimlere çift liste girilmesi 
heyecanı arttırdı. Seçim (mü 
caddesi DYP, ANAR çekiş 
meşine dönüştü.

Ticaret ve Sanayi Odası 
ile Ticaret Borsasının yö 
netim kurullarının oluşumun 
da etkili olacak olan Mes 
iek Komiteleri için dün, Oda 
larm salonlarında yargı gö 
zetiminde seçimler yapıldı.!

Bu yıl. Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Baş 
kanlığına yeniden T®vfik So 
laksubaşı’nın aday olma Is 
temi mücadeleyi hareketlen 
dlrdi. Bazı listelerde DYP ile 
ANAP'ırv. birlikte, tek liste 
çıkardıkları gözlendi.

KIRIN KİRANA 
. MÜCADELE ’

Dün sabah saat 09.00’da 
başlayan seçimler ilk saat 
lerden İtibaren yoğun kulis 
çalışmalarıyla sürdü. Tica 
ret ve Sanayi Odasında 10 
grup. Ticaret Borsası nda 

İse 7 meslek Komite®! (çin 
seçim yapıldı.

Oy kullanmak Kân »andık 
başına gelen üyeler karşı 
listedeki adaylar tarafından

kapılarda karşılanak mdrjka 
ja alındı, Büyük kulisin yü 
rütüldüğü 3. (grup Meslek 
fomitesi olan Bankalar, sJ 

gorta acöntataç;, Sanayi |Ku 
rukjşlannda, Tevfiik Solaksu 
başı'nın listesine karşı Ke 
mal Akıt'r destekleyen Mahir 
Gencer’iri listesinde DYP’ll 
olduğu bilinen MİNA Yağ 
Sanayi A.Ş.’nin bulunması 
DYP'lilerce süpriz olarak 
yorumlandı.

Dördüncü grupta, listeler 
draisında da ^büyük mücade 
!e yaşandı. Raşit özkınım'ın 
liste başı olduğu DYP, (SHP 
ittifaklı listeye karşı ANAP

Ifiarın. desteklediği liste ba 
şına DYP’ii Yıldırım Tuz 
San. Koli. Şirketinin bulun 
mas:, yine süpriz olarak yo 
lumlandı.

Seçimlere katılan bazı ü 
yeler; DYP’lilerin bölünmesi 
ni 'Tevfik Solaksubaşı'nın ye 
nlden aday olmasına bağla 
dılar. Geç saatlere değin 
süren kulis çalışmaları, öğle 
dön sonra İse oy kullanma 
yanları işyerlerinden ve ev 
(erinden getirerek oy kullan 
masını sağlamasına kadar • 
süıjdü.

Ticaret Borsa’sındd ise 
seçimler^ iki liste mücadele

siyle sürmesine karşın daha 
sakindi. 3. Gıjup dışında 
tüm meslek komitelerinde 
seçimlere iki liste halinde 
gidjildS.

Saat 17.00’ye değin süren 
oy atma işlemleri daha son 
ra bitirilerek sayımlara geçil 
di.

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odasının 1200 üyesinden 
Ticaret Borsasında 289 üye 
nin si oy kullandı.

Ttcartet ve Sanayi Odası 
Meslek .Komite seçimlerinde 
gruplara göre şu kişiler se 
çimleri1 kazandılar :

Devamı Sayfa 3’te

TRT Ekibi Umurbeydeki Çekimlerini Tamamladı

Program Mayıs Ayında Yayınlanacak
Murat UÇTU

TRT kanallarında yayınla 
nar. "YÖRELERİMİZ TÜRKÜ 
LERİMİZ1* Programında U 
murbey için hazırlanan çe 
kimleri yapmak üzere Umur 
bey’e gelen TRT ekibi, ça 
lışmalarını tamamlayarak 
kasabadan ayrıldı^

TRT Türk Halk Müziği Sa 
natçıiarmdan Atilla Içli'nîn 
hazırlayıp sunduğu, yönet 
menliğin*! Mustafa Semin, 
kameramanlığı Bestaml Ya 
kıçı, ses düzenini Ömer De

mirci ve yönetmen yardımcı 
dığını Meltem Hatipoğlu'nun 
yaptığı program çekimleri 
Umurbey'liler tarafından da 
ilgiyle izlendi.

Umurbey’de kaldıkları üç 
gün İçerisinde yaptıkları ça 
lışmalarr anlatan yönetmeni 
Mustafa .Semin, programla 
rının 'amacının yörelerin jkül 
türel değerlerini, yöre türkü 
leri eşliğinde tanıtmak oldu 

’ğunu belirterek, "Umurbey 
de de lokum gecesi, gelin 
alma, sünnet düğünü konu

larını işledik. Ayrıca, bölge 
de önemli yeri olan zeytin 
öili'k ve mermek İşletmedi 
liğl çekildi. Programın çe 
kimleri sırasında başta Bele 
diye Başkanı Pars Dönmez 
olmak üzere tüm halktan 
büyük yardım gördük. Ken 
dilerine teşekkür ediyoruz 
şeklinde konuştu."

Çekimleri üç gün süreri 
prognam ilk olarak 24 Ma 
yıs tarihinde TV î’de daha ; 
sonrak|l tarihlerde de düğer 
kanallarda yayına girecek. ı

Hiç yoktan olay çıktı

LEZZET
LOKANTASINDA 
SİLAHLA İKİ Kİ$İ
YARALANDI

İbrahim Onsekiz, çorba içtiği lokantada, "Hesaybı 
kasaya ödeyeceksiniz" diyen garsona kızdı, lokanta sa 
hibi Haşirin Adatepe (33) ile dayısı Veli Fırat (62)'ı 
ayaklarından ve kasıklarından yaraladığı İddia edildi.

iddiaya göre cumartesi günü saat 6.30 sıralarında A 
Dural Meydanında bulunan Lezzet Lokantasında meyda 
na geldi. Bir arkadaşıyla birlikte lokantaya gelen İbra 
hîm Onsekiz, çorba içti. Hesap ‘ isteyen Onsekiz, "He 
sabi kasaya ödeyeceksiniz" diyen garsona kızdı. Gar 
sona bağırması üzerine tartışma çıktı. Olaya müdahele 
eden lokanta sahibi HaŞim Adetepe ile de tartşan 
İbrahim Onsekiz, bu arada gürültüyü duyan Veli Fırat 
lokantanın üst katındaki imalâthaneden aşağıya in 
d*i. İbrahim Onsekiz'in tabancasından çıkan ilk kurşun 
Haşim Adatepe'r.in sol bacağına isabet etti. Araya 
giren Veli Fırat’a da kasığından üç kurşun, sağ ayak 
topuğundan bir kurşun isabet etti.

İbrahim Onsekiz, olaydan sonra kaçtı. Yaralılar Gem 
tik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Lokanta sahibi Haşim 
Adatepe’rtin ayağındaki kurşunun baldırını delerek çıktı 
ğı saptandı. Veli Fırat’ın i®e 3 kurşunun kasıklarında 
olduğu, topuğundaki kurşunun ise çıktığı öğrenildi.

YARALILAR KONUŞUYOR
Gemlik Devlet Hastanesinde ameliyat çalınan Veli 

Fırat, "Garson çocuk parayı kasaya ödeyeceksiniz de 
mesi üzerine İbrahim küfür etmeğe başladı. Araya Ha 
şfim glirdi1. Yatuştırmaya çalıştı olmadı. Araya ben gir 
dim. Bana tokat attı. Bunun üzerine Haşim Mustafa 
nin üzerine gitti. Bu arada İbrahim silahın: çekerek 
ateşledi. Sonra bana da dört el ateş edip kaçtı* dedi.

İbrahim Onsekiz’in ise tartışma üzerine lokanta da bu
De. Sayfa 3'te

Kar yağışı sebze piyatlarının yükselmesine yol açtı

A. Hilmi Sancar DYP Basın Sözcüsü Oldu

Sancar “Basınla
İlişkilerimizi Arttıracağız’ ’

Salı Pazarı El Yakıyor

Sağlık Taraması Başladı
İlçemize bağlı ilkokullarda sağlık taramasına başlandı.
Gemlik Devlet Hastanesi doktorlar: tarafından Gazi 

İlköğretim Okulunda birinci sınıflardan başlayan tara 
mada, öğrencilerin diş, göz, kalp, kulak gibi vücudun 
iç ve dış organları, ilgili doktorlar tarafından kontrol 
ediliyor,

Rahatsızlığı görülen öğrencilerin tedavi edilmesi içirt 
öğretmen, aile, doktor İlişkisi sağlanıyor. Sağlık tarama 
farında birçok öğrencide çeşitli görme, Iştlme kusurları 
yanında, solunum ve kalp rahatsızlıkları da tesblt 
edildi.

Öte yandan 7 yaş grubu çocuklara verem aşısı ya 
pılmaya başlandı. Tüm ilçe, köy ve merkezdeki 7 yaş 
grubunun aşılanacağı bildirildi.

Gemlik DYP ilçe TeŞklld 
t; yaptığı yönetim kurulu 
toplantısında A. Hilmi San 
cor’ı Partinin Basın Sözcülü 
ğü görevine getirdi. Parti 
den yapılan açıklamda, ba 
sınla ofyaiog farın daha sağ 
İlkli yürütüleceği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta toplanan 
Gemlik DYP İlçe Yönetim 

। Kurulu, halkın sorunlarının, 
isteklerinin kamuoyuna dia 

j ha iyi bktarılmoeı, çalışma 
■ larm vatandaşa İletilmesi 
İçin basın sözcülüğü görevi 
ne yönetim kurulu üyesi A.

Hilmi Sancar’ı getirdi.
A. Hilmi Sancar, konu i|e 

lilgilıi yaptığı açıklamada, va 
tandaşla daha İyi diyalog 
kurulabilmesi ve basının her 
konuda daha sağlıklı çalış 
masına yardımcı olmak ama 
cıyla, kendisinin bu göreve 
getirildiğini belirterek, " her 
zaman basınımızla İyi diya 
log'ar içinde olmaya dikkat 
ettik. Bundan böyle basınla 
daha sağlıklı bin şekilde 
ilişiklerimiz devam edecek 
tir" dedi. '

Sah günleri ilçemizde ku 
ru’an pazarda fiyatlar iki 
haftadır el yakıyor. Kar ya 
ğışlar: nedeniyle sebze fiyat 
la M astronomik şekilde art 
tı. Ispanak 8 bin, pırasa 
nin demedi ise 5 bin lira 
oldu.

Bu yıl, kar yağışlarının u 
zun süre etkili olması nede 
niyle başta ıspanak, pırasa, 
maydonoz, kereviz gibi kış 
sebzelerinin (fiyatları! (son 
haftalarda arttı. Normalde' 
2,3 bin liradan satılmakta 
olan ıspanak geçtiğimiz haf 
ta 7 bin, 8 bin liradan alıcı 
bıridU'

Sebzelerin yanında, sera 
tarda yetiştirilen taze fasul 
ye, salatalık, patlıcan fiyat 
i arda tüketiciyi korkuttu. 
Ocak ayında kilosu 8 bin 
500 lira olan taze fasulye 
nin Şubat ayı eon fiyatı 

.12 bin liradan oldu. Bir 
demedıinde 10,12 sap bulu 
nan maydanoz 2 bin 500 
liradan, salatalık 5 bin lira 
dan, havuç 6,7 biri Hra 
dan, domates 5 bin lira 
dan sairdi.

Hava islisinin artmasıyla 
baştaı sebze Ve meyva fi 
yatlarında düşmelerin mey 
dana gelmesi bekleniyor. ,

Geçtiğimiz hafta silahlar susmadı
ilçemizin tanınmış nakliyecisi Faruk Güzel'e ait ya

Devamı Sayfa 3'te

Jf TAŞI GEDİĞİNE

A DEĞER Mî... Q
t) TSO. VE BORSA SEÇİMLERİ VARILDI.
Â MÜCADELE..
» HEMDE KIRAN, KIRANA, 
i) HATIR, GÖNÜL KIRARAK SEÇİLENLERİN SEÇİLDİK 
(| TEN SONRA GÖREVDEN DEVAMLI KIRMALARINA 

« NE DEMELİ.
DEĞER Mİ.. HA DEĞERMİ...

Uf İnan Tamer
V
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SIRASI GELDİKÇE

Dr. Mustafa Karbay inan Tamer

YENİ İŞYERİMİZDE SİZLERE KALİTELİ VE 'UYGUN. 

FİYATLARLA HİZMET ETMEKTEN GURUR 

DUYMAKTAYIZ. GÖSTERDİĞİN|İZ [İLGİYE 

MİNNETTARIZ.

ÇİN ÇİN Züccaciye
EMSAN YETKİLİ BAYİİ 

PAŞABAHÇE MAMÜLLERİ

YENİ ÇARŞI GEMLİK

1958,1992.. Yıllar nasıl da geçiyor. 34 yıl. Su gibi 
akıp gitmiş.

1958 yılında tanıdım Dr. Karbay’ı. Gemlik’e gelişinin 
| .haftasında, bir eskici dükkanında.
I 1 Notu cadde üzerindeki şimdi Türkiye gazetesi büro 

su’ olan yer o zamanlar küçük bir kundura tamircisi 
idi. Dükkan sahibi, GemHk'in kurtuluşunda yararlıklar; 
göstermiş rahmetli İd'ris KAPTAN (Koyur.dere)nın dama 
dı Mehmet Efendi. Mehmet Efendi. Rahmetli ağabeyimin 

ı arkadaşı idi. Dr. karbay Sfe Gemîik’e ilk geldiğinde, 
II doktora ev temininde yardımcı olarak Kayhan Mahalle 

sinde ıkomşu olmuşlar. Dr. Karbay mesai sonraları, cu
I martesi öğle sonraları o dükkandaki alçak hasır iskem 

lelerde oturur, sohbet ederlerdi. Dr. hoş şohbet, nük 
teden, hicvi seven, şakası ile ciddisi zor ay;rd eaile 
bilen bir kişiliğe sahipti. Ben de zaman zaman o dük 

| kana tuğrar, sohbetlere katilindim. Dr. Karbay’la tanışık 
! lığımız ve sürüp- giden arkadaşlığımız böyle başladı.

Toplumcu ve cemiyete! yapıya sahip, koriuyucu hekimli 
i ğe özen gösteren Dr. Karbay, İlçe’de noksan olarak 
I görüp nitelediği, beden vq ruh sağlığı sağlam genç 
i kuşaklara sahip olabilmek için öncelikle spora; el attı.

Güvensporün ihyasını istedi. Düşüncelerini bana ve 
baz; arkadaşlarına açtı. Kenaisini kulüp Başkanı yaptık. 
Ben,'Sadi Ertür, İbrahim Gürle, Haldun Âteş, Mehmet

! Gerçek, rahmetli Mehmet Tekbaş yönetimde görev al 
s' dik. İlk olarak şimdi Şanlı Market’in üstündeki binada 

I lokal açtık. Lokal büyük ilgi gördü.. Kulüp büyük gelir 
' ler sağladı Futbol, voleybol, su sporlarında iyi derece 
I ler ekte etti. Kültür fadliyetleridei oldu kulübün. Tülki 
I yelninı güzide tiyatro, temsil topluluklarını izlettik. Rad 
I yolarımızın seçkin sanatçılarının konserlerini dinlettik.
| Dan® pisti yaptık. Oğlu Semih'in şefliğinde diğer larka 
i başlarının .oluşturduğu orkestra eşliğinde Gemlik ihalkı 

açıkta dan® etti. Evet 25 yıl evvel oldu bu işler. Bu 
l gün?. Yanlız futbola; el attı bazı genç arkadaşlarımız. 
I İnançla eğildiler bu işe. Başarı ile götürüyorlar işi.

Dr. Karbay, milliyetçi, maneviyatçı, demokrat bîr kişi 
İliğe sahip arkadaşımızda Mlilli |ve manevi değerlere ö 

j nem verirdi. Deruhte ettiği hükümet tabîbliği gibi; çok 

; önemli bir görevi parti' çıkarlarına alet-etmedi.-Partizan 

lık yapmadı.
Partizan olmadığı içindir ki; CHP’liler, AP'lilerde ken 

dişini C’HP’li olarak niteleyerek kendisini şikayet edip 
durarak Gemlik'ten uzaklaştırmaya çalıştılar. Tarafsızlığı 
iledirki; çok uzun süre görev yaptı. Üç oğlu Gem 
lik’te doğup, büyüyüp ev bark ve iş sahibi oldular.

Dr. Karbay, inançlar: doğrultusunda, eyyamcılık yapma 
dan el oğuşturup, etek öpmeden hak bildiğj yolda gö 
rev yaptı. Koruyucu halk sağlığına çok özen gösterdi. 
Köylerimizi sağlık taramalarından geçirdi. İşyerlerin de 
netledi.

Yasalara saygılı ve uygun görev yapma anlayışından 
taviz vermediği için çeşitli isnatlara maruz kaldı. Yar 
gılandı.Yiğitçe savundu kendisini. Aklandı. Yüz akı ile 
görevi başında kaldı. Yüceldi. [Amasya ili İl Sağlık Mü 
dürü oldu.) Evini taşımadı. Kendisi Gemlikli idi. İki 
yıl Amasya'da kaldıktan sonra emekliliğini istedi. Res 
mi görevinden ayrıldı.

Gemlik, gelaiği günden kendisine kucak açmışt;. Kut 
sal’ mesleğinin gereğini, insanlığa, Gemlik insanına 
serbest Tabib olarak hizmet vermek için özel muaye 
nehar.e açtı. Resmi görevi sırasında, taviz vermez tu 
,tum ve davranışından, partizanlara alet olmamasından, 
yasalara olan saygısından olan görevini kötüye kullan 
madiğinden ötürüdür ki, doktor olarak beklediği ilgiyi 
göremedi. Muayenehaneyi kapattı. Biz Gemlîk’lilere kı 
rıld;. şüpyesiz. Belli etmedi Hiçbirşey Olmamışçasına 
güldü', şakalaştı.

Oysa inıice- kişi. Hükümet Tabibliğf gibj) bir görevi, 
kişisel çıkarma alet ederek milletvekili. Bakan olduğunu 
bile, bilel, o ettiği yemine sadık kalarak sade Dr. 
Karbay olarak kaldı.

Biz de o nedenledir ki; bu yazıyı yazmayı kendimi 
Ze borç bildik.

Sevgili Ağabey, aziz hatıran önünde saygı ile eğilirim. 
Sana Allah’tan rahmet, geride bıraktıklarına, eşine, ev 
tatlarına, dost ve arkadaşlarına tahammül gücü dilerim.

Nurlarda yat.
Nurla yat. Bu yazıyı yazdıktan sonra' Diş Doktoru Sa 

di, Ertür. ağabeyimizi de kaybettiğimizi öğrendim.
Ertür ailesin® sabırlar ve başsağlığı dilerim.

S.S. GEMLİK İKAYA KONUT YAPI KOOPERATİFİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin 1992 yılı olağan genel kurul toplantı 
sı aşağıda‘ yazılı gündemi görüşmek üzere 21 MART 
1992 Cumartesi günü saat 11.00'de Halitpaşa mahallesi 
Mektep sosak Atatürk İlkokulu 'Salonunda yapılacaktır.

1163 Sayılı Kooperatifler yasasının 24.ncü maddesi 
ı gereğince yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço gelir 
ve gider cetvelleri He denetim kurulu raporu, toplantı 
dan 15 gün önceden kooperatifimizin merkez şube 
sinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıda kendilerini temsildi1 (diğer, jbir ortak veya 

eş ve bininci derece akrabaları île) vasıtası ile temsil 
ettirecek ortakların usulüne uygun olarak hazırlayacak 
iarı vekaletnamelerini temsilci vasıtası ile toplantı anın 
da kooperatifimize tevdi etme'leri gerekmektedir.

Bütün ortaklarrmızın toplantıya iştirak etmeleri işbu 
gündem yazılı belge aynı zamanda kongre davetiye ni 
teliğŞndedir.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1— Açılış
2— Saygı duruşu
3— Divan secimi
4— Faaliyet raporu
5— Denetçi raporu
6— Bilanço
7— Kâr ve zarc, cetvelleri
8— Yönetim kurulu ve denetçilerin ibrası
9— Kooperatifin tasfiye edilmesi

10— Tasviye kurulunun oluşturulması (seçimi) 
[11— Kapanış. <

KAYIP

Ankara İH, Beypazarı ilçesi Adaören Köyü Muhtarlığın 

dan aldığım Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

BAŞSAĞLIĞI
İLÇEMİZİN YETİŞTİRDİĞİ SEÇKİN' İNSAN, 

MESLEKDAŞIMIZ, AĞABEYİMİZ, DİŞ HEKİMİ

Sadi Ertlir’ü
ANİ ÖLÜMÜ İLE ÜZÜNTÜMÜZ SONSUZDUR; 

MERHUMA TANRIıDAN RAHMET, KEDERLİ 

AİLESİNE VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI. DİLERİZ.

DİŞ HEKİMLERİ 

MEHMET SEMERCİLER

DOĞAN AL'KAYA

ORTAKLAR
DERE KUMU, VE ÇAKIL İŞLERİ

KADEM GÜNEŞ VE ORTAKLARI

TEL ‘ (251) 10877
GÜRLE İŞHANI KAT T NO. 67 GEMLİK

MERKEZ SİGORTA
Gemlik Acenteliğinden

SAYGIDEĞER SİGORTALILARIMIZ, DEĞERLİ 
GEMLİK’LİLER GÖSTERDİĞİNİZ İLGİ, 
İLE KISA SÜREDE GEREKLİ GELİŞMEYİ GÖSTEDİK. I 

İLK BÜROMUZU AŞMAK ZORUNDA KALDIK.
SİZLERE DAHA İYİ HİZMET VERMEK İÇİN, ÇABUK 
ULAŞACAĞINIZ VE RAHATLIKLA BULACAĞINIZ 
YENİ ADRESİMİZİ BU VESİLE ]|jE YAYINLIYORUZ; 
ACENTENİZ TAM YETKİ İLE GEMLİK VE CİVARINDA 
FAALİYET GÖSTERMEKTE ÖLÜP, İŞLEMLERİNİZ 

j BÜROMUZDA TAMAMLANMAKTADIR. ;Ta|Lİ ACENTE
LERLE İLGİMİZ YOKTUR. GEMLİK'TE MERKEZ

I SİGORTA YETKİSİ BİZE AİTTİR.
i HER KONUDA SİGORTA TEMİNATI İÇİN YENİ VE

İ ÇAĞDAŞ ANLAYIŞLA 'HİZMET VERMEKTEN

GURUR DUYARIZ.

LEVENT BOZYİĞİT

MERKEZ SİGORTA
GEMLİK VE BÖLGE A ACENTESİ

GÜRAY İŞHANI KAT 3 BÜRO 20 GEMLİK I 
I TEL : (25Î) 19782 — 15063

........  ■* ————

SATILIK

Bursa Beşyol Pınar Yıkama Yağlama yanında 23 nolu 

4 katlı binanın 3 dairesi (120'şer m2) <le 1 adet 110 I 

m2'l'ik dükkanı satılıktır.

KÖRFEZ BİRLİK EMLAK

TEL : (251) 12769 GEMLİK
Ramazan BAYKAL
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ANAP Gençlik Kolunun başlatmış olduğu 
Gemlik ilçesine bağlı köy ilkokulların 
kitap toplama kampanyasına katılan

tüm firmalara, bankalara ve
halkımıza teşekkür ederiz

irim. 

, ev 
fim.

