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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
Krtssî TÖRENLERLE KUTLANDI 

■ mîzce ve hıbrısta törenlerle 
' kutlandı.

İlçemizde tören 9.30 da 
Askeri Garnizon Komutanı 
Orhan Üre aP ün garnizon

rw> BU

Delegelerini serbest 
bıraktı

14.Ekim’de yapılacak 
Milletvekili ve Senato Se-

I çimleri için partilerin aday

Orman Yangınları

Geçit töreninden bir görünüm

Böyle giderse Gemlik ve 
çevresindeki tüm fundalık
ların yakılarak zeytinlik o- 
lacağe benzemektedir.
Orman yangınlarının Gem

lik te de götürmesi üzüntü 
yaratmıştır.

Zafer Bayramında Kaymakam Namık Kahveioğln 
Garnizon Komutanı Orhan Öncül ve Beleniye Reis 

Vekili halkın bayramlarını kutlarken

Bütün yurtta olduğu gibi 
Gemlik te de orman yan
gınları geçen hafta devam 
[etmiştir. Birbiri ardına sı- 
rananan yangınlardan yet
kililerde şaşırmıştır.

Geçtiğimiz hafta Umurbey 
Köyü altında zeytinlikler 
arasındaki bir fundalık yan
mış daha doğrusu zeytinlik 
yapmak için yakılmıştır. Bu 
> angının aöudilriilmcs inden 
sonra Kaoucali Köyünde bir 
fatuiafık yangını çıkmış bu 
da uzun süren çalışmalar 

i sonunda söndürülmüştür.

lokalinde ordu adına tebrik
leri kabulünden sonra baş
lamıştır.

Kız Sanat Enstitüsü ve 
Ana Okulu Kayıtlara

Devam Ediyor
Orta öğretimde kayıtla

rın başlaması ile Kız San
at Enistitüsünde de öğrenci 
kayıtları 25 Ağustos 1973 
ten beri devam etmektedir 
Kız Sanat Enistitüsün ka-

Saat 10.00 da Cumhuriyet 
Meydanında düzenlenen tö
rende garnizon Komutanı 
Kaymakam ve Belediye Reis 
Vekili halkın bayramlarını 

^kutlamış daha sonra günün 
önem ve anlamını belirten 
konuşmalar ve şiirler okun
muştur. Resmi geçitten son
ra tören sona ermiş, gece 
ise askerler fene r alayı dü
zenlenmiş Şehir bandosu da 
marşlar çalmıştır.

yıtt şartlan da Orta Okul 
ve Lise kayıt şartlarının

Ana Okulununda kayıt
larının yapılabilmesi için öğ
renci velilerin bir dilekçe 
ile okula baş vurmaları ge
reklidir.

Okul Müdürlüğü dilekçe
leri inceliyerek aranan şart
lara uygun öğrencileri kon
tenjanlara göre ayrılacaktır.

İP. Yönetim Kurulu
Mustafa Tayyar’ın desteklenmesini istedi

C. I. P. Yönetim Kutulu

lig Hazırlık Maçtan Bağladı
Yeni futbol ligi 8 Eylül 

Cumartesi günü başlıyacak. 
Bu nedenle Gemlik Spor 

Kulüpleri yeni liğin kazır* 
lıklanna başlamışlardır. Ve 
ilk karşılaşmalarını yeni »a* 
hamızda Gemlik Güven Spor 
ile Buna Spor Genç Tak
ımları arasında saat 15 00 

yoklamaları 2.Eylül.Pazar 
günü yapılacaktır.

Bunun için ilçemiz 
A.P Yönetim Kurulu yok
lamalarda Mustafa Tay
yarı destekleme karan al
mış ve durumu parti dele
gelerine bildirmiştir.

Mustafa Tay yar’m
Gemliklimize hizmetlerinin 
çok olması nedeni ile bu 
karann alındığı açıklan
mıştır.

öte yandan C.H.P yö
netim kurulundan alman 
bilgiye göre 2 Eylül günü 
yapılacak seçimlerde dele
gelerin serbest bırakılacağı 
istedikleri adayı hür idare
leri ile destek liyeb ile çekleri 
adaylar arasında hizipleş
menin böylece önleneceğini 
belirtmişlerdir.

de başlıyaçaktır. Bu maçı* 
bitiminden sonra ise Gem- 
Sümer Spor ile Bursa Al- 
tınok Kulübü arasında bir 
dosluk maçı yapılacaktır.

ılması için Bursa Bolgü Mü
dürlüğünden bir be yetin Pa 
sartesi günü geleceği öğre
nilmiştir.

Sene Arkadaşımı ÜM ŞENDİl’m .1" Bo’unca
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KADRİ GÜLER 
( öğretmen )

Türk tarihinin en önemli dönüm noktaların- 
nan biri 30 Ağustos zaferidir. Bu zafer Türk'ün 
yokluk içinde var olma savaşıdır. Yok olmak üze
re olan bir ulusun şahlanışı,bağımsızlık ve özgürlü
ğünü elde edişidir.

Emperyalist Devletlerin kapitilasyonlar reji
mi ile bir sömürü haline getirdiği Osmanlı İmpara
torluğunun temelle'’ini-her sömürü düzeninde oldu
ğu gibi -yavaş yavaş kemirerek onu''Hasta Adam" 
haline sokmuştu. Emperyalist güçler "Hasta Adam" 
ın bir an önce ölmesi için Yunan piyonunu ileri sü
rerek Türkiyeyi tam bir sömürü, tam bir. dış pa
zar yapmak sevdasındaydılar. Ve bunu da başardı
lar. Ama unuttukları Mustafa Kemal adlı bir komu
tan vardı. Daha önce Çanakkale de, Balkanlardaki 
Mustafa Kemal... Sonra tarihte hiç bir kez tutsak 
yaşamamış, özgürlük ve bağımsızlığını yitirmemiş 
bir ulus...

Kara bulutlar sarmıştı güzel ülkeyi. Baştaki 
satılmış Padişah Vahidettin ve onun etrafındakiler 
bireysel çıkarları için 1918 de Mondros ve 1920 de 
Serv Antlaşmasına imza koymuşlardı.

Leş gargaları gibi tepemizi kötü günler sarmıştı. 
Bağımsızlık gitmiş tam bir sömürge olmuştu ülke. 
Durur muydu Mustafa Kemal. Samsun dan Sivas'a. 
Erzurum'a, 1920. lerde Ankara ya gelerek yepyeni 
bir Türkiye yaratmıştı halkıyla.

Bağımsızlık gerekti her şeyden önce, tam bağımsız
lık. önce kendi topraklarımıza sahip olacaktık. Bi
zim olan topraklara.

Mustafa Kemalin bağımsızlık düşüncesi ter
temizdi, apaktı, pürüzsüzdü, tavizsizdi, Türkçüydü 
Türkiyeciydi.

Savaşmak gerekliydi bağımsızlık İçin, gere
kirse severek kan dökülürdü vatan için. Namuslu 
yaşamalıydı her şeyden önce zlncirsiz, özgürce.

Bunun savaşıydı 1921 lerde Sakarya daki ve 
zafer müjdeleyiclslydl 30 Ağustos 1922. Türk'ün sö
mürüye, emperyalizme karşı başarısıydı bu.
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ŞEHİR REHBERİ
BURSA ve Gemlik

BURSA
Sıhhî İmdat 12340
Devlet Hastahanesi 14071
Sigorta n ı> 17600 
Askeri n » 11637
Ana Çocuk Sağlığı 12206 
Devlet Hava Meydanı ■ 
Müdürlüğü 11170
özel Bursa Hastaha. 12514
T.H.Y. Satış Bürosu 11167

BURSA OTOBÜS ACENTALARI

KOÇ : 16605
ÖZEN 1473
SAĞLAM : 11529
OTOKAR : 13840

Doğan Körfez
Tel: 12398 - BURSA

Bursa garajdan yarım 
saatte : saat 6dan itibaren 
Bursa, İstanbul - Topkapı

Bursa - İzmir
iki saatte bir

Bafra - Samsun 
Ekspres 

Her akşam 5.30 da

Gemlik Eczaneleri 
Nöbet Cetveli

2-9-Pazar 
3-9-Pazartesi 
4-9-Salı 
5-9-Çarşamba 
6-9-Perşembe 
7-9-Cuma 
8-9-Cumartesi
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o S e o

30 Ağustosu yapan Türk Ulusu ve onun Ata
sı bizim kuşağa her yönü ile tam bağımsız bir ye
ni Türkiye bıraktı. 1922 lerde ki Anadolu Devrimi 
tüm kalkınmamış ve tutsak ülkelere bir ışık oldu- 
Bu ışığın sembolü Mustafa Kemal dalga dalga As
ya ya yayıldı. Bir çok ülkeler bundan sonra bağım
sızlık savaşı verdi. Asya dan Afrika ya yayılan Mus
tafa Kemal ışığı bugün tüm bağımsızlığını yitirmiş 
uluslara bayrak olmaktadır.
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Türk'ün ve Türkiyenin var olması 30 Ağus
tos ve onu yapanlara bağlıdır. O zaferden bugün 
elli bir yıl geçti. Bu elli bir yılı Atatürk'ün istediği 
ve önerdiği gibi geçirebildikse ne mutlu blzlere.
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i ŞİİR KÖŞESİ
I YJ'JLÖL'J »
M Yandım Allah, yangın var.
H Çanakkale '•e yangın; İzmirde yangın

Buimİ al aşman dada yangın vardı bu gün

mK Bende yanıyorum içimden.,.
K°m?u yanıY°r- 
Deniz de yanıyor yakomozdan...

&& Yanıyoruz imdat!
M Devletler de yanıyor.
£ Kasaptaki etlerde.

Camlarda yanıyor güneşten..
S Ahçı ateşten.,, 
|g) Çocuklar ekmek, okumaktan

Yanıyoruz yangın var

İSMAİL BAYRH

M /Veler yapıyorum neler 
Ada m olayım diye...

’1 
i

Kuyucu » 1”/$
Ceylân Ecz. p:.
Merkez » [İm|
Gemlik m ffiMi

Kuyucu f> 
vo»

Ceylân » SS2 
Merkez »
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KÖRFEZ
i Caıetesi |
1 Abone kayıt- I 
! larına
’[ başlamıştır. V

I ®: 797-Gemlik I
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Rey hafta Toto.
Her ' ay Piyango...
Çekilişe üç gün kala.
Her bankaya para.

Neler yapıyorum neler, 

Adam olayım diye...

ALi AKGÛN K.

Serseri oluşumu 
Başı boş gezişimi

InR Köhne meyhanelerde zaman ölduru 
Sana borçluyum kara gözlüm saca

S Pembe hayallerle dolu
m ' KûçûcûK bir di »ya m vardı

0 çocuksu yaşamıma gınş;m J
H Sana borçluyum kara şnziirr um

Kulaklarımda çınlayan kaUahsi 
Övünmelisin bana yapııklanada

w Sana borçluyum sersen o!asama s’ra ..
i * *

Lanetlenmiş b>r y^sm
m He şarap kokuyorsa eUerımjftbnd^

Sena boreIüyem zeytin gözüm se

& c—Z
S ___
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Halk Ozanları*

Bu antolojiye alman 
; Köroğîu şiirlerinin hepsi 
hikâye kahramanı Koroğ- 
iu’nundur. Bu Körog/u bir 
Celâli reisidir. 1580-81 yılr 
larmda Bolu taraflarında 
isyan ettiğini, 1579-1581 
yıllarında yakalanması için 
Anadolu beylerbeyine hü
kümler yazıldığını biliyo
ruz. Bu Celâli reisinin ha
şatı etrafında Körcğlu hi

kayeleri teşekkül etmiştir, I 
Bundan başka bir de 1577 I 
-1590 Osmanlı-iran harple- j 
rine katılan şair Köroğlu |g 
var. Bu yeniçeri şairine a- I 
ît bazı şiirlerin de Köroğ- 8 
lu hikâyelerine girmiş ol- 
ması mümkündür. Bu iki J 
Köroğlu’nun aynı kişi olup I 
olmadığını meselesi aydın
lanmış değildir.

I
Pişman oldum ben bu hale
Yavru göğsünü düğmele 
Seyrettim güle bülbüle 
Hele düğmele düğmele

Al kibar başlı bürünür 
Saçağı yerde sürünür 
Bahçende güller görünür 
Hele düğmele düğmele 

Köroğlu der ki n*idersin 
Akıl baştan al gidersin 
Çamlıbel’de sarfedersin 
Şimdi düğmele düğmele

II
Yiğit olan günbür günbür gürlesin 
Yiğit! doğuran ana bin yaşa 
Ak göğdede kızıl kanlar şarlasın 
Yiğiti doğuran ana bin yaşa

*
Davlumbazlar yeğde yeğde vuranda 
Çarkacılar sağlı sollu dönende 
Eğri kılıç ak göğdeyl bölende 
Yiğiti doğuran ana bin yaşa

III
Mert dayanır, nâmert kaçar
Meydan gümbür gümbür gümbürlenir 

. Şahlar şahı divan açar
Divan gümbür gümbürlenir

Yiğit kendini öğende 
Oklar menzilin döğende 
Şeşper kalkana değende 
Kalkan gümbür gümbürlenir

Gelecek sayımızda:
PİR SULTAN ABDAL’I

tanıtacağız. ;

Gedelek Köyü Gedelek Gücü Spor Kulübü 
Derneği Ana Tüzüğü

« Geçen Sayıdan Devam »
Madde 12 - Genel kurulun 1. toplantısında çoğunluk sağlanamaz ise 2. Toplan

tıda çoğunluk aranmaz. Gelen, üyelerle toplantı yapılır. Ancak 2. toplantıya iştirak 
eden üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayılarının iki ka
tından az olamaz.

Madde 13 — Genel kurul toplantısı için yeter sayı sağlanmışsa yönetim kurulu 
başkanı toplantıyı açar. Açılışı müteakib toplantıyı yönetecek bir başkan bir başkan, 
yardımcısı ve yeteri kadar kâtip seçilir. Toplantıyı bu başkan yönetir. Toplantı tu
tanağını katipler düzenler ve başkanla birlikte imzalayıp toplantı sonunda yönetim 
kuruluna verirler.

Madde 14 — Genel kurul toplantısında gündemde yazılı olan maddeler görüşülür 
ancak toplantıda bulunan üyelerden en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen 
hususlar olursa gündeme alınarak görüşülür.

Madde 15 — Yönetim kurulu ve denetleme kurulunun gerekli gördükleri haller
de yahut dernek üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği ile genel kurul olağan 
üstü toplantıya çağrılır. Olağan üstü toplantılarda olağan üstü toplantıların usulüne 
göre yapılır.

Madde 16 — Genel kurulun görev ve yetkileri: Aşağıdaki hususlar genel kuru
lunda görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçimi.
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, mevcut üyenin 2/3 ün isteği ile olur.
c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi yönetim kurulunun ibrası 
ç) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülüp kabıılu.
d) Demeğe lüzumlu taşınmaz malların alınması veya satılması için yönetim kuru
luna yetki verilmesi.
e) Derneğin feshindede genel kurul yetkili olup kapatma kararı mevcut üyenin 
2/3 nün isteği ile verilir.
f) Genel kurul toplantısındaki oylamalar üyelerin isteğine göre gizli veya açık yapılır 

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Madde 17 — Yönetim kurulu 5 (Beş) kişiden ibarettir. Bunlar aralarından bir 
başkan bir başkan yardımcısı, bir genel kaptan,bir veznedar, bir de umumi kâtip se
çerler. Genel Kurul bu beş kişiden başka beş de yedek üye seçer. Bunlardan yönetim 
kurulunda vâki olacak boşalma ve istifalar dolayısı ile oy sırasına göre asil üyelik
lere geçerler.

Madd.e 18 — Yönetim kurulu, yedeklerinde katılmasından sonra dört kişiye düş 
tügünde genel kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırıp yeniden seçime gidilerek 
kurulur.

Madde 19 — Yönetim kurulunun görevleri:
a) Yönetim kurulu her ay en az bir defa toplanarak gündemindeki maddeleri 
görüşür. Yönetim kurulunu başkan toplantıya davet eder, toplantıyı yönetir. Başkanın 
yokluğunda bu görevi ikinci başkan yapar.
d) Yönetim kurulunda kararlar ekseriyetle verilir. Oy eşitliği halinde başkanın 
tuttuğu tarafın oyu kabul edilir.

c) Yönenim kurulu derneği temsil eder ve icraıkuvvetini teşkil eder. Gerektiği zaman 
kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verebilir.

ç) — Yönetim kurulu
1 — Derneğin amaç ve menfaatlerine uygun bütün vazifeleri yapar.
2 — Genel kurulu toplantıya çağırır.
3 — Derneğin işlerini görür kanuni defterlerini tutar.
4 — Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlerini işlerini yapar ve geleçek 
döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar.
5 — Üyelerin dilek ve isteklerini dinler bunları bir karara bağlar.

Madde 20 — Derneğin gelir kaynakları:
a) — Üyelerin yılda asgari altı azami 120 OL. olarak verecekleri aidattan.
b) — Bağış ve yardımlardan
c) —- Dernekçe tertidlenen eğlence, musamere, koser’ spor müsabakası gib 
yerlerden sağlanan gelirler.

Devamı » •
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BURSA VİLAYETİ GEMLİK İLÇESİ NACAKLI SUYUNU GETİRME 
_____ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ_____________
Burna Vilayeti Gemlız ilçesi*

Madde 1 — DERNEĞİN ADI: Nacaklı suyunu Getirme Derneğindir.
Madde 2 — MERKEZİ : Gemlik ilçesi olup, Çarşı meydanı Dere boyu B.P. 

benzin istasyon iki ikamet yeridir.
Madde 3 —— Derneğin l>a(ka şubesi yoktur.
Madde 4 — DERNEĞİN AMACI: Gemlik ilçesi sakinlerini arzu edilen sıhhi 

ve bol içme suyuna kavuşturmaktır.
Madde 5 — DERNEĞİN YAPACAĞI İŞLER:

a) Gemlik ilçesi Haydariyc Köyü çevresinde çıkıp, çevre halkının faydalanamadığı 
(Nacaklı Deresi) kaynak suyunu Gemlik ilçesine en elverişli şekilde teknik eleman ra* 
poılırına dayanarak getirmek ve halin istifadesine sunmak.
I>) işbu suyu ilçe yakınında depolamak ve korunmasını temin etmek.

Madde 6 — KURUCULUK VE YÖNETİCİLİK VASIFLARI:
Kurucu ve yönetici üyelerimiz yüz kızartıcı suçlardan, kanunen kurulması yasak 
dernek kurup yönetmek eylemlerinden mahkum olamazlar. Yöneticilerin böyle suçlara 
iştirak etmedikleri savcılıktan verilen sabıka kaydı ile tesbit edilmiş olması gerekir.

Madde 7 —■ Derneğimiz 1630 sayılı dernekler kanununun 60. maddesi gereği 
olan (Komünist, anarşist, faşist ve sosyalist) anlamlarına gelen işaret ve sembollerini 
toplantı ve faaliyeti sırasında kullanmıyacaktır.

Madde 8 — Kurucu ve yöneticilerimiz derneğin kuruluşunu bir yazı ile 
kurulduğu yerin on büyük mülkiye amirine bildirmeğe ve tüzüğünden .6 adedini 
eklemeğe ve ikametgahını bildirmeğe mecburdur.

Madde 9 — DERNEK ÜYELİĞİ:
a) Derneğin amaca uygun çalışmasına yardım etmek istiyeıı T.C. vatan duşlarından 
18 yaşını bitirmiş medeni haklara sahip hor vatandaş derneğimize üye olabilir, 
b) Üyelik için yapılan müracaatları yönetim kurulu en geç 30 gün içinde karara 
bağlamak zorundadır.

c) Fahri üyelik için Türkiyedc ikamet şartı aranmaz.
d) Üyeler yılda 1100 Türk Lirasını geçmemek üzere aidat öderler.

o) Üye aidatları aylık ödenebileceği gibi defaten yıllık ta ödenebilir.
1) Derneğin gayelerine aykırı hareket edenlerle yıllık aidatlarını tayin edilen zaman 
içinde ödemiyon üyeler yönetim kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılır.

Madde 10 — DERNEK ORGANLARI:
a) Genel Kurul b) Yönetim, c) Denetleme Kurulumdan meydana gelir.

Madde 11 — GENEL KURULUN TEŞKİLİ:
a) Genel kurul asil ve fahri üyelerin toplamından meydana gelir.
1») Fahri üyelerin oy kullanma yetkisi yoktur.

Madde 12 — GENEL KURUL TOPLANTILARI:
a) Her yıl Ağustos ayı içinde olağan.
b) Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyele* 

finin 1/5 inin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır.
c) Olağan Genel kurul toplamışının azami iki yılda birdefa yapılması mecburidir.

Madde 13 — GENEL KURUL ÇAĞRI USULÜ:
a) Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
b) Denetleme kurulu veya üyelerin 1/5 inin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu 

getto! kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin yazılı müracaatı 
üzerine mahallin sulh hukuk hakimi üyelerden 3 kişilik heyeti genel kurulu toplantı* 
ya çağırmak için görevlendirir.

c) Genel kurula katılacak üyeler cnaz 10 gün önceden toplantının günü» saati, yeri 
ve gündemi gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Keyfiyet mahalli 
mülkiye amirine yazı ile bildirilir. Toplantı geri bırakıldığı takdirde üyeler ikinci 
toplantı tarihinden enaz 5 gün önceden geri bırakılma sebepleri ile toplantının günü 
•anıl yeri ve gündemi gazete ile ilan edilerek yeniden çağırılır ve dunun mahallin 
mülkiye amirine yatı ile bildirilir. Genel kurul toplantısı bir defa nen fazla ertele* 
mel.

Madde 14 — Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden 
başka bir yerde yapılamaz.

Madde 15 —- İlk genel kurul cephen*, tüzüğe gör» 
genel kurula katılma hakkı bulunan uy cim n ysndau ur 
fazlasının huzuru ile yapılır, tik t«olı \etex m» 
sağlanamazsa ikinei toplantı yönce:-» %e devedeme tı 
rulu üye tam sayısının iki kata olan üye mevcud» it 
taplantı açılırr

Madde 16 — Toplantının yapılışa:
a) Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunu 

hazırlanan Listedeki isim hizasını icra «der ek tapunu 
yerine girerler.

b) Yeter sayı sağlanmışsa toplamı  kurulu iıa>- 
kanı veya üyelerden biri tarafından açalar.

önvt.au

c) Açılış sonunda toplantıyı yönetn> k ûacre banktı u 
yeteri kadar sekreter seçilir. Divan yapılan ytkiron 
ile ekseriyet temin edilip edilmediğini tutanakla te*ha 
eder.

d) Toplantıyı yönetmek genel kurul baştanına atî ulu; 
sekreterler toplantı konuşmalarını tutanak kaimde dı 
zenleyip başkanla birlikte imzalar ve yeni a önelim kn 
ruluna teslim ederler.

Madde 17 — Genel kurul toplun tısında umı pn» 
dem konuları görüşülür. Üyelerin 1/10 unun teklif s * 
zerine gündeme konu ilave edilebilir.

Madde 18 — GENEL KURULUN GÖREV 
YETKİLERİ

a) Dernek organlarını seçmek.
b) Dernek tüzüğünü değiştirmek.
e) Yönetim ve denetleme kurulların» ibra w mf 

etmek.
d) Hazırlanan tahmini bütçeyi aynen tcja değışlırcnM 

kabul etmek
e) Derneğe yarıyacak malların alınıp Mtılmam 

yaptırılması hususunda yönetim kuruluna taşınmat ma* 
lar için yetki vermek.
f) Derneğin feshine karar vermek.

Madde 19 — YÖNETİM KURULUNUN TEŞRİH 
a) Yönetim kurulu 7 asıl 7 yedek almak üzere gen» 

kurulca seçilir.
b) Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında pıriı w' 

açık oyla başkan, İkinci başkan, sayman, «rueâr * 
sekreter seçerek iş bölümü 7 gün içinde mana' 
mülki amirine bildirirler.

Madde 20 — YÖNETİM KURULU.NU5 
GÖRÖVLERt

a) Derneği temsil çimek ve bu hususta inclennd^r 
bir kaçma yetki vermek.
b) Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlrmlcri vapma* 
c) Gelecek yıl tahmini bütçesini yapmak w Gma-i 

kurula sunmak.
d) Yönetim kurulu cnaz ayda bir krrr toplanır Ka

rarlar çoğunlukla alınır.
Oyların müsavi olması halinde başkanın ilti7.au> 

tarafın oyu geçerli sayılır.
Madde 21 — Yönetim kura’u üye sayıs-. bn»eim» 

lar sonucunda üye tam sayısının yansından ayağı 
se. genel kurul mevcut yönetim kumlu üyeleri w»« 
denetmenler kuntlu tarafından bir ay ıçsnâe W 
lantıya çağırılır.

Madde 22 — Yönetim kurulu başkan vekSi. Wşkı 
olmadığı zam anlan! a yönetim kurulu toplantmaa U 
kanlık eder ve onun adına im>a kovar.

Devemi Gelecek Sejmkı

%25c3%25b6nvt.au
ilti7.au
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Gemlik Sulh Hukuk Hakimliği salı; Memurluğundan İlân
Dosya No: 1972)9

Satış isteyen Fehika Kaçmaz ve Yümnü İzbudak 
Vekilleri Avukat Mehmet Nalbantoğlu aleyhte satış Is

tı tanenler Melek Değerli, Necmettin Değerli, Aliye Ke
krem Yeşil, Hafîze Sakızlı, Cemal Doğaç, Neyyire Ak

doğan (Tarikat) Fatma Temizkök, Cemil Akdoğan ve 
t Cemile Akdoğan aleyhlerine aldıkları izaleyi şuu kara

rının tarihîne göre gayrimenkullerin kıymetlerinin yenl- 
lt den taktir edilerek satışa gidilmesi talep edilmiş olmak
tı la Taktiri kıymetler yapılmış ve taraflara tebliğ edil- 
i inekle taraflarca taktiri kıymetlercde itiraz olmadığın

dan izaleyi şuusu istenen gayrimenkullerin satışına gi- 
b | dilmiştir.

I — Tapunun Kanunîsanî 930 gün cilt 36 sahife 
'* 61 - 23 sayısında kayıtlı Armutlu köyünün karaköy yolu 
İ mevkiinde Doğusu Karaköy yolu Batısı Bıyıklı Mehmet 

halen Davut, Şimali Vakıf halen Hüseyin Beşler cenuben 
rakıf halen Ömer Çaltı ile mahdut on dönüm miktarın

da ALTI BİN LİRA KIYMETİNDEKİ Zeytinlik

2 — Tapunun Kanuni sani 1930 Cilt 36 Sahife 61 
No 24 de kayıtlı Armutlu köyü değirmen bendi mev
kiinde doğusu Değirmen bendi batısı Kargalı Kadir ha
ilen Mehmet Ali Soran, Kuzeyi kısmen fundalık kısmen 
su harkı güneyi Haşan Kaptan halen Ateş Mehmet ile 
mahdut üç dönüm miktarında yedibin altıyüz lira kıy
metinde zeytinlik

3 — Tapunun Kanuni Sani 1930 Cilt 36 Sahife 61 
I1 No. 22 de kayıtlar mutlu Çınarlıçeşme mevkiinde Do- 

ğusu yol Batısı dere ve Rızabey veresesi ve Hüseyin 
Ürgüp kuzeyi dere güneyi arnavut Salih ve bent halen 
Salih oğlu Yaşar Karaarslan ile mahdut 25905 Metre ka 

U re miktarında YÜZ YİRMİ BEŞ BİN LİRA kıymetindeki 
lt\l zeytinlik.

4-Tapunun Kanunisani 1930 Tarih Cilt 36 Sahife 61 
' no 26 da kayıtlı Doğusu Halil arsalar halen yol ve yolun 

k loğusada Mahmut Gümüş Ömer Cebeci Batısında metruke 
illi tarlası halen İsmail Seven Kuzeyinde yol halen dere ve 

derenin Kuzeyinde dramralı Mustafa Kaygı ve Celal Tan 
ev ile mahdut iki dönüm ON BEŞ Bİ'N LİRA KIYMETİN
DE Yeytlnlik

5 — Tapunu Kanuni sani 1930 gün Cilt 36 Saifeo6l 
No 25 sırasında kayıtlı armutlu köyü karye civarı mev

lit kiinde Doğusu yol Halen Apdurrahman Demir Batısı arsa- 
ıd lor halen davalı Hafize Sakıza ait arsalar Kuzeyi dimlt- 

ri bahçesi halen davalı hafize Sakız bahçesi güneyi 
[y teynullah bozkurt ile mahdut İki dönüm ONBEŞ BİN 

LİRA KIYMETİMDE ARSA

6 — Tapunun nanuni sani 1930 gün cilt 36 Sahife 
6İ no 29 da kayıtlı Armutlu Köyü Yılandar mevkiinden 

fi doğusu Zeynullah Bozkurk Batısı yol Kuzeyi Ali Şen 
!İ halen dıramalı Ahmotten intikalen gürcüler güneyinde 
f‘ karagöz vcrasesi halen Hüseyin Karagöz oğlu İle Mah- 
f dut bir buçuk dönöm yüz ölçümlü altı bin lira kıyme

tindeki zeytinlik.

1 — Tapunun Kanuni sani 1930 gün cilt 36 sahl- 
f fo 61 No 28 sırasında kayıtlı Armutlunun yılandar mev

kiinde doğusu Osman on başı halen Mustafa karısı Ati- 
fet Kocadere batısı Ğalid ağa halen hidayet efe kuzeyinde 
Şarif ağa halen Şerif oğlu Ömer güneyinde yol ile mah
dut dört dönüm Ylrmibeşbln Hra kıymetindeki zeytinlik

8 — Tapunun kanuni sani 1930 gün çilt 36 sahife 62 no 32 s.rasında kayıtlı 
Gemlik Hamidlye mahallesi istiklal caddosl batısı sahibi senet muris reşit sakızlı ku
zeyi İbrahim ağa halen Haşan Ateş Güneyi Orhangazi caddesi ile mahdut yer katı 
zeytin mağazası birinci katı böcekhane iken halen boş tuğla dolma duvarlı tabanı 
kahrım döşemeli 191 73 Metre karelik YÜZBİN LİRA KIYMETİNDEKİ MAĞAZA

9 — Tapunun kanuni sani 1930 gün Cilt 36 sahife 62 no 33 de kayıtlı Gemlik 
Orhangazi caddesinde doğusu sahibi senet muris reşit sakızlı batısı metruke halen Ha
şan Ateş kuzeyi İbrahim ağa halen Haşan Ateş güneyi Orhanğazi caddesi ile mahdut 
59,64 Metre Kare ELLİ BİN LİRA DEĞERİNDEKİ Ahşap ev Armutlu köyü Belediye 
Başkanlığı müzayede salonunda açık artırma ile satılacaktır.

Satış şartlan :

1 — Satış 3/10/1973 Çarşamba günü saat 11 den onbeş’er dakika ara ile Ar
mutlu Belediye Bşk. Müz. Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artır
mada tahmin edilen kıymetin %75 ni ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları mec
muunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı 
çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 15/10/1973 Pazartesi günü 
aynı yerde ayni saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı 
alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale 
olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %10’u nisbetinde 
pek akçesi veya bu miktar kadar millî bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
lâzımdır; Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Dellâliye resmî ihale pulu, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. Birik
miş vergiler satış bedelinden ödenir.

3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-J-) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit 
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflâs 
Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve 
%10 faizden alıcı vc kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan 
kendilerinden tahsil edilecektir.

5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş vc mündcrccatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 1972/9 sayılı dosya numarasiyle me
murluğumuza başvurmaları ilân olunur.