So

Gençlik Kolu Adına Başkan Mehmet Dinç

Odalarda ANAP DYP Listeleri Kapıştı LEZZET
TİCARET VE SANAYİ ODASI 1.Cİ GRUP
Mehmet Turgut, İ. Hakkı Sönmez, Salih Kaya, Öner

Zeytincilik Koli. Sti., Nurullah özeydin.
TİCARET VE SANAYİ ODASI 2.Cİ GRUP
Nazım Bayrak, Cahit Durmaz, Şükrü Kamber, Ali Şi 

rin. Hikmet Değirmenci, Ali Kayacık, Nihat Şengül.
TİCARET VE SANAYİ ODASI 3.C0 GRUP
Tevfik Solaksubaşı, BORUSAN, Alemdarlar Sabun 

Sanayi, Helmersan Helvacroğlu Mermer Sanayi, Kafoğfu 
Sabun Sanayi, Ali Karabacak, Gökçenteks TestiI San.

TİCARET VE SANAYİ ODASI 4.CÜ GRUP
Hikmet Yıldırım Tuz San. Koli. Şti., Üre Tic. Koli.

Şti. Fikret Kumral, AH Ada, Halil Yurt, Muammer Ay, 
Vedat Başişoğlu.

TİCARET VE SANAYİ ODASI 5.Oİ GRUP
İsmet Çetin, Necati Demir, Fevzi ’ Ersöz, Ahmet Semiz, 

İbrahim Barışan.
TİCARET VE SANAYİ ODASI 6.CI GRUP

Clngör Tic. Koli. Şti. l(Sallh Üngör), H. Ali Özkardeş, 
Bahattin Çavdar, Haluk Dağ-, Nurettin Kalafat. Enver
Çakır, Mustafa Camgöz.

TİCARET VE SANAYİ ODASI 7.Cİ GRUP
Şahin Danış, H. Sami Taran, Ayhan Sert, Şaban Bay 

raktar, Hızır Cihan İmren, Rıza Danış, Kadir Pabuçcu.
TİCARET VE SANAYİ ODASI 8.Cİ GRUP
Aydınlar Koli. Şti., Faruk Güzel, AVman Deniz Tic. 

Acentelik Koli, Şti., Özkan Alyüz, Timur Korun, Güven 
Ünlü, Ahmet Açıkeöz.

# OLAY » SABAH
# BURSA HAKİMİYET
» MİLLİYET » CUMHURİYET 
♦ HÜRRİYET GAZETELERİNDE

ilan ve reklarınız için bizi 
arayın

KÖRFEZ REKLAM
TLF : FAKS 14223 - 11797

TİCARET VE SANAYİ ODASI 9.CU GRUP
Marmara ‘nş. Tahmil Tahliye Taah. (Kemal Akıt), 

Hasar. Sözüneri, Osman Emir Sal, C. Aydın Aybey, Ih 
san, Ateşli, A. Galip Arı, S.S. Deniz Yapı Koop.

TİCARET VE SANAYİ ODASI 10. GRUP
Yıldırım Gıda Mad. Ltl. Şti., Petek İş Mak, Tic. A.Ş., 

Mehmet Ersan, Selçuk Tangün, Mustafa Yağcı.
TİCARET BORSASI 1. GRUP
Ahmet İmren, Orhan Ertuğrul, Yurdal Yılmaz, Şaban 

Akaç, Kadir Pabuşçu.
2. GRUP
Osman Sarışen, İbrahim Çakar, Süleyman Çalışkan, 

Hüseyin Yalabık, Şevket Kaya.
3. GRUP
Kafoğiu A.Ş., Alemdar A.Ş., Mahmut Solaksubaşı, 

Körfez Zeytinyağ Fab., Gemlik Yağ Sanayi.
4. GRUP
Demir Demiriz, Ergin Onur, Nejdet Girgin, Selçuk 

Tangün, Kahraman Erdem.
5. GRUP

. . Hüseyin Güner, Cemal Meriç, Mümin Kuzey, Abdullah 
Güre, Mustafa Filiz.

6. GRUP
Hikmet Değirmenci, Hayrullah özaıydın, Ali Kayacık, 

Sadullah Tufan, Duran Bıyık.
7. GRUP
Haşan Mirasyedi, Ömer Mete, Ahmet Alparslan, B. 

Cahit Açıkalın, Mehmet Ayvaz.

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 

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

HAŞAN YAMAN

İstiklal Cd. Fı.ın Sk. (Ziraat Bankası karşı aralığı)
Tel : 16137-14479 GEMLİK 

limanların kendilerine odunlarla saldırdıkları, tabancayı 
kendisinin kullanmadığını söylediği bildirildi.

Gemlik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaydan 
sonra kaçan İbrahim Onsekiz'i aramağa başladı.

Bütangaz satan iş 
sahipleri, durumun ciddiye 
tini önemsemeden, vurdum 
duymaz tavırlarını sürdü rü I 
yarla r4

Belediye yetklll'llerirnin tüp

yerleri tehlike
satıcılarını sık sik denetle 
mesi |ve sokak anala rmda 
bulunan gizli bomba sayılan 
bütangaz tüplerinin fazlaları 
nın kaldırılmasını İstiyorlar.

Geçtiğimiz hafta silahlar susmadı
zıhane ile Kayhan Mahallesindeki Martı Market kurşun 
landı.

Geçtiğimiz hafta salı gecesi Eliza Birhanesi sahibi 
Alı Uluay fazla alkolün etkisiyle Nakliyeci Faruk Gü 
zel'ln yazıhanesine ateş etti. Tutuklanan birahane İş 
letiöisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan cumartesi gecesi silahlar bu kez Kay 
han Mahallesinde duyuldu. Tolga. Sarışen, ortak olduk 
lan Martı Market işyerine kurşun sıkarak kaçtığı 
iddia edildk

Son günlerde Silahla öldürme ve yaralama olayları 
nın artması, gelişigüzel tabanca atmalar İlçe .halkının 
huzurunu bozmağa başladı. Durumun önlenmesi 
isteniyor. ,;'!•! ! • i"

GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

Dosya No 1991/573

Gemlik ilçesi. Kapaklı Köyü, ilbat mevkiinde kainj 
kuzeyi çalılık, güneyi kumsal ve deniz, doğusu Seyfet 
tin Gömenç, batısı Niyazi Deniz taşınmazları ile çev 
rili 269.10 m2lik taşınmazın daVacı İbrahim oğlu, '1949 

| doğumlu Halil Karasu tarafından senetsizden tescili ta 
I lep edildiğinden, iş bu taşınmaz h'akkındia hak iddiasın 
| da bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde 
I mahkememizin 1991/573 esas sayılı dosyasına müracat 

etmeleri ilan olunur.



SAHİBİ VE SORUMLU
MÜDÜRÜ : KADRİ GÜLER

YIL : 19 SAYI i 947
Kuruluş Tarihi : 16 Haziran 1973

DİZGİ VE BASKI

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tel : 11797

YÖNETİM MERKEZİ :
İstiklal Cd. Gürçay Pasajı Tel : 14223 GEMLİK

3 MART 1992 SALI SAYFA :4

VEFAT VE TEŞEKKÜR
Merhum Hacı Yusuf Ertür ile Ragibe Ertür’ün sevgili oğulları, Oktay ve Selçuk Ertür ile Emel ve Handan 

Ertûr'ün ahileri, Mehmet Besler ile Şükriye Besler'in damatları, Semahat ve Alaattin Himmetoğlu ile Sevgi ve 
Nurettin Kopar'ın dünürleri; Nurhan ve Haluk Besler'in Seval ve Erdal Yurtman'ın Ceyda ve Cüneyt Kapancı- 
oğlu'nun enişteleri Betül ve Yusuf Ertür'ün dedeleri Nurdan ile Gül'ün kayınpederleri.

Can ve Cüneyt Ertür’ün sevgili babaları 
MERAL ERTÜR’ün biricik vefakar eşi,

SADİ ERTÜRün
24 Şubat 1992 günü ani vefatından dolayı duyduğumuz derin acıyı bizlerle paylaşan. 
Anavatan Partisi Genel Başkanı, Rize Millatvekili Sayın MESUT YILMAZ'a

ANAP SAKARYA MİLLETVEKİLİ ERSİN TARANOĞLU’NA, ANAP TRABZON MİLLETVEKİLİ LÜTFÜLI4AH KAYALAR'A, ANAP İSTANBUL
MİLLETVEKİLİ HÜSNÜ DOĞAN’A, ANAP KOCAELİ M^LLjETVEKİUİ BÜLENT ATASAGUN’A, ANAP BhMS MİLLjETVEKİ SAFLER GAYDALI'YA, ANAP ORDU 
MİLLETVEKİLİ BAHRİ KİBAR’A, ANAP AYDIN MİLLETVEKİLİ YÜKSEL YALOVA'YA, YÜKSEK HAKİMLER KURULU (ÜYESİ NECDET MUTİŞ’E, GEMLİK KAYMAKAMLIĞI 
NA. GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINA, KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA, (ANAVATAN PÂRTİŞİ GEMLİK İLÇE TEŞKİLATINA, DYP İLÇE BAŞKAN 
LIĞINA, U.A. ROTARY 2420. BÖLGE GUVARNÖRÜ AYHAN ÜNÇER’E, ÖD. GUVERNÖRÜ ŞAHAP TARZİ’YE, BÖLGE SEKRETERİ NACİ ENDEM’E, BAŞTA GEMLİK 
ROTARY KULÜBÜNÜN TÜM ÜYELERİ OLMAK ÜZERE, BURSA, ESKİŞEHİR, ULUDAĞ, BEŞİKTAŞ, BOZÜYÜK, BİLECİK, YALOVA OSMANGAZİ, ROTARY KULÜPLERİ 
İLE BURSA ROTARY KULÜBÜNÜN BAŞKANLARINA,

GEMLİK ADLİYESİNE, GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ VE DOKTORLARINA, BURSA DİŞ HEKİMLERİ ODASI VE GEMLİK DİŞ HEKİMLERİNE, KONUR SAĞ 
LIK HİZMETLERİ AŞ.'Y’E, BORUSAN AŞ.’YE, SHELL VE B.P. TESİSLERİNE, MİNA YAĞ SANAYİ, MARMOSAN, KAFOĞLU VE COŞKUNÖZ ŞİRKETLERİNE, AYRICA; 
CENAZESİNE KATILAN, EVİMİZE KADAR GELEN, ÇİÇEK GÖNDEREN, TELGRAF ÇEKEN, TELEFON EDEN, GAZETELERE İLAN VEREN VE O’NU SON YOLCULU 
ĞUNDA YALNIZ BIRAKMAYAN DOST AKRABA, KOMŞU, ARKADAŞ VE AZİZ GEMjLİK’Ll HEMŞEHRİLERİMİZE, DİN KARDEŞLERİMİZE, DEĞERLİ BASIN MENSUPLA 
RİNA ŞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ.

AİLESİ

VEFAT VE TEŞEKKÜR
Merhum İsmail Hakkı KAR BAY ve Edibe Karbay’m oğulları Vedat ve Cahit KARBAY’ıa ağabeyleri, Nezih, Semih ve Melih 
KARBAY’m sevgili babaları, Emine, Aynur ve Gönül KARBAY'ın kayınpederleri

Nevin KARBAY’ın sevgili eşi

DR, MUSTAFA NEVZAT KARBAY

23 Şubat 1992 günü yakalandığı amansız hastalıktan knrtulamıyarak vefat etmiştir.

Gerek hastanede geçen sürü içersinde bizlere büyük moral desteği veren değerli dostlarımıza gerekse vefa

tından dolayı duyduğumuz derin acıyı bizlerle paylaşan eş, dost ve akrabalarımıza, cenaze merasimine katılan çe 

lenk gönderen şahıs ve kuruluşlara sonsuz şükranlarımızı en derin saygı ve hürmetlerimizi sunarız.

KARBAY AİLESİ



SSK’da Bakılan Hasta
Sayısı Arttı
SSK. Gemlik Hastanesinde günlük muayene edilen hasta sa

yısında büyük artış meydana geldi.
Hastane yetkilileri. Ekim Kasım aylarında günde 90 hastaya 
bakılırken bu sayının Şubat 1992'de 450 kişiye yükseldiğini 
söyledler.

Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsasmda 
Yönetim Kurulları île Başkan Seçimleri var...

Meclisler Belirlendi
• 20 KİŞİDEN OLUŞAN TİCARET VE SANATI ODASI 

MECLİSİ YARIN, TİCARET BORSASI İSE BUGÜN YÖ 
NETİM (KURULU ÜYELİKLERİ VE MECLİS BAŞKAN 
LIĞI İÇİN SEÇİM YAPILACAK.

® TİCARET BORSASINDA YÖNETİM KURULU BAŞKAN 
LIĞINA OSMAN SARtŞEN, TİCARET VE ', SANAYİ 
ODASINDA İSE BAŞKANLIK İÇİN TEVFİK SOLAKSU 
BAŞI İLE KEMAL AKIT ÇEKİŞECEK.

Geçtiğimiz hafta yapılan 
I Ticaret Borsası ve Ticaret 
I ve Sanayi Odası Meslek

Komiteleri seçimlerincfen 
sonra, Odaların Meclislerini 
oluşturacak üyelikler] için 
komitelerde secimler yapıl 
dı Yeni meclis üyeleri baş 
kanlarını va yönetim kurulu 
üyelikleri ipin seçim yapıla 
cak. 1

Dört yılda bir yapılan Ti 
caret Odası ve Ticaret Bor 
sası seçimleri bu yıl karşıt 
listeler nedeniyle <x>k çe 
kişmeli geçti. Odaların bi 
rirıci tur seçimlerinde beşer 
kişiden oluşan Meslek Ko 
miteleri belirlendi. Daha 
sonra da Odaların Meclis 
üyelerini Oluşturacak iki ki 
şi için seçfım yapıldı.

Yargı gözetiminde geçtiği 
miz hafta yapılan Ticaret 
ve Sanayi Odası Meclis üye 
Hklerl Idn şu isimler seçil 
cH : \ .

Ramazan Ayı 
Başladı

İslam dünyasının en kut' 
sal ay: olan Ramazan başla 
dı.

Geçtiğimiz hafta başlayan 
Ramazanın birinci günü cü 
maya rastlamıştı, camilerde 
büyük kalabalığın oluşması 
nayol jacit;. Müslümantar 
ilk ramazan cumasında ca 
milerde yoHafa taştılar.

1. GRUP
Zeytin Stokçular) : 

Mehmet Turgut, I. Hakkı 
Sönmez.

2. GRUP
Zeytin Sevklyatçıları : 

Nozım Bayrak, Cahit Dur 
maz.

3. GRUP
Fabrika, Banka, Yağhane, 

Koop, Matbaa : Tevfik So 
laksubaşı, /Yavuz Alemdar;

4. GRUP
Kırtasiye, Akaryakıt, Eletk 

trik, Şekere# jf®.- Naci Ytl 
dirim, (Hüseyin 0re|

Ö. 'GRUP
Manifaturacı, Terzi, Tuha

fiye, Kavaf, Halıcı, Konfeksi 
yoncalar : ismet Çetin Ne 
cati Demir.

6. GRUP >
Hırjdavat, Kereste, Maden 

ci, Artezyenci, Mahrükatçı : 
Salih Üngör, Ali Özkardeş.

7. GRUP
Zahireci, Fırlıncı, Süt Ü 

rürleri. Kasap, Otel, Lökan 
taçlar : Sami Taran, Şahin 
Danış.

8. | GRUP ?
Nakliyeciler : Seyhan Ay 

din, Faruk Güzel.
9. GRUP
Müteahhitler : Kemal A 

kıt, Haşan Sözüneri.

10. GRUP
Turşucular Zafer Yıldı 

rım Ahmet Barutçuoğlu.
Devamı Sayfa 4'te

İnan Tamer Ticaret Borsası
Başkanlığına aday değil

Dört Komisyon Oluşturuldu

İlçe Meclisi İlk Toplantısını Yaptı
Murat UÇTU

Başbakanlık kararname 
si gereği oluşturulan “İlçe 
Meclisi" ilk toplantısını 
kaymakam Cbşkun Ertürk 
başkanlığında yaptı. Toplan 
tıda Daire Müdürleri çalış 
malar hakkında bilgi verdik

Geçtiğimiz hafta ■sair gü 
nü Kıjz Meslek Lisesinde 
toplanan İlçe IMecfiei. Kay 
makam, Belediye Başkanla 
rı, 11 Genel Meclisi üyeleri,.

Belediye Meclis üyeleri, 
köy ve mahalle muhtarları, 
Daire müdürleri, siyasî par 
ti temsilcilerinden (oluşuyor.

Açılışı yapan İlçe Kayma 
kamı Coşkun Ertürk, hükü 
met programını okudu. Top 
lantı tarihi bir gün- olardkl 
nitel'ilyen Kaymakam Ertürk, 
"Mçe Meclisi geniş platform 
lu bir demokratik kuruluş 
tur" dedi. . ; >

Devqmı Sayfa 4’te
Kaymakam Coşkun Ertürk

ANAP Gençlik Komisyonu Başkanından Büyük Jest

YEREL BASINA ŞÜKRAN PLAKETİ
HAFTAYA BAKIŞ

Odalarda Mücadele
Kadri Güier

Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odasında İki haf 
tadır seçim heyecanı yaşanıyor. I

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasında bundan önce, sa 
nırım 1975 yılıda yine mücadelen bir seçim yaşanmıştı.

Oda'nm uzun süre başkanlığım yapmış olan. Tevfik So 
iaksubaşı'ya karşı, Pok Otel sahibi Berkay Kumla liste çı 
karınca, buğünlerdekl gibi heyecanlı ve, çekişmeli seçim 
ler yaşanmıştı.

Ticaret ve Sanayi Odasında bir dönem önce, 30 yıllık 
Başkanlık el değiştirmiş, Kemdi Akıt yönetim kurulu Baş 
kanlığım kazanmıştı.

Türkiye Odlaar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üye 
si olan Sayın Solaksubaş;, Gemlik İçin bir tanıtım aracı 
konumunu koruyabilmek için, kendi Odasında önce Mes 
lek Komitesine, daha sonra meclise ve yönetim kuruluna 
girmek İstemektedir.

Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerindeki mücadelenin t 
temelinde yatan budur.

Devam; Sayfa 4'te

î Anavatan Partisi Gençlik 
Komisyonu (Başkanı M eh1 
met Dinç, düzenlediği iftar 
yemeğinde ilçemizde basın 
mesleğiyle uğraşan gazete 
cileıle "Şükran Raketi*' ver 
di.

Geçtiğimiz hafta Gürle 
Restaurant’ta düzenlenen if 
tar yemeğine ANAP kurucu 
lan, Gençlik Komisyonu üye

teri, İlçe yöneticileri- ile 
Gemlik Körfez, Gemlik Çağ 
rı Gazetesi sahipleri, Bursa 
Hakimiyet ve Körfez Gazel 
tesi Muhabirleri île gazeteci 
yazar Emini Bora, DYP Bq 
sın sözcüsü ve Gençlik Ko 
mitesi Başkanı katıldı.

Yemekte, -konuşan ANAP 
Gençlik Komitesi Başkanı

Devamı Sayfa 4’te

Dünya Kadınlar Günü Kutlandı

“Radın Erkeğinin
Yanında Olmalıdır^

Gemlik DYP ve SHP Kadir; Komisyonları, Dünya Kadın 
lar gününü kutladı.

8 Mart Pazar günü, Atatürk anıtna çelenk koyan DYP 
ve SHP’ll kadınlar, önce saygı duruşunda bulundular. Ç» 
lenk koyma töreninde konuşan DYP Kadın Komisyonu 
Başkanı Sevim Koçdemlr, Türk kadınlarının her konuda 
duyarlı olması gerektiğini belirterek, " Kadınımız' layık öl 
duğu yere mutlaka gelecektir. Ancak, bizler İyi bir Izİe 
leylcl, gözeyici omak zorundayız. '* dedi.

Devamı . Sayfa 4'to

I Marmara Birlik alıma görevlendirildi

1991 YILI ZEYTİNİ
DESTEKLEMEYE ALINDI

I Yüksek Planlama Kurulu 1991 yılı sofralık zeytin baş 
i fiyatın; • 11 bin 500 lira olarak belirledi.
| Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nin zeytin destekleme
| alımlarıyla ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Ka 
| ra ra göre, YPK Mormarabirlik'i devlet) oduna 1991 yılı
| sofralık zeytin alımı yapmakla görevlendirdi. İl’ bin’ 500
I liralık baş fiyat Gemlik tipi, 220 kallbrajl; sofralık zey 

| tin ilçin belirlendi. Diğer kalibrajdaki zeytin 
| fiyatlarının belirlenmesinde de Sanayi ve Tiiaret Bakan 
İ lığı yetkili kılındı.
| Tebliğe göre, YPK zeytin alımı ile alımdan satışa ka 

11 dar yapılacak masraflar ve ürünün işlenmesi için ğe

$ rekecek finansmanın, birliğin kendi imkanları ve Ziraat
| Bankasınca kararlaştırdı. Marmamâbiriİk gerekirsek Sa
| nayi ve Ticaret Bakanlığı’nin onayıyla diğer bankalar 
l dan da kredi kullanabilecek.
| Üreticilere ürün, bedeli "Biriiğin imkânları elverdiği
I ölçüde peşin" ödenecek. Birlik ortağı üreticilerden ürün
| teslimi) sırasında sermaye paylarına mahsuben yüzde 
j 4. ortak olmayan üreticilerden de hizmet karşılığı ola 
| rak yüzde 6. ayrıca ortak üreticilerden yüzde 2, ortak

Devam; Sayfa, 4'te

6 Milyar borç kaldı

Zeytin Üreticisine 2.5 Milyar Geldi
72 nolu Marmara Birlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 

| ne 1991 yılı ürününü veren üreticilere yapılan ödeme ta

rihi 25 Aralık'a yükseltildi. Üst Birlikten ortaklara dağıtıl 
mak üzere 2,5 milyar- lira gönderildi.

1991/92 yılı ürünlerini. Kooperatife veren ortaklara 22 
Aralık 1991 gününe değin yerilen ürünün bedeli olarak 
ödeme yapılmış, kooperatifin ortaklar^ 8.5 milyar lira bo . 
cu kalmıştı.

Geçtiğimiz hafta sonunda ürün veren ortaklara dağıtıl
mak üzere 2,5 milyar lira gönderildi. Gelen para dağıtıld1 

250 bin kilo zeytinin karşılığı olan paradan sonra ortak 
' lora ödenecek 6 milyar Hra. borç kaldı.

İşyerinden Kass Kırıp Para Çalmışlar

Çocuk Çetesi Yakalandı
Bir sürjeden Iberi. Gemlik 

te işyerlerine girerek kasala 
n kırıp para çalan kişilerin 
dörtlü çocuk çetesi olduğu 
öğrenildi.

Gemlik Emniyet Müdürlü 
ğüne bağlı ekipler, ilçede 
hırsızlık olaylarının artması , 
üzerine, araştırmalarını hız

tandırdılar. Son olarak Te 
kel Deposunun çatısından 
içeriye girip, 4 koli rakının * 
çalınması üzerine, hırsızların 
çalıntı mallan bayilere sata 
bileceği varsayımından yola 
ç>kan emniyet görevlileri hır 
sızların izini buldu.

TAŞI GEDİĞİNE

û Yüz KARASI Ğ
MADENCİLERİMİZ ÖLDÜKTEN SONRA MASKELER! t) 

Â GELMİŞ..., A
İ? SORUMLULAR, YÜZLERİNİ GİZLEYEBİLİR X
y LER Mİ. DERSİNİZ?

KÖMÜR KARASI, EKMEK PARASI 8
EKMEĞE KAN DOĞRAMAK, SİLİNMEZ YÜZ 0

A KARASI... X
İnan Tamer

(î Tüm din kardeşlerimin Ramazanını kutlarım, ölen (î 

madencilerimize' Allah’dan rahmet dilerim. îj

Â Doktorlarımıza da 14 Mart TIP Bayramı nedeni He /£ 
«başarılar diler, saygılar sunarım. . W
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Arkadaşım Sadi
Dr. Naci özokur

Yıldırım düştü sanki kalabalığa... Sağa, sola bir dal 
galar.ış evet koca bir çınar devrildi yere... Herkesin 
kalbi bir anda burkuldu koca Sadi yerde son nefes 
ferini alıp veriyordu...