31 / 8 / 1973
(tc. İf. K. 126

(+) .ilgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de da
hildir.
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| Satılık Mağaza
| Gazhane Caddesi (Alemdar Fabrikası yan
S tarafında) Deniz kıyısında 165M-lik mağazamız o
S satılıktır o o

İlgililerin Hamidiye mah. İstiklâl Cad. No. 101-Tel. 448e o
s müracaatları duyurulur.
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gemLikÎ^KÖRFEZ
Gedelek Köyü Gedelek Gücü Spor Kulübü 

Demeği Ana Tüzüğü
Madde 20 = Denetleme kurulu teşkili ve görevleri; Denetleme kurulu üç asil 

üç Yedek üye olarak genel kurul tarafında bîr yıl müddetle vazife görmek üze- 
reseçilirler. Denetçiler yönetim kurulunca defter ve hesapları tetkik ve kontrol ederek 
şenel kurula senelik raporu verirler.

Madde 21 — Dernek yönetim kurulu aşağıda yazılı defterleri tutar.
a) — Üye kayıt defterî: Derneğe girenlerin kimlikleri ve giriş tarihleri yıllık aidat 

taahütleri y&zılı.
b) — Karar defteri: Yönetim kurulu kararlan tarih ve sayı sırası ile bu deftere 

yazılır. Kararların altı üyelerin imzası ile tasdik olunur.
c) — Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve gönderilen evrak tarih ve sayısı ile 

bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakı kopyası dosyada saklanır 
ç) — Gelir ve giden defteri; Dernek namına alman bürün paraların alındıkları ve 

harcanan paralarında verildikleri yerler düzenli olarak bu defterlede gösterilir.
d) — Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri; Dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra 

numaralı makbuzlarla ahnar ve giderler sarf belgeleri ile yapılır. Bütün bu defterler 
vönetım kurulu tarafından notereden tastiklett iril dikten sonra düzgün şekilde tutulur.

Madde ±2 Havsivet divanı: Genel kurul bir yıl müddetle vazife görmek üzere üç 
kişilik bir haysiyet divanı seçer Divan.

a) Uveler arasında çıkan iç anlaşmazlığı halleder.
b t v el erin mesleki dürüstlükleri ve tüzüğe aykırı hareket er de bulunanları y ö ne - 

tim kurulu teklifi ile durumlarını inceler ve karar verir.
c) Haysivet divanı şu cezalan gerekli gördüğü üyeler hakkında kullanabilir. 

İHTAR-TENBİH ve genel kurula İHRAÇ teklin.
Medde 23 Demeğin feshi halinde tasfiyesinden sonra geri kalan mallan satarak 

parasını küçük cari hesaplar belinde T.C Kızılay cemiyeti adına Ziraat Bankasının 
bir şubesine yatırılacaktır.

1 EYLİ’I, 19T3 - CVMART 
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GEMLİK KÖRFEZ GLIETES1
Haftalık Tarafsız Siyasi Gazete

Baş. Yar. Um. Kat Veznadar
Mehmet T ra k Mehmet Kopça Mehmet Girgin

Gen. Kap Başkan
Ahmet Beyazıt Mahir Sönmez 

BİTTİ

S

a

SAHİBİ : EROL VE HÜSEYİN GÜLER 

SORUMLU MÜDÜR : EROL GÜLER

İdare Yeri : İstiklâl cad. Şirin pasajı 

TEL. : T9T — GEMLİK
Dizgi ve Baskı : Er gül Matbaası - Şirin Pasajı

İLÂN ve ABONE

Resmi ilânlar tek şutun cm.si 20 TL.

Mahkeme ve İcra ilânları sütun cm.si 10 TL.

Hususi İlânlar pazarlıkla alınır.

Abone : Yıllık 10 6 Avlık 5 Liradır.

Yazıların sorumluluğu yazarına aittir.

, İlânlardan Sorumluluk kabul edilmez.

F
-i

En Güzel Fotoğrafları ile
Ailenizin
ve sîzin

Emrinizdedlr
lî

İLÂN
I Muharip Gaziler Cemiyeti

GEMLİK ŞUBESİ
cj 23.Ağustos. / 973 Perşembe günü Gemlik 27
1 Mayıs İlkokulunda 75 Fakir ve Yetim Çocukları 
p? Cemiyetimiz Sünnet yaptırmış Ye müteakiben Mev- 
£ löt okunmuştur.

Gemliklilere duyurur, şükranlarımızı sunarız.

1 Cemiyet Beşken t
H MEHMET DE MİREL

3 d

Çimento Satışlarımız Başlamıştır
MÜRACAAT :
İNŞ. MÜH. ŞİMŞEK ALÖÇ

TİBEL OTEL YANI - GEMLİK TEL. : 102

Müjde Müjde Müjde
ODUNDAN UCUZ ÜSTÜN KALORİLİ •

YÜKSEK VASIFLI

Batıray Linyitleri
KOKU ve GAZ YAYMAZ, PİSLİK YAPMAZ, YANMASI KOLAY, 

SOĞUK BİR HAVADA SICAK BİR YUVADA
BATIRAY LİNYİTLERİ hep bîr arada

siparişleriniz derhal kabul edilir.

»o o o•
o .oo o o• • o o o o o o o o o
o o o• o o o• o o• • o o•

o
• o o: ADRES : İskele Yolcu Salonu - Gemlik - Tel.: 354 Ev: 467

fcooomnoeoeeeeeeocooooococooeooeececoooooooooceceooococoe&ooeeeec cccc t?
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Kış yaklaşıyor Soba’nız mı Yok ?
COŞKUNLAR TİCARET

yepyeni Soba çeşitleriyle hiz- * 
metinizdedir.

Gaz Sobası, Eskişehir tipi Koval 
Soba her çeşit Kömür ve Odun Sobalafl 
ve Bütangaz Fırın çeşitleriyle emrinim 
dedir.
Adres : İskele meydanı No. 5. Tel. : 253 - GEMLİK ]
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n parti Adayları Belli Oldu GEMUK’in KURTULUŞUNUN
51. Yıldönümü Kutlanacak

s/q

|
| 31.Ağustos.Pazar gü- 
I bütün Türkiyedc 14.E- 
■.M illet vekili ve Senato 
çimleri için parti dele
ni aday adayları ara
nan adayları tesbit et* 
işlerdir.

İlçemizde de 27 Ma- 
!8 İlkokulunda yargıç 
ehmi Çullas başkanlığm- 
[ oluşan ilçe seçim ku
llu gözetiminde delegeler 
ayları tesbit etmiştir.

CHP.nin 111 
sinin 87 sinin 
seçimde ise : 

Sadrettln Canga 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 
E. Ünal Enzel 
Osman Keçecloğlu ’ 
Kıza Eren 
O. Slret Ataç 
Necati Akgün 
Şerafettin Gökalp 
Erhan Sevimli 
llyas Dalgıç 
Abit Günece 

oy almışlardır.

delege- 
katıldığı

65 
62 
58 
52
50
46
39 
37 
33
31 
26
20

DP. 45 ı 
37’si katılmış. 

Mehmet Turgut 
Ertuğrul Seyhan 
Kemal- Perk 
Mustafa özen 
Necip Kurt 
İlhan Aşkın 

Ahmet Kiinksatan 
Teoman Blçeroğlu 

oy almıştır.

seçmeninin

37
36
35
34
31
19
18
10

C.G.P sinden 7 seçmc-

Hf AP’nin 200 delegesi- 
in 170’inin oy kullandığı 
çimlerde Kasım Önadım 
iste başı olmuştur. Oy-

MP. sinin 7 delege
nin 3’ü oylamaya katılmış

nin 4’ü oylamaya 
ve :

Aptulkadir Aytı
Seyfettin Kura
Mustafa Dokuif 

oy almışlardır.

k atılmış

4
2
2

malar şöyledir : 
Kasım önadım 
Aluîtafo Tayyar 
Ahmet Türkel 
M. Emin Dalkıran 
Recep Sezer

ISO 
I2S 
112 
97 
81

Aziz Tetikçi 
Kemal Kale 
Murat Turhan 
Fehmi Yüce 
AH Sultan 

oy almışlardır.

3
3
3

3

M.S.P ve M.H.P si
önseçim oylamasına katıl- 
mıyarak merkez seçile
cektir.

11.Eylül.1973 Salı gü
nü şirin Gemliklimizin 
düşman istilâsından kur
tuluşunun 51. yıl dönümü 
törenlerle kutlanacaktır.

Saat 8.30 top atış
larıyla, Sunğipek ve öbür 
fabrikaların sirenleri ile 
tören başlıyacak, saat 9.00 
da kasabamn doğusundan 
Milis Kuvvetleri ve asker
ler silâh sesleriyle kasa
baya gireceklerdir.
Bunu müteakip Bandonun 
çalacağı istiklâl marşı ile 
şanlı bayrağımız askeri 
birlik komutanı tarafından 
alanda hazırlanacak gön
derine çekilecektir. Bele
diye Başkanı şehir adına 
askeri ve sivil birlik Ko
mutanlarına birer BUKET 
verecektir.

Bayrak merasimini 
müteakip Belediye Baş
kanı Kütüphanede şehir 
adına tebrikleri kabul e- 
decektir.

Tebrikatı müteakip 
topluca Atatürk büstüne 
gidilecek ve burada ha
zırlanan çelenkler büste 
konulacak ve Bando ta
rafından verilecek ”TÎ„ 
işareti üzerine saygı duru
şunda bulunulacaktır.

Bundan sonra Kay
makam, Garnizon Komu
tanı ve Belediye başkanı 
tarafından askerî birlik
ler, okullar katılacak 
resmi geçitten sonra tören 
sona erecektir.

S AH Tuncer 87
§ Ahmet Saygın 67
g Beytullah Gazlcğlu 43
|| Yılmaz özer 32
H Bar/aj KOntay 30
§ İBahlye Olgaç 27

Halil Kara atlı 26
rlÜMyln Sungur 25

s lımet Tolgaç 19
Ç purhanettln Doruk 17
| At/ye Keskin 14
| Cemâl Külâhlı 13

İTtufrul Mat II
İ llmet Tonca 10
I; Mu ra Cofkun 9

Küreyin Sütçü 6

Ahmet Yücel 6
■al * _ _______

Millet Vekili Seçimleri

* Okul Kayıtlarından
Para Alınıyor

| jb Gazetemize, son gün- 
| irde yapılan başvurma la- 
j i ilçemiz okullarında öğ- 
| enci kayıtları sırasında 
| urdun adı altında para 
| hndığı vç bakanlığın 

her ne türlü olursa ol
un kayıtlarda para alın- 
inması,, emrine uyulma
ğı söylenmektedir.

14.Ekim.1973 Millet
vekili seçimlerinde Gem
likten oy kullanacak seç
men sayıları saptanmış 
ve yüksek seçim kuruluna 
bildirilmiştir.

İLKOKULLAR
AÇILIYOR

Bursa ili Şehir ilk
okulları 1973 - 1974 ders 
dönemi Pazartesi günü 
başlıyacaktır. Bu nedenle 
şehir ilkokul öğretmenleri 
geçen Pazartesi günü 27 
Mayıs ilkokulunda bölge 
müfettişleriyle ders yılı 
başı semineri yaparak 
1973 - 1974 ders döne
minde yapılacak eğitim ve 
öğretim çalışmalarını sap
tamışlardır.

Köylerde ilkokullar 
ise 17. Eylül. 1973 günü 
açılacaktır.

Gemlik merkezinden 
2719 kişi 30 sandıkta oy
larını kullanacaktır.

ilçeye bağlı köylerde 
ise 10014 kişi 38 sandıkta 
oy kullanacaktır.

Merkez ve köylerde 
19805 seçmen oy kullana
cak, 68 sandık teşkil e- 
decektir.

Orman yangınları 
İlçemizde de hızını 

kaybetmiyor
Geçen Pazartesi günü 

saat 2l.oo civarlarında il
çemiz sınırları içersinde 
Sadık Ağa Çiftliği dolay
larında tarla genişletmek 
amacıyla yakılan ateş bü
yümüş yakınlarındaki zey
tinliklere zarar vermiştir.

Yangın ilgililerce kı
sa zamanda kontrole alın
mış ve söndürülmüştür.

Haiırlık Maçlannüa
Gemlik Sümer 1, Altınok 2

Gemlik Güven 1,
1.Eylül. Pazar günü 

yeni sahamızda lig hazır
lık maçlarında Gemlik 
Sümer spor ve Gemlik 
Güvenspor rakiplerine ye
nilmişlerdir.

ilk karşılaşma 15.oo 
de Güven ile Bursa Genç 
takımları arasında oynan
mış, Bursa Genç üstün 
bir oyun çıkarmış ve ilk 
devre 3 gol atmıştır. I- 
kinci devre oyunda denge 
sağlanmış, Bursa Genç 
takımının kendi kalelerine 
attıkları bir golle maç 3-1 
Bursa Genç’in galibiyetiy
le son bulmuştur.

Bursa Genç 3 
katarda Turhan’ın aya
ğından bir gol kazanmış, 
daha sonra Altınok bera
berliği sağlamıştır.

İkinci devre ise bir 
gol daha atan Altınok 
maçı 2-1 galip bitirmiş
tir.

Gemlik Sümerspor. 
Bursa Altınok maçında 
ise karşılaşmaya hızlı baş- 
lıyan Sümerspor ilk daki-

Meyva Suyu
Fabrikası Kuruluyor

ilçemiz ve çevresi 
ürünlerini değerlen ditmek 
üzere tüccarlardan Musta
fa Özergen ve Mutmanlar 
bir Meyva Suyu Fabrikası 
kurmaktadır 1 a r.

Yalova yolu üzerin
de yapımı tamamlanmakta 
olan fabrikanın bitimin
den sonra üretime hemen 
geçeceği öğrenilmiştir.
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EROL GÜLER ®
O o

Şehrimizde intişar eden Gemlik Gazetesinde g 
her hafta yayınlanan kimler ne vergi ödedi sütü- g 
nunu ben de sîzler gibi merakla izlemekte ve merak g 
etmekteyim, açıklanan bu vergi nisbetlerini gö- o 
rence bazen hayret etmekte bazende kendi kendime o 
gülmekteyim. Bu durum karşısında. İstemiyerek g 
memur ve işçi maaşlarından kesilen vergileri düşü- g 
nerek, yazık oluyor memur ve işçilere diyorum, ve g 
yazıklar olsun bu vergi ADALETSİZLİĞİNE diyorum, g

Diyorum. Çünkü. Aldığı maaşın yarısı kadar g 
ev kirası diğer yarısı ile de çoluk çocuk ile vü- g 
cinlere bakıpta yutkunarak, ayın başında diğer ay g 
başını beki iyen bir kilo eti ayda bir defa evine so- g 
kamıyan memurdan ve işçilerden kesilen bu vergileri o 
Serbest meslek erbabı ile bir tutan vergi kanunla- o 
rina. g

Serbest meslek erbabından alınan vergiler île g 
Memur ve İşçiden alınan vergilerin matrahları bu- o 
lunurken, bir çok kesintiler ve giderler Memurlar o 
ve işçilerin maaşlarını etkilememekte, yalnız çocuk o 
sayısı ile bağlı bulunduğu Emekli Sandığı ve İşçi g 
Sigortalan %8, %9 kesintileri düşülerek vergi mat- g 
rahları bulunmaktadır. Serbest Meslek erbabından g 
ise bir çok giderler, masraflar İşletme gideri olarak e 
kabul edilmekte çocuk sayısına göre yine indirime o 
tabi tutulmakta, bu masraflar ve giderler Serbest g 
Meslek erbabında İşletme gideri kabul edilmektedir, g 
Üç kuruş maaş alan memur ve işçinin yapmış olduğu g 
işe gidiş geliş, mesai saatinde yapmış olduğu bir o 
takım sarfiyatlar İşletme gideri olarak kabul edil- o 
memekte. Bunları da bir tarafa bırakalım, esas konu o 
bildirilen beyanlar verilen Bilançoları istediği gibi g 
ayarlıyabilmekte Serbest meslek erbabı. (Bunları bura- g 
da izah etmeğe luzum yok,bir çok yollan var bunların) g 
Memur ve İşçinin durumu böyle değil, aldığı maaşın o 
kuruşuna kadar vergisini zaten peşin ödemektedir. o 

o 
isterseniz bunların mukayesini rakkamlar vererek g 

izahını beraber yapalım. g
Şimdi 1500.TL bürüt maaş alan bir memurun her o 

ay almış olduğu maaşdan her ay kesilen vergisini aşa- g 
ğı yukarı bulalım Memur ve İşçi olmasına göre bağlı g 
bulunduğu sandıkların %8 %9 kesintileri düşüldükten g 
sonra matrahın ihtiva ettiği vergi nisbeti tahminen o 
170-185 TLjını bulur, buna ilâveten damga vergisi o 
Tasarruf bonosu aocüllükten kurtaran» Mali Denge o 
vergisi de ilâve edilirse 200-210 TL. arasında değişir g 
Neticede 1500 Tl. kadar bir vergi ödenmektedir. g

Diğer taraftan senede 100 bin 150 bin liralık bir o 
ciro yapan Ticaret erbabı %20 - % 25 kâr haddi ile o 
bu ciroyu yapmış olsa senelik ciro kârı 20-25 Bin lira g 
bulur, buna bir sürü İşletme gideri, masraflar ile g 
çocuk sayısı indirimi göz önüne alınır ve neticede g 
cüzi bir kârla senede 3-4 bin lira vergi öder. ®

o
Ar adakifarkı açıkça hep birlikte İnceledikten g 

sonra'açık fark ortaya çıkacaktır. g
Esas mevzuumuz Gemlikteki bir çok serbest o 

meslek erbablarının ödediği oransız vergi ile basit bir o 
memurun arasındaki vergi farkı ve kaçırılan bu ver- g 
gilerin Memleket bütçesindeki yarattığı buhranları g 
düşünebilmek ve Memleketimiz için insanlık için g 
dinimiz için elde edilen her kârın bir karşılığı o 
bir kefareti olduğunu taktir etmektedir.

ŞEHİR REHBERİ
BURSA ve Gemlik

BURSA
Sıhhi İmdat 12340
Devlet Hastahanesi 14071
Sigorta » » 17600
Askeri » » 11637
Ana Çocuk Sağlığı 12206 
Devlet Hava Meydanı 
Müdürlüğü 11170
Özel Bursa Hastaha. 12514 
T.H.Y. Satış Bürosu 11167

BURSA OTOBÜS ACENTALARI

KOÇ : 16605
ÖZEN 1473
SAĞLAM : 11529
OTOKAR : 13840

Doğan Körfez
Tel: 12398 - BURSA

Bursa garajdan yarım 
saatte: saat 6dan itibaren 
Bursa, İstanbul - Topkapı

Bursa - İzmir 
iki saatte bir

Bafra - Samsun 
Ekspres

Her akşam 5.30 da

Gemlik Eczaneleri
Nöbet Cetveli

9-9-Pazar
10-9-Pazartesi
11-9-Sah
i 2-9-Çarşamba 
13-9-Perşembe 
14-9-Cuma
15-9-Cumartesi

Gemlik Ecz.
Kuyucu »

Ceylân »
Merkez »
Gemlik »
Kuyucu »
Ceylân »
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I zeythıcilerîn I
। Dikkatine ।
| Zeytin ve Z. yağı | 
| eteketleri | 
I İstenilen şekil 
t ve I 
j Renkte yapılır | 

. I
J Matbaası | 
I ®:797-fiemlikJ
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ŞİİR KÖSESİ j
ra™ i

A'e kerameti İlâhi var ki ahunda 

Herkes beni yapın diyor Millet vekili. 
Olsaydı eskisi gibi ikili... 
Şimdi parça parça oldu; 

Kalmadı ayakta dikili...
Parçalandı: parçaları yayıldı sağa sola;

Bunları koymak zor artık yola...

Atatürk'ten sonra ne yaptınız 
Ne yaptırmıştı millete, o imkânsızlıklar içiMe ’

K? sağ olsaydı rahmetli...

Ya kalk/verirse... 

Böyle görürse... j
Kendi mezarını kendisi kazar, <

,,,Ve gömer kendini yine kendi eliyle,..

Çelmeden başka ne öğrettiniz.

Bu milleti en geriye ittiniz;

Parça, parça ettiniz, ettiniz, ettiniz Siz^. ;

Eteğinizi öptük, kurtarıcı diye...

Ettiniz bu işleri böyle neye. i.
Ümitliydik, ne gördük. 
Ördük, ördük, başımızın kara tacını 

Kahkaha atıvereyım size.
Hepinize 

Yine yapacağız ama-, sizin yaptığınızdan beter ] 
Yeter- yeter, yeter Kardeşim yeter......

İSMAİL BAYRAKTA 1

Kahpesin kahpelik ederken geber
Kudurmuş köpeksin, dalarken geber
Ruhunu karalamış kader
San saçlarını tararken geber

2^ 2AVK

Vicdanın karanlık canavar isi 
Sırıtman saklıyor o mehus kini
Yaralı bir gencin temiz kalbini 
Tırnakla kopanp çalarken geber

‘rİT

Riyâkat fazla şık giyinenlere
Sana "ah sevgilim., diyenlere
Nefsini körletmek istiyenlere
Bir alet olmak isterken geber

2A. 2UL 2*

Bundan fazla olmaz beddua sehbati 
Günah işlerim düşünmeden
Sende küstah olan beyaz teni
Para ve zevk için satarken geber

N. ŞEKERSÖZ

9©900©9©©©©©9>©9O«9O©O< 9©©©9©09009CCO€00000«009



rj©4®©©©©©4«3990©©s©©9©©©©©©©©©©©rt 

SAYFA t 3

s* gemUik
KÖRFEZ c

8 EYLÜL 19?3 - CUMARTESİ

aesesse©©©©©©©©©^©©©^©©©©©©©®©©©©©©©©©©©©©©©®3300® ıe©ooo©©o©©oöoo©oo©©©©©o©©©©©©©©©©©5©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©e©©©©©©©©©a

i i w smffî ©aa®a®a« «I
LPirSulion Abdal J

Pir Sultan Abdal 
ı WI. yüzyılın sonlarında 
] yaşamıştır. Sivas - Yıldızdı 
' Banaz köyün dendir. Ken- 
| dişi alevidir. Şiirlerinden 
j Kızılbaş zümreler t ar afm- 
ı dsu çıkarılan bir isyana 
< karıştığı anlaşılır. Bunun 
| lazerine Hızır Paşa Pir 
| Sultan Abdal’ı hapse attı*

UT. Pir Sultan’ın alevi 
olmasından ve alevîliği 
gezdiği yerde yaymasına 
zamanın padişahı kızar, 
(Y. Sultan Selim) Sivas 
Valisi Hızır Paşa Pir Sul- 
tan’ı hapisti* ziyaret eder 
ve eğer şiirlerinde «Şah» 
adını kullanmazsa kendi
sini affedeceğini söyler.

Devamı Gelecek Sayıda

W a
o Gemlik Sulh Hukuk Hakimliği 

Satış Memurluğundan Tavzih İlânı
Körfez gazetesinin 1/9/1973 tarih 12 ci sayısında 

satışa neşredilen gayrimenkullerden ve ilânın 8 ci sıra
sında bulunan MAĞAZA ile ilânın 9 cu sırasında bulu
nan AHŞAP EV'in satışlarının aynı gün saat 16.dan 
16.30 za kadar Gemlik belediye müzayede salonunda 
yapılacağı diğer gayrimenkullerin Armutlu belediye mü
zayede salonunda yapılacağı tavzihen duyurulur.

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden İlân
Dosya No. 973/438

Davacı Haşan Basri Uysal Hüseyin Uysal vekilleri 
Av. Teoman Ekim tarafindan davalılar mal müdürlüğü 
ve Narh köyü aleyhlerine ikame olunan tescil davasın
da :

Gemlik Narlı köyü köy içi mevkiinde kain doğusu 
yol, batısı Ömer Aldemir varisleri ve Ahmet Çelebi va
risleri, kuzeyi yol, güneyi köy camii ve köy imam evi 
ile çevrili içinde bir adet ev bulunan gayrimenkulu se
netsizden adına tapuya tesçilini istemekle bu gayrimen
kul. üzerinde hak iddia edenler varsa üç ay içersinde 
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 973/438 esas sayılı 
dosyasına müracaatları ilân olunur.
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Sayın Gemlik’liler

i İnş. Müh. VEli YAircı |
| Hizmetinizde olmakla kıvanç duyar |

• PLÂN î
I °

• PROJE
İşleriniz, itina ile hazırlanır.İL I|| İHTİKLÂLCAD^ NÖ İ1 GEMLİK - TEL. 1Ö0 g
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Bursu Vilâyeti Gemlik ilçesi Nacaklı Suyunu 
Getirme Derneği Tüzüğü

«Geçen Sayroan Devam»
Madde 23 - DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :

a) Denetleme kurulu 3 asil 3 yedek olmak üzere gizli veya açık oyla genel kurul
ca seçilir,ve görevi yönetim kurulunun görevi ile birlikte sona erer.

b) Denetleme kurulu üyeleri her istediği anda toplu halde derneğin faaliyet ve he
saplarını denetler ve durumu rapor halinde genel kurul toplantısında açıklar.

Madde 24 - SAYMAN: Gelir gider işletme defterlerini tutar aidat cetvellerini 
hazırlar, tu cetvelleri tahsil için veznadara teslim eder, ödemelerde başkanla 
birlikte sorumluluğu kabul eder.

Madde 25 VEZNEDAR: Aidatları tahsil eder ve milli bankaya yatınr. Zim
metinde azemi 500 T.L ödeme avansı taşıyabilir. Makbuz, Senet ve vezne 
evraklarının kazıntı ve silintisinden sorumludur.

Madde 26 SEKRETER: Üye kayıt, gelen giden ve zimmet defterlerini tutar 
ve tüm yazışmaları idare eder.

Madde 27 Bankadan çekilecek paralar, başkan ve saymanın imzası ile çekilir 
Bu durum ilgili bankalara imza sirküleri ile bildirilir.
Madde 28 DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

a) Üye aidatları-
b) Halktan,kuruluşlardan,sosya’ yardım kuramlarından alınacak ayni veya nahdi bağış 
c) Tertiplenecek tiyatro, konser ve müsabaka ile diğer faaliyetlerden elde edilecek 

gelirler.
d) Dernek hesabına yapılmış veya bağışlanmış gayrimenkul kiralarından elde edi

lecek gelirlerden sağlanır.
e) Mahalli idare, özel idare ve devlet bütçelerinden sağlanacak yardımlar derneği

mizin gelirleridir.
Madde 29 DERNEĞİN GİDERLERİ:

a) Derneğin ana gayesinin tahakkukunu gerektiren giderler.
b) Kırtasiye ve matbuat giderleri.
c) Tenvirat, tenzifat ve onarım giderleri.
d) Ziyaret vc muhabere giderleri.
e) İlçe içi veya taşradan toplanacak aidat veya bağış için seçilecek yönetim kurulunda ol

mayan tek tahsildara tanınan ondahk ücret(bu ücret yönetim kurulu ile tastık edilir)
Madde 30 Gider harcamaları yönetim kurulunun aldığı ekseriyet kararları 

ile yapılır. Böyle yapılan harcamaklarda yapılan yolsuzluktan yönetim kurulu 
genel kurula karşı toplu halde sorumludur.

Madde 31 Dernek gelirini dip koçanlı ve müteselsel numaralı makbuz muka
bilinde alınır. Masraflarımda müsbit evrak karşılığı yapar. Makbuz dip koçan
ları ile müsbit evrak muntazam dosyalarda saklanır.

Madde 32 Derneğimiz aşağıda yazılı defterleri tutar:
a) Üye kayıt defteri
b) Karar defteri
c) Gelen giden evrak kayıt defteri
d) Gelir gider kayıt defteri
e) Kesin hesap ve planco defteri
f) Banka hesap cüzdanı

Madde 33 Banka hesap cüzdanı hariç diğer defterlerin noterden tasdik olması şarttır
Madde 34 Gerneğimiz içişleri Bakanlığı marifetiyle denetlendiği an her türlü 

kayıtlan yetkililer tarafından incelemeye arzedilir
Madde 35 Derneğin mâli denetimi en az 3 yılda bir defa mâliye müfeetişler- 

ince veya mülki âmirin görevlendireceği memur tarafindan yapılır
Madde 36 — Kollukuvvetleri dernek yönetim merkezine mahalli mülki amirin 

izni ile girebilirler.
Madde 37 — Dernek üyeleri ile yöneticileri yeni dernekler kanununun 35.38,37 

38-uci maddeleri ile fıkralarında gösterilen yasak faaliyetlerde bulunamazlar.
Madde 38 — Dernek genel kurulu lüzumu halinde derneğin feshine karar vere

bilir. Fesih: ilk toplantıda üye tam sayısının 2/3 ekseriyeti ile olur.
Madde 39 — Derneğin fesih edildiği hususu yönetim kurulu tarafından en çok 

beş gün içinde mahallin en büyük mülkiye âmirine yazı ile bildirilir. Ve bu durum 
gazete ile üyelere duyurulur.

Madde 40 — Derneğin fesih i halinde taşınır ve taşınmaz mallan ile nakdi gücü 
ilçe sosyal yardım kurumlan yöneticilerine makbuz mukabili veya devir teslim tu
tanağı ile bırakılır.

Madde 41 — GEÇİCİ HÜKÜM :
Tüzüğümüz kırkbir (41) maddeden ibaret olup tüzük sonunda kimlikleri belir

tilen şahıslar geçici yönetim kurulu ve kurucu üyelerdir.
eOeramı Sayfa 4 te»
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GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ
Haftalık Tarafsız Siyasi Gazete

Bursa Vilâyeti Gemlik Hçesi Nacaklı Suyunu 
Getirme Derneği Tüzüğü

aBaştarafı Sayfa 3 de*
Ndcafclı Suyu Getirme Derneği Geçici yönetim Kurulu Kimlik Kayıt Durumları

Dernekteki
Geçici Görevi Adı Soyadı- •

'•>. Açık
Baba Adi ’ Doğ. Yeri ve yılı işi Tabiyeti Adresi

İsmail Gemlik 1328 Müteahhit T.C. Alem
dar Cad. Selvi Çıkmazı No. 9 Gemlik

Başkan İbrahim, Akıt -,

2. Başkan^ Şükrü. Şenol Ahmet Ohri 1311 Tüccar T.C. De-
mirsubaşı Mh. Cumhuriyet £d. No.8 Gemlik

Sayman Mustâfa Atay Aziz Gemlik 1319 Tüccar T.C. Osma
niye Mah. Nusretiye Sk. No.19 Gemlik

Veznedar Erdoğan Barutçu oğlu Ahmet Gemlik 1938 Tüccar T.C. istik
lâl Cad. No: 51 Gemlik

Sekreter ’Y İbrahim Aydın Behçet Adliye 1927 Müteahhit T.C. Istik-
_____________________lâl Cad. N0.8/B GEMLİK

Üye '>■ Ömer Özer Ahmet Adliye 1317 Müteahhit T.C. Demir- 
subaşı mah. 1 Nolu Cad. No.17 - Gemlik

Üye Fehmi Şahin Osman O.Gazi 1337 Terzi T.C. Yöni
Çarşı No.33 - Gemlik

üye Şevket Taşkın Bekir Adliye K.1321 Müteahhit T.C. Demir-
subaşı Mah. 1 Nolu Cad. No.19 - Gemlik

Üye Ömer Ozdemir Salim Gemlik 1320 Tüccar T.C. Hami-
diye Mah. Aralık Sk. No. 7 - Gemlik

Üye Refik Acar MehmetGemlik 1333 Muhtar T.C. Hami-
diye mah, Tekel Cad. No.23 - Gemlik

Üyt< Salih Şanlı İsmail Gemlik 1316 Muhtar T.C. Demir-
subaşı Mah. Mesudiye Sk. No.19 - Gemlik

Üye İsmail Kınay Zakir Bursa 1338 Muhtar T.C. Osma
niye Mah. öktem Cad. No,21 - Gemlik

üye Haşan özler HüseyinGemlik 1933 Muhtar T.C. Kay
han Mah. Çeşme Sk. No. 36 - Gemlik

Üye Haşan Altıçiftlik Mehmet Gemlik 1331 Muhtar T.C. Balık-
pazarı Mah. 2 Nolu cd. No. 60 - GEMLİK

BİTTİ

SAHİBİ : EROL. VE HÜSEYİN GÜLER 

SORUMLU MÜDÜR s EROL GÜLER

İdare Yeri : İstiklâl cad. Şirin pasajı 
TEL. s T9T — GEMLİK

Dizgi ve Baskı : Er gül Matbaası - Şirin Pasajı 

İLÂN ve ABONE

Resmi İlânlar tek şutun cm.si 20 TL.
Mahkeme ve İcra İlânları sütun cm.si 10 TL.