Olmaz, olmaz, olmamalıydı bu acı olay. Arkadaşlar; 
için canını verecek ıkadar fedekarlık dolu bu koca baş 
kan bir arkadaşının ölümüne dayanamamış ve orada 
mezari başında ora yolcoşlık etmek (için bir sürü se 
venini aniden ter. etmişti.

1931 yılında Gemlik’te doğan Sadi ilk ve orta okulu 
Gemlik'te liseyi, İstanbul Haydarpaşa’da bitirmiş; 1959 
yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesin 
den mezun olmuştu.

Askerliğini, Ankara Genel 'Kurmayda yapan Sadi, da 
ha sonra Gemlik'te muayenehane açarak son gününe’ 

■ kadar etrafına şifa dağıtmıştı.
Sadi'yi 1966 yıl? Haziran ayında Sunğipek Fabrikası 

doktorluğu görevine başlayınca tanıdım. Haftada iki 
gün, o'da fabrikaya göreve gelirdi. Benden önceki dok 
tor arkadaşı çok samimi ahbabı olduğunu fısıldamış 
■ardı. Kulağıma o'nu merakla bekliyordum.

Gerçekten mesleğine yakışır tipte bir beyefendi ola 
rak ilk -görüşte Sevdim (, O da benî sevdi ve (26) yıl 
lık, tek bir lekesiz ailece bir dostluk yaşadık. O'nun 
çocukları beni benim çocuklarım, o'nu. amca bildiler!.

Gayri Menkul Açık Arttırma ilanı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi

Satış Memurluğundan
Dosya No 1992/4

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 
14.3.1991 tarih ve 991/127 sayılı karar gereğince satılma 
sına karar verilen aşağıdaki, belirtilen gayrimenkul a) • 
çık artırma ile satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı, Tapunun Gemlik Hami 
diye Mahallesi Hanaıtkası Pafta 31; Ada1 554, Parsel 
140 Sayfa 112’de kayıtlı 83.39 m2 kagir apartman 
158.000.000 TL. bedel ile satışa çıkartılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 21.4.1992 günü saat 14.00'den 14.20'e kd| 
dar' Adliye Yazı (İşleri Müdürlüğünde açık aıjtırmd sure 

tiyle yapılacaktır. Bu- artırmada tahmin edilön kıymetin 
%75'ni ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuu 
nu ve satış masraflarım geçmek şartı ile ihale olunur. 
Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çök artıranın taa 
hüdü baki kalmak şartı ile 1.5.1992 Cuma günü saat 
14.00’den. 14.20’de ikinci artırmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmada; da rüçhanlı alacakların alacağını ve 
satış masraflarını (geçmesi şartıyle «/040 nisbetjinde ar 
tirana ihale olunacaktır.

Artırmaya iştirak, edeceklerin kıymetin °/o2O nisbetiın 
de pay akçesi veya bu miktar kadar milli btr banka; 
nın teminat (mektubunu vermeleri lazımd;1^ Satış’ pe 
şin para ile) yapılır,/alıcı istediğinde’ 20 günü geçime 
mek üzere mehil Iverilirj, ipotek sahjibi alacaklılarla di 
ger ilgililerin irtifa hakkı sahiplerinin bu gayri menkul 
üzerindeki haklarının hususiyle’ faiz v© masraflara dair 
olarç 'iddiaların; belgeleriyle birlikte onbeş gün içinde 
dair'emize bildirmeleri (lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bira 
kılacaktır.

Satış bedeli hemön veya verilen mühlet içersinde 
ödenmezse İ.İ.K.nun 133'ncü maddesi gereğince ihale 
feshedilir. İki ihale arasındaki faiktan ve 0/o30 faizden 
alıç; ve kefilleri mesul tutularak hiçbir hükme hacet 
kalmadan (kendilerinden tahsil edilecektir.

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilece 
ği bîr yere dairede asılı olup, masrafı verildiğinde iste 
yen alıcıya bir örneğinin gönderileceği, satışa iştirak 
edenler şartnameyi görmüş, ve mündereiatrnı kabul et 
miş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 
1992/4 saydı satış dosyamıza' başvurmaları, dellaliye, 
damga resmi, tapu harç ve masraflarının il© ihale be 
deli üzerinde %12 K.'D.ty. alıcıya aittir, İlan olunur.

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

Mehmet Şadlık Şafak
Yazı İşleri tylüdürü

Her toplantı ve sosyal faaliyette beraberdik. O beni 
ben o'nu istediğim her yere sorusuz, sualsiz götürür 
dü. On'suz yıllar çok zor geçecek. I

Sadi; çok duygusal bir insandı. Bunda belki hipertan | 
siyonunun da etkisi vardı. Hemen parlar ve öfkesi sa ı 
man alevi gibi sönerdi. Arkadaşlarının kara gün dos | 
tuydu. Her hasta olanı ilk o ziyaret ederdi. |

Gemlik’in hatta Bursa’nın aranılan bir salon adamıy I 
dı. Enson dansları bile eşi ile temaşa edilecek kadar 
güzel yapar ve onsuz hiçbir eğlencenin tadı olmazdı. I

Sadi birara benim gibi avcılığa merak sardı. Fakat 
bir kış günü çamura saplanan jeepi ayakları su içinde i
itince vazgeçti. Hele bir gür. önünden kalkan kekliğin |
ardından bakıp, yahu ne kadar hızlı- uçuyor demesi 
pek hoştu.

)Sadi, dolu dolu yaşamında siyasete de yer verdi 
ve Gemlik'e bu yönden de hayli yararlı oldu.

Rotary Kulübe alırken zorlandığımız Sadi, sonunda 
en disiplinli üyesi oldu. Başkanlığını ne yazıkki tamam i 
layamadan bizleri terketti. O 1yi bir baba ve iyi bir 
eşti. Ölümden çok korkan Sadi’yi, ne yazfkki son du ı 
rdkta kaybettik.

Sadi'yi an/atmağa kitaplar yetmez. İyi, güzel, müzem ; 
mel, hayırlı ne varsa hepsi onda toplanmıştı. Nur 
içinde yatsın.

Gemlikliler Müjde

Seçkin firmaların ürünle- S
riyle hizmetinizdeyiz 2

ÇATAK GİYİM I
Sizin Mağazanız \ x

Ali Çatak ve Oğulları
Dsmirsubaşı Mh. Mesudiye Sok.
Otel Umurbey Alt; Tel : 12075 GEMLİK

YENİ İŞYERİMİZDE SÎZLERE KALİTELİ VE (UYGUN; 

FİYATLARLA HİZMET ETMEKTEN GURUR 

DUYMAKTAYIZ. GÖSTERDİĞİNİZ (İLGİYE 

MİNNETTARIZ.

ÇİN ÇİN Züccaciye
EMSAN YETKİLİ BAYİİ 

PAŞABAHÇE MAMÜLLERİ

YENİ ÇARŞI GEMLİK

İLAN

Gemlik [Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.2.1992 tarihi 

1992/7 esas 1992/67 karar, sayılı ilamı ile KÖSEGİL 

lan soyadım KÖSE olarak tashih olunduğu ilân 

olunur.

Mehmet KÖSE

Gayrimenkulün Açık Arttırma ilanı 
Gemlik icra Müdürlüğünden

Dosya No. 990/33. T.

Satılmasına karar verilen gayriminkulün cinsi, kıyme 
ti, aoedi, evsafı :

Bir borçtan dolayı ipotekli olup satılmasına karar ve 
rilen, Gemlik Orhaniye Mh. Hasanağa Koyu mevkiinde 
kain ve Gemlik Tapu sicilinin pafta 12, ada 1, sahife 
931, ve parsel 152'da kayıllı 9C56 m2 miktarlı gayrimen 
kul üzerine inşa edilen tesisin bütün alt yapısı çalışır 
durumda tüm binaların merkezi sistemle ısıtılan ve 
bu günkü hali ile bir umum hizmetleri verebilir durum 

da olup manzaralı iki yıldızlı turistik tesis durumundaki 
motel bilirkişi tarafından tamamına 10.000.000.000 TL. 

(ONMİLYAR) kıymet takdir edilen, taşınmaz açık artır 
ma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 1

SATIŞ ŞARTLARI :
T— Satış 17.4.1992 Cuma günü saat 14.00'âen 14.20e 

kadar Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle 

yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75 
r.i vc rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu 

ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böy 

le bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
ba.k\ 'kalmak şartıyle 27.4.1992 Pazartesi günü aynı yer 
ve aynı saatlerde de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu 

artırmada da bu miktar, elde edilememişse gayrimenkul 
en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma 

ilanında gösterilen müa’det sonunda en çok artırana 

ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın 

tahmin edilen kıymetin %40'ını bulması ve satış iste 

yenin alacağına rüçhanlı olan alacakların toplamından, 

fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve pay 

taştırma masraflarını göçmesi lazımdır. Böyle fazla be 

delle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2— Artırmaya 'iştirak edeceklerin tahmin edilen kıy 

metin (%20’si nisbetindlel pey akçesi veya bu miktar 

kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 gü 
nü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye' resmi, l 

ihale pulu, tapu harç, ve masraflar alıcıya aittir. Birik 
miş vergiler (satış bedelinden ödenir}.

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu 

gayrimenkul üzerindeki. halklarını hususiyle faiz ve mas 

rafa, dair olan iddialarını dayanağı belgeler ilö onbeş 

gün içinde daiılemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdir 

de hakları tapu sicili ile sabit olmadrkça paylaşmadan 

hariç bıra'kılacaklardır.
4— İhaleye katılıp daha sonra ihale1 'bedelini yatırma 

mak suretiyle ihalenin feshinej sebep olan tüm alıcılar 

ve kefilleri teklif ettikleri bedel 'île son ihale arasında 

ki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temörrüt fa 
izinden müteselsilen mesul olacaklardır, ‘hale farkı ve 

temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızin dairemiz 

ie tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat be 

celin|d!en: alınacaktır.

5— Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görö 
bilmesi için dairede açık ölüp masrafı verildiği takdirde 

isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şarnameyi görmüş ve 

münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 

almak isteyenlerin 1990/33 T. sayılı dosya' numarasiyte 

Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İc. if. K. 126) İcra Müdürü

(+) İlgililer tabirine irtifak hakkı. sahipleri de (dahildir.

ORTAKLAR
.11

DERE KUMU VE ÇAKIL İŞLERİ

KADEM GÜNEŞ VE ORTAKLARI

TEL : (251) 10877 f
GÜRLE İŞHANI KAT T NO. 67 GEMLİK
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Marmara Zeytin Birliği Yönetimi ve Önemi

Marmara Zeytin Birliği, ülkemizde ve dünyada eşi az 
olan dev kuruluşlardan biridir. Teknik imkanları bakı 

1 mindan, İtalya1 ve İspanya kadar olmasa bile, kapasite 
bakımından onlardan hiçte geri kalmıyacak durumdad.r.

'Kapsam bakımından, İstanbul Yalova’dan başlryarak. 
Bursa, Orhangazi, Gemlik. İznik, Mudanya, Zeytinbağ, 
Balıkesir, Erdek, Edincik ilçeleri, kayıtlı ortaklarına, bu 
nur. dışında kdyıtsız bütün ilçelerin, üreticilerine hizmet 
götüren bir, kuruluştur.

Üretici ortak sayısı bakımından da, üreticilerinin] ya 
şamlarını zeytin ürününe bağlamış olmaları, ülke tüke 
tlci ihtiyaçlarını karşılama ve ülke' ekonomisine katkı 
bakımında da, kuruluşun önemi büyüktür.

Birliğin önemini, bağlı bulunan kooperatiflerin, verimi 
ve sayısı; sahip olduğu teslisler bir kat daha arttırmak 
tadır. Bunların her biri, bir fabrika, bir şirketleri gu 
rubu, bir »holdiigtir. Bu nedenle • de, kuruluşun önemi 
çök büyüktüıj. Birlik milyarları aşan trilyonlarla tesis 
ve mal varlığına sahiptir..

Önemi üretici, tüketici ve ülkemiz için bukadar bü 
yük olan £>T kuruluşun elbette ki, yönetimi de çok ö 
nemlidir. /Kcl'ü yönei.’m üreticiyi de perişan eder7 Ülke 
ekonomisine de büyük zararlar açar. Bu nedenle bu 
kuruluşa yönetici., gene! müdür atarken ço1^ dikkatli! öl 
mök gerekir. Oysaki duyduğumuz ve gazete haberlerin 
den edinldıiğimlız bilg'flere görq;, atama için Balkan lığı, 
pek çok kendi işini becerememiş, işyerlerini çalıştıra 
mamış, alacaklılar ve icra memurları kapılarından gitmi 
yen, kencV borlarını ödemiiyeın kişiler ve adamlar#.

A. Nail Atlı
Marmarabirlik Eski Genel Müdürü

Genel Müdür ataması isteği için, işgal eder hale 
gelmiş.

Yönetici Gene! Müdür ataması, ilçe başkanı atama 
•sı değildir. Bu görev milletvekilliği görevi de, değildir. 
Tahtalı köyü imamının arkasına durmakla bu iş olacak 
sa, vay üreticini 'haline- Çok yazık olur. SHP’ye de, 
DYP’ye de, koalisyon hükümetine de, yazık olur.

Yönetici Gene) Müdürün, öncelikle bilgili, yetenekli 
dürüst, alacaklılar peşinden koşmıyan, çalışkan, ener 
İlk, bu işleri becerebilecek yetenekte, çevrede iyi-intiba 
bırakmış, bütün kooperatif yönetimleri ve birlik yöneti 
mî iile uyum sağlamayı becerebilecek, çevresine güven 
verir; yapıda, bir kimse olması gerekir. Ancak, böyle 
biri iJeıYönçtimi'n, üreticinin ve hükümetin yüzü güler. 
Bakanlık bu yapıda birisine görev vermelidir ve böyle 
sini aramalıdır, .'ilâda partide yönetim başı oldu diye 
görev yermek yanlış olur.

Birlik yönetimine yararlı olacak kişileri bakanlık ken 
diliğlnden bilemez. Çevreyi tanıyamaz. Bunda da hak 
lıdır. Böyle bir kişinin araştırılarak, soruşturarak, ace 
ılecilerin oyununa gelmeden, geçmişte bu kuruluşlarda 
çalışmış, durmuş oturmuş kişilerden, beldeleri tanıyan 
Belediyelerden, jBaşkanılarından, eskiden, çalışmış bu iş 
leri bilen, ilçe başkanı ve partililerden sorulup bulun 
ması gerekir. Aksı halde »bakan yanılır. Olan üreticiye 
olur. Atama Bakanı da mahcup ader. Birliğin koopera 
tiflerini, ve üreticiyi üzer.l Bunalımlara neden tolur. Biz 
'bu yazımızla sadece uyarı görevimizi yerine getirdik. 
Bunaan sonrası yetkili ve ilgililerindir.

Sayın GEMLİK’liler

EMRE KUNDURA
TÜM KÖSELE VE DE KUNDURA 

ÇEŞİTLERİNİ YENİLEMİŞTİR. 
ÖNCEKİ VE SERİ SONU ÇEŞİTLERİNİ 

YARI FİATINA SATMAKTADIR

EMRE KUNDURAYA UĞRAYIP GÖRMENİZ 
MENFAATİNİZ İCABIDIR. EMRE KUNDURA ŞIK ZARİF 

VE ELEGANS DEMEKTİR.

KALİTEDE GÜVENCE EMRE KUNDURA

EMRE KUNDURA PAZAR CADDESİ’NDE

TEL : 14114 GEMLİK

Yamanlar Ticaret
TELEVİZYON, VİDEO, BUZDOLABI, MÜZİK SETİ 

HALI, HER TÜR MOBİLYA ve BÜRO MALZEMELERİ 
ALINIR SATILIR, ESKİSİ, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR.
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* TAŞIMA IRSALYESI
* MÜSTAHSİL MAKBUZU
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Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve

Her Türlü
Basım İsleriniz İçin • <

Hizmetinizdedir.

1 günde davetiye basılır.
Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik
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YÖNETİM MERKEZİ :
İstiklal Od. Gürçay Pasajı Tel : 14223 GEMLİK 

DİZGİ VE BASKI
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tel : 11797

10 MART 1992 SALI SAYFA :4

Gayri Menkul Açık Arttırma ilanı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi

Satış Memurluğundan
Dosya No. 1992/3 Satış

Suyun izâlesine Gemlik Sûlh Hukuk Mahkemesinin 
19.12.1991 tarih ve 991/629 sayılı karar gereğince satıl 
masına ıkarar verilen aşağıda belirtilen gayrimenkul 
acık artırma ile satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Topu sicilinde Kayıtlı Tapunun Gemlik Kurşun 
lu Köyü Kanarya mevki pafta 5, parsel 868'de kayıtlı 
11/500 arsa paylı 30 nolu daire bir salon, iki yatak 
odası, mutfak,öwc, banyo, antreden oluşmaktadır. De 
ğeri 100.000.000 TL.dır.

SATIŞ ŞARTLARI :

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 21.4.1992 günü saat 14.00'den 14.20'e ka 
dar Adliye Yazı fişleri Müdürlüğünde açık arjtırma sure 
tiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 
%75’nl ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuu 
nu ve satış masraflarını geçmek şartı ile İhale olunur. 
Böyle bir bedelle altçı çıkmazsa en çok artıranın taa 
hüdü baki kalmak şartı, ile 30.4.1992 Perşembe günü 
saat 15.00’de ikinci artırmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmada, da rüçhanl: alacakların alacağını ve 
satış masraflarını geçmesi şartıyle ®/e40 nisbetfrndö ar 
tirana ihale olunacaktır.

Artırmaya İştirak edeceklerin kıymetin °/o2O nısbetin 
de pay akçesi veya bu miktar kadar milli btr banka 
nm temtnat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pe 
şin para ile yapılır, alıcı istediğinde 20 günü geçme 
mek üzere mehil h/erilir}, ipotek sahjibi alacaklılarla* 1 11 di 
ğer ilgililerin İrtifa hakkı sahiplerinin bu gayri menkul 
üzerindeki haklarının hususiyle faiz ve masraflara dair 
olan iddiaların; belgeleriyle birlikte onbeş gün içinde 
dairemize bildirmeleri «lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bira 
kılacaktır.

KAFOĞLU YAĞ SABUN SANAYİ VE T'CARET > . • z i
ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BŞK.LIĞINDAN <
Şirketimizin Olağan Ortaklar Genel Kurul toplantısı I

26.3.1992 günü saat 16.00'da Yalova Yolu Umurbey Sa |
nayi Bölgesindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Bilanço, Kar, Zarar hesapları Şirket Merkezînde ortak i
(arın tetkikine sunulmuştur.

Gündem aşağıda gösterilmiştir.
Tüm ortakların anılan gün ve saatte hazır buîunmala | 

rını rica ederiz.

KAFOĞLU YAĞ SABUN VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1— Yoklama
2— Açılış
3— Başkanlık divan: seçimi
4— Başkanlık divanına, Genel Kurul toplantı tutana 

ğınıri imza yetkisi verilmesi
5— 1991 yılı faaliyet raporu, 1991 yılı planço, kar, 

zarar tablolarının okunması
6— Denetçi raporunun okunması
7— Raporların müzakere ve kabulü
8— Yönetim Kurulu üyeleri İle Denetoi'nin ibrası
9— Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

10— Denetçi seçim)
11— Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetci’nin hakkı 

huzur! ve ücretlerinin tesbitl
12— Kâr hakkında karar ittihazı
13— İstanbul şubesi konusu ve makinalı sistem 
sabun üretimi üzerinde genel görüşme
14—- Dilekler
15— Kapanış.

Satış bedeli hemen veYa verilen mühlet içersinde 
ödenmezse I.I.K.nun 133’ncü maddesi gereğince ihale 
feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve °/o3O faizden 
alıç; ve kefilleri mesul tutularak hiçbir hükme hacet 
kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilece 
ğl bir yere dairede asılı olup, masrafı verildiğinde iste 
yen alıcıya bir örneğinin gönderileceği, satışa İştirak 
edenler şartnameyi görmüş, ve mündereiatmı kabul et 
miş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 
1992/3 sayılı satış dosyamıza başvurmaları, dellaliye, 
damga resmi, tapu harç ve masraflarının ile ihale be 
deli üzerinde %12 K.D.V. alıcıya aittir. İlan olunur.

îc. İf. K. 126 Mehmet Sadık Şafak
(İlgililer tabirine irtifak Yazı işleri Müdürü
hakkı sahipleri dahildir.)

GEMLİK 11. EYLÜL 'LKOKUUJ KORUMA ve 
YAŞATMA DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İLANI

Dernek Tüzüğümüzün ^>azı maddeleri aşağıdaki şekilde 
değilde değiştirilmiştir.
Madde 2 — cJMilli Eğitim Bakanlığının görüşü alınarak 
kurslar açmak, kurslar ve seminerler, düzenliyerek, öğ
rencilerin ders ve kültürlerine katkıda bulunmak. , 
Madde 10— a) iki (2) yılda bir Ocak ayında olağan.
Madde 13— (4. satır) Üye oyunu bizzat kullanır.
Madde 21— (6. bentten sonra) Üyeler girişte 20.000 TL. 
(Yirmi bin) sı giriş aidat; ve yılda en az 12.000TL. (Onik 
bin), ençok 120.000 TL. (Yüzyirmi bin)sı üye aidatı verir 
ler Bu miktar yıllık olarak verilebileceği gibi aylık taksit 
ler şeklinde ödenebilir, ödeme şekli ve zamanı üyenin 
talebide gözönüne alınarak yönetim kurulunca tesbit edi
lir. Yapılan, bu tesbit her üye için üye kayıt defterine iş 
lenir. Madde 22— 7) Alınd; belgesi kayıt defteri

İS'M TASHİHİ

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 5.3.1992 tarih, 
1992/98 esas, 1992/100 karar sdyıl; İlamı ile ZADI olan 
ismim ZAHİDE olarak tayin olduğu İlan olunur.

Zahide BALCI

ÇOCUK ÇETESİ
Rakıları bir bakkala sa 

tar çocuğun sorgulanması 
ile ilçede meydana gelen 
bir diz) hırsızlık olayı da 
ortaya çıktı. Avcılar Koli. 
Şti. Aykut Petrol ile iki e 
lektrikçi dükkanını soyanla 
rın aynı kişiler olduğunu 
saptayan polis, yaşları 15 
ile 18 arasında değişen ço 
cuk /çetesiyle karşılaştı.

Dört kişiden oluşan çete 
rir. başının S.T. (16) olduğu 
nu bildiren ilgililer, yardımcı 
(arının da Y.A. (15), A.Ö. 
(15) ve Ayhan Çakmak (18)

YAKALANDI
olduğunu (söylediler.

Çocuk çetesi, çeşitli tarih 
lerde, Avcılar Koli. Şti.'nin 
kasasını çekiç, keski ve 
destere /He keserek 4 mil 
yon 900 bin lira, Aykut 
Petrol'ür aynı yöntemle ka 
sasım kırarak 7 milyon lira 
pcra, 2 felekrtikçi dükkanın 
dan kablo ve kasa açmaya 
yarayacak alet edevat ile 
Gemlik Tekel Müdürlüğü 
deposundan 4 koli rakı çal 
cıklarını polise itiraf ettiler.

Çocuk hırsızlardan S/T, 
He Ayhan Çakmak tutuklar

Meclisler Belirlendi
Ticaret Borsası Meclis üyeliklerine seçilenler : 
1. GRUP Fırıncılar :
Ahmet İmren, Şaban Akaç.
2. GRUP Zeytin Stokçuları : 
Sarışen A Ş.,: İbrahim Çakar.
3. GRUP Yağhanecile'r :
Kafoğlu A.Ş.? Mdhmut Solaksubaşı.
4. GRu’p Turşucular
Demir Demiriz^ Ergun Onur.