Hususi İlânlar pazarlıkla alınır.
Abone : Yıllık 10 6 Aylık 5 Liradır.

Yazıların sorumluluğu yazarına aittir.
İlânlardan Sorumluluk kabul edilmez.

0©©©©9©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©< «©O©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©» 
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Muide Müjde Müjde
o

ODUNDAN UCUZ ÜSTÜN KALORİLİ §
8 YÜKSEK VASIFLI 8
8 8

İ Batıray Linyitleri
O o

| KOKU ve GAZ YAYMAZ, PİSLİK YAPMAZ, YANMASI KOLAY, 8
S06UK BİR HAVADA SICAK BİR YUVADA Ş

? BATIRAY LİNYİTZERİ hep bir araba |
8 siparişleriniz derhal kabul edilir.
» 8
İ ÎBlŞJlKÛ® 8
g o

8 ADRES : İskele Yolcu Salonu - Gemlik - Tel.: 354 Ev: 467 |
O - O09©©9O©O©OOÖO©OOOO©O©O©OOOO©©OOOOO©OO©OOOOOOOOO©©O©OOO©O©C©©C©CO©(RC©OCa

e©9©o©©o©©©©©o©©o©oo©©©©eı ©©©©©©©ce©©©©©©©©©© 1 
o

8 Kış yaklaşıyor Soba’nız mı Yok ?
i COŞKUNLAR TİCARET i
o
8 Yepyeni Soba Çeşitleriyle
8 hizmetinizdedir,
o o

8 Gaz Sobası, Eskişehir tipi Kovalıl 
8 Soba her çeşit Kömür ve Od>m Sobaları
O B 1
s ve Bütangaz Fırın çeşitleriyle emriniz^ 
s dedir, o 
8 ESAT — AHMET ÇOŞKUN
O , ı
§ Adres : iskele meydanı No. 5, Tel. : 263 * GEMLIM 
/©©©©©000©©©©©©©0©©®®©eaeoaeecco‘i',<C©©CC©5©G9d

GEMLİK
FİKRET ÖZGE S TEL , 777

Garantili ve süratli monte yapılır.
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Gemllk’ln Kurtuluşunun
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5incı Yılı Kutlandı
Şirin Gemliklimizin 

kurtuluşunun 51. yıldönü
mü Salı günü Cumhuriyet 
alanında düzenlenen tören
lerle kutlanmıştır.

8.30 da başlaması ge
reken tören ancak 9.30 da 
başhyabilmiştir. Şehrin do
ğu ve batısından Milis kuv
vetlerini temsilen askerler 
ve gaziler silâh sesleri ile 
Cumhuriyet meydanına gir
mişlerdir.

Kaymakam Namık 
Kahveci oğlu Belediye Reis 
Vekili İbrahim Onur hal
kın ve okulların kurtuluş 
gününü kutlamışlardır.

Daha sonra tutsaklığı 
sembolize edilmiş ve siyah-

o e 
o o o • o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o

İLKÖĞRETİM HARASI
(17-23 Eylül 1973)

İÜ

Geçit Töreninden Bir Görünü}
-----o

lar giymiş bir kız öğrenci 
protokol önünde askerleri
mi zce üzerindeki giysiler 
çıkarılmış altından Özgür-

lük, Bağımsızlık ve Ulusu
muzun sembolü Türk Bay
rağını çıkarmıştır. Gecede 
şehir ışıklarla donatılmıştır.

TİM

İlköğretim Müdürü

17 Eylül ile 23 Eylül tarihleri arası İLKÖĞR.E- 
HAFTASI’dır. Bu hafta zarfında radyo ve ga-

o o o o o o o o

HAMİT NACİ
Okul Gemisi 
Limanımızda

İstanbul Yüksek De
nizcilik Okuluna ait Ha
mit Naci Okul Gemisi dün 
saat 18.30 da limanımıza 
gelmiştir.

İstikbalin genç denizci
lerini yetiştiren Yüksek 
Denizcilik okulu talebelerine 
burs gemisi olan Hamit 
Naci gcınîsi ile kıyı liman
larını gezdirerek talebelerin 
»aşari bilgilerini artırmak
tadır. Gemi personeline ve 
talebelerine Gemlik adına 
boş geldiniz deriz.

Umurbey Köyünde Yangın
Pazartesi gecesi 20.30 da 

yılın en büyük maddi ve ma
nevi zararlara sebep olan 
yangın Umurbeydc olmuştur.

İbrahim Sucuk’a ait fırın
da Bütangaz ocağından çı
kan yangın bir anda bütün 
binayı sarmış ve çevreyidc 
tehdide başlamıştır.

BURSA Amatör 
Küme Lig Maçları 

Bugün Başlıyor
Bursa 

lig maçları
Amatör küme 
bugün Bursa

Hanrhyen

KÜÇÜK. HtKÂYE

SAĞ SOL
2 NCİ SAHİFKDK

ve kakalarında başlıyacak- 
tır.

Gemliği 1. Amatör kü
mede temsil edecek olan 
Sümertpor ilk maçını yarın 
Merinos sahasında Bursa 
Çilckspor ile yapacaktır. 
Yeni sezonda Sümerspor'a 
ve diğer takımlara başarılar 
dileri».

o o o o o o o o o o
o o o o o o

Gemlik ve Sunğipek fab- §
rikasının itfaiyelerinin bütün® 

oçabalarına rağmen yangın 
kontrol altına alınamamış 
Bursa ve çevre kazalardan 
Yalova, Orhangazi, Yeni köy

o o o o o 
o • o

den yardım istenmiş, çevre-§
den gelen itfaiyelerin gayret-§ 

oleri ile yangın saat 22.00de 
kontrol altına alınmıştır.

500.000 lira civarında za
rara sebep olan yangında 
Metin Ata'nın işlettiği bir 
kahve bîr Kundura mağaza
sı Ahmet Çakıl’» ait bir 
Bakkal dükkânı, İbrahim 
Soluk'a ait fırın ve bir ev 
tamamen yanmıştır. Yan
gında Fırının tamamen

o o o o •
o

o o

yanmasıyla Umurbeyde ek-® 
m ek sıkıntısı baş göster- © 
miş ve Gemlik Küçük Es- o 
naf Sanatkârlar derneği • 
Gemlikten temin ettiği ek- • 
m ekleri Umurbey'in bütün 2 
Bakkallarına dağıtarak bu 2 
•ıkıntıyı da gidermiştir. î

zetelerle İlköğretimin önemi belirtilecek, okulları
mızda bir hafta müddetle İlköğretim konusu işlene
cektir. Belediye hoparlörü ile çeşitli yayınlar yapı
larak haftanın önemi üzerinde durulacaktır.

Şehir öğretimi yapan okullarda (Umurbey ve 
Armutlu Bucağı dahil) 101 Eylül/1973 Pazartesi günü 
derslere başlandı. Köy okulları 17 Eylül 1973 Pa
zartesi günü derslere başlayacaktır.

222 Sayılı kanun öğretimi şehir ve kasaba o- 
kullarında 200 iş günü, köy okullarında ise 170 iş 
günü olarak kabul etmiştir.

1973 yılı inşaat programına alınan Şehitcemal 
İlkokulu yıkılıp enkazı temizlendi. Yakında inşasına 
başlanacaktır. Şehitcemal İlkokulu öğrencileri bu yı
la mahsus olmak üzere Atatürk İlkokulunda çift öğ
retim yapacaktır.

27 Mayıs İlkokulunun salonu üzerine iki ders
lik ve müdür odası yapılacaktır.

Kurşunlu köyünde hamiyetli hemşehrimiz Ahmet 
Yörük Bey'in okul yaptırmak şartı ile hibe ettiği 
yarım milyon değerindeki arsa üzerine lojmanlı iki 
derslikli okulun yapımına başlanmıştır.

Medeniyetin ilk temel unsuru eğitim ve öğre
timdir. Bir milletin bağımsızlığı ve refahı, o mem
leketin MİLLİ EĞİTİMİ'ne verdiği önemle ölçülür. 
Çocuklarını okutmayan milletler için yükselme im
kânları ortadan kalkmış demektir. Bu itibarladır ki 
yemek ve içmek kadar eğitim ve öğretim de bir 
ihtiyaçtır. Bir binanın temeline verilen önem ne İse 
bir milletin Milli Eğitiminde İLKOKULA verdiği ©- 
nemde o derece mühimdir. İlkokul, halk eğitimin 
temeline teşkil eden bir ekoldür. Genellikte halkın 
ilk ve son okuludur. İlkokulu bitirenlerin büyük bir

inişli-çıkrşlı yollarında onlara *ş*k tutacak olan tek 
kuvvet, ilkokuldan aldıkları eğitim ve öğretim •!•- 
çaktır. Bu itibarla İlköğretim bütün vatandaşlara 
mecburi kılınmıştır. 7 yaşından 15 yaşına kadar her 
Türk çocuğu ilkokula gitmeğe mecbur tutulmuştur.

59 cu maddesine göre - İlköğretim çağında ©M«©

ye ücretsiz çel^ştırılemoz/er.

Devamı hıfede

c c c c 
c c

c
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| IlKİföRETİM HAFTASI |
( 17-23 Eylül 1973) g0
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İlköğretim Müdürü © 
2 ®
g Ba;tarafı Sayfa 1 de o
o o

Yeni Milli Eğitim Temel Kanunu İlköğretimi g 
g sekiz yıla çıkarmaktadır. Beşinci sınıfı bitiren ço- g 
g cılklardan öğretime devam edecek durumda olanlar o 
g bölge okullarında üç yıl daha okutulacaktır. Bu o 
g maksatla bir kaç köyü içine alan bölge yatılı okul- g 
O lan kurulacaktır. Ortaokulu olan yerler için bu g 
g mevzubahis değildir. Beşinci sınıftan sonra okuya- g 
g mıyacak durumda olanlar, yaygın eğitim tabir edi- g 
g len kabiliyetlerine göre üç ilâ 12 aylık kurslara g 
g tabi tutulup sanat sahibi yapılacaktır. Yirminci g 
g yüzyılın ikinci yarısına girdiğimiz bu füze devrinde g 
o herkes iş, güç ve sanat sahibi olacaktır. g

İlkokul müşfik bir ana kucağıdır. İlkokulun g
g birinci gayesi eğitimdir. Çocuğu yarınki hayata ha- g 
g zırlamak, ancak fedakâr ve feragat sahibi öğret- g 
o menlerle mümkündür. Çocukların gerek fikir ve ge- g 
g reise ahlâkı üzerinde kuvvetli bir tesir yapacak olan o 

öğretmenin birçok meziyetleri bulunmalıdır. Bu me- 9 
g ziyetler öğretmenin meslek ahlâkını teşkil eder. Oğ- g 
g retmen her hareketiyle örnek ve önder insan olma- g 
g hdır. Öğretmenin herkesten ayrı birçok meziyetleri g 
o ve ezellikleri vardır. Öğretmen cemiyetin en kusur- g 
o suz insafıdır. Öğretmen, bulunduğu cemiyete hiz- o 
g meti maddi ve şahsi menfaatlerinin üstünde tutarak g 
g yapar. Çünkü onun yaptığı iş maddi değerle ölçüle- g 
g miyecek kadar büyüktür. Öğretmenin en büyük mü- g 
i' kâfatı memleketin gelecekteki manzarasıdır. g
8 .. .. g

GÜZEL SÖZLER o--------------------------------------  o 
o------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Oe Oku sözü tanrı emridir. JJ
0û Bir okul açmak, bir hapishane kapamak demektir. g
o Kalem, kılıçtan daha güçlüdür. g
2 Bilgisiz insan, meyvasız ağaca benzer. g
* ■ ** 0
g En büyük düşmanımız cehalettir. o
2 Kalem aklın dilidir. og o
o Eğitim, çocuğu sevmekle başlar. g
~ Ha susuz çeşme, ha okulsuz köy. g
g İyi .vatandaş olmanın ilk şartı, İlköğretimden nasi- g 
g bini almaktır, g
g İlköğretim dâvası, insan olma davasıdır.
o Hayatta en hakiki mürşid ilimdir.
o oo o
{9999090990909000009099000 000090000000000000000

ŞEHİR REHRERİ
BURSA ve Gemlik

BURSA
Sıhhî İmdat 12340
Devlet Hastahanesi 14071
Sigorta » » 17600
Askeri m n 11637
Ana Çocuk Sağlığı 12206 
Devlet Hava Meydanı 
Müdürlüğü IIİ70
Özel Bursa Hastaha. 12514
T.H.Y. Satış Bürosu 11167 
BURSA OTOBÜS ACENTALARI 
KOÇ : 16605
ÖZEN ; 1473
SAĞLAM : 11529
OTOKAR : 13840

Doğan Körfez
Tel: 12398 - BURSA

Bursa garajdan yarım 
saatte : saat 6dan itibaren 
Bursa, İstanbul - Topkapı

Bursa - İzmir 
iki saatte bir 

Bafra - Samsun 
Ekspres

Her akşam 5.30 da
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Gemlik Eczaneleri
Nöbet Cetveli

16-9-Pazar 
17-9-Pazartesi 
18-9-Sah
19-9-Çarşamba 
20-9-Perşembe 
21-9-Cuma
22-9-Cumartesi

Merkez Ecz.
Gemlik )>
Kuyucu »
Ceylân »

Merkez » 
Gemlik »
Kuyucu »

| Zeytincilerin |
| Dikkatine |

I
 Zeytin ve Z. yağı |

eteketleri r
İstenilen şekil I
ve |

» Renkte yapılır |
j
| Matbaası I, 

797-Gemlik^

o o o o o © o o o o

ŞİİR KÖSESİ
KÜÇÜK HİKÂYE

Sât SOL
Adamın biri giderken yolda ; 
Bir taş takılmış sol ayağına. 
Sağcı imiş meğer bu kişi : 
Birazda salakmış her hâl gidişi. 
Acısından zırıltıya koyulmuş. 
Taşı taşla taşlamış.
Arafat'ta şeytan taşlar gibi..
Söylenmeğe başlamış
— Nedir benim, şu soldan çektiğim ?
— Başımın solu ağrır ;
— Göğsümün solu.
— Mümkün olsa seni keseceğim sol.
Betken sesler gelmiş kulaklarına ;
— Sağ. sol; sol sağ...
Ba.Emış bir bölük talim ediyor.
Topal, topal gitmiş talimci başa', 
Bir temenna çakrp, boynunu bükmüş. 
^-Selâmın A!ey kûm.... hemen diz'çökmüş 
— Şu solu bırakıp, hep sağ söylesen... 
Kumandan nazik bir eda iİe, 
Şefkat karışık tok seda He : 
— Tek ayak üstünde yürürmü insan ?
— Beyim, tek ayaklı değilmi şeytan ?
— Gördün mü ?
— Gördüm.
— Madem ki gördün, Merak ediyorum, adresini ver. 
— Rüyamda M e met ağada vardı yanımda. Amma

o yoktun, görmemişindir. Gene rüyama geldiği zaman i 
© Ararım, seni ö an.
o Güldü Kumandan,
g Neş'emden ayaklarım karıştı giderken
g Bir taşta sağ ayağıma yapıştı
g Öyle canım yandı ki
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g Bayıldım olduğum yerde, 
g Başladım sayrklamağa. 

o Sağ ile- sol ayak benim bir uzvum. 
g Hor görmec'em, gayri ben hiç birini 
g Sağ He solun acısı, hep bir. 
o • •g İSMAİL BAYRAKTAR
O .. . -J-!J------------1-------- -------------- ---- ------------- --------------------------
O o

i JPteto
o Her filmin sonunda :
o Aktör olurum.
g Rol yapayım derken,
g Yorulurum.
o .g Aynayı alırım el ime ;
g Bakarım mimiklerime.
g Güierim :
g Kendi kendime...
o
o O an kollarım çevremi,
g Görmesinler beni,
o Zannederler ya deli,
g Ya sersen...

g ALİ AKGÜN
*0000000900000000000000000 OOOOOOOOOOOOOOOOOO^M
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PİıSultan Abdal

«Gefen Sayıdan Devam» ya inat üç şiirinde de «Şah»
Fîr Sultan, Hızır Paşa’- adı kullanır. Ve şöyle der :

Karşıda görünen ne güzel yayla 
Bir dem süremedim giderim böyle 
Ala gözlü Pirim sen himmet eyle 
Ben de bu yayladan Şah’a giderim.

İLÂN
GEMLİK KAYMAKAMLIĞINDAN

1 — Bursa Vilâyet Kontenjanından İlçemize tahsis edilen 1000 ton Soma 
Menşeyli Linyit Kömürünün ilçeye getirilmesi hususunda Resmi Kooperatif, Şirket 
ve özel şahıslar arasından açık eksiltme suretiyle mutemet tayini yapılacaktır.

2 — Talip olacak Mutemetlerin 6000.—TL.sı teminat mektupları ile birlikte 
22/9/1973 günü saat 9.30 a kadar Kaymakamlık makamına dilekçe ile başvurmaları 
ilân olunur. 13/9/1973

YA YA YA 
a’ M

Alınmış abdestim aldırırlarsa 
Kılınmış namazım kıldırırlarsa 
Sizde Şah diyeni öldürürlerse 
Ben bu yayladan Şah’a giderim.

Lise Korumu Derneği Başkanlığından
Lisemizin I. ve II. Binalarında bulunan Büfe ve Öğrenci lokallerinin ayrı ayrı 

ihalesi 18/9/1973 Salı günü saat 16. 00 da Lise’de yapılacaktır.
Şartlar Lisede ilân edilmiş olup Dernek dilediğine ihaleyi yapmakta serbesttir.

Bunun üzerine Hızır 
Paşa kızar Pir Sultan’ı as
tırır.

Pir Sultan’ın tüm şiir
lerinde Türkçenin en güzel 
kullanılışı, yalın bir dil ve 
sadelik göze çarpar.

Pîr Sultan Şiî - Alevî

zümrelerin en kuvvetli şa
irlerinden bîridir. Ki bu
gün bile bu zümrelerde yi
ne en çok tutulan türküle
ri okunan ozandır.

Pîr Sultandın şiirlerinde 
savaş, cenk ve başkaldırı 
görülür.

Gelin canlar bir olalım
Münkire kılıç çalalım
Hüseyin’in kanını alalım 
Tevekkeltü taâlâllah

44 44 4> 
A V¥

Dün gece seyrimde coştuydu dağlar
Seyrim ağlar ağlar Pîr Sultan deyi 
Gündüz hayalimde gece düşümde 
Düşde ağlar ağlar Pîr Sultan deyi

44 44 xhr rV

Medet mürvet şu âlemi yaratanı 
Mahlûkun önünden geçilmez oldu 
Dört kapı kırk makam kalktı aradan 
Halledip müşküller seçilmez oldu.

Muide Müjde Müjde
ODUNDAN UCUZ ÜSTÜN KALORİLİ 

YÜKSEK VASIFLI

Batır ay Linyitleri
KOKU ve GAZ YAYMAZ, PİSLİK YAPMAZ, YANMASI KOLAY, 

SOĞUK BİR HAVADA SICAK BİR YUVADA
BAIIRAY LİNYİTLERİ hep bîr arada

siparişleriniz derhal kabul edilir.

ADRES : İskele Yolcu Salonu - Gemlik - Tel.: 354 Ev: 467

44. 44 44

Şah’ın bahçesinde gonca gül biter 
Anda garip garip bülbüller öter 
Bunda ayrılık var ölümden beter 
Niçin gitmez Yıldız - Dağı dumanın

44. 44 44. K TV 7T

Pîr Sultan Abdal’ım bu dünya fâni 
Baştan başa kim sürdü bu devranı 
Yârin bir çift sözü üşüttü beni 
Yüce dağ başında buymuşa döndüm.

27 Mayıs İlkokulu Düfesi Açık Artırması
Okulumuz Büfesi 19/9/1973 Çarşamba günü saat 15.00 de açık artırma 

lı ile satışa çıkarılacaktır.
Artırmaya gireceklerin Okulumuz Müdürlüğüne müracaatları ilân olunur.

27 Mayıs İlkokulu
Müdürlüğü

& -

# # *
Bcnk ile seyretmeye 
Ah bize bir bağ olsa 
lası soğuk olmasa 
Havası hub sağ olsa

şükrü Şenol ilkokulu Müdürlüğünden i
OKULUMUZA BİR MÜSTAHDEM ALINACAKTIR. I 

25 EYLÜL’E KADAR MÜRACAATLARI İLÂN OLUNUR.

BİTTİ -
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YAPRAK
BELGİN KURU YEMİŞ SURESİ

Taze ve Tuzsuz Yufka — Tel ve Ekmek Kadaifi 
Hakiki Kemalpaşa Tatlısı - Sambak Dizi Tatlısı 
Kompostoluk Kayısı — Üzüm, Erik Çeşitleri ile

Ramazanda Emrinizdedir.
ADRES: Ceylân Eczanesi Foto Avni Bitişiği - GEMLİK

o o o o o o o o o o o o o o o o o 
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GENLİK KÖRFEZ
Haftalık Tarafsız Siyasi Gazete

SAHİBİ : EROL VE HÜSEYİN GÜLER 

SORUMLU MÜDÜR : EROL GÜLER

İdare Yeri : İstiklâl cad. Şirin pasajı 
TEL. s T9T — GEMLİK

Dizgi ve Baskı : Er gül Matbaası - Şirin Pasajı

İLÂN ve ABONE
Resmi İlânlar tek şutun cm.si 20 TL.

Mahkeme ve İcra İlânları sütun cm.si 10 TL.
Hususi İlânlar pazarlıkla alınır.

Abone : Yıllık 10 6 Aylık 5 Liradır.
Yazıların sorumluluğu yazarına aittir.

İlânlardan Sorumluluk kabul edilmez.
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Sayın Gemlik’liler

in$. Müh. VELİ YAZICI
Hizmetinizde olmakla kıvanç duyar
• PLÂN
• PROJE - TAAHHÜT 
İşleriniz itina ile hazırlanır.

İSTİKLÂL CAD. NO 11 GEMLİK - TEL. 150

O o o
o o o o o o o o 
s 
o o o 
i 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o

ERGUL Matbaası
Nisan - Düğün - Sünnet - Davetiyeleri 

Kartvizit—Kartadres 
Fatura - Mektupluk - Zarf 

Rll’umum Renkli ve Dm Baskı İsleriniz 
Temiz - Ucuz ve Acele Yapılır.I3000000090909900000900099 999099999099990999099

Bu sıcakta ancak

o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o

Sizi

Ali Şirin Pasajı — Telefon : 797 Gemlik

PLASTİK PANJURLARI

rahata
kavuşturur

GEMLİK
FİKRET ÖZGE:

Garantili ve süratli monte yapılır.

oîocooooooooooooooisoooooooooooooooooooo©©©©©©©©! >999999000

Kıs Yaklaşıyor SûRA’nızmı Yok 

COŞKUNLAR TİCARET 
Yepyeni Soba Çeşitleriyle hizmetinizdedir.

Gaz Sobası, Eskişehir tipi Kovalı Soba her çeşit Kömür ve 
Odun Sobaları ve Bütangaz Fırın çeşitleriyle emrinizdedir.

AHMET — ESAT ÇOŞKUN İskele meydanı No. S Tel. : 263-GEMLİK
o ______J
0 90000000C09C00000000000900 »©©©©©©9000000090000000000000090990000000©®1
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Açılan hendeklerin bir kısmı Kapatıldı

KANALİZASYON
SEÇMEN KARILARI AlAMIYAHLAR
İlçe Seçim Kuruluna 
Bas Vurmaları Gerekiyor.

Boruları Döşenmeye
İlçemizin Kanalizasyon 

yapımını halletmek için 
Belediyemiz Keşif Bedeli 
6.100.000 TL., ihale bede
li de 4.819.000 TL. olarak 
ihale edilen kanalizasyonu, 
ihaleyi alan firma bir müd
det evvel işe başlamıştı.

Başlandı

İstiklâl Caddesi 
Yalova yolu, dört yol 
(ağından itibaren 1 
cadde ile Zeytin T.S.

eski 
kav- 
no.lu 
Koo-

peratifinin bulunduğu so
kakları kazarak hendekleri 
açmış, gerekli malzemeleri 
de sokak başlarına yığmış
tı. Aradan uzun bir müd
det geçmesine rağmen bu 
hendekler bir türlü borula
rı döşenip kapatılmamış, 
yağmur suları, lâğım pis
likleriyle vatandaşın sağlığı
nı tehdit eder hale gelmiş
ti.

Belediye ve Müteahhit 
firmaya yapılan şikayetler 
diinden itibaren İstiklâl 
Caddesi, 1 nolu sokakta a- 
çılan lâğımlardan ve De
nizden pis sularla dolan 
hendek, Müteahhit Şirket 
tarafından yeniden bir iş
lem yapılmayarak kapatıl
mıştır.

Diğer taraftan Zeytin 
T.S. Koop. bulunduğu eski 
Yalova yolu borularla dö
şenerek üstü kapatılmıştır.

Şehirde köstebek yuva
sı gibi kazılıp, açık bıra
kılan bu çukurlar, hem sağ
lık bakımından ve hem de 
Trafik bakımından bir çok 
problemler ortaya çıktığın
dan, Şirketin Şmtiye yet
kilisi Bülent Yurtkaya ile 
bu durum hakkında görüş
tüğümüzde bize: «İhaleyi a- 
lan Şirketin, işleri taşaron 
bir Müteahhide yaptırmak
taydı, bu A. üteahhidin işi 
gevşek alması ve lüzumsuz 
yerlerde birini bitirmeden 
bir tarafı kazması, haliyle 
şehirde bir estetik ve sağ
lık bakımından anormallik 
yarattı, bu durum karşı-

döşenerek hemen kapatıla
caktır.

Bundan böyle halkın 
sağlığını tehdit edecek bir 
durum olmayacaktır. Yeni 
ekip 10 gün içinde Terme 
Otelden, İstiklâl Caddesin
deki Kafoğlu Camii’ne ka
dar olan cadde ve sokakla
rı kazıp borularını da dö-

14 Ekim 1973 Pazar 
günü yapılacak olan kısmi 
seçimlerde oy kullanacak 
olan bazı seçmen vatan
daşlar, seçmen kartlarını 
alamadıklarından endişe 
duymaktadırlar.

Görüştüğümüz, İlçe
Seçim kurulu görevlileri 
bu konuda bize şu açıkla
mada bulunmuşlardır :

Yunanlı Gemici

sında halktan ve yetkili-
İcrden şikâyetler gelmeğe de 
başlayınca müt. Taşeroncun 
işini fesh ettik ve yeni bir 
Müteahhitle anlaştık. Yeni 
ekip 10 gün içinde faaliye
te geçerek, sistemli bir şe
kilde. kazı yapıp borular

KÖY MUHTARLARI - OKUL MÜDÜRLERİ 
ve İMAMLAR TOPLANDI

18 Eylül 1973 Salı günü 
27 Mayıs İlkokulu salonunda 
Kfty Muhtarları,İlkokul Mü 
lirleri ve imamları Kayma
kam sayın NAMIK Kahveci- 
•flo’nun çağrısı ile toplanarak 
köy sorunları hakkında görüş 
■eler yapılmıştır.

25 köy muhtarı 23 ok- 
*1 Müdürü ve 10 imam has- 
■ bulunduğu toplantıda im-

anıların az katılması Kayma
kamca köydeki üçlü liderlikte

çedikten sonra 
tır. Yukarıda 
gibi hiç bir 
haftadan fazla

kapatılacak- 
belirttiğim 

hendek bir 
açık tutul-

mayacaktır» demiştir.

TOSAN?

Kaymakamımız toplantıda
o o o

tevkif Edildi
Tofaşa malzeme getiren 

Yunan Bandıralı THEOSKT 
ASTÎ gemisi tayfalarından Yu 
nanlı Pulus (ZANİZ PULUS) 
20 karton Malbora Sigarasını 
şehrimizdeki bir otele satmağa 
getirirken Gümrük Muhafaza 
lan tarafından görülerek Si
garalara el konulmuş,ve hak
anda soruşturma açılarak Sav 
alığa verilmiştir. Soruşturma 
onunda Yunanlı gemici kaçak 
;ıhk suçundan 25.9 .1973 
lalı günü tevkif edilerek Ce 
ja evine gönderilmiştir.

<14/Ekim/1973 Pazar 
günü yapılacak olan seçim
lerin hazırlıkları tamamen 
bitmiş olup, oy kullanacak 
bütün vatandaşların seç
men kartlan PTT. vatan
daşıyla adreslerine posta
lan m ıştır. Ancak adresle
rinde bulunamıyanlar, veya- 
hutta adreslerini yanlaş 
yazdıran seçmenlerin kart
ları, Kurulumuz Başkanlı
ğına aide edilmiştir, Bu 
bakımdan kartlarını alımı- 
yan seçmenlerin Kurulumu
za başvurmaları gerekmek
tedir.

Buna rağmen. 14.E- 
kim/1973 Pazar gününe ka
dar kartlarını alamamış 
seçmenlerin yanlarında bu
lunduracakları Hüviyetleri 
ile de rey kullanacakları 
gibi yanlarında hiçbir belge 
bulundurmayanlar bile oy 
kullanacakları, sandık ba
şındaki üyelerden ikisinin 
tanımlarıyla oylarını kulla
nabilecekleri seçim kanunu 
maddelerinden olduğundan, 
seçmen kartlarını almamış 
vatandaşların endişeye ka
pılmalarına lüzum yoktur.»

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©. o©©©©©©©*©©©© ©©e©©©©©

imamların birliğe daha çok 
uymaları gerektiğini belirtti.

Hükümet doktoru Muşta-talik görülen yerleri bildirme- 
fa Karbay köydeki sağlık ko- terini, zeytin fidelerinin satı- 
şularında dikkat edilecek ko- şa arz edildiğini, damızlık 
nuları Teknik Ziraat Mühen- hindi ve kavak fidelerinin sa- 
disi zeytinlere musallat olan tışa çıktığını hastalıklarla mü- 
sinek hastalığı ile mücadele-caddenin tam yapılmasını 
nin başladığı muhtarların has- istedi

o e o o o o o o o o o o

RAMAZANI ŞERİF
Cuma gönü mübarek RAMAZAN’ın 

İnci günüdür.
Bütün Müslüman Din Kardeş

lerimizin Ramazanını kutlanz.

aaaıf» Aa
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Görüş
50 YILDIR ÇÖZÜMLENEMİYEN 

İLK ÖĞRETİNİ
Nihayet tatilde gerilerde kaldı. Ve yüzblnlerce çocuk 

yine tertemiz okul giysileriyle sabahın erken saatle
rinde ellerinde çantayla okullarına, onlara kucak
larını açan öğretmenlerine doğru koşuyorlar. Bu gö
rümünü tatil geldiğinde hep unutur tatil sonunda ise 
yenide yaşamak blzleri sevindirir.

Bu sevincin daha büyüğünü ufacık çocuklar okul
larına, öğretmen ve arkadaşlarına kavuştukları İçin 
yaşarlar. Ama mutluluğu tadamıyan okula ve öğret
mene kavuşamayan 630 bin ilkokul çağındaki çocuk
ları düşününsek sevinç boğazımızda düğümlenir.