5. GRUP Kasaplık Hayvan Ticareti : 
Abdullah Güre, Mümin kuzey.
6. GRUP Çeşitli Gıda Maddeleri : 
Hayrullah Özaydrr., Ali Kayacık.
7. t GRUP Komisyoncular :
Ömer Mete, Haşan Mirasyedi.

ÇEBECİ
PVC TAVAN VE DUVAR LAMBİRİLERİ 'Yİ BİR 

ÇALIŞMA ORTAMINDA DÜZGÜN VERİM.
HER RENK MEVCUTTUR.

GEMLİK BAYİ • DURSUN FARAŞ

Osmaniye Mh. Dere Sik. Güray Pasajı No.' 25/3
TEL : 17147r, ( GEMLİK

1991 Yılı Zeytini
olmayan üreticilerden de yüzde 3 oranında mali yapıyı 
güçlendirmek iç*n kesinti yapılacak.

TAMER'İN AÇIKLAMASI
Öte yandan. Ticaret Borsası Başkanı 'nar. Tamer, zey 

tinin destekleme alımları kapsamına alınmasını eleştirdi. 
Tamer, zeytiir. ekonomik kurallara göre işlem gördüğünü 
desteklemenin üreticiye ve'kooperatiflere ucuz kredi şek 
linde yapılmasını belirterek, şunları söyledi :

" Korumacuk, devlete ve ekonomiye zarar getirir. Mar 
ma ra Birlik’te önceleri sağlıklı alımlar yapılmadığı bilinen 
bir gerçektir Şimdi de kar da, zarar! da devlete ait zih
niyetiyle hareket edilecektir.

Devlet korumacıhğ ı düşük faizli kredi ile yapmalıdır. 
■Kooperatiflerde kar da. zarar da ortaklara ait olmalıdır. 
Müesseseler bu şekilde korumacılıkla ıslah olmaz."

İlçe Meclisi İlk Toplantısını
Dâire Müdürleri tek tek kendi müdürlüklerindeki ça 

lışmalar hakkında bilgi verdiği İlçe Meclisinde yapıla 
cak veyapılan çalışmalar anlatıldı.

SSK Başhekimi Mehmet Avcılar, hemşirelerin kolaca 
ğı yerin ibulur.amamasmdan yakındı, İlçe Jandarma 'Ko 
mutanı ise Kurşunlu, Kumla ve Kapaklı Köylerinde de 
vamlı karakol kurulması için rstekde bulunduklarını soy 
ledi.

Konuşmalardan sonra Tarım, ve Çevre, Milli Eğitim, 
Orman, Sağlık Komisyonları oluşturuldu.

Tarım ve Çevre Komisyonuna : Dursun özbey, Abdul 
lah Yenice, .Hüseyin Dinç; Nazım Bayrak, Mehmet Sa 
tır, İsmail Başaran.

Milli Eğitim Komisyonuna : Celal Yüce, Mehmet Par 
lak, Ahmet Bağcı, Ali Sevinç, Bekir Çakır.

Onman Komisyonuna : İmdat Akmermer, Hüdoverdi 
Tosun, Ekrem Düzgün, Nurettin Avcı, Şerafettin Turan, 
Hüseyin Apak.

Sağlık Komisyonuna : Hamdi Aytekin, Erdinç Kanae 
mir, Mahmut Küçük, Seyhan Aydın, Salih Kayır getiril 
diler.

Kadın Erkeğinin Yanında
SHP Kadın Komisyonu Başkanı Zeynep Gül Buçukoğlı 

ise, konuşmasına Grizu, faciasında ölenlerin eş ve çc 
farına baş sağlığı dileyerek başladı.

Buçulkoğlu, " Bugün demokrasiye inanan, barışçı Ve t 
tak bir Türk kadını varsa ve bu kadınlar yarınlara aydır 
d;nlık gözlerle bakıyorlarsa, hiç şüphesiz ki bunda onl< 
rın bugünlere ilettiği birikimin, kültürün ve özün büyül 
payı! vardır. " dedi.
" Sınırlılıktan kurtarılmış, ön. yargıların kırbanı olmu 
Türk kadını bugün kabuğunu kırmaktadır.” diyen SHI 
Kadiri Komisyonu Başkanı, ” Kadının her alanda İleri 
mesi, değişen toplumsal siyasal ve iktisadi değerlere i 
dinamizme ayak uydurmasıyla mümkündür. Kadın erki 
ğin arkasında değil, yanında olması gerektiği zihniyetim 
ve bu ülkenin kaderinde rol oynayabileceği fikrine inan 
malıdır. " dedi.

Yerel Gazetecilere Şükran Plaket
Mehmet Dinç, [Gemlik'te ba 
sının ğetişip büyümesinde 
emekleri göçenlere teşek 
kür ederek, "Blzler siyasi I 1 

kişiler olarak basınımıza 
güveniyor, her zaman yanla 
rır.da. olduğumuzu bildiririz. 
Yaptıktan kutsal hizmetten, 
dotayı kerelerine şükranla 
r.mızı sunuyoruz" dedi.

Gazete'mîz (sahibi Kadri 
Güİer'e plaketini, eski bele 
diye' Başkanı Hakkı Çakır, 
muhabirimiz Murat Uçtu'ya 
da eski ANAP İlçe Başkan; 
ve milletvekili adayı Esat 
Coşkun verdi. Doğan Mal 
gil Mustafa Ereri, Emin Bı 
ra ve Nesip İpdk'de törendi 
plaketlerini, aldılar.

Odalarda Mücadele
Bir kısım Oda üyeleri, Kema Akıt'ı yönetimin başında 

görmek isterlerken bazıları da Solaksubaşı’yı istiyorlar.
Yarınki yönetim seçimlerinde1 denge ortada. Bir iki 

kişinin saf değiştirmesi dengeyi bozar.
Mücadelenin kazanan ve kaybedeni olur. Her İki tara 

fı şimdiden kutlarım. ; k.G.



Haftalık Siyasi Gazete

“Gemlikte Kuran Günleri” Başladı
Ensar Vakfı Gemlik Şube 

sı tarafından düzenlenen 
'Gemlik'te Kuran Günleri” 

adlı kitap sergisi Gemlik Be 
lediye Sergi Salonunda a 
dkJ;.

Gemlik Belediye Sergi Sa 
tonunda Belediye Başkanı

Nezih Dimili, tarafından açı 
lan, kur'an ve İslamiyet hak 
kınca bilgiler veren kitapla 
nn ve kur’ar.la İlgili video 
kaset gösteriminin yapıldığı 
ğı sergi 22 Mart gününe 
kadar açık kalarak.

Devamı Sayfa 3'te
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Odalarda Seçimler Tamamlandı

Akıt ve Sarısen
Başkan Seçildiler
• GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE TİCARET 

BORSASINDA YAPILAN YÖNETİM KURULU VE EİR
LIK TEMSİLCİLİĞİ VE MECLİS BAŞKAN 

LIĞI SEÇİMLERİ TAMAMLANDI. ODA YÖNETİMİNE 
YENİ KADROLAR GELDİ...

• TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA KEMAL 
AKIT, MECLİS BAŞKANLIĞINA MEHMET TURGUT 
GETİRİLDİ. TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞINA OS

MAN ŞARIŞEN, MECLİS [BAŞKANLIĞINA DEMİR DE 
MİRİZ ŞEÇİLDİ. - < k

Belediyemden Ramazan atağı

162 Kİ$İYE GIDA 
YARDIMI YAPILIYOR

Gemlik Belediyesince' ra 
mazan ay; nedeniyle muhtop 
kişilere 13 milyon lira tuta 
rında çeşitli glda maddele 
finden oluşan yardım yapılı 
yor. *

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili, geçen -yıl olduğu gibi 
bu, yıl da yoksul vatandaşla 
nn kutsal ayda sofrasına 
sıcak bir .aş girebilmesi İçin

gıda yardımı yapmağa ka 
rar verdiklerini belirterek. 
"Mahalle muhtarları aracılı 
ğı ile gerçekten muhtaç 
olan; 162 kişi saptadık. Sağ 
indiğimiz gıda maddelerini 
bu vatandaşlarımıza dağıt* 
yor uz. Ayrıca ramazanda 
açılan Aş Evine de, 3 mil 
yon lira tutarında et yardı 
mı yaptı" dedli.

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Ticaret [Borsası 
n;n yönetim kurulları ile 
Meclis başkanlığı için seçim 
yapıldı. Kemdi Akıt yeniden 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı seçilirken, Ticaret 
Borsasında yeni başkan Os 
man Sanşen oldu.

Geçtiğimiz hafta Salı gü 
nu yapılan Ticaret Borsası 
seçimlerinde Osman Sarı 
şen’in yönetim kurulu liste 
sinde bulunan Haşan Miras 
yedi, -Ergün Onur, Hayrullah 
Özaydın, İbrahim Çakar yö j 
netim kurulu üyeliklerine ise 
çildiler. Meclis Başkanlığına 
ise. Demir Demjriz 'seçildi.1

Ticaret Borsası yönetim! 
kurulu kendi arasında yapt; 
ğı toplantıda Başkanlığa Os 
man Sarışen’i, Başkan Yar 
dımcıl.ğına Haşan Mirasye 
di'yi getirdi. • Osman Sarışen, 
görev bölümünden soma 
yaptığı açıklamada şunları 
söyledi : , •

"Göreve hizmet için gel 
dim. Çalışma sürem içinde 
arkadaşlarımla beraber her 
şeyin en iyisini vermeğe ba 
lışacağız/' {

TİCARET ODASINDA
SEÇİM

öte yandan Çarşamba gü

Seçimlere ^Meclis Başkan 
lığı içl'n Mehmet Turgut, Yıp 
nefm Kunlu için ise 'Kemal 
Akıt'ın bulunduğu tek liste 
katıldı. Seçimler öğle üzeri 
Tevfrk Solaksubaşı’nın oy 
ıkullanm'asiyiaı 'son buldı., So 
lakşubaşı muhabirimize 

"gençlere fırsat tanımak 
için aday oPmadım. Hayırlı, 
olmasını dilerim" dedi.

Sandıkların açılmasıyla. 20 
oy da Kemal Akıt, Haşan 
Sözür.eri, Cahit Durmaz, Al* 
özkarder. Şahin Danış, Sey 
han Aydın, Hüseyin Üre’nin 
oluşturduğu yönetim kurulu 
na ve Meclîs Başkanlığa 
için .de Mehmet Turgut'a 
verildi.

TOB deleğe! i|klerjr.e ise 
yine 20 oyla Kemal Akıt

ile Zafer Yıldırım seçil 
diler.

Ticaret ve Sanayi Odası 
üyelerfi aynı gün sa'at^ 17.00 
de tpplanadak aralarında 
görev bölümü, yaptı. Kemal 
Ak't yeniden Oda başkanlığı 
na getirildi. Başkan Yardım 
alıklarına Haşan Sözüneri, 
Cahit /Durmaz, Saymanlığa) 

. Devamı Sayfa 4’te

Önümüzdeki şampiyonluğu kaçırdık

GEMLİKŞPOR’A YAZIK OLDU
Pazar günü Gemlik sahasında şampiyonluk için . Merinos ile 
karşılaşan Gemlikspor onbiri tutuk .oyunu ile eline gelen 
şampiyonluğu kaçırdı

VEREM SAVAŞIN RAMAZAN AYI GIDA
YARDIMLARI SÜRÜYOR.,

5 Milyonluk yiyecek dağıtıldı
Murat UÇTU

Gemlik Verem Savaş Derneği tarafından aralıklarla 
yapılan gıda yardımına Ramazan ayında da devam edl 
liyor. Sosyal Komite 52 hastasına daha yardım paket 
lerini dağıtt:.

Dernek yöneticileri tarafından, 5 milyon fira tutarında 
.; ayçlıçek yağı, şeker, makarna, pirinç, ur.-, nebati yağ 

dan oluşan yardim paketleri, geçtiğimiz hatfa perşembe 
। günü hastalara dağıtıldı.

Devamı Sayfa 4’te

. ü İr_____________________________________

Gemlik Lisesi 7 Aydır Müdürsüz
Bursa’ birtncTr amatör kü, 

m ede grubunun -son : maçın 
da Bursa Merinos ile karşı

laşap Gemlikspor, -78 daki 
kolda yediği golle sahadan 
T-0 mağlup ayrılınca, şampi

yorduğu göz! göre göre ka 
erdi.

Devamı Sayfa 3'te

Halktan ilgi bekleniyor

Tele- On Yardım Kampanyası Devam Ediyor

Gemlik Lisesi eski Müdürü Mehmet Kaya’nır. ilçeden 
İnegöl’e atanmasından sonra yerinin doldurulmaması 

velilerin tepkisine neden oluyor.
Yedi aydır vekil ite, yönetilen Gemlik Lisesine yeni 

Devamı Sayfa 4’te

İlçemizin Tele-lOn yayınları 
n; izleyebilmesi için yanşıtı 
aya takılacak yeni parçanın 
alımında gerekli olan para 
nıri toplanabilmesi - için Ak 
BANK'ta açılan .hesaba ilçe 

halkınca ilgi '■ gösterilmesi 

istendi.

nın montajı için gerekli 10 
milyon liranın toplanabllme 
sli içlin AKBANIK Gemlik; Şu 
besinde 91918 nolu hesapta 
•kampanya açan komite, Ye 
terli parayı toplayamadı. 

Düty memur ve Belediye 

personelinin maaşlarını alır

tendi.. Kaymakam CoŞkun 

Ertürk, "bundan sonra halka 

açılacağız. Esnaftan para 

toplamaya başlayacağız. Ge 

reken para toplandığında 

yeni kanalı Gemliklilerin 

hizmetine sunacağız" dedi.

Umurbey Belediyesinde Greve Doğru
Umui'bey Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasın 

da devam edeni toplu sözleşme görüşmeleri. Sendika 

temsilcilerinin 3. oturuma gelmemeleri nedeniyle' tıkandı.
Devamı Sayfa 4'te

nü de Ticaret ve Sanayi QÜre öncö ken kampanyaya destek [is
Odası Meclis üyeleri arasın

«V— Zabita Denetimleri Sıklaştırdı
sandık başına gittiler. Gemlik Belediyesi Zabıta ekipleri, ramazan ayı başla

masıyjla 'denetimlerini sıklaş 
tirdi.

Pide çıkaran fırınları sıkı 
bir şekilde denetlediklerini 
söyeyen Zabıta Müdürü ö 
mer Kahraman, "Yaptığımız 
kontrollerde gramajı eksik 
70 pideye ej koyduk. Pazar 
denetim teni mfede 100 kilo 
bozuk hamsi ite 17 kilo, bo 
zuk muzu imha ettik" dedi.

ANAP Kadın 
Komisyonundan 
Yardım 

75 Öğrenciye 
Ayakkabı

Gemlik ANAP 'Kadın Ko 
misyonu, geçtiğimiz ay ASp 

tesislerinde düzenlediği yar
Devamı Sayfa 4’te

HAFTAYA BAKIŞ

Deprem - Hatırlanma
Kadri Güler

Elazığ'da deprem-sonucu-canlarını kaybeden yüzlerce 
vatandaşımızın acısı yüreklerimizde derin bir iz bıraktı.

Son aylarda çığ felaketi, ardından Zonguidak’ta ya 

şanan grizu faciasının acıları bilinmeden, Elazığlda şid 
deti 6.8 ölan deprem, diğerferihin üzerine-tuz’biber, elkti 

Depremin yaralarını ulus dîaralk saracağız. Acı günü 

müzde de İyi günümüzde de bir yumak olmasını bilen 
bir ulusuz. Ancak, her oldy birer ders alınması gereken 
gerçektir.

Acı olayların ardından dökülen gözyaşları, yetkililerin 
verdileri demeçler hep unutup gidiyor.

Elazığ depreminde de ortaya çıkan, gerçek', daha çök 
Devlet ihaleleriyle yapılan inşaatların çürük olduğudur.

Geçen yaz bir günlüğüne -Etazığ'a gitmiş, yeni Elazığ 

Devamı Saytfq 2’de

SHP'li Hanımlar 
DYP'li Hanımları 
ziyaret etti

Panel Hazırlığı
Murat UÇTU

Gemlik SHP Kadın Korniş 
•yor.u Yönetim 'Kurulu üyel’e 
rl, DYP İlçe-Teşkilatına gld0 
rek Kadın Komisyonu Yöne, 
tim Kurulu üyeleriyle birara

Devamı Sayfa 4'te

Felaketzadelere 
toplanan yardımlar 
gönderildi

OYP’li Kadınlar
Atakta
Gemlik DYP Kadın Komisyo 
nunun geçtiğimiz günlerde 
Güneydoğuda meydana ge 
len çığ felaketlinde’ mağdur

Devamı Sayfa 4'te

Erkan Mutman Tiigsaş Yönetim 
Kuruluna Getirildi

Sosyal Demokrat Halıkıçı Parti eski ilçe başkan-; lif 
ve milletvekili adayı Erkan Mutman, TÜGSAŞ Gemlik 
Gübre Fabrikası yönetim kurulu üyesi oldu.

Devamı Sayfa 4’te

Erzincan Depremine
Yardım Kampanyası Açıldı

Erzincan ve Köylerinde geçtiğimiz günlerde meyda 
na gelen deprem felaketi nedeniyle yardım kampanyası 

Devamı Sayfa 4’te

y TAŞI GlBD'eiNE

| AMAN YARABBİ!..,

JA ÇIĞ AFETİ..
V GRİZU FACİASI..

ERMENİ KATLİAMI,,
ERZİNCAN DEPREM FELÂKETİ...
ULUS’ÇA KARALAR BAĞLADIK..

¥ ÖLENLERE İÇİN İÇİN AĞLADIK..
:J AMAN YARABBİL.
fî BETERİN BETERİNDEN ÜLKEMİZİ, BİZLERİ KORU...
fİ AM'N.-1

« ıinan Tamer
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HAFTAYA BAKIŞ

Deprem - Hatırlanma
Kadri Güler

a hayran kolmıştm. Yemyeşil ovasıyla, modern kent ya 
pısryta, Doğu Aiadoluda bir bat kentiydi Elazığ.

İçine girdiğim binaların birer karton gibi yıkıld.ğını 
Tv'de görünce, hele tanıdık bazı kişilerin eşlerinin, ço 
cukfanmn beton yığılları arasında feci şekilde öldüğünü 
duyunca, içimden o yapıları yaparken çalanlara lanetfer 
okudum.

Elazığ depreminde yıkılan binaları yapanlardan, font 
rol etmeyenlerden mutlaka hesap sorulmaldır. Bu he 
saplar sorulmadığı sürece, daha nice insanın canı 
yanacaktır.

x x
Gemlik'te Elazığ gibi bınncı derecede deprem kuşağın 

da bulunuyor. Dileğimiz, yalnız devlet yapıların değil, il 
çemizde yop.lon tüm inşaatfcrın deprem kuşağı koşul 

lanna göte yapılması..
Bugün birşey olmayabilir. Ama bir gün, bir sallantı, 

bızleri de etkilerse her yanı beton yığınıyla do'fcn güzel 
Gemlik için de-bütün ulus yas tutar.

Başta müteahhitler, mühendisler, kontrollör'fer. Beledi 
ye Fen elemanları ekinizi cebinize değil, vijdanınıza ko 
yarak konutlara yapın. Vi|dan bu işler İçin yeterli de 
ğildir. Siz sayın Fen İdleri Müdürlüğü, kontıollerinizi da 
ha sıkıyapın.

Elazığ depreminden aknacak çak ders var. Şimdi za 
man, muhtaca yardım etmektir.

Kaymakamlık Vakıflar Barakasında depremzedeler içir, 
yandım hesabı açtı. Karınca kararınca felakete uğrayan 
laro elimizi uzatalım.

Mehmet D inç'in plaketini öbürlerinin yanına koydum.,
Gözetecekk zor ve çilekeş bîr uğraşıdır. Kolay kolay, 

ıklmseye kendini beğendiremezsm. Çünkü, herkes kendi 
düşündüğü gibi olmasını ister gazetecinin.

Gemlik Gazetesinin emektar sahibi Doğan Malgil ağa 
beyimiz İlçemizde ilk gazeteyi çıkaran ve 34) yJfcır da 

karınca kararınca yayın yaşamına devam eden bir çe 
fakar..

Emin Bora ağabeyimiz yine 30 yıl kalemşörlük yapı 
yor köşesinde..

Gemlik Körfez'tn yayın, yaşamı 20. ytona giriyor.
Genç ve yeni arkadaşlar yetişiyor.. Gemlik’în sesini 

duyurmak feln koşuşturup duruyorlar.,
1985 yılında bir başka Dinç’ten, baba Dinç'ten "De 

nizüerlmizin ve Balıkçılığımızın korunması için yayınları 
nız nedeniyle şükranlarımızı sunarız" diye plaket almtş 
tun.-

Yıllar ne çabuk geçiyor. Bir genç bizi ve ağabeyle 
timizi çabalarımızdan dolayı kutluyor. Tertemiz duygu 
lartb...

Hatırlanmak güzel bir duygu.
Mehmet Dine kardeşimize tüm arkadaşlatrm adına 

teşekkür ediyorum.

Sayın GEMLİK’liler

EMRE KUNDURA
TÜM KÖSELE VE DE KUNDURA 

ÇEŞİTLERİNİ YENİLEMİŞTİR.
ÖNCEKİ VE SERİ SONU ÇEŞİTLERİNİ

YARI FİATINA SATMAKTADIR

EMRE KUNDURAYA UĞRAYIP GÖRMENİZ 
MENFAATİNİZ İCABIDIR. EMRE KUNDURA ŞIK ZARİF 

VE ELEGANS DEMEKTİR.

KALİTEDE GÜVENCE EMRE KUNDURA

EMRE KUNDURA PAZAR CâPDEtl’NDR 
TEL : 14114 GEMLİK

şiir köşesi
Kara haber

•Erzincan'da bir kuş var |j
kanadında gümüş yok. 
Gitti yarim gelmedi 
gayri bunda bir iş yok.
Oy, dağlar, dağlar...
Aid: ellerine kanlı başını 
karın ortasından Erzincan ağlar 
O ağlamasın- da kimler ağlasın... j

Kar yağar lapa lapa 
tipidir gelir geçer...
Yan yana sırtüstü yatar ölüler |

akşam olur tandıramaz • j
ateşini yandıramaz. 1

Gün ağarır, şafak söker 
Kimsecikler gitmez suya.
Ezilmiş başlanyla ölüler ;

vardılar uyanılmaz uykuya.

Ses edip geceye beyaz taşından 
kışlanın saati, çaldı ikiyi,.
Ne çabuk, lahzada bitti yaşamak. 
Kimisi altı aylık, 
Kiminin sakalı, ak, 
kimi 13, 14 yaşında; 
altına kimi yola gidecek, 
kimisi «mektup bekler 

yan yana sırtüstü yatan ölüler...

Yayıkta yağ vardı, dövülemedi, j
ak peynir torbaya koyulamadı, i
hasret gitti ölüler •<
dünyaya .doyulamadı... 
Uyanıp kaçamadılar, 
kuş olup uçamadılar, 
açıldı kuyular kimise inemez i
Erzincan beygiri rahvandır amma 
ölüler ata binemez 

yan yana sırtüstü yatan ölüler...

Nâzım Hikmet (1940)

KAYIP

Bağ-Kur İl Müdürlüğünden aldığım Sağlık Karnemi, 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Ali Cengiz PINARBAŞI

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum Nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Mehmet GÜLER

Gemlikliler Müjde
Seçkin firmaların ürünle

riyle hizmetinizdeyiz
ÇATAK GİYİM 
Sizin Mağazanız

Ali Çatak ve Oğulları
Demlraubaşı Mh. Mesudiye Sok.
Otel Umuıbey Altı Tel : 12075 GEMLİK

ÇEBECİ
PVC TAVAN VE DUVAR LAMBİRİLERİ JYİ BİR 

ÇALIŞMA ORTAMINDA DÜZGÜN VERİM.
HER RENK MEVCUTTUR.