Evet bu yıl Cumhuriyetimizin 50. yılına 630 bin 
çocuk okulsuz ve öğretmensiz, Atatürk’ü, Cumhuriyeti 
öğrenmeden girecek. Bu bize açıkça Milli Eğitim 
davasına gereken önemi vermediğimizi göstermektedir 
Ölümsüz Atatürk genç Cumhuriyetimizin en büyük ko
ruyucusu ve yaşatıcısının eğitilmiş kişi olacağını bildir
miş, her konudan önce eğitime ağırlık vermiş. Tek par
ti döneminde de okul yapımı öğretmen yetiştirilmesine 
hız verilmişti.

Ama aradan 50 yıl geçti. Elimizdeki bilimsel ista
tistikler 630 bin öğrencinin hiç okula gitmediğini 
öğretmen yüzü görmediğini belgeliyor. Ve de yasala
rımız ilköğretim sorulduğunu koyuyor. Biz 630 bin 
yavruyu daha okula kavuşturamıyoruz. Sonrada çı
kıp Atatürk’cü geçiniyor, her 10 Kasımda Atayı a-
nıjta süslü söylevler veriyoruz. Bu durum 
ve sıkınılacak bir durumdur.

Evet 17—23 Eylül tarihleri İlköğretim 
Biz yine bu haftayı kutluyacaz. Okulun,

utanılacak

Haftasıdır, 
okumanın

yararlarını yineliyeceğiz yavrularımıza okul sevgisi ve
lilere okutma aşkını vereceğiz. Ama üçlü öğretim İle 
60 kişilik sınıflarda araç ve gereç olanaksızlıkları 
içinde ders verme zorunluğunda kalacağız vede 
bu eğitim anlayışıyla çağımızın uygar uluslarına yetişe
ceğiz.

Olurnıu ya , oiurmu ?
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GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN
İLAN

Dosya No ; 1973/86
Davacı Tcvfik Gönül vekili Av, Yaşar Ersöz hazine 

adına açtığı iptalen tescilde Umurbcy Köyü Gemlik yolu 
mevkiinde tapunun 71 pafta 5447 parsel sırasındaki gay-
rimenkuliin 30 yıldan fazla zilliyed in doyken tapulama
tesbiii sırasında Hazine adına tesçili yapıldığım bu ta
punun iptaliyle müvekkili adına tapalanmasını istemekle 
gayrimenkul üzerinde başkaca hak iddia edenler varsa 
mahkememizin 973/86 numaralı dosyasına üç ay içersin 
de evrakı müsbi içleriyle birlikte müracaatları ilân olunur

Gemlik İskelesi Tahmil ve Tahliye İşleri 
Derneği Tüzüğüdür

Derneğin adı ve merkezi :
Madde 

karşısı No. 
Ve mezkûr

1 - Derneğin Merkezi Dcmirsubaşı Mahallesi Taksim sokak Belediye 
7 ve Derneğin adı (Gemlik İskelesi Tahmil ve Tahliye İşleri Derneğidir. 
Nolu binada olmakla başkaca hiç bir yerde şubesi yoktur.

bak

Madde 2 - Tahmil ve Tahliye Derneğinin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek
için ne surette faaliyette buılunacı»gı :

Gemlik iskelesindeki Ta lınıil 1ve tahliye işlerinde İleriden beri vukubulan Karşı-
tıkları ve düzensizlikleri önlemek Yük boşalt inak. ve Yüklemek için en seri vasıtalara
yükleme ve boşaltma işlerin i sağlamaktan ibaret olup ısiyasetle hiç bir ilgisi yoktur.

Madde 3'- Dernek Kurucularının Ad, Soyad, Mcslck ve Sanatlar ile İkâmctg&h
ve Uyrukları

Adı ve S.adı D. Yari Dğ. Ta. Uyruğu İşi Adresi
M. AH A/tay Praveze 1337 T.C. TahmlI’Tah. Osmaniye Mah. Sümer Sok.
A. Rlxa Dalgaç Gemlik 1929 w Vlnççl K. Kumla K. No: 1
Halil Güneş Genfllk 1927 Vlnççl Bahkpararı 1 No. Cad.
Asım Öztürk Orhangazi 1927 w T. Tah. Orhaniya M. Kumla Cad. 1. C.
Tâlât Ergen Gemlik 1933 Vlnççl Osmaniye Mah. P. Yeri Cad,
Turhan Kayaalp Gemlik 1934 Vlnççl Dcmirsubaşı M. 2. No. Cod.
Maxhar Çam Gemlik 1932 W Vlnççl H. Paşa Mah. 2. No. Coddt.
Hayrl Uluay Gemlik 1930 » Vlnççl D. Subaşı Mah. 2. No. Cad.
Bahattln Altay Balıkesir 1947 M T. Tahliye B. Kaptan Ap. Kat 3, No. 9
Apdurrahman Durmuş Gemlik 1337 » T- Tahliye is. Mey. İnegöl Köftecisi üstü Af>. Kat 1 de
Alâattin Dalgaç Gemlik 1944 W •• •• Osmaniye Mah. Paxar Yeri Cad.
Osman Uluay K.Kumla K. 1325 M •• •• D. Subaşı Mah, 2 No Cad
Harun Dalgaç Gemlik 1377 W Osmaniye Mah Pazaryeri Cad
Mustafa Konukgll 1336 D » »♦ Orhanlye Mah inayet S. J7
Celâl Konukgll s» 1946 M »> >> Orhanlyo Mah İnayet S 31

Madde 4 • Derneğe üye olma üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şartları
VE ŞEKİLLERİ :
Dernek Kurma hakkına haiz olan 18 yaşını bitirmiş ve dernek Tüzüğüne uygno

hareket edeceiğine dair örneğine uygun dilekçeyle idare heyetine müracaat eden vt
İdare heyetin inde bu kimse)d üyeliğe kabulü hakkında karar vermiş olanlar Derneğe
üye olabilirler.

Üyeler Dernek Lokaline yanlarında ilki misafir gctircbilirlcr. Misafirlere Dcrnr
ğin yetkili şahsı tarafından imzalı misafir kartı verilir.

Derneğe üyelik için yap;ilan müracaatlar en geç 15 gün içinde Yönetim kurulun- wr k**ı

K«

ca karara bağlanır ve kendilerine bildirilir.
Üyeler Derneğin özel kayıt defterine kaydolunur. Dernek başkanı tarafındın

altı onaylanır. Kendilerine 
Madde 5 - Üyalikten. 
Üyelikten çıkma istifa 

kararilcde mümkündür.

Derneğin özel surette yaptırılan kimlik kartı verilir, 
çıkma, çıkarılma:
suretile olabileceği gibi denetleme kurulu ve İdare hry’ctı

Denetleme kurulu ve idare heybeti kararlarına 
bulunabilirler.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır.

üyeler Genel kurulda itirazdı

Üyeler bu haklarını biuat kul*
lanına zorundadırlar.

Üst üste 3 ay aidatlarını vcrnıiycn üyeler idare heybetinin kararile üyelikten çı
karılabilirler.

Madde 6 - Gemlik Tahmil ve Tahliye işleri derneğinin organları :
Gemlik iskelesi Tahmil ve Tahliye İşleri derneğinin 3 organı vardır.

B
• Genel Kurul
• Yönetim Kurulu

C • Denetleme Kurulu D * Disiplin Kurulu
Madde 7 - Gemlik İskelesi Tahmil Tahliye İşleri Derneğinin genel kuralı

her yıl Mayıs ayının ikinci yansında olağan toplantısını yapar.
Yönetim kurulu veya Denetim kurullarının güttüğü lüzum üzerine ve genel 

kurul üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplantıya 
çağırılır.

Olağanüstü toplantıda çağrılış gayesinin dışında müzakere yapılmaz.
Madde 8 - Genel kurul toplantıları mevcut üye sayısının yarısının bir fazlasıyla 

topianır. Bu sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonraya bırakılır. Genel ho
rulda seçimler gizli oyla yapılır. Bunun dışındaki oylamalar ekseriyetin vereceği ka
rarla açık veya gizli olarak yapılır. Genel kurulda gündemde olan maddelerle üyele
rin 1/20 si tarafından imzalanıp yazılı olarak Divana verilen konular müzakere edi
lerek karara bağlanır.

Devamı Gelecek Sayıda
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Gemlik Şehitcemal İlkokulu ve öğrencileri 
Koruma Derneği Tüzüğü

Madde 1 • Demeğin adı (Gemlik Şehitcemal İlkokulu okul ve öğrencilerini ko
ma Deroeği)dir. Merkezi Gemlik Şehitcemal İlkokulu binusmdadır.

Madde 2 « Derneğin amacı: Şehitcemal ilkokuluna devam eden öğrencilerine 
ürk Milli eğitiminin amaçlarına göre yetişebilmeleri için gerekli yardımda bulun- 
akrır.

Madde 3 - Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur, 
a * Öğrencilere Maddi ve Manevi yardımda bulunmak.
b - Öğrencilerin eğitimi ve öğretimi ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.

Krslar açmak, Seminerler düzenlemek... gibi)
c) Ders araç ve gereçlerini sağlamak.
d * Okul binasını onarmak ve bakımını sağlamak.
e - Geliri Derneğe ait olmak üzere müsamereler, konserler tertiplemek.
f - Yetkili resmi makamlara amacı hakkında bilgi vererek yardım sağlamak.

ÜYELİK
Madde 4 - Şehitcemal İlkokulunda veli olan ve dernek kurma hakkına sahip 

an lerk s derneğe üye olabilir. Okulun Müdür ve öğretmenleri Derneğin tabii üye
dirler. Hiçbir veli derneğe üye olmağa veya dernekte üye kalmağa zorunlanamaz. 

ler üye istifa hakkına sahiptir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını 
kendileri kullanırlar.

Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunanlara Dernek yönetim kurulunun 
tklifi ve genel kurulun tasvibi ile fahri üyelik ünvanı verilebilinir. Fahri üyelerin 
f hakkı yoktur. İstedikleri taktirde verebilirler.

GENEL KURUL
Madde 5 - Genel kurul okul koruma derneğinde üye bulunan velilerden meyda- 

ı gelir. Genel kurul her yıl Ocak ayında Pazar günü yönetim kurulunun daveti 
herine toplanır.

Yönetim kurulu Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye
nin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az On gün önce toplantı
nı günü, saati, yeri ve gündemi gazete ile ilân edilmek sureti ile toplantıya çağırt
ır. Keyfiyet mahallin mülkiye amirine bildirilir.

Toplantı geri bırakıldığı taktirde üyeler ikinci toplantı tarihinden en az beş 
in önceden geri bırakılma sebepleriyle toplantının günü, yeri, saati ve gündemi 
azete ile ilân edilerek yeniden çağırılır.. Durum mahalli mülkiye amirine bildirilir.

Genel kurul toplantısı birden fazla geri bırakılamaz. Kurul toplantısı Dernek 
lerkezinde yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 6 - Üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanılır. İlk toplantıda 

»ter saya sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya 
tiıak eden üye sayısı Dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayıları 
»planımın iki katından aşağı olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
Madde 7 - Dernek genel kurul toplantısı ilânda belirtilen ve mahalli mülkiye 

birine bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yö- 
etim kurulunca düzenlenecek listedeki ad arı hizasını imza ederek toplantı yerine 
{İrerler. Yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir.

Toplantı yönetim kurulu başkanı ve görevlendireceği yönetim kurulu üyelerin- 
len biri tarafından açılır. Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek için bir başkan 
ttrri kadar başkan vekili, katipler seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başka- 
lına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler. Başkanla birlikte imzalar. Toplan- 
lı tonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Madde 8 Dernek genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan madde- 
er görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından 
lıüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunlanamaz. Genel kurulda karar
ır, hazır bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının çoğunluğu ile alınır.

GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ
Madde 9 - a Yönetim ve denetleme kurulunu seçmek.
b Dernek tüzüğünü değiştirmek.
c Yönetim ve denetleme kurulları raporlarını görüşmek ve yönetim kurullarının 

ikrama karar vermek.
d • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek 

»abol etmek.
YÖNETİM KURULU

Madde 10 — Yönetim kurulu yedi asil yedi yedek üyelerden genel kurulca se
çilir. Kendi arasında iş bölümü yapar. Okul, yönetim kurulunda müdür ve iki öğ- 
teimen tarafından temsil edilir.

YÖNETİM KURULU ŞU İŞLERİ YAPAR
a * Derneği bütün işlerinde temsil etmek. Gereken hallerde kendi üyelerinden 

birine veya birkaçına belli işlerde kendisinin temsilcisi olarak yetkiler vermek.
b - Derneğin gayetinin gerçekleşmesine yarıyan bütün işleri japmak.
e • Derneğin defterlerini tutmak gibi bütün işlerini görmpk.

I Devamı Sohlfa 4 te

Kurşunlu Turizm ve Tanıtma 
Derneği Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

a) Derneğin adı ve Merkezi :

Madde /- Bursa iline bağlı Gemlik ilçesinin Kurşunlu 
köyünde. (Kurşunlu Turizm ve Tanıtma Derneğijadiyle 
aşağıda yazılı şartları gerçekleştirmek üzere kurulmuştur 
Derneğin merkezi, kurşunlu köyü okuma odasıdır. 
Derneğimizin başka şubesi yoktur.

b) Derneğin Amaçları :

Madde 2- Derneğin gerçekleştireceği amaçlar :
a) Köyü, Sakin, temiz aranan, özlenen-Gelen- 

lerin ayrılmak istemeyeceği güzellik ve rahatlıkta - bir 
köy, bir turizm derneği haline getirmek.

b) Köye gelen yollarda, köy içi yollarının ba
kımı ve bunların ağaçlandırmak suretiyle güzelleştiril
melerini sağlamak.

c) Gelirlerini ve köyün değerini arttırmak 
maksadıyla maddi, manevi bütün imkânlarını kullana
rak köyde sabit ve geçici turistik tesisler 'kurmak veya 
kurulmasında önayak olmak.

d) Köyün havasından, denizinden, meyvelerin
den ve balıklarından faydalanmak üzere gelen yerli ve 
yabancı misafirlere, her türlü kolaylığı, yardımı, ihti
mamı göstermek.

ç) Köyün değerini arttırmak maksadıyle maddi 
manevi bütün imkânlarını kullanarak köyde sabit köyü 
tarihi tabii bütün güzellikleri ve özellikleri ile içte-dışta 
tanıtıp, her yıl artan bir sayıda yabancının gelişini 
sağhyarak köyün kalkınmasına, dolayısıyle ülkemizin 
turizmine hizmet etmek.

f) İçerde ve dışarda bulunan kardeş turizm ve 
tanıtma dernekleriyle devamlı temas kurarak, her a- 
landa yardımlaşmayı sağlamak.

g) Üyelerine ve köy halkının tümüne turizmin 
önemini anlatıp, ekonomik hayatımız bakımından taş 
dığı değeri kavratmağa çalışmak.

h) Köyde yatışmış aydın ve varlıkların koyu 
bağlananların köye olan ilgilerini, Sevgilerini artırmak 
için, gayret sarfetmek.

i) Köyde zeytinciliğin, elma, İncir, Üzüm ve 
ayvacılığtn geliştirilmesi için Ziraat Teknisyenliği, Top
raksa ve ziraat odaları ile işbirliği yaparak köylüye 
modrın mototları öğretmeğe çalışmak.

ı) Köy işleri. Bayındırlık, İmar ve İskan Ba
kanlıkları teşkilâtlarının yardımlarıyla köyün imar pla
nının çizilmesini, imar projesinin yapılmasını sağlamak.

İKİNCİ BÖLÜM
ç) Madde 3 - 18 Yaşını bitirmiş, 1630 sayılı kanunun 
yasakladığı suçları işlememiş, medeni haklara sahip tü
züğün hükümlerini kabul ederek yılda en az 10. ençok 
1200 lira aidat ödemeği taahhüt eden herkes derneğe 
üye olabilir.

Madde 5 - Başta Kaymakamımız olmak üzere Gem
lik ilçesindeki bütün daire amirleri ile derneğe yüzyir- 
mi liradan fazla teberruda bulunarak köyümüzü çok 
sevdiklerini gösterenler, derneğin koruyucu üyesi sayı
lırlar.