GEMLİK BAYİ : DURSUN FARAŞ

Osmaniye Mh, Dere Sik. Güray Pasajı No/ 25/9
TEL : 17147 GEMLİK

# OLAY * SABAH
» BURSA HAKİMİYET
» MİLLİYET * CUMHURİYET 
♦ HÜRRİYET GAZETELERİNDE

i an ve reklarınız için bizi 
arayın

KÖRFEZ REKLAM
TLF : FAKS 14223 - 11797

GEMLİK

KSrfez
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi İlanlar Tek Sütün Cm. 7.000 TL.
İcra’ ve Mahkeme ilanları Cm. 3.000 TL.
Zayi İlanları 25.000 TL.
Dernek Kongre ilanları 100.000 TL
Kooperatif Kongre İlanları 150.000 TL.
Tüzük İlanları (sayfa sayısı dikkate alınır.) 300.000

ABONE

Yıllık
Alt; Ayltk

100.000 TL.
50.000 TL.

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlansın veya 
yaymJanmâöın geri verilmez.
Gazetemiz baem ahlak yasasına uymağa taahhüt 
eder.

S.S. GEMLİK KÜÇÜIK SANAYİ SİTESİ YAPI «OOP.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Kooperatifimizin Olağan Genel) Kurun j toplantısı 
19.4.1992 pazar günü saat 13.30'da Sanayi Sitemizde 
yapılacaktır.! Gün|d|em maddesi1 ekte sunulmuştur. Tüm 
ortak/bnımızın toplantıda h'azııj bulbnmaJan rica olunur*.

YÖNETİM KURULU,

G ündem :
1—■ Yolklama ve açfhş
g— Divan Oluşumu ve> sayg. duruşu

3— Yönetim ve denetim raporlarının okunması, blan 
ço ve karyzarar tablosunun okunup müzakeresi ve 
ayrı ayrı oylanması, bütçenin fasıHdrı arasında aktar 
mq yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi
4— a) Yönetim kurulunun ibrası
b) Denetim kurulunun Ibras;
5— Yeni yönetim kunllu ve denetçilerin seçimi
6— Sitenin çalışmalarını sürdürürken çalışmaların de 
VOmını sağlalmak için- menkul',; gayrimenkul^ satın a# 
imaya veya satmaya İpotek almayaj veya vermeye 
ve tadilat işlerini yapmaya, alınan ansa ve inşaat 
üzerinde tevhid, ifraz, yola terk işlerini yapmaya ah 

zukabza ve her türlü tasarrufta bulunmaya yönetim
kurulunun- yetkili kılınması

7— Gerekir işlemi^ ve taahhütnamelerin hazırlanıp 
kiraya verilmesi idin yönetim kuruluna gerekli yetki 
nin verilmesi
8— Ödemelerini zamanında yapmıyan ortaklarımızın 
hakkında genel kurutan görüşme açıp karara bağ 
fanmas;

9— 1992) yılı masraflarının karşılanabilmesi için aylık 
aidat miktarlarının teSbiti ve karara bağlanması

10— 1992; yıl; çalışma programının uygulanabilmesi 
için aylık inşaat ödemelerinin görüşülmesi ve karara 
bağlanması

11— 1992 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi ve
karara bağlanması
12— Dilekler ve temenniler
13— Kapanış.
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GEMLİKSPORA YAZIK OLDU
Pazar günü Gemlik sağasında grubunun en önemli ra 

kibl Merinos ile şampiyonluk maçı için karşılaşan ^em 
Itkspor, ■maçın stresinde kendini kurtaramadı. 90 dakika 
tutuk oynayan Gemlikspor, yakaladığ: gol fırsatlarını da 
değerlendiremeyince 78. dakikada Sunay'ın gdfüyıe şom 
piyonluğu kaçırdı.

Ydklaşık 3 bin kişinin büyük coşkuyla izlediği karşılbş 
manın orta hakemliğini Oğuz Arıkar., yan hakemliklerini 
Sabri Buga, Sabri Yılmaz yaptılar.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikası karşılıklı ataklarla geçti 
25. dakikada Cevat'ın pasını yakalayan Savaş, topu file 
ler yerine kalecinin kucağına attı. Böy*fece, ilk ciddi atak 
değerledi rijemedi. ' »’

ilk devre Merinos’un sahaya hakim ve ataklaııyla O- 
0 kapandı. Birinci yarıdaki tutuk oyunundan kurtulama 
yan Gemlikspor, İkinci, yarıda da stresi üzerinden atama 
d;. Futbolcularda top hakimiyetinin almayışı karşı takıma 
avantaj sağladı. Şuursuz vuruşlar.yerini bulmayan paslar, 
bireysel hareketler, sonuçsuz çabatamafar yer yer sertlik 
lere neden odu.

İlk yarıda Mertnos’tan Rıdvan, Sunay, ardından Gemlik 

spordan Kubftay sarı kart göndü. Karşılaşmanın 55. daki 
kasında Gemlikspor kalesi büyük tehlike atlattı. Sunay, 
orta sağada yakaladığı topu, kaleciyle karşı karşı kalma 
sına karşın, vuruşu direkten döndü. 60. dakikada karşı 
bir atakta Emin, Merinos kalecisi Necati ile karşı karşıya 
kaldı. Şutu kalecide noktalandı.

jîıkinci yarıda Merinos’un Gemllks^or'dan daha güzel 
oynadığı görüldü. 78 dakikada kale önünde myedana ge 
len karanbolde Sunay bu kez fırsatı İyi değerlen d iserek 
topu ağlarımıza gönderdi. Karşılaşmanın bitimine az Nf 
süre kala Gemlikspor yenilgi üzerine daha aktif oynama 
maya balad:. Tüm çabalara karşın karşılaşmanın sonu» 
cunu değiştirecek goller gelmeyincel Merinos rpkip 
sahadan 1—0 galip ayrılarak grubunda şampiyon oldu.

Gemlükspor’un ayağına gele şampiyonluk fırsatını kja-J 
çırmast ilçede büyük üzünteye neden oldu.

GEMİKSPOR .Cemal Durmuş Okan Metin Celâl Carip 
Şenol Cevat Emin Kubilay Savaş

MERİNOS : Necati Sedat Hikmet Türiker Rıdvan Ufuk 
Kamil Sinan Sunay Savaş Ayhan

Zeytin Halinde Arbede

TÜCCAR MEHMET 
ÇAKAR DÖVÜLDÜ

Zeytin Halinde dün sabah meydana gelen olayda zey
tin tüccarı Mehmet Çakar dövüldü.

îddiaya göte, dün sabah Halde zeytin almakta olan 
Mehmet Çdkar'ın etrafı 5 kişi tarafından sarılarak dövül 
meğe başlandı. Saldıganlardan korunmak için bir dükka 
ra kaçan Çakar’.n arkasından havaya ateş eden saldır 
ganlar, işadamını dükkan içinde de dövdüler. Yüzlerce kİ 
şlnm gözünün önünde meydana gelen olay esnaf arasın 
arasında tepki yarattı.

Çaydan oonra Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet 
Çakar, ayakta tedavi gârdü. Saldırganların İçinde Osman 
Oeliçay'ın (Tumba Osman) olduğu iddia edilirken Mehmet 
Çkar'ın Emniyette şikayetçi olmadığı öğrer.iSSı. Olayın ne 
den i öğrenilemedi.

Öte yandan dün sabah saat 06.30 sıralannda Tıbel O- 
tel kimliği belirsiz kişner tarafından kurşunlandı.

Bit otomobil içinden sıkılan 6 el kurşun Otel'in kapı 
ve ön cephesine isabet etti.

Olaylarla ilgili araştırma ve soruşturmaya başlandı.

Vali Çetinkaya İlçemizi ziyaret etti
Bursa Valisi Necati Cetinkaya, Gemllk'e yaptığı haber 

siz ziyarette Kaymakam ve Belediye Başkanı ile görüştü.
Bir süre önce Bursa'ya Olağaiüstü HaV Bölge Valiliğin 

den atanan Vali Çetinkaya, dün ani olarak ilçemize geldi 
Saat 15.oo sıralarında bir eskort eşttğir.de Gemlik’e ge 
len Valiyi Kaymakam Corkun Ertürk, ilçe Emniyet Müdü
rü Murat Çıkrık, Hçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Meh 

met Aydın karşıladı.
Kaymakamlık makamında ilçe ile ilğiij kısa bilgi alan 

Vali Cetinkaya, Hükümet Konağında Vergi Dairesine uğra 
dı Müdür Necdet Sözer’den vergi tahsilattan hakkında 
bilgi aldı. Daha sonra Belediye'ye giden Vali, Başkan 
Nezih Dlmili’yi ziyaret etti.

Kuran Günleri
öte yandan 14 Mart 1992 Cumartesi günü akşamı 

Prof. Osman Nuri öztürk tarafından Belediye Salonun 
da bir konferans verildi.

Kalabalık dinleyici grubunun katıldığı konferans beğe 
niyle dinlendi.

DEFTERDARLIKLA ANLAŞMALI

KÖRFEZ
MATBAACILIK

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

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve 

Her Türlü
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

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

e%25c5%259ftt%25c4%259fir.de
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GEMLİK
SAHİBİ VE SORUMLU

MÜDÜRÜ : KADRİ GÜLER

LKSrfez
^^“■■^■Haftalık Siyasi Gaıete"^*
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YÖNETİM MERKEZİ :
İstiklal Od. Gürcay Pasajı Tel : 14223 GEMLİK

DİZGİ VE BASKI
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tel : 11797

SAYFA :4

Kongre İlanı
Gemlik AZOT SANAYİ ÇALIŞANLARI ÇOCUK EVİ 

KORUMA ve YAŞATMA DERNEĞİ’nin 9. OLAĞAN (OLA 
ĞANpŞTÛ) Gerel Kurul toplantsı 2 Nisan 1992 Per 
şembe günü saat 14.00'de Gemlik Gübre Sanayi Site 
Gazinosu oturma salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 
9 Nisan 1992 • Perşembe günü aynı yer ve saatte yapı 
lacoktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM >:

1—T Açılış ve saygı duruşu
2-ü Divor heyetinin, seçimi
3— Faaliyet raporunun okunması
4— Yönetim kurulunun aklanması
5— 1990,1992 yıllan bütçesinin okunması
6— Derneğimiz ana tüzüğünün 28. maddesinin 
oeğiştirilmesi
7— Yönetim ve denetlemö kurutlarının seçimi
8— Dilek, temenniler ve kapanış.

Kongre İlanı
Gemlik Balıkçılar Derneğinin olağan genel kurul top 

lantısı 6 Nisan 1992 Pazartesi günü saat 14.00’de Or 
haniye Matı. Kayıkhane caddesindeki dernek fokalinae' 
yapılacaktır. ' 1 ' ,

Mezkûr gün ve saatte tüm üyelerimizin toplantıya 
gelmeleri ilan, olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1— Yoklama ve açılış
2— Divan teşekkülü ve saygı duruşu
3— Faaliyet, hesap ve murakıp raporlarının okunması
4— Raporların müzakeresi, yönetim ve denetim 
kurulunun aklanması
5— Yönetim kurulu ve denetçilerin seçilmesi
6— Dilek ve temenniler
7— Kapanış.

KONGRE İLANI

S.S. GÜVENL» KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOP.

Kooperatifimizin yıilrty olteğan gendi Ikurut toplantısı 
19 Nisan 1992 Pazar günü saat 17.00'de Güvenli Kö 
üy Köy kahvesinde yapılacaktır.

ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdir 
de toplantı 26. Nisan 1992 Pazar günü saat 17.00’de 
yine Köy kahvesinde yapılacaktır.

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere bü 
tün ortakların hazır bulunması!) önemfe rica ederiz.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1-r- Yoklama
2—Kongre divanı seçimi
3— Açılış ve saygı duruşu
4— Çalışma ve hesap raporlarının okunması
5— Denetim kurırfu raporlarının okunması
6— Raporların kabulü yöietlm ve denetim 
kurullarının ibrası
/7— Yönetim kurulu seçimi
8— Denetim kuruHlf seçimi
9— Temenniler ve kapanış.

ORTAKLAR
f f

DERE KUMU. VE ÇAKIL İŞLERİ

KADEM GÜNEŞ VE ORTAKLARI

TEL : (251) 10877
GÜRLE İŞHANI KAT T NO. 67 GEMLİK

Panel Hazırlığı
yo gelerek bayram sonrası 
yapılacak panelin hazırlıkla 
rını görüştüler.

SHP |' Kadın Komisyonu 
Başkanı Zeynep Gül Buçuk 
oğlu ile birilikte DYP Kadın 
Komisyonunu ziyaretine gi 
den SHP’nin kadın kurmay 
lan, ziyaretlerinin iki parti 
arasındaki ilişkilerinin iyi 
gittiğinin bir göstergesi oldu 
ğunu belirterek, "Koalisyon 
Hükümetinin ilk kurulduğu 
günlerden bu yana, tavan 
daki iyi ilişkiler] hiçi bir pü 
rüz olmadan tabanda bizde 
de devam etti" dedi.

DYP Kadın Komjisyonu

Başkanı Sevgi Koçdemir ise, 
ziyaretlerin sık sık karşılk 
lı olarak devam ettiğini, 
ilişkilerini her zaman sürdü 
günü belirterek, "SHP’lj ar 
kodoşlarımızın ziyareti ise 
Bayram sonrası yapacağı 
mız panelin hazırlık ve ko 
nu aşaması ile ilgili. Toplan 
tılanmıziri sonunda paneli 
mîzin konusunu ve tam zq 
manini belirJiyeceğiz" şek 
linde ^konuştu.

SHP'ıi ve DYP’liı kadın 
komisyonu Yönetim Kurulu 
üyeler? 3 saate yakın top 
icntı yaptılar.

DYP’li Kadınlar Atakta
durumda kafan vatandaşlara 
iletilmek üzere başlattığı 
ilaç kampanyası tamamlan 
di. Bursa Büyük Şe'h'ir Bele 
diyesinder. gelen bir araç 
malzemeleri yerine ulaşt.ra 
oak. .

Güneydoğudaki çığ feia 
ketzedelern'ine yardım amal 
cıyfa DYP 'Kadın 'Komisyonu 
taraflından başlatılan grye 
cek ve ilaç yardımı toplama 
kampanyasının tamamlan 
'masıyla 200 çuval* giyecek 
ve bin kutu çeşitli ilaç top, 
fandı. Yardımlar çarşamba

günü Bursa Büyükşehlr Be 
tediyesinden gdten araca 
teslim edildi.

DYP Kadın Komisyonu 
Başkanı Sevim Koçdemir, 
ilçe' halkının kampanyaya 
gösterdiği duyarlığın kendi 
teıin'i çok mutilu ettiğini, 
gönderilen yardim malzeme 
terinin yerlfe’rine ulaştığı za 
man bir, çok felaketzede va 
tandaşın mutlu olacağını, 
yardımların bir nebze de 
olsa yaralara merhen olaca 
ğını söyledi.

75 Öğrenciye Ayakkabı
cim çayında toplanan para 
larla yoksul öğrencilere a 
yakkabı dağıtıyor.

ANAR Kadın Komisyonu 
nu Başkanı Emine Yayalar, 
yardımların Soruşan İlköğre 
tim Okulu, Şükrü Şenol Oku 
'u, Namık Kemal ve 11 Ey 
iülİlkokullarında 75 öğre'nci 
ye yapılacağın; belirterek 
şunları söyledi :

"Okul) yöneticilerini araya 
lak yapılacak yardım ife il

gili biljgj; verdik. Altesinin 
ekonomik durumları iyi di 
mayan belirli .sayıda öğren 
çileri ve ayakkabı numara 
larını tesbit etmelerini İste 
dik. Belirlenen öğrencileri 
sırayla çağırarak ayakkabı 
larını vermeye ilk olarak Bo 
rusan İlköğretim' Okulundan 
başladık-, ! Yardımlarımız 
belirli aralıklarla devam e 
cecek."

Akıt ve Sarışen Başkan
ise Şahjin Danış seçildi.

Görev bölümünden sonrja 
konuşan Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal Akıt, 
'Genç bîr yönetim kurulu 

oluşturduk. Bu durum oda 
tarihinde İlk kez gerçekleş 
ti. Üzerimize {aldığımıı göre

vi laikiyle yapacağıma inanı 
yorum. Türkiye’nin eri eski 
odalarından biri olan Getri 
l k Ticaret ve Sanayi Oda 
ST.m adına yaraşır çalışma 
1ar yapmağa devam edece 
giz. Hepinize başarılar dili 
yorum" dedi.

# OLAY * SABAH
* BURSA HAKİMİYET
# MİLLİYET * CUMHURİYET
* hürriyet gazetelerinde

ilan ve reklarimz için bizi 
arayın

KÖRFEZ REKLAM
TLF : FAKS 14223 -11797

Umurbey Belediyesi
1(7 kodrefu 17 işçinin çalıştığı Umurbey Belediyesin 

de. geçtiğimiz hafta salı günü yapılması gereken toplu 
sözleşmelerin 31 oturumuna Belediye İş 'Sendikası tem 
siicileri gelmediler. İlk oturumda toplam 78 maddede! 
24'ü kabul eâll'miş parasal konulara gelindiğinde anlaş 
mazlrk baş göstermişti.

27 Şubat tarihinde Bdfediye Başkanı Pars Dönmez ve 
Belediye işçileri ad;na Belediye İş Sendikası Bursa Şu 
besi Başkanı A. Naci Levent'in yaptığı görüşmede, Sen 
dlkonın 2 milyon 100 bin lira net ücretine karşılık. Be 

hediye Başkanı i Pars iDö|nmez T milyon 600 bin Hra üc 
ret önerince, sendika istediği ücrette kararlı olduğunu 
belirterek. Belediyenin ^verdiği rakamı kabğlı etmemişti. 
Bunun üzerine Umurbey Belediye Başkanı Pars Dönmez 
bütçeÜerinln bu ücretten daha fazlasını vermeye yetme 
yeceğini belirtip isterlerse greve gidebileceklerini söy 
leyerek toplantı salonunu terik etmişti.

1Ös Mart Salı günü toplanmak üzere dağılan taraflar 
dan Sendika temsilcileri toplantıya gelmemeleri üzerine 
Belediye Başkanı Pars Dönmez, kararının kesin olduğu 
nu 1 milyon 600 bin liradan daha fazla ücret veremiye 
ceğ'ini söyleyerek, "karar kendilerine her türlü haklarına 
baş vurabilirler. Greve gitmekte kararlılarsa gitsinler" 
şeklinde konuştu.

5 Milyonluk Yiyecek
Demek Başkam Sevgi Arseven, imkanları nisbetinde 

bu yardımları sunduklarını, Ramazan ayı dolayısıyla 
ikinci Ikez yardım paketini dağıtılacağını belirterek, "Bu 
ay. içinde son yardımımızı bayramdan bir kaç gün önce 
yapacağız. Sosyal Komitemiz önümüzdeki günlerde ya 
pacağ; toplantı sonrası, dağıtım gününü kararlaştım 
rak, yardımın yapılacağı kişilere' bildirecek’’ şekllide 
konuştu.

Arseven, vatandaşifaridan Derneklerine maddi ve ayni 
yardım yaparak destekte bulunmalarını istedi.

Gemlik Lisesi 7 Aydır
Müdürün atanmaması öğrenciler ve velilerin yakınmala 
rina sebep Oldu. 700 öğrencisi, 37, öğretmeni bulunan 
Gemlik Lisesi, Eylül ayından beri Müdür Yardımcısı Ha 
Nt Sevinç tarafından vekaleten yönetiliyordu.

Gemlik Lisesinde Müdürlük makamının boş olduğu 
öğretmenlere duyurulmuş, istekliler başvuruda bulunmuş 
tu. Buna' karşın okula, yeni müdürün atanmamasına bir 
anlam verilemiyor. Öğrenci velileri, "Bir okula Müdür 
atamak bu kadar zor mu? Müdürlük görevini yapacak 
öğretmen buluriamıyor mu?” diyorlar.

Erkan Mutman Tügsaş
Ticaret: ve Sanayi Bakanlığı kontenjanından boş bu 

lunan yönetim kurulu üyeliğine atanan Erkarç Mutman, 
gazete'mize yaptığı açıklamada amacının ilçemizde kuru 
lu bulunan ve TürikiyeYıin gözbebeği sayılan TÜGSAŞİ 
ta en iyi hizmeti vermek olduğunu söytedi. Mutman, 
"Üretiminde, pazar’liaimaisında, personelinden, işçisine 
^değin her kesimin sorunlarıyla ilgileneceğim. Görevimi 
büyük hassasiyette yeıfme getireceğim" defdü^ i

TÜGSAŞ Yönetim Kurulunda Genel Müdür Dr. Haşan 
Cengiz İfe birlikte dört üye daha bulunuyor.

Erzincan Depremine 
Yardım Kampanyası 

açıldı. .• ■ j • |*|

Kaymakam Coşkun Ertürk, depremde evini ve malını 
ve canını yitiren, sakat kalan ve yaralanan kişftere yar 
dım yapmalın bir insanlık borcu olduğunu hatırlatarak, 
"Mübarek Ramazan aymıda meydana gelen acı ofay, 
tüm insanlığı üzmüştür., Bu insanların acılarını bir neb 
ze dindirmek için bizde yardım kampanyası başlattık. 
Vakıflar Bankasına açtığımız hesaba yatınfccdk para 
daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğret 

,1ar. Yardım Toplama Komitesine gönderilecektir, Gemlik 
tüterden Erzincan felaketzedelerine gereken yardımın 
yapılacağını umuyorum" dedi.



Haftalık Siyasi Gazete
Pazar günü iki kez sallandık

rgı Haftası Başladı

Şimdi Vergi
Her yd 23-29 Mart tarihle 

ri ariasında kutlanan- Vergi 
haftası ilçemizde de etkinlik 
lerie kutlanmaya başladı.

Dün saat 10.00’da vergi 
haftası nedeniyle Gemlik 
Vergi Dairesi Müdürü Nec

Daha önemli
det Sözer tarafından Ata 
türk anıtına çelenk koyulma 
sıylg başlayan törenlerin 
açıışcnda konuşan Vergi Da 
iresi Müdürü Sözer, haftanın 
amacının kendi'eriyle mûkei

Devamı Sayfa 4'te

7.5 Milyon Ceza Geliyor
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Deprem Korkuttu inşaat
• ERZİNCAN DEPREMİNİN ÜZÜNTÜSÜ BİTMEDEN SAR 

SINTILAR BÖLGEMİZDE DE DUYULMAĞA BAŞLAN 
Dİ. PAZAR GÜNÜ GEMLİK VE ÇEVRESİ İKİ KEZ 
SARSILDI. HALK İFTAR SOFRASINDAN KALKINCA 
4.9 ŞİDDETİNDEKİ IDEPREMLE SOKAĞA FIRLADI.

£ PAZAR GÜNKÜ DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNÜN KA 
RACABEY OLDUĞU KANDİLLİ RASATHANESİ İLGİ

■ LİLERİNCE .SÖYLENDİ. GEMLİK'İN BİRİNCİ DERECE
DE DEPREM 
BUNA GÖRE

FAYINDA BULUNDUĞU, İNŞAATLARIN
YAPILMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ.

«r

| Geçtiğimiz hafta Erzincan 
da yaşanan deprem felake 
tinden sonra İlçemizde de 
pazar günü deprem paniği

j. taşandı. , 
s I Saat 13.30’da rihter ölçe 

fğir.e göre 4.2 şiddetindeki 
»deprem halkın dışarıda olma 
I sı nedeniyle* bfüyük panik 

yaratmadı. Saat 18.54’dekii 
14.9 şiddeti ncheki deprem 
Gemlik'i-sokağa döktü.

Kandilli

Marmara Bölgesinin en 
aktif deprem fayı ilçemizden 
geçiyor. .(Gemlik .Körfezinin 
çağlar öncesinde büyüik yer 
sarsıntısı nedeniyle oluştuğu 
nu [d^klkat çeken jeologlar, 
"Depremle ilgili en iyi bur 
gular Gemlik ve İznik yöre 
sinden elde edilebilir. Bu 
yöriede inşaat standardının 
en üst noktada olması ge 
rekiyor. Gemlik deprem araş

t'rmaları için iyi 
nek" diyorlar.

bir ör

Yaz aylarında meydana 
gelebilecek , sarsıntıların 
yanıklardaki nüfus yoğunlu 
ğua’a göz önüne alındığın 
da da daha büyük panik ya 
ratabileceğine dikkat çeklen, 
aynı uzmanlar, deprem sıra 
smda paniğin büyük, tehlike 
terden biri olduğunu söyle

deniz dolgusu yöntemi ile 
kazanılan inşaat jOlJanlarınıri 
tehlikenin göbeğinde olacağı 
da vurgulanıyor.

Boğaziçi Resathanesi yö 
neticileri 1991 yılı içersinde 

Marmara Bölgesinde sapta 
nan depremlerin yüzde 30’u 

nun merkez üstünün Gemlik 
Körfezi olarak bildiriyorlar.

rasathanesin
den alınan bilgiye göre, dep 
remin merkez üssü rasatha-

J .neye 160 Km. uzaklıktaki Ka 
1 racabey İlçesi. Karacabeyde 

bağzı binaların duvarlarında 
ıçatlama olduğu bildirilirken
Gemlik'te depremin sadece 
paniği) vardı1.

Erzincan depreminin şoku 
j geçmeden pazar günü Bur - 
sa ve çevresinde de hisse 
dilen, Gemlik'lileride sokağa 
döken, iki sarsuntı ilçemiz 
ae de depremi gündeme 

i getirdi.

Erzincan’dan
Erzincan İlimizde meyda 

ra gelen deprem faciasın 
dan sonra evsiz kalan ailele 
rin çeşitli jilendeki yakınları
nın yanlarına göçleri 
edijyor.

Depremden sonra 
te oturan Erzincar.-'lı
şeh rî terimiz.

devam

Gemlik 
hem

yakınkMir.
ddn haber alamayınca çalış

s tıkları işyerlerinden izin 
rak Erzincan'a gittiler. 
. Erzincan’da konutların

ala

bü

diler. Olası büyük sarsıntıda

İlçemize Göç
can’lrlar, dönüşte 
ilçemize getirdiler.

yakınlarını

sahiplerine
son ihtar...!

Belediye Başkan* Nezih Dimili, inşaat zabıta yönetme 
ligine uymayan inşaat sahiplerini son kez uyardıklarını 
söyledi.

Dimili, ilçemizde inşaat yapan müteahhit ve şahısla 
rın yönetmeliklerde istenen tahta perde koymamakta 
ısrar ettiklerini belirterek şunlar; söyledi :

TÖGSAŞ, BORSA 
ve DYP’den iftar 
Yemekli Bir Hafta 
Geçirdik

I Ramazan ayı nedenîyfe 
kurum ve kuruluşların iftar, 
yemekleri başladı.

Geçtiğimiz hafta perşem 
be günü 'TÜGSAŞ tesislerin 
de Genel Müdür Haşan. Cen 
giz tarafından, cuma okşa 
mı Ticaret Borsas; tarafın 
dan İmam Aslan- tesislerin 
de, pazar günü ise DYP Yö 
netim Kurtlfa ,'tarafından Be 
lediye Düğün Salonunda ka 
labalık bir topluluğa iftar 
yemeği verildi.

yük bir bölümünün tama 
! men yıkıldığinı, bazılarının 
ise oturulamayacak durum 
Ida olduğunu söyleyen Erzin

-Eşinin -ailesinin Konutları 
riın tamamen yıkıldığını söy 
leyen Hasarı Genç, Gemlik! 
e yakınlarından iki aile' 
hin geldiğini ancak evlerinin 
bu aileleri barındırmaya yet 
mediğir.i belirterek şunları 
söyledi ■;

"Kayınpederim deprem 
de enkaz altında kalmış ve 
yaralanmış, tabii ev eşyaia 
rı da enkaz altında kaldı. 
Birşeylerini kurtaramadı 
1ar. Çanlarını kurtardıklarına 
şükrediyorlar. Erzincan

Başladı
da durum bir facia, bunun | 
üzenine yakınım olan Hasar- • 
Bulun ve Mehmet Ali, Kaya ı 
aileleri Gemlik’© geldi. Bu , 
lun ailesi 5, nüfus, Kaya ise | 
3 kişiler. Bizim evimiz yeter ı 
li' gelmiyor. Depremden göç 
edenlerle bir) çare bulunmalı | 
Bulgaristan’dan göç edenle 1 i 
re 1 yı* kira ödeyen devle 8 
tilmiz, kendi topraklaırınıdla I 

yaşayan vatandaşlarına da S 
kucak açmalı^”

Gemlik’te oturan birçok | 
Erzincan’lı dilenin yanlarına | 
depremzede gelmeğe başla B 
di.

"Belediyemizden ruhsat alarak inşaat yapanlar inşaat 
yönetmeliklerine uymak zorundadırlar. Ama maalesef 
bir çok inşaat sahibi inşaatlarının etrafında bulundurul 
ması gereken tahta perdeyi koymamakta ısrar ediyor. 
Zabıta görevlilerimiz bu inşaatlara sürekli ceza yaz 
larına karşın, para cezaknftnın \az olması nealeniyld 
cezaya aldırış eden olmuyor, İnşaat sahiplerini son kez 
uyarıyoruz. Zabıtalar kendilerini uyaracak, uymamakta 
ısrar edenlere imar zabtı tutarak 7 milyon 500 bin 
lira para cezası uygulayacağız."

SALlı GÜNLERİ ÖMLEMLER'NİZİ ARTTIRIN..

Hırsızlarla
başa
çıkılamıyor

Son aylarda ilçemizde devam eden hırsızlık olayları 
nın önü alınamıyor. Kadın hırsızlardan oluşan bir şebe 
ke ilçede soymadık ev bırakmadılar.

Gözlemtend.ğir.e göre daha çok sah günleri meyda

HAFTAYA BAKIŞ

Belediye 163 Kişiye Yiyecek dağıttı
. x Ramazan ayı nedeniyle 
Gemlik Belediyesi ker.dj büt 
daşa, gıda yardımında bu 
(undu.

Belediye Başkanı Nezih 
Dimili, yaptığı açıklamada 
her ramazan ayında muhtaç 
vatandaşlara yapılan gida 
yardımının bu yılda devam) 
edildiğini belirterek şunları 
söyledi.

"Muhtarlarımız yardımı ite 
mahallelerinde gerçekten 
muhtaç durumda' olan 163

Felaketler Ard Arda
Kadri Güler

vatandaşımıza
pirinç. şöker

makarna, 
ve

çay'dan oluşan ve toplam 
tutarı 13| milyon Üria Olan 
gıda yardımı yaptık. 1 2 mil, 
yon liralık aşevine et aldık."

Marmara Birlik
Gübre Dağıtıyor

Küçük Sanayi
Sitesi Genel

na gelen ev soygunlarında bugüne 
yan hırsızların kadın olduğu evleri 
dan emniyete bildirildi.
Geçtiğimi^ hafta Salı günü. Prof.

kadar yakalanama 
soyulanlar tarafın

Muammeri Aksoy

Kurulu Nisan’da
Sınırlı Sorumlu Gemlik Kü 

çük Sanayi Sitesi Kooperati 
finin yıllık olağan genel ku 
rul toplantısı 19 Nisan pa 
zar günü yapılacak.

Kordonundaki apartmanları kendilerine yeni hedef alan 
soyguncular, Beken apartmanına her zamanki yöntemle 
riyle sokak kapısının kilidini kırarak girdiler.
Apartmanın iki dairesinden altın ve para çalarak 
kaçtı far:

Devamı Sayfa 4'te

Ramadan ayı da gelip geçiyor, 
oyları kovalıyor...,

1992 kışı ülkemizde felaketlerin 
bir yıl oldu.

önce biğ felaketi geldi. Atlattık 
niden geldi.

Ardından Zonguldak’ta yaşanın

Günler günleri, aylar

ârd arda yaşandığı

derken yeniden, ye

Grizu faciasr yaşar.
dı. Zonguldak’tın acısı dinmeden, yerden gelen sartıntı 
Erzincan'ı yıktı hababeye çevirdi.

Bir felaketler dizisi yaşanıyor ülkemizde.
Devamı Sayfa 2'de

72 Nolu Marmara! Birlik 
Zeytin Tarım Satış Koopera 
tifi, ortaklarına peşin ve va 
deli gübre dağıtımına başla 
dı.

Kooperatif ilgililerinden- al 
d.ğımız bilgilere göre, bu 
sezon 400, ton gübre tale 
binde bulunulduğunu, gübre 
lerir» mer|kez ve köylerde 
dağıtımına başlandığını bil 
dirildi

ilgililer, nitrat gübrenin 
kilosunun peşin 28 bin 500, 
liradan^ Sülfat gübrenin. 22 
bin 500 liradan, 15/15 kom 
poze gübrenin- ise 29 bin 
500 liradan satıldığını söyle 
diler. Bir y;l vadeli gübre 
satışları ise nitrat 40 bin, 
sülfat 33 bin 500 lira, 15/15 
kompoze gübre ise 42 bin 
500 liradan veriliyor.

Yapımının yüzde 95’lik bö 
tümünün tamamlandığı Kü
tçük Sanayi Sitesi Yapı Koo 
peratifinir. yıllık genel kurul 

toplantısı sitede yapılacak:
Genel| kurul toplantısıyla 

ilgili olarak çağrılar yerel 
gazetelerde ve ortaklara

• gönderilen yazılarla yapıldı.

ERZİNCAN DEPREMİNE
YARDIMLAR SÜRÜYOR

Yazlısı Sayfa 4’te

Kurşunlu’ya Balıkçı
Barınağı isteniyor

19 Nisam günü yapılacak 
genel kurulda, çalışma rapor 
ları okunacak, yeni yönetim 
ve denetim kurutu seçimi 
yapılacak. Genel kurulda 
1992 yılı inşaat taksitleri 
yer.iden belirlenecek, 92 yı 
U tahmini bütçesi görüşüle 
cek, kiraya verilecek yerler 
1e İlgili kararlar alınacak^

Gemlik Küçük Sanayi Site 
si Yapı Kooperatifinin 162 
ortağ; bulunuyor.

Yakısı Sayfa 4‘te

Gemlik’te Kur’an Günleri Sona Erdi
Yazısı Sayfa 4'te

TAŞI GEDİĞİNE

LAF OLA
ANAP GENEL BAŞKANI SAYIN MESUT YILMAZ "DYP 
SHP HÜKÜMETİNİN YÜZGÜNÜ LAFLA; GAFLA, 
İSKAFL1A GEÇTİ" DEMİŞ...
YA ANAP’IN SEKİZ YILI?...
ŞATAFATLA...

İnan Tamer
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HAFTAYA BAKIŞ——————————
Felaketler Ard Arda

Kadri Güler

SIRASI GELDİKÇE

VERELİM...
inan Tamer

Yeni hükümette felaketlerden başını kaldıramıyor. Asıl 
I felaket ise Çankaya'dan geliyor.

DSP-SHP koalisyonu bir bakıma felaketzede oldu.
Şimdi de ortalığı Nevruz kabusu sardı.
Güneydoğuda PKK halkı ayaklandırmak için probagon 

da yöntemlerini kullanıyor. Halkın üzerine devlet baskı 
sının arttırılması için bebelerden bile medet umuyorlar, 
ilkokul çocuklarına PKK bayraklarını vererek, güvenlik 
güçlerini tahrike çalışıyorlar, işyerleri kepenk kapıyor, 

içteki bu üzücü olaylar yaşanırken, dışta sorunlar 
bitmiyor.

Körfez savaşı kabusunun ardından, şimdi de Ermeni 
Azeri çatışması var sınırlarımızda.

Ortadoğudaki kargaşa bitip tükenmeyecek gibi...
Bu kargaşa ortamında yapılacak en güzel şey, iç ba 

nşıni korunması. Acıda tasada yaralarımıza fmerhem 
olabilmemiz.

Bunur^ da güzel örneğini Erzincan depreminde veriyo 
' ruz.

Deprem felaketini yaşayanlara yardımlar yağıyor, İyi 
bir organispsyon kurulabilirse yaralar çabuk sarılabiliı*.

Allah hepimizi feldketleıden korusun.

DÜZELTME :

Geçen haftaki "Deprem-Hatırlanmak'’ 'başlıklı yazımda 
bir dizi dizgi yanlışı meydana gelmiş. Erzincan yerine 
Elazığ yazıldığı gibi yazının ikinci bölümünde aşağıdaki 
satırlar atlanmıştır. Düzeltir, özür dileriz.

"Hatırlanmak güze| bir duygu."
ANAP Gençlik Komitesinin pırıl pırıl, çalışkan başkanı 

Mehmet Dinç, geçtiğimiz günlerde verdiği iftar yemeğin 
de, ilçemizde basın mesleğiyle uğraşan kişilere "Şükran 
Plaketi" verdi.

Sayın GEMLİK’liler

EMRE KUNDURA
TÜM KÖSELE VE DE KUNDURA 

ÇEŞİTLERİNİ YENİLEMİŞTİR.
ÖNCEKİ VE SERİ SONU ÇEŞİTLERİNİ

. YARI FİATINA, SATMAKTADIR

EMRE KUNDURAYA UĞRAYIP GÖRMENİZ 
MENFAATİNİZ İCABIDIR. EMRE KUNDURA ŞIK ZARİF 

VE ELEGANS DEMEKTİR.

KALİTEDE GÜVENCE EMRE KUNDURA

EMRE KUNDURA PAZAR CADDESİ'NDE 

TEL : 14114 GEMLİK

Her yıl bir milyon gencimiz üniversite kapıstndon dö 
nüyor.
İlk ve orta öğretimde ikili, üçfü .tedrisat^ bir sınıfta 

60,70 öğrenci. Hastahane, hen yeride yok. Olanlarda da 
. yer yok. İnsanlar balık istifi. Kapılarda can yeriyor.

Yeraltı, yer üstü doğal kaynaklarımız yeteri kadar de 
ğerlendirilemiyor.

Açlık, fukaralık kol geziyor. Verem aldı yürüdü, sos 
yal adalet, devleti geliri dengesizliğinden gerçekleştin 
lemiyor. Koruyucu müesseslerimiz yok denecek karar

Spor tesislerimiz belirli ■illerimizle sınırlı.
; Trafik canavar. Kana doymuyor.

Terö^, azıttıkça azıttı. Güvenlik güçlerimiz modern 
nize değil.

İncar. gücüne dayalı biı ordu. Yarı mekanize.
Tüm etrafımız, düşmanlıklarla, sorunlarla dolu.
Yaz, yaz bilmez nice gereksinim, noksanlık. Tehlike.
Peki, bu noksanlıklar, nasıl giderilecek, gereksinimler 

nasıl karşılanacak. Medeni ihtiyaçlar topluma nasıl yan 
sıtılacak?

Günü, gün edip^ kilm yaparsa yapsın diyemeyiz. Ha 
miyetli vatandaşımız 10'u 20’yi geçmiyor. Onların yap 
tıklar: da topluma yetmiyor. Başka yapacak güvence 
olarak kalıyor, Devlet.

Beklenti hep devletten.
'yi... devlet yapsın, ama ne ile? Tabii, Vergilerle-.

Vergi vermemek!, az vermek, vergiyi gizlemek, kaçak 
iş yapmak bir meziyet oldu. Bu yola başvuranlar zeki, 
uyanık. II

şiir köşesi
Hele Bir Başlasın

Hele bir başlasın ıkk yaz yağmurları, 
içimizdeki çocuk

■Hele bir kanadlansın ufuklar
Hele bir içini çeksin orman
Hele bir kere güneşler yansın
Kertenkeleler üşüıhesrn.
Hele, bir kere toprak kansın
Mevsimler demlensin
Heleı bir ballansın böğürtlen dikenleri. 
Gelincikler bedava
Gökler sahipsiz
Bahçeler zilzurna
Hele bir başlasın ılık yaz yağmurlan

Dağlar
Karşki dağlan kestim orta yerinden
Zıplayarak kaybolan bir köstebek yolile 
Göğüs geçiren mağaradan başka 
Bir şeyler çıkmadı içersinden

Verenler, doğru verenler, bürokrasinin harvurup har 
man savurmasından, fısıltı gazetesinin büyük suistirnal 
ler yapıldığı yolundaki haberlerinden enayi konumuna 
düştüğü inancında. Vergi hırsızlarından oluşan birikim, 
dürüst tüccar, sanayici, esnafı da ezip geçiyor. Reka 
bet edemiyor, işi küçülüyor, geliri azalıyor. İflas eril 
yor, dükkanı, işyeri (kapanıyor.

Devlette, üzerine düşeni yaparak, ülkeyi vergi, cenne 
ti olmaktan çıkarmak, verenlerin hamiyetlerini, ahlakta 
rın| bozmamaları yönünde gerekeni yaparak yardımcı 
olmalıdır.

Aslında yergi, mali| bir vatpn görevi.
Can güvenliği, mal güvenliğine, yurdaj ve gonüitere 

getirilen rahatlamanın ve huzurlun diyeti.
Akacak, kanın kefaleti. Verilsin, kanın akmaz, karın 

aul, çocukların yetim kalmaz. 'Kimse hortlamaz.
Vergi, göklerdeki bayrağımızın rüzgarı.
Vergi, bağımsızlığımızın çeıH'k kapısı.
Vergi, hürriyetimizin anahtarı.
Vergi verelim, verelim. Bağımsızlığımız için, hürriyeti 

mi2 için, ) Üyi bir yaşam için-, kan dökülmemesi 
için verelim.
‘ Yurttaşım, şöyle bir düşün vereceğini kim?

Türkiye Cumhuriyeti. Senin devletin. Irkını dünyaya 
tanıtan ve kabul ettiren devletin. Varlığından gurur duy 
duğun devletin.

Yararlanacakta TÜRK. Konun, komşun, hışmın, akra 
ban, oğlun, karır., kardeşin.

Verirsen gitmez yabana, tümü kcdır vatana.

içimdeki çocuk 
Dudaklarında kalın kabuklu bir portakal kokusu 
Hele bir kere dallarda sallansın

rüzgârı karıncalansın.
Hele bir kere daharda salfans.n
İri kalçaları şeftalilerin
Hetef bir duyulsun yeşil boncuklu
Yaylı çıngırakları
Hele bir 'kere yıldızlar seslensin
Helej bir armut ağacı temmuzu yüklensin
Hele bir kerecik daha yalınarak yere değsin 

içimdeki çocuk

ve Evler
Karşıki evleri böldüm orta yerinden
Vıcık vıcık insan fışkırdı içersinden
Ve yumak yumak hikâye

Bedri Rahmi Eyüpoğlu

ÇEBECİ
PVC TAVAN VE DUVAR LAMBİRİLERİ SYİ BİR 

ÇALIŞMA ORTAMINDA DÜZGÜN VERİM.
' HER RENK MjEVCUTTUR.

GEMLİK BAYİ : DURSUN FARAŞ

Osmaniye Mh. Dere Sik. Güray Pasajı No/ 25X3
TEL : 17147 GEMLİK

KAYIP

Balıkesir Trafik Müdürlüğünden almış olduğum (B) 
sınıfı ve Balıkesir Susurluk Nüfus Müdürlüğünden almış 
olduğum nüfus cüzdar.ım; kaybettim. Hükümsüzdür.

« OLAY * SABAH
* BURSA HAKİMİYET
* MİLLİYET * CUMHURİYET
« HÜRRİYET GAZETELERİNDE

ilan ve reklamlarınız için 
bizi arayın

KÖRFEZ REKLAM
TEL : FAKS 14223 - 11797

Gemlikliler Müjde
Seçkin firmaların ürünle 

riyle hizmetinizdeyiz

ÇATAK GİYİM
Sizin Mağazanız

Ali Çatak ve Oğullan
Demirsırbaşı Mh. Mesudiye Sok.
Otel Umurbey Afltı Tel : 12075 GEMLİK

AÜ ŞAPKALI
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Körfez

SAYFA : 3

spor spor spor spor
‘»crvurup^ 

ûyûk 8u^ 
Yİ konunu, 
9°n
W*.
r. iftas Rji

Azotspor 9 -11 Eylül 0
SAHA : GEML‘<K

HAKEMLER : Tümay Alıncı (4), Mehmet Yılancı (3), 
Ramazan Aktürik. (3).

v«5>C9U 
ini, obtakiu 
; yontan

gonufe

oz. kona 
c

AZOTSPOR : B.Selahalttin (3), Cvmal (3), Hüseyin 
(3), Murat (3)tFaruk (2), Mümin (2), Fatih (3), Mı» 
tafa (3). Mehmet (3), K.Selahattin (4), Hüseyin (3).

1T EYLÜL : Cumhur (2), Fikret (2). Görsel (3), B.Yıl 
maz (3), Mahmut (3). Kadir (2). Hikmet (2), Orhan (3), 
Metin (2), Mustafa (2), K.Yılmaz (3).

GOLLER : Dk. 7 Üzeyir, 30,48,56,60,67,71,74 K.Selahat 

tin, 85 Fatih.

tünift
■nem

W 
nif i

okra

B. Güven 3 - Maliyespor 3
SAHA : GEML'-K

BORLfSAN GÜVEN : Ercan (2). Celal (2), Kazım (3), 

Mehmet (3). Ilhan (2), Murat (3), Orhan (2), Yusuf (3), 

Kemal (3), Ali (2), Salih (3), (Erkan 2).

MALİYESPOR ; Fevzi (3), ferahım (3), Hakan (3), Ha 
san (3), Harun (3), Polat (2), K.İsmail (2), Ayhan (2), 

B.ismail (3). Orhan (2), Bülent (3).

Kumla Yalı 1 - Armutlu 2
SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Ertuğrul Reis (3), Kenan Nasır (3), 
(3), Atilla özcan (3).

KUMLA YALI : Muhammed (2), Ayhan (3), Bayram 
(3), Mehmet (2), Yücel (3), Osman (2), Adnan (2), 
Şerafettin (3), İsmail (2), Önderi (2), Davut (2).

ARMUTLU : Ömer (2), Eşref (3), Tahsin (2). Dur 
sur. (2), (Ferhan 4), Harun (3), Okay (3). Hoşkn (3), 
Cihan (2), Celal (2), Hüseyin (3), İrfan (3).

GOLLER ; Dk. 80 Şerafettin, 25 Hüseyin, 87 Harun

YENİ '^YERİMİZDE SÎZLERE KALİTELİ VE UYGUN 

FİYATLARLA HİZMET ETMEKTEN GURUR |

DUYMAKTAYIZ. GÖSTERDİĞİMİZ !İLGlYE

MİNNETTARIZ. i

ÇIN ÇİN Züccaciye |
EMSAN YETKİLİ BAYİİ 

PAŞABAHCE MAMÜLLERİ

YENİ ÇARŞI GEMLİK

İNŞAAT İLANI 
fiemiik tübrt Sanayii â.ş. Şenel I

UOdSfIltOflden I

1- Genel Müdürlüğümüzce aşağıda keşif bedeli ı 
ve geçici teminatı ile ihale gün ve saati belirtilen I 
"Amonyak Tesisi Saha Operatörleri Odası İnşaatı'* I 
kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

2- Teklifler en güç 31.3.1992 günü aaat 16.90 ya ' 
; kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 

Şefliğı'ne verilecektir.
3 işin Tahmini keşif bedeli 70.000.000.-TL olup 

[ geçici teminatı 2.160.099.-TL ’dir.
4- Yer görme belgesi, teklif mektubu ile bir

likte idaremize verilecektir.
5- İsteklilerin ihAİ*»ye girebilmesi için, gerekli 

I belgeleri ihale dosyasındaki şartname ve eklerine 
, uyguh olarak hazırlanmaaı gerekmektedir.

6 isteklilerin en ez işin keşif bedeli kadar in* 
ı şaat işleri yaptığına dair iş bitirme belgesi verme

leri gerekmektedir.
7- İhale dosyası 23.3.1992 tarikinden itibaren 

Yardımcı İşletmeler Müdüılüğü İnşaat İşleri Baş 
ı Mühendisliğinde görülebilecektir.

8- Genel Müdürlüğümüz 2186 sayılı ihale kanu* 
■ nuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ser- 
I besttir.

9- Telgrafla yapılan müracatlar ve postadaki 
gecikmeler kabul edilraiyecektir.

İlçemizi Temiz TutunuzGOLLER : Dk. 21 Yusuf, 25 Murat, 65 Ali, 10,35 
Orhan, 17 İsmail.

DEFTERDARLIKLA ANLAŞMALI 
m om 

KÖRFEZ
MATBAACILIK

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

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve 

Her Türlü
Basım İsleriniz İçin 

t a

Hizmetinizdedir.

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



SAHİBİ VE SORUMLU 
MÜDÜRÜ : KADRİ GÜLER

YIL : 19

Kuruluş Tarihi : 16 Haziran 1973
Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.

SAYI : 950

YÖNETİM MERKEZİ : S

İstiklal Cd. Gürçay Pasajı Tel : 14223 GEMLİK 

DİZGİ VE BASKI

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tel : 11707 S
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Kurşunluya 
balıkçı 
barınağı 
isteniyor

Kurşunlu Köyü Muhtar: Salih Kayır, köyde balıkçı ba 
rınağı bulunmamasının büyük sıkıntı yarattığını söyledi. 
Kayır, belde olmaya aday Kurşunlu'ya bir balıkçı barı 
nağı yapılmasının artık zorunluluk haline geldiğini 
söyledi.

70 balıkçı teknesinin bulunduğu köyde Balıkçı barı 
r.ağı ol’momasının düşündürücü olduğunu söyleyen 
Kurşunlu Köyü Muhtarı Salih Kayır, "kötü hava ko 
şutlarında balıkçılarımız zor dutumda kalıyor. Küçük 
bir rüzgarda bile teknelerin sığınacağı bir alan yak. 
Tekneler zaman zaman zarar görüyor. Köyümüze en 
kısa zamanda bir balıkçı barınağı yapılması şar” dedi.

öte yandan. Harmanlar mevkiinde yapımına başlanan 
80 metre uzunluğundaki iskelenin yetersiz olduğunu 
savunan Kayır. Kurşunlu’nun coğrafi itibariyle iskelenin 
rüzgardan etkileneceğini öne sürdü. 1991 yılı birim 
fiyattan itibariyle iskelenin 500 milyon liraya malolaca 

ğmr hatırlatan Kurşunlu Köyü Muhtarı Salih Kayır, 
"İskelenin fırtınadan etkilenmemesi :için T şeklinde ya 
pılması gerekiyor. Bu durum göz önüne alınmadı.

MEVLİD-İ JERİF

Yokluğunu, acısını ve özlemini, her gün biraz daha 
hissettiğimiz değerli varlığımız

' • ’ İSMET EKÎM’in I

Hak’kına kuvuşmasının 40. gününe rastlayan | 
28/3/1992 Cumartesi günü öğle namazını takiben Çarşı 
Camiinde aziz ruhuna ithafen İsmail Bülbül Hocanın ka
tılımı ile okunacak mevlid-i şerife tüm dost, akraba ve 
din kardeşlerimiz davetlidir.

Daniş, Teoman, Tülin, Şükrü EKİM

Biz. hizmet yapıldı densin diye bir şeyler yapılmasını 
istemiyoruz. Önemli olan hizmetin ihtiyacı karşılaması 
dır" şeklinde konuştu.

Kongre İlam
S fi İLKOP TÜKETİM KOOPERATİFİ’nin 22.3.1992 ta 

rihinde yapılan olağan toplantısında ekseriyet sağlara 
madiğinden 2.ci toplantının 12.4.1992 Pazar günü saat, 
14.00'de Atatürk Mkokulu Salonunda yapılacağı tlan 
olunur.

YÖNETİM KURULU1

GÜNDEM 
/ mi . S

1— Aıçılış ve saygı duruşu
2— Divan heyetinin seçimi
3— Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
* . • ’ • \
4— Denetim kurulunun raporunun okunması
5— Yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşü 

lüp aklanması

6— Hisse artırımının karara bağlanması
7— Tahmini bütçenin görüşülüp onaylanması
8— Yeni yönetim ve denetim kurulunun üye sayı 

sının tesbiti ve seçimi
9— Dilek ve*temenniler

10— Kapanış.

“Şimdi Vergi Daha Önemli.
lefleri .arasındaki ilişkileri 
sıcaklaştırmak ve diyaloğu;
arttırmak olduğunu belirte 
r»k, "Vergilerini d (ülkenin 
kalkınmasında en büyük pa 
ya sahip olduğunu mükelle 
ferin vergilerini tam ödeye

rek ülkenin kalkınmasına 
yardımcı olmaları gerektiği 
ni söyledi."

Törene Kaymakam Coş 
ün Ertürk, Belediye Başka 

nı Nezih Dimili ve ilgililer 
katıldı.

/ ORTAKLAR
DERE KUMU, VE ÇAKIL îŞLERİ 

KADEM GÜNEŞ VE ORTAKLARI

TEL : (251) 10877

GÜRLE İŞHANI KAT T NO. 67 GEMLİK

17 MART 1992 SALI

GECE EĞİTİMLERİ
İLGİ GÜHDü

İlçe Tarım Müdürlüğü’ce düzenlenen "Çiftçilere Gece" 
Eğitimi"- ilgi gördü.

İlçe Merkezi ile köy ve beldelerde sürdürülen eğitim 
çalışmalarına Ziraat Mühendisleri Serpil Kuş, Salih Uysal 
Kazım Altıntaş, Veteriner Hekimler ; Leyla Demirci, Nihat 
Güle katılıyorlar.

İlçe Tarım Müdürü Dursun Özbey, gece eğitimi çalışma 
Itırının bir aydır sürdürüldüğünü, aşırı istek nedeniyle i- 
■kinci kademe kursarin başlatılacağını söyledi..

HIRSIZLARLA 
BAŞA Sp 

ÇIKILAMIYOR
Evleri soyulanların ifadelerine göre, hırsızlığı 30-35 

yaşlarında iyi giyimli kadınların yaptıklar; belirtildi. Da 
İnelerin kapı zillerini* çalan hırsızlar, evde kimsenin 
olmadığını görünce kapıyı kırarak içeriye giriyor ve. 
genelde altın ve para arıyorlar.

Hırsızlık olaylarının artması ve hırsızların yakalana 
maması- ilçe halkının huzurunu bozmağa devam eder 
ken, emn/yet yetkilileri daiıe kapılarının sağlam ve 
çift kilit takılmasını istiyorlar.

« OLAY «■ SABAH
* BURSA HAKİMİYET
» MİLLİYET * CUMHURİYET
« HÜRRİYET GAZETELERİNDE

ilan ve reklamlarınız için 
bizi arayın

KÖRFEZ REKLAM
TEL : FAKS;14223 - 11797

ERZİNCAN
DEPREMİNE
YARDIMLAR
SÜRÜYOR

Erzincan Deprem felaketzedelerine ilçemizden i,k 
aşamada milyon tutarında yardım toplandı. Vo 
kıftor Bankası 26/160011/19 nolu hesaba İlçe' Müftülü 
günün organizasyonu ile camilerden toplanan paralar' 
felaketzedelere ulaştırılacak. Yetkililer nakit yardımlarım 
Banka hesabına yiyeceıkj ve giyecek yardımlarınında K 
zılay’a ulaştırılabileceğini bildirdiler.

Gemlikte
Kur*an günleri 
sona erdi

Ensar Vakfı Gemlik Şubesi tarafından düzenlenen 
"Gemlik’te Kuran Günleri” adlı sergi, konferans ve 
panel sona erdi.

Geçtiğimiz hafta Belediye Sergi Salonunda, Beledi^ 
BaŞkanı Nezih Dimili tarafından gösterime açılan "Geı 
lik’te Kur’an günlerinde” ilçemizdeki çeşitli kişilerin 
kitaplıklarında bulunan Kur’anlar ve Kur’an ile ilgi 
l'i kitaplar biraraya getirilerek sergi açıldı. Sergi ilgi 
ile izlendi.

Öte yandan 14 Mart günü akşamı Doç. Yaşar N 
ri Öztürk Kur’ın getirdikleri ve İslamizasyon Politika 
rının ıKur’ana Bakışı” konulu sempozyum yapıldı.

Sempozyuma Doç. Yunus Vehbi Yavuz, Doç. Sa 
Şimşek ve Milletvekili Mukadder Başeğmez katıldılar.

Vergi ödemek vatandaşhl 
borcumuzdur.



Gemlik, Küçük Kumla ve Karacaali Köyünde görüldü

IBeyoı Balina Kaçtı
> BİRLEŞİK DEVLETLER TOPLULUĞUNUN ( SİVASTO 

POL KENTİNDEKİ ÖZEL BİR EĞİTİM MERKEZİNDEN 
KAÇAN İKİ BEYAZ BALİNADAN BİRİ GEÇTİĞİMİZ 
MİZ HAFTA SALI GÜNÜ İLÇEMİZDE GÖRÜLDÜ.

. '.Günlerdir dünya komuo 
l|| yunun dikkatlerini üzerinde 

toplayan ve Beyaz Balina
a! ' rrn bir eşi, ilçemizde iki 

gün görüldükten sonra kay
j bolr'u. Çevre Bakanı, Beledi
* I ye Başkanın, atayarak Bali

I nayı 'korumalarını istedi. 8a 
§ I ilıncj tüm -taramalara karşın

I ortaya çıkmadı.

Geçtiğimiz hafta sal; gü 
nü saat 13.00 sıralarında

tı. Başım su üzerine çıka 
ran hayvan oitaçılar tarafın 
dan balıkla beslendi.

Beyaz Balinanın Küçük 
Kumla sahillerinde görülme 
si halkın deniz kenarında 
merakla balina aramasına 
neden oldu.' Bir süre daha 
Küçük Kumla sularında ka 
lan1 Beyaz Baîina yine orta 
dan kayboldu.

Beyaz Balina saat 17.30
gazetemilzi Küçük Kumla
PTT'sinden arayan bir ba 
yan memur. Beyaz Balina 
nın Deniz Sitesi kapıcısı 
Selam! Şahin tarafından; gö 
rüfdüğünü ve balık yedlirlidi

22 Gündür kayıp Profösörün oğlu ölü

ARMUTLUDA AŞK
ğini haber verdî. Yaptığımız 
araştırmada, ayn^ gün saat 
11.30 , sıralarında K. Kumla 
Siteler Mahallesi önlerinde 
balık yakalayan Erkan Köy, 
men ve, Refik Köse’nir.1 san

daHatjının önüne çıkan Be 
yaz Balina oltacıların şaşır, 
masına neden oldu. Günler 
dır televizyon ve basından 
izledikleri sevimli hayvana 
yakaladıkları balikJarı yedi 

ren balıkçılar, balinanın yak 
laşık bir saat -'çevrelerindie 
dolaştığını dalıp çıktığını 
sonra kaybolduğunu söyledi
ler.

ı I Beyaz Balina daha sonra

L saat 16.30 sıralarında Aitay 
Sitesi önünde balık yakala

- yan yaklaşık 20 teknenin a 
Tasında yeniden ortaya çık

22 gün ör.ce kaybolan 
Profösör Nihat Tekin’in 19 
yaşındaki Lise 3. sınıf öğ 
rencisi oğlu Ferhat Tekin’in 
bir aşk cinayetine kurban 
gittiği öğrenildi. Genci öldlü 
ret-; arkadaşının ihtirtaftarı 
sonucu ceset Armutlu Yalo 
va sınırında bir çukurda bu 
tundu. \

Profösör Nihat jTekin'in 
«Pendik Lisesi 3i sınıfta o 
«kuyan ve 22 gündür kayıp 
olan, oğlu Ferhat Tekin’in 
aynı kıza aşık olan İstanbul 
lu fabrikatör Ferudun Ulaş 
Tolu'r.un oğlu Adil. U. Toluı 
tarafından öldürüldüğü an
laşıldı.
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GEMLİK KÖY KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI YAPTI.

Muhtarlar Dert Küpü
Murat UÇTU

Başbakanlık tarafından yayınlanan genelge gereği geç 
tiğimiz hafta ilk toplant'sını yapan Gemlik ilçe Mecli 
sinin bünyesinde oluşturulan Köy Komisyonu muhtar 
tarla toplantı yaptı.

Gemlik Halk Kütüphanesinde ilk kez toplanan Köy 
Komisyonu'nun açılışını Kaymakamlık Yazı İşleri Müdü 
rü Kaya Aydemir yaptı. Aydemir, amacının köylerin 
sorunlarını belirlemek ve sorunlara gerekli çözümlerin 
bulmak olduğunu belirterek, toplantılara muhtarların ilgi 
göstermelerini istedi.

İlçeye bağlı 22 köy muhtarların.n tamamının katıldığı 
se*t tartışmalarla geçen toplantıda muhtarlar, geçmişte 
de bu tür toplantılar düzenlenerek, çareler aranacağı 
nı, hizmetler getirileceğinin söylendiğini, ancak bu güne 
kadar gözle görülür hiç bir çalışma olmadığını dile 
getirdiler.

Toplantıda söz alar. BJKumla Köyü Muhtarı Ali- Sevinç 
muhtarlara ayda 300 bin lira maaş ödendiğini tüm 
hizmetleri bu ücretle yapmalarının istendiğini belirte 
rek, "300 bin lira köy odamızın masrafını zor -karşı 
fıyor. Geriye bir de hizmet yapılması kalıyor. Bu po 

•OLTACILAR TARAFINDAN BALIK YEDİRİLEREK BES 
LENEN SEVİMLİ BALİNA ERTESİ GÜN VE SONRAKİ 
GÜNI^R (BİR DAHA GÖRÜLMEDİ. ÇEVRE BAKANLI 

Ğl VE VALİLİK BALİNANIN BULUNMASINI (EMRETTİ.

sıralarında Karacaali Köyün 
de yeniden ortaya çıktı. 
Köy iskelesinin yakınlarında 
görülen sevimli hayvanı, gör 
mek için kıyıda olanlar san 
dallarına binerek yanma git 
tiler, insanlardan kaçmayan 
suya elle vurulduğunda) 
ortaya çıkan 6-7 metre bo 
yundaki Beyaz Balina bir 
günde görenlerin sevgi ve 
sempatisini topladı. Bu ara

ca kıyıdaki evinde ailesiyle 
oturmakta olan Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 8.. sınıf 
öğrencisi $ Ali Yıldız, 
balinayı görünce fotoğraf 
makinasını alarok babasıyla 
birlikte denize açıldı. Balina 
n:n sahillerimizde ilk fotoğ 
rafları böylece amatör bir 
fotoğrafçı tarafından çekildi.

Devamı Sayfa 5’te

bulundu

CİNAYETİ
Murat UÇTU

Toiu cinayeti şöyle anlattı : 
"Kız /arkadaşım İrem'le 

ddha önceden arkadaşlık 
eden Ferhat Tekin’in peşini 
bırakmasını 'Söyledim. An 
cak, her seferinde bana ka 
ba kuvvete başvuracağı 
nı belirterek karşı çıktı. Bun 
dan iki ay önce kendisi 
ne, İrem’le evleneceğimizi 
söylemek için gittim. Bana 
yine; karşı Çfkt;. Bende 2 
Mart tarihinde Ferhat’ı Kadı 
köy'den özel arabama al 
dım. Konuşmak istediğimi 
söyledim. Arabayla yazlığı 
mızın bulunduğu Esenköy'e 
getirdim. Yazın arkadaşları 

Devamı Sayfa 3'te

Mart ayı başından, beri 
kaybolan Ferhat Tekin’in 
tüm aramalara karşın bulun 
maması üzerine kendisine 
aşık iki gencin arasındaki 
sürtüşme sonucu Ferhat Te 
kin'in başına bir şey gelece 
ğinden şüphelenerek Pendik 
Emniyet Amirliğine ihbarda 
bulunan İrem Atsatan cina 
yeti aydınlatan perdeyi aral 
ladı. Aldığı ihbarı değerlen 
direr, froolfis. Adil Ulaş Tolu 
yu sorgulamasında aşık 
genç, '.arkadaşını öldürdüğü 
nü itiraf etti.

Kendisinin İrem Atsatan 
la yaklaşık 'iki! yıl önce ta 
nıştığını belirten Adil U.

Verem Savaş Derneği yine sevindirdi

100 Kişiye Yiyecek Paketi
Mdrat UÇTU

Gemlik Verem Savaş Der 
reği, Sosyal Komitesi tara 
fin aralıklarla yapılan gıda 
yardımlarının Ramazan ayı 
paketinin sonuncusu dağıtıl 
aı. Sosyal Komite 100 hasta 
sına daha gıda yardımı yap 
tı

Demek Yöneticileri tar~ 
fından, yaklaşık 7 milyon 
lira tutarında 22 çeşit gıda 
maddesinin bulunduğu yar 
dım paketleri, Dispanserde 
■tii berklozlju hastalara veril 
di.

Dernek Başkanı Sevgi Ar 
seven, imkanları nisbetir.de 
aralıklarla hastalara yardım 
yapıldığını belirterek, "Sori 
yardım paketlerinin ,toplan 
ması içinj halktan bü%ük 
yardım gördük. Vatandaşla 
rımızın verdikleri zekatlarla 
bu yardım malzemeleri te

mir. edildi) 'KendSterine te 
şekkür ediyorum. Yardımları 
sayesinde hastalarımız bay 
ramlarım huzurlu birşekilde 
geçirecekler."

Belediye’den 
10 Yeni 
Hoparlör

Gemlik Belediyesi yaptığı 
anonslarının daha sağlıklı 
duyurabilmek için ilçenin çe 
şitli yerlerine koyduğu hopar 
lör sayısını çoğaltıyor. Deği 
şık merkezlere 10 yeni ha 
porlör daha bağlanıyor.

Bemlik Belediye Başkanı 
Nezih Dimili, yapılan anons 
ların bazı bölgelerden iyi du 
yutmadığını, anonsların ilçe 
nin her| tarafından aynı şe 
kilde duyulabilmesi için 10

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ ÇİFTÇİLERİ UYARDI.. ,

Zeytin Güvesi için Mücadeleye Başlıyor 
s Gemlik İlçe Tanm Müdürlüğü teknik elemanları, ilçe mer 
kezi ve köylerinde zeytin, güvesi kontrollerine başladılar. Yet 
kililer, çiftçilerin zararlıların gödûlmesiyle mücadeleyi baş 
tatmasını istendi.

İlçe Tanm Müdürlüğü zeytin bakımı ve mücadelesi He 
uğraşan teknik elemanlardan alınan bilgilere göre, ilçe mer 

Devamı Sayfa 6'da

Hanımların Başarısı

AŞEVİ GÜNDE 450
KİŞİYİ DOYURUYOR

İ • İLÇE HALKINDAN TOPLANAN PARA VE YİYECEK ER 
İLE YAPILAN YEMEKLER HERGÜN "HANIMLAR 
KÜLTÜR |VE DAYANIŞMA DERNEĞİ" ÜYELERİ VE 
GÖNÜLLÜ HANIMJLAR TARAFINDAN YOK 
SULLARA DAĞITILIYOR.

• GÜNDE 450 /KİŞİYE SICAK YEMEK VEREN j HANIM 
LAR, (BAYRAMDA .45 YOKSUL ÇOCUĞU DA GİYlâ 
RECEK. RAMAZAN AYLARINDA YAPILAN YARDIMI!^ 

GELECEK YIL DA SÜRDÜRÜLECEĞİ (BELİRTİLDİ.

'IHanırrtior (Kültür ve Dayanışma Derneği"nin Göm|ik 
Şubesi ramazan nedeniyle günde 450 yoksula sıcak ye 
mek dağıtıyor.

Devamı Sayfa 5’te

İftar Yemekleri devam ediyor
Gemlik Ticaret Odası ve Milli Gençlik Vakfı Gemlik 

Şubesi, He Muhtarlar Derneği ramazan nedeniyle İftar

Ticaret ve; Sanayi Odasının geleneksel iftar sofrası 
bugün Tibel Otelde verilecek. Milli Gençlik Vakfı'nın 
ve Muhtarlar Derneğinin iftar yerniği dün akşorri yapıldı, 
yemeği düzenledi.

ANAP GENÇLİK KOMİSYONU (ATAKTA-

Kütüphaneye Kitap 
Bağışladılar

Gemlik ANAP Gençlik Komisyonu başarıl; çalışmaları 
n< sürdürüyor. 30 öğrenci. Dünya Tiyatrolar günü >1 
nedeniyle tiyatroya götürülürken, ilçe Halk Kütüphane 
sine de 150 kitap bağışlandı.

ANAP Gençlik Komisyonu Başkanı Mehmet Dlr.ç, genç 
liğe yararlı hizmetler vermeğe devam ettiklerini bunun 
için önümüzdeki hafta içinde kutlanan Kütüphanecilik 
Haftası nedeniyle, İlçe Halk Kütüphanesine 150 kitap 
bağışladıkların: söyledi.

Mehmet Dinç, ilçedeki kültür olaylarına katktaa bulun 
mak için Dünya Tiyatrolar Gününde 30 öğrenciyi Bur 
sa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosuna götürdüklerini belir 
terek, "Tiyatro büyük bir sanat olayıdır. İlçemizde ti

Devamı Sayfa 5’te

TAŞI GEDİĞİNE ü

“ ALMAYNA... ' I
S? TÜRKİYE. BÖLÜCÜ TERÖRLE MÜCADELE EDİYOR f 
t) DİYE ALMANYA'DAN AMBARGO. 5

& —BENDEN SİLAH, ALAMAN.

Q ALAMAZSAK... ALAMAN... 'fi
F SENDE DOSTUMUZ, KALAMAN. f

ALMANYA, ALMANYA... 1
» NE YANI. GÖRDÜK G

ALMAYNA, ALMAYNA... ■ • -'•.-’Jl
y Okur ve hemşehrilerimin Ramazan Bayramına en U

iyi dileklerle kutlarım. f

inan Tamer 8

nisbetir.de


31 MART 1992 SALI Körfez SAYFA : 2
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GEML'K HASTANESİ SATINALMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINDAN

Bölgemiz sigortalılar: ile eş ve çocuklarının tahmini 
1 yıllık ihtiyacı' (olan 50 (elli) kalem pHotez araç ve 
gereçlerin ihalesi 15.4.1992 tarihinde saat 14.30’da fiat 
ve teklif isteme usulü ile gerçekleşmediği takdirde pa j
zarlık usulü He Satrnalma Komisyonumuz Başkanlığın t
da yapılacaktır.

İhalenin Tahmini;
1. Muhammen bedeli KDV hariç 681.793.500 TL. olup , 

bu işe ait geçici; teminat 20.454^000 TL.ıdır.
2. İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar tekliflerini 

hazırlarken 2500 TL.lık damga pulunu tekliflerine yapış 
tıracaklardır. Teklifler hem kalem hemde yazı ile yaz1 
lacaiktır.

3, Firmalar ihalenin tümü üzerinden %1'i olarak indi 
rimii 'bulunacaklardır. 'Hem rakam, hem ya^i ile ’ndirim 
miktarlarını yazacaklardır. İhaleye ait idari ve evsaf 
şartnamesini okudum,' aynen kabul ediyorum ibaresini 
belirteceklerdir. Firmalar kapalı teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat ewe( Satmalıma Komisyonu Başkan | 
lığına teslim edeceklerdir. Postadaki vaki gecikmeler na 
zari itibare alınmaz.

4. İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar tekliflerini | 
hazırlarken şu belgeleride tekliflerine ekliyeceklerdir.

a) 1992yılı Ticaret Odası faaliyet belgesi
b) 1992 yıl; Noterden tasdikli imza sirküleri
c) Bursa ile veya kasaba hudutları dahilinde ikamet 
gah adresi
d) Firma, kurucularını gösterir' resmi belge
e) Geçici teminatlarını yatırdıklar.na dair kasa tah 

sil fişi
5) İhaleden doğacak her türlü masraf, karar pulu 

! bedeli sözleşme pulu bedeli, v.s. firmaya aittir.
. 6. İhaleye ait idari ve evsaf şartnameleri mesai içer
i sinde malzeme servisinden temin edilebilir.

7. Özel imalat ve provayı gerektiren malzemelere tek 
‘ lif verecek isteklilerin asgari protez, cihaz, korse ve 

! 'botları imal edebilecek kapasitede bir atölyeye (rriakina I 
ı aiet ve elemanın üretim bakımından yeterli olması) sa 
j hip olması -gerekmektedir.
| 8. Kuruntumuz 2886 say;lı Devlet ihale Kanununa ta
| bi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yap 

m akla serbesttir.
İlan olunur.

Gayrimenkulün Açık Arttırma İlanı 
Gemlik İcra Müdürlüğünden

Dosya No. 1991/744 T.

Satılmasına karar verilen goyrimenkullerin cinsi, kıy 
meti, adedi ve evsafı :

1— Gemlik tapu sicilinin pafta 32-33 parsel 6373’te 
kayıtlı Armutlu köyü Toygar mevkiinde kain ansanmi 
475 m2 miktarında .imar planı dışında olup bilirkişi 
tarafından 8.000.000 TL. kıymet taktir edilmiştir.

2— Gemlik tapu sicilinin pafta 32-33, parsel 6374’te ka 
yıtlı Armutlu köyü Toygar mevkiinde kain arsanın 440 
ım2 miktarında' ve imar planı dışındaki arsa bilirkişi 
tarafından 8.000.000 TL. kıymet taktir edilmiştir.

3— Gemilik tapu sicilinin 32-33, parsel 6375’t© kayıtlı 
Aımutlu köyü Toygar mevkiinde kain arsanın 458 
m2 miktarında ve imar iplanı .dışında olup bilirkişi tara 

. fından 8.000.000 TL. kıymet taktir edilmiştir.
4— Gemlik tapu sicilinin pafta 32-33, parsel 6377’de 

kayıtlı Armutlu köyü Toygar mevkiinde kain arsanın 462 
m2 miktarında olup ayrık nizam 3 ka't imarlı parsel

I durumundaki taşınmaz bilirkişi tarafından 1T.000.000 TL 
kıymet taktir edilmiştir.

5— Genllıik tapu sicilinin pafta 32-33, parsel 6379’da 
kayıtlı Armutlu köyü] Toygar mevkiinde kain arsanın 
429.m2 miktarında olup ayrık nizamlı 3 kat imaralı par 

1 sd durumundaki taşınmaz bilirkişi tarafından 11.000.000 
I TL. kıymet taktir edilmiştir. •

Taşınmazlar açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI :
1— Sıradaki taşınmaz 8.5.1992 Cuma, günü saat 14.00 

ile 14.20 arasında
2— Sıradaki taşınmaz 8.5.1992 Cuma günü saat 14.30 

ile 14.50 arasında
• 3— Sıradaki taşınmaz 8.5.1992 Cuma günü saat 15.00 
' ile 15.20 arasında
I 4— Sıradaki taşınmaz 8.5.1992. Cuma günü saat 15.30
I ile 15.50 arasında

5— Sıradaki- taşınmaz 8.5.1992 Cuma günü, saat 16.00 
I ile 16.20 arasında Gemlik İcra Müdürlüğünde açık- ar 
| tırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 

kıymetin °/o75’ni ve rüçhanh alacaklılar Varsa; alacakları 
mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale 

! olunur. Böyle b'ir bedelle alıcı çakmazsa en çok artı 
I ranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 18.5.1992 Pazarte 

si günü aynı yer ve aynı saatlede ikinci artırmaya çı 

kartı la çaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edileme 
mişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kal 
mak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda 
en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma 
bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ım bulma 
sı ve satış isteyenin alacağına rüçh'anı olan alacak 
ların toplamından fazla olması ve bundan başka para 
ya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazım 
dır. Böyle fazla bedelle alıç; çıkmazsa satış talebi dü 
şecektir.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıy 
metin o/o2O’si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar 
kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 
günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi 
ihale pulu, tapu harç ve’ masraflar; alıcıya. aittir. Birik 
miş vergiler satış bedelinden ödenir.

3— İpotek sahibi alacaklılarla d'ğer ilgililerin (+) 
bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddial'erini dayanağı belgeler ile'on 
beş gün içinıdel dairemize bildirmeleri dazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş 
madan hariç bırakılacaklardır.

4— İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırma 
mak suretiyle İhalemin feshine sebep olan tüm alıcılar 
ve kefilleri teklif ettikleri bedel 'ile son ihale bede 
li aıasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca 
temerrüt faizinden müteselsilen mesul .olacaklardır. Iha 
le fark; ve temerrüt faizi ayrıca hüikme hacet kalmak 
sızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa önce 
likle teminat 'bedelinden alınacaktır.

5— Şartname, ilan tarihinden lîtibaren herkesin göre 
bilmesi için dairede açık elup masrafı verildiği takdir 
de isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 
münderecatrnı kabul etmiş sayılacaktan .'başkaca bilgi 
olmak isteyenlerin 1991/744 T. sayılı dosya; numarasiyle 
Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İc. İf. K. 126) İcra Müdürü
( + ) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

Seçkin firmaların ürünle- ; 
riyle hizmetinizdeyiz 
ÇATAK GİYİM

Sizin Mağazanız
SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN RAMAZAN ■ 
BAYRAMINI KUTLAR, SAYGILAR SUNARIM.

Ali Çatak ve Oğullan
Demirsubaşı Mh, Mesudiye Sok. . ; i
Otel Umurbey Alt: Tel : 12075 GEMLİK i 

i Sayın Dost ve
Müşterilerimizin Ramazan 

j Bayramını Kutlar, 
Mutluluklar Dileriz.

GÜZEL NAKLİYAT

FARUK GÜZEL

EN İYİ, DİLEKLERİMİZLE ÜYELERİMİZİN VE 
GEML^K’LİLERİN BAYRAMINI KUTLAR, 
MUTLULUKLAR DİLERİZ.

S.S. GEMLİK ESNAF VE 
'KEFALET KOOP.

YÖN. KURULU

ORTAKLARIMIZIN VE DEĞERLİ GEMLİK HALKININ 
RAMAZAN BAYRAMLARINI KUTLAR, 
MUTLULUKLAR DİLERİZ.

S.S. GEMLİK
Küçük Sanayi Sitesi Yap. Koop.

Yönetimi Kurulu

Sayın GEMLİK’İller 
EMRE KUNDURA

TÜM KÖSELE, VE DE KUNDURA 
ÇEŞİTLERİNİ YENİLEMİŞTİR,

EMRE KUNDURAYA UĞRAYIP GÖRMENİZ 
MENFAATİNİZ İCABIDIR. EMRE KUNDURA ŞIK ZARİF 

VE ELEGANS DEMEKTİR.

SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN RAMAZAN 
BAYRAMINI KUTLAR, SAYGILAR SUNARIM.

KALİTEDE GÜVENCE EMRE KUNDURA '/

EMRE KUNDURA PAZAR CADDESİ’NDE 
TEL : 14114 GEMLİK

Dost ve Müşterilerimizin 
Bayramlarım Kutlar, 
Sağlık ve Mutluluklar Dileriz

ELSAN ELEKTRİK

istiklal Cd. No. 38 Tel 12332 Gemlik

Ramazan Bayramınızı 
Kutlar, Sağlık ve 
Mutluluklar Dileriz.

GÜLER TİCARET 
Abdullah Güler
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Muhterem Gemlik Halkının 
Ramazan Bayramlarını Kutlar, 
Sağlık ve Mutluluklar Dileriz.

DYP Gemlik İlçe 
Yönetim Kurulu

j Not : Bayramlaşma Bayramın 2. günü saat 14.oo de 
yapılacaktır.

Gemlik Halkının Üye ve Delegelerimi
zin Ramazan Bayramım Kutlar, Sağlık ve 
Mutluluklar Dileriz.

SHPYön. Kur. Adına 
Mehmet Parlak

i Not : Bayramlaşma Bayramın 1. günü saat 14.oo 15.30 da 
Parti Lokalinde yapılacaktır.

■ DİVAN PASTANESİ 7 ■
Saygıdeğer Gemiik’lilerin

Müessesemize gösterdiği ilgi ve sevgiye teşekkürü 
borç bilir.

Ramazan Bay raminizi kutlar, 
ağız tadıyla mutlu günler dileriz.

GENÇ-AL TİCARET

ARÇELİK.

YETKİLİ BAYİİ

Dost ve Müşterilerimizin 
Bayramlarını Candan Kutlar, 
Mutluluklar Dileriz.

Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk. No. 1 Gemlik İstiklal Cd. No. 36 Tel : 14119 Gemlik

Gemlikli Hemşehrilerimizin 
ı Bayramını Kutlar,

Sağlık ve Mutluluklar 
Dileriz.

İ 1 " ANAP 
ilçe Yönetim Kurulu

-au—a» um rı ı .......... ~

Bayramınızı Kutlar, Sağlık ve 
mutluluklar dileriz.

Kemal Yeşildal
İlçe Yönetim Kurulu Adına

Not : Bayramlaşma Bayramın 1. günü saat14.oo - 16.oo 
arasındadır.
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Mutluluklar 
dileğiyle 
bayramınızı 
kutlarız*

DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN 
MÜBAREK RAMAZAN 
BAYRAMINI KUTLARIZ.

Coşkunlar Ticaret
Esat Coşkun

Akıt Petrol İstiklal Cad. Tlf; 15069 Gemlik

En iyi dileklerimle dost ve müşterilerimin mübarek 
ramazan bayramlarını kutlar, sağlıklı bir bayram ge
çirmelerini dilerim.

Saygılarımla 

Emir Doğru 
DOĞRU NAKLİYAT

Değerli halkımızın ve üyelerimizin 
Ramazan Bayramını kutlar, 
mutluluklar diler.

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
YÖNETİM KURULU

En iyi dileklerimizle, üyelerimizin ve halkımızın 
mübarek Ramazan Bayramlarını kutlar, daha nice 
sağlıklı ve mutlu yeni bayramlar geçirmelerini dileriz

Saygılarımızla
GEMLİK ŞOFÖR VE OTOMOBİLCİLER

ODASI YÖNETİM KURULU

Değerli halkımızın ve üyelerimizin 
Ramazan Bayramını kutlar, 
mutluluklar dileriz.

GEMLİK TİCARET BORSASI

ASLAN
PETROL ÜRÜNLERİ TİC. 

ve SANAYİ A.Ş.

Ramazan Bayramınızı 
Kutlar, Sağlık ve 
Mutluluklar Dileriz.

Yalova Yolu S. Km. Tel 12394 Gemlik

ULUDAĞ SÜTHANESİ
İSMAİL — OSMAN EMEÇ

SÜT YOĞURT T. YAĞI PEYNİR ÇEŞİTLERİ

BEŞLER, MARET, YAŞIN ET MAMULLERİ

SUCUK, SALAM, PASTIRMA

TOPTAN VE PERAKENDE

TÜM GEMLİKLİLERİN RAMAZAN BAYRAMINI

VE ESENLİKLER DİLERİM.

Tel : 11151 Ev. : 13493-14982

Demirsırbaşı Mh. Çeşme Sok. No. 31 GEMLİK

PRELLİ BAYİİ

ARSLAN 
TİCARET

DEMİR —. ÇİMENTO — PROFİL SAÇ

OERLMCON ELEKRODLAR1

TOPTAN PERAKENDE

SAYIN DOST. VE MÜŞTERİLERİMİN 

RAMAZAN BAYRAMINI KUTLAR, MUTLULUK 

KUTLAR. ESENLİKLER DİLERİZ.

İSMAİL ARSLAN

istiklal Cad. Tel : 12065
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Armutlumda Aşk Cinayeti Beyaz Balina Kaçtı

e
 ŞARK 

SİGORTA

Dost ve Müşterilerimizin 
Ramazan Bayramını kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dileriz.

Necdet - Fatih BULUK

TEL : 11885 GEMLİK I

Dost ve Müşterilerimizin 
Ramazan Bayramlarını 
Candan Kutlarız.

(IRKSAN

PETROL 

mızta, sık sık gittiğimiz Ar 
mutlu yolundaki hazine ara 
mak için acilmiş kuyunun 
başında silahım: çıkartarak 
Ferhat'ı öldürdüm. Cesedini 
kuyuya atarak, üstünü kaya 
iarla örttüm/'

CESET ÇIKARILIYOR 
Kaybolan gencin bir aşk 

cinayetine kurban gitmesi 
üzerine, Gemli^ Savcısı Ka 
ya Kasacaoğlu olaya el koy 
du.

Savcı, Armutlu Jandarma 
sı ve Pendik polisi Sal: gü 
nü arkadaş katili Adil Ulaş 
Tolu ile birlikte cinayetin İş 
lendiği Gemlik Yalova sini 
rında bulunan Esenköy ya 
tartlarındaki Güldere mevkii

ne gitti/
Define arayıcılar tarafın 

don geçtiğimiz yaz başında 
açılan 6 metre derinliğinde 
ki içi su dolu çukura gelen 
heyet, 8 saatlik bir uğraş 
sonunda genç öğrencinin 
cesedini çıkardı.

Ceset üzerinjd|e yapılan 
otopside, Ferhat Tekin'in 
7.65'IİK tabanca île başın 
dan ve boğazından vurula 
rak öldürüldüğü saptandı.

Ceset ailesine teslim edil 
mek üzere Armutlu Jar.dar 
masını verilirken arkadaş 
katili Adil Ulaş Tolu yargı 
lanmak üzere Pendik’e gön 
derildi.

Bayramınızı kutlar, sağlık, 
mutluluk ve işlerinizde 
başarılar dileriz.

ALT AN TİCARET 
Haluk Altan

\ Dost ve müşterilerimizin
; Bayramını kütlar, işlerinde 
| başarılar dilerim.
| ÇİMEN ÇİÇEKÇİLİK

Yaşar TÜM ER
| Tel : 13927 - 15537 GEMLİK

BALİNA YOK OLDU
Karacaali Köyünde geç saatlere kadar görülen Beyaz 

Balina, ertesi gün bir daha ortaya çıkmadı. Balinaya 
balık yediren dltacıtar, hayvanın çok durgun olduğunu, 
üzerinde bazı çiziklerin bulunduğunu, yaralı olabileceğini 
söyediler.

Çarşamba günü aramalar devam etti. Bu arada bazı 
balıkçıların balinayı Tuzla önlerinde gördüğü İddia edildi. 
Ancak, tüm aramalara karşın Beyaz Balina ortaya çıkma 

dı. | ’ ■ ‘i I |

İlçe Kaymakamı ve Mçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri de 
aramalara karadan ve denizde katıldılar.
Bu arada Çevre Bakanı ve Müşteşann.n Kaymakam ve 

Belediye Başkanını telefonla arayarak balina hakkında bil 
aldığı öğrenildi. Bursa Valisi Necati Çetlnkaya da 

Kaymakam Coşkun Ertürk'ü arayarak balinanın devamlı 
aranmasını istediği öğrenildi.

Bir eşinin Sinop'un Gerze ilçesinde ortaya çıkarak kısa 
zamanda halkın sevgilisi haline gelen Beyaz Balinanın

İkincisinin İlçemizde gözükmesi halkın deniz kıyısına gide 
rek balina aramasına neden oldu. Balinanın Gemlik'te 

çıktığında Karacaali Köyünden bir balıkçının çevresine ağ 
attığı, balinanın ağlara takıldığı zor kurtarıldığı İddia e- 

dildi. Beyaz Balina son olarak görüldüğü Karacaali köyün 
cen sonra bir daha ortaya çıkmadı.

Gemliklilerin de sevgisini kazanan Balinanın akibetl 
merak konusu oldu.

Muhtarlar Dert Küpü
rayla hizmet yapabilecek varsa gelsin yapsın" şeklinde 
konuştu.

Zaman zaman tartışmaların dozunun arttığı toplantıda 
Komisyon Başkanı Kaya, Aydemir, Türkiye'de toplam 40 
bin köy bulunduğunu, hepsine aynı anda yetişmenin 
imkansız olduğunu söyleyerek, "aksamalar olsa bile, 
hizmeti Köylerimize getirmek için uğraşacağız" dedi.

Kütüphaneye Kitap
yatro bulunmaması nedeniyle 30 gencimizi tiyatroya 
götürdük. İleri günlerde Gemlik'li gençlerin ve öğren 
çilenin işleyebilmesi için tanınmış bir topluluğu Gemlik 
e getirteceğiz. Böylece, ilçemizdeki sanat ve kültür ha 
reketine bizim de' katkımız olacak" dedi.

Ramazan Bayramınızı 
kullar, 
sağlık ve başarılı 
günler dileriz.

Bursa iplikçilik A.Ş.
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® MÜDÜRÜ : KADRİ GÜLER
® YIL : 19 SAYI ; 951 i

Kuruluş Tarihi : 16 Haziran 1973
Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.
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IK Srfez
^“■“»Haftalık Giyesi Gazete "

DİZGİ VE BASKI

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tel : 11797

YÖNETİM MERKEZİ : 
İstiklal Od. Gürçay Pasajı Tel : 14223

31 MART 1992 SALI SAYFA : 6

Gayrîmenkulün Açık Arttırma İlanı 
Gemlik İcra Müdürlüğünden

Dosya No. 1991/779 T.

Satılmasına karar veriler, gayrimenkulün cinsi, kıyme 
ti, adedi, evsafı :

Gemlik tapu sicilinin pafta 3, parsel 1665’te kayıtlı 
[ Gençali ıkcyü Dereağzı mevkiinde kain tarla niteliğinde 
î gayrimenkulün borçlu hissesine isabet eden 1/2'sinin 

175.000.000 TL. bilirkişi tarafından kıymet taktir edil 
iniştir.

i Taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
I SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 8.5.1992 Cuma günü saat 11.30'dan 11.50'e 
■ Ikadar Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle 
yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75 
ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu 
ve satış ımösıtrftannı gedmek! şartı ilâ ihale olunur. 

■Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa er. çek artıranın ta 
ahhüdü baki kalmak şartiyle 18.5.1992 Pazartesi 'günü 
aynı yer ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkanla 
çaktır. Bu artırmada da 'bu miktar elde edilmemişse 
gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak 
üzere artırma ilanında gösueriler. müddet sonunda en 
çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar, ki artırma be 
delinin malın tahmin edilen 'kıymetinin %40'ını bulma 
sı ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alan ala 
caklann toplamından fazla olması v© bundan başka; pa 
raya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi, la. 
zımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi 
düşecektir.

2— Artırmaya 'iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıy 
metin- o/o'20'sî nisbetinde pey akçesi veya bu miktar

Belediye hoparlörü
yeni hoparlör daha oldukla ne takılmaya, başlandığını
rını, bunların eksiği görülen söyledi.
yerlerdeki elektrik direkleri

kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 
günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi 
ihale pulu, tapu harç ve masraflar: alıcıya aittir. Birik 
miş vergiler satış bedelinden ödenir.

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) 
bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialerini dayanağı belgeler ile on 
beş gün içindei dairemize bildirmeleri ı lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş 
madan hariç bırakılacaklardır.

4— İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırma 
mak suretiyle İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar 
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bede 
li aıasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca 
temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İha 
le fark: ve. temerrüt faizi ayrıca hükrrte hacet kalmak 
'sızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa önce 
likle teminat bedelinden alınacaktır.

5— Şartname1, ilan tarihinden itibaren herkesin göre 
bilmesi için dairede açık ölüp masrafı verildiği takdir 
de isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 
mündereccrtmı kabul etmiş sayılacaktan 'başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 991/779 T. sayılı dosya numarasiyle 
Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İc. !ıf. K. 126) İcra Müdürü
(+) İlgiliier tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

SATILIK DAİRELER
ULUTAŞ SİTESİNDE B BLOK 2 ve 10 NOLU 

DAİRELER. 100 m2 KALORİFER, ASANSÖR, SICAK
SU ve PARKE DÖŞELİ

TE'L : 16388 GEMLİK

Aşevi Günde 450 Kişiyi
Dernek üyeleri ve gönüllü hanımlardan oluşan bîr 

grup, Kayhan Mahallesinde kiraladıklar; işyerinde esnaf 
ve tüccardan topladıkları yardımlarla, ekonomik duru 
mu iyi olmayan ailelere yemek yardımı yapıyorlar.

Fatma Fırat. İnci Özsabur.cu, Kıvanç Yalçın, Hayal 
Toplu, Hayat Marş'tan oluşan Dernek üyeleri, hergün 

iki kap sıcak yemek, zeytin turşu ve ekmekten olu 
şan aşlan, kendi elleriyle hazırlayarak muhtaç olanlara 

veriyorlar.
Geçtiğimiz yı| açılan aşevrnde bu yrt günde 450 kİ 

şiye günlük yemek dağıtıldığını söyleyen İnci Özsabun 

cu, "Amacımız, mübarek ayda sofrasına yeterli yiyecek 
koyamayan kardeşlerimize yardımcı olmak, sofralarına 

sıcok aş sağlamak. Bunun içir, ilçe halkından, beledi 
yeden destek görüyoruz. Bu destek sayesinde gelecek 
yıl lamazan ayında aynı yardımları yine sürdürece 

ğiz. Ramazan boyunca ortalama 12 bir. aileye yemek 
yaraımı yapmış olacağız" dedi.

Hanımlar Kültür, ve Dayanışma Derneği Gemlik Şube 

si, bayrarfı nedeniyle de 45 yoksul çocuğu giydirecek

Zeytin Güvesi için
kez ve köylerinde bulunan zeytin ağaçlarında güve 

kontrolleri başlatıldı. Zararlının görülmesi durumunda 
köylerde muhtarlıklar, merkez de ise Ziraat Oddan 

ve Belediye ho'porlörü ile çiftçilerin uyarılacağı belir 

tilerek, "Mücadple zararlının görüldüğünde yapılması 
halinde yararlı olur" denildi, İlgililer hafta1 sonunda mü 

cadeleye başfana bileceğini, zararlılara karşı insektf 

. ilaç kullanılacağını söylediler.

Öte yandan, zeytin ürününün toplanmasından sonra 

üreticiler tarafından yaptırılan tapra ve yaprak tahlil 

terinin sonuçlarına göre görülen izelement eksiklikleri 
hin giderilmesi için 'Narh, Muratoba, Gençali v© Umur 

bey'de demaetrasyon (gösteri) çalışnrialannın İlçe Tarım 

Müdürlüğü elemanlarınca yürütüldüğü bildirildi.

Bayramını kullar,

sağlık mutluluk huzur dolu

günler getirmesini dileriz.

GEMLİK Liman ve 
Depolama 
İşletmeleri A.Ş.

Fi.
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