DERNEKTEN ÇIKMA VEYA ÇIKARILMA :
Madde 6 - Dernekten çıkmak isteyen üye bu iste

ğini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirip çıkabilir.
Madde 7 - Yazılı ihtara aidatlara her yıl içinde 

ödemeyenlerde derneğin amaçlarına tüzük hükümlerine 
aykırı hareket eden üyeler, yönetim kurulunun teklifi 
ve haysiyet divanının kararı ile üyelikten çıkarılırlar. 
Çıkarılan üyeler ilk toplanacak genel kurulda çıkarılma 
kararma itiraz edebilirler. Genel kurul karan kesindir. 
İstifa eden üye derneğe tekrar kayrtolabilir.

Devamı Sayfa 4
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Kurşunlu Turizm ve Tanıtma 
Derneği Tüzüğü

Baştarafı Sayfa 3 te
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

d)' DERNEĞİN İDARE ORGANLARI :
MADDE;8 Derneğin dört İdare organı vardır, 
a Genel kurul 
b Yönetim kurulu 
c Denetçiler 
d Haysiyet divanı
YILLIK TOPLANTI;

Madde ; 9 - Genel kurul derneğe kayıtlı üyeler topluluğudur
Madde : 10- Genel kurul, her yılın Temmuz veya A- 

ğustos ayları İçinde toplanır. Toplantının gününü saatini 
ve yerini belirten ilan en az on beş gün önce köy 
kahvelerine asılarak duyrulur. Toplantı enyakın ve en 
büyük mülkiye amirliğine de yazılı olarak bildirlir.

Maddi : II- Genel Kurul, ilan edilen gün saat ve 
yerde kayıtlı üyelerinin yarısından bir fazlası ile topla
nır. Gündemdeki konuları, toplananların çoğunluğu ile 
karara bağlanır .Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa 

10 ncu maddedeki esaslar dahilinde yeniden ilân yapılarak 
bir hafta sonra aynı yerde gelebilen üyelerle toplanır. 
Bu ikinci toplantıda gelenlerin sayısı ne olursa olsun mü
zakereye başlanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alı
nır. Ancak derneğin feshine tüzüğün değiştirilmesine dair 
olan kararların alınabilmesi için kayıtlı üyelerin üçte ikisi 
nln hazf bulunmaları şarttır.

Madde 12- Fesh edilen derneğin bütün malları kur
şunlu köyü okuma odasına devredilir.

Madde 13- Genel kurul toplantısı yönetim kurulu 
başkanı veya üyelerin birisi tarafından açılır. Yoklama 

ile çoğunluğun olup olmadığı tesbit edildikten sonra gizli 
veya açık oyla bir başkan ile iki katip seçilir. Seçilen 
başkan ve üyeler başkanlık divanı olarak yerlerini aldık

tan sonra gündemin müzakeresine başlanır. Gündemde 
değişiklik toplantıda mevcut üyelerin yirmide biri tara
fından yazılı teklifler yapılabilir. Genel kurul müzakere 
tutanakları ve kararları başkanlık divanınca imza 

edilerek özel dosyasında saklanır.
OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANTI
Madde 14- Yönetim kurulunun gerekli göstereceği 

zamanlarda yahutta kayıtlı üyelerinin beşte birinin ya
zılı isteğile listeyle genel kurul olağan üstü toplantıya 

çağırılır Gündemi değişmez.
Madde 15- Denetçiler gerekli gördükleri takdirde 

Genel kurulu toplantıya çağırılmasını yönetim kurulunda 
Istiyebillrler. Yönetim kurulu bu isteği onbeş günden az 
olmamak üzere verilecek bir zaman içinde yerine geti
remezse denetçiler, bütün sorumluluğu üzerine alarak 
genel kurulu toplantıya çağırabilirler.

____ Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :
e) Madde 16 - Genel kurulun görev ve yetkileri şunlar
dır.

a) Yönetim kurulu ve denetçilerin çalışma raporla
rını inceleyip karara bağlamak,

b) Yönetim kurulunu ibra etmek, 
c) Tüzükte değişiklik yapmak, 
d) Yönetim kurulu, Denetçi ve haysiyet divanı ü- 

yelerinl açık veya gizli oyla seçmek.
c) Yeni yıl bütçesini onaylamak, 
f) Haysiyet divanınca üyelikten çıkarılanların iti

razlarını inceleyip karara bağlamak.
g) Derneğin feshine karar vermek.

f) Yönetim Kurulu :
Madde: 17 — Yönetim kurulu sekiz asıl beş yedek 

üyeden teşekkül eder. Yönetim kuruluna seçilenlerin ad
ları ve kimlikleri bir hafta içinde en büyük mülkiye a- 
mlrllğlna bildirilir. Okulun müdürü veya bir öğretmeni 
ile köyün muhtarı, imamı tabibi üye olup seçime tabi 
değildirler, diğer baş asil üye ile beşyedek üye genel 
kuru! tarafından hor sene seçilir.

Devemi Gelecek Sayıda

Gemlik Şehitcemal İlkokulu ve Öğrencileri 
Koruma Derneği Tüzüğü

Baştarafı Sahife 3 te
d - Derneğin parasını muhafaza etmek için bankada hesap açtırır. Hesaptan 

başkan veya başkan yardımcısı ile veznedarın müşterek imzaları ile para çekebilir
ler. İdare kurulu bu konuda kurulun başka üyelerinede yetki verebilir. Veznedar 
üzerinde ancak iki yüz lira bulundurur.

e - Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerinde getirilmesinde!! 
sonra üye tam sayısının yansından da aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönedm 
kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır
lar.

Madde 11 - DENETLEME KURULU 3 asil ve 3 yedek üyeden az olmamak 
üzere genel kurulca seçilir. Denetleme kurulu yönetim kurulunun bütün işlerini ve 
hesaplarını sürekli olarak kontrol eder. Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplan
tıya çağırır.

Denetleme kurulu görevini gereği gibi yapmaması yüzünden uğrayacağı zararlar 
aynen yönetim kurulu üyeleri gibi sorumludurlar.

Madde 12- Genel kurulca seçimi takip eden yedi gün içinde yönetim kurulu baş
kanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedeklerin ad ve soyadı, mea 
lekleri, adresleri, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkiye amirine bildirir 

Madde 13- Derneğin şubesi yoktur.
Madde 14- Derneğin gelir kaynakları şunlardır.

a- Dernek üyelerinin en az 12 en çok 1200 TL. Verecekleri aidat 
b- Bağışlar
c- Müsamere, Sergi, Konser, Piyango gibi işlerle sağlanacak gelirler.
d- Resmi makamlardan sağlanacak ayni ve nakti yardımlar.
Derneğin gayesine uygun surette sağlanacak gelirler.

Madde 16- TUTULMASI MECBURİ OLAN DEFTERLER
a- Üye kayıt defteri
b- Karar Defteri

c- Gelen ve giden evrak defteri
d- Gelir ve Gider Defteri
e- Bütçe kesin hesap ve bilânço defteri
Dernek gelirleri, dip koçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla alınır ve giderler 

sarf belgeleri ile yapılır.
DERNEĞİN FESHİ
Madde 16 - Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ve hallerinde karar verebilmek için 

genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin üçte ikisinin toplantıya katılması şarttf 
Bu suretle çoğunluk elde edilmezse karar ikinci toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda 

üyeler sayısı ne olursa olsun fesih ve tüzük değiştirme konulan görüşebilir. Bu durun) 
da kararlar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Madde 17- Dernek fes edildiği takdirde malları şehitcemal ilokuluna kalır.
Madde 18- Bu ana tüzüğün hükümleri dışında kalan hususlar 1630 sayılı Demekle 

kanununun hükümlerine göre yürütülür.
KURUCU YÖNETİM KURULU

No. 28

Adı Soyadı Baba Adı D. T’. Yeri Mesleği Tabiiyeti Adresi
B. Cahit Açıkalm Recep 1929 Gostivar Tüccar T.C. Balıkp. 1 no. cad. no. 13®
Nermin Gürle Şükrü 1929 Nazilli Ev kadını T.C. Hami diye M. top şahmı
Mehbare İdem Salih 1919 İstanbul Em. MemurT.C. Mutman Ap. Daire 6
Kaya Ün ver Halil 1931 Orhangazi Tüccar T.C. Demirsubaşı M. Lise od.
Fatma Dillioğlu Abdullah 1933 Gemlik Ev kadını T.C. Kayhan m. Yeşil S. NaJ*
İbrahim ErdoğanMehmet 1933 Gemlik Sobacı T.C. Kay han m. 2 N.cd. 5oM
Dursun Erdoğan Süleyman 1933 Gemlik işçi T.C. » » Şerefiye Sok

SON

Gemlik Fıstıklı Köyü Spor ve Gençlik Kulübü 
Derneği Tüzüğü

KURULUŞ GAYE ve İLGİLİ HÜKÜMLER.
Kulübün adı ve merkezi :_________
Madde: 1 — Kulübün adı: Gemlik Fıstıklı Gençlik Kulübü Derneği. Herkes : 

Fıstıklı köyü 1950 dır.
b) Kulübün renkleri :

Madde: 2 — Kulübün temsil renkleri Yeşil Beyaz.
Derneğin amacı ve faaliyetleri ;
Madde: 3 — Gemlik Fıstıklı Gençlik Kulübü Amatör bir Spor teşekkülü ehf 

bütün üyelerini bedeni olgunluk ve fikri inkişaflarını temin için her türlü. Sportif 

sosyal ve kültürel faaliyetler göstermek.
Beden terbiyesiyle ilgili her türlü Jimnastik re Sportif Branşlarda amatör ruhîn

Devamı Sayfa 5 de
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gemlîk aslîye hukuk hakîmlîğînden
ÎLAN

Dosya No ; 1973/208
Davacı Hüseyin İsmail Pehlivan vekili Avukat 

Halil Seymen tarafından Davalılar Hazine ve Köy muh
tarlığı aleyhine ikame olunan tescil davasında Armutlu 
Nahiyesinin Ayazma Namıdiğet Yılaııdar mevkiinde Do* 
ğusu Azime Muazzez veresesi Batısı Mehmet Ermutlu 
Kuzeyi Rıfat Bilen Güneyi Yol ile çevrili zeytinliğin 
Müvekkili Davacı Hüseyin İsmail Pehlivan adına tapuya 
tescili istendiğinden bu gayrimenkul üzerinde hak iddia 
edenler varsa üç ay içersinde Mahkememizin 1973/208 
Esas sayılı dosyasına müracaatları ilan olunur.

Gemlik Fıstıklı Köyü Spor ve Gençlik Kulübü 
Derneği Tüzüğü

Baştarafı Sayfa 4 te
sporcular yetiştirmek gayesiyle memleket gençliğine hizmet etmek bu gayenin 
tahakkuku için her çeşit spor gösterisi müsamere ve müsabakalar tertip etmek katıl
mak, kulübün ihtiyacı için yeteri kadar lokal açıp ve kapalı saha salon, tesisler inşa 
etmek kiralamak ve bunları idare etmek. Genel mevzuatın müsade edeceği branşlar
da mukaveleli sporcu antrenör menejer memur ve hizmetlilere istihdam etmek.

YASAK FAALİYETLER :
Madde 4- Kulüp 22 11 1972 tarih ve 1630 sayılı dernekler kanunu 35, 36, 37 38 

ve 39ncu maddelerde men edilen faaliyetlerde bulunamaz.
KULÜP KURUCULARININ KÎMLÎKLERÎ:
Madde 5- Kurucu Üyelerinin ad ve soyadları ile meslekleri ve ikâmetgâh adres

leri aşağıda gösterilmiştir.
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

İlan
Dosya No : 1973/356

Davacı Narlı köyünden Adil Çevik Vekili Avukat 
। Halil Seymen tarafından Davalılar Hâzineye izafeten Gem- 
i lik Mal müdürlüğü ile Narlı köyüne izafeten Köy muh
tarlığı aleyhine açılan tescil davasında Narlı köyünde 
Doğusu Sağı Berber Hüseyin Solu Haşan Çelik Arkası 
Adil Çevik önü yol ile çevrili evin davacı Adil Çevik 
adına tescili istendiğinden bu gayrimenkul üzerinde baş
kaca hak iddia edenler varsa üç ay içersinde evrakı müs- 
biteleri ile birlikte Asliye Hukuk Mahkemesinin 1973/356 
Numaralı dosyasına müracaatları ilan olunur.

Adı ve Soyadı Tabiycti Vazifesi ikâmetgâh adresi
Şak ir Serter T. C. Taşaran Gemlik Fıstıklı Köyü
Numan Kurşun » Bakkal » » »
Hüseyin Arıkan » » » » »
Nizamettin Er » Çiftçi » » »
Ömer Ege » » » » »
Kenan Er » » » » »
Necmi Turan » » » » »
Ömer Akar » öğretmen » » »

GEMLÎK ASLÎYE HUKUK HAKÎMLÎĞÎNDEN 
İLAN

Dosya No : 1973/416
Davacı Karacali Köyünden Haşan Şener vekili Avu

kat Halil Seymen tarafından Davalılar hâzineye izafeten 
Mal Müdürlüğü ve Köy hükmü şahsiyetine izafi ten Ka 
racali Köyü muhtarlığı aleyhine ikame edilen temsil da 
vasında Karacali Köyünün Su ağzı mevkiinbe kain Do
ğusu Ali Çam.Batısı Hatice Tuncay Kuzeyi Basri Aybek, 
Güneyi Mustafa Üner ile çevrili gayrimenkulün davacı 
Haşan Şener adına tescili istendiğinden bu gayrimen 
kul üzerinde hak iddia edenler varsa üç ay içersinde ev 
raki müsbiteleri ile birlikte Gemlik Asliye Hukuk Hakim 
liğinin 1973/416 Sayılı dosyasına müracaatları ilan olunur.

GEMLÎK ASLÎYE HUKUK HAKÎMLÎĞÎNDEN
ÎLAN
Dosya : 1973/407

Davacı Kurtul Köyünden Sclyade Kııynızıay Avu
kat Halil Seymen tarafından Davalı Hâzineye izafeten 
Mal Müdürlüğü ve Kurtul köyüne izâfeten Köy muhtar
lığı aleyhine açılan tescil davasında Kurtul Köyünün Köy 
İçi mevkiinde Doğusu çalılık Batısı çalılık Kuzeyi Musa 
Koçak Güneyi Haşan Gülpınar ile Çevrili ev ve müşte
milâtının Davacı Sclyade kırmızıayın Mursinden intikal 
ettiğinden mirasçılar adına tapuya tescili istendiğinden 
Mirasçılardan başka Bu gayrimenkul üzerinde hak iddia 
edenler varsa üç ay içersinde Asliye Hukuk Hakimliğinin 
1973/407 esas sayılı dosyasına evrakı müsbiteleri ile bir
likte müracaatları ilân olunur.

KULÜBE ÜYE OLMA ve ÜYELİKTEN ÇIKMA
Madde 6- Medeni hakları kullanma ehliyetini haiz ve 18 yaşını bitirmiş bulunan 

herkes Kulübe yazılı müracaat .sonunda üye olabilirler.
Üyelik için müracaatları kulüp yönetim kurulu en geç 30 gün içinde karara bağ

lar. Yabancıların kulübe üye olmaları için Türk Vatandaşlarında aranan şartlardan 
başka Türkiyede ikâmet etme hakkına sahip olduğu araştırılır.

Fahri üyelik için ikâmet -şartı aranmaz
Kulübün üyelik nevileri şunlardır.
A) Asil üyeler: Üye defterine kayıtlı olup aidatını muntazaman ödeyen kimselerdir
B) Fahri Üyeler: Kulübe maddi ve manevi yardımı dokunan ve kulübün gayesini 

benimseyen kimselerdir. Bunların oy hakkı yoktur.
C) Kulüpten çıkmak veya çıkartılmak: Her üye dilediği zaman kulüpten ayrıla

bilir. Ayrılışın idare heyetine yazı ile bildirilmesi, varsa ayrılacağı tarihe kadar aida
tını ödemesi ve kulübe ait malzemelerin geri verilmesiyle tamamlanır.

Ayrıca kulüp içinde huzursuzluk yaratan, aşırı derecede disiplini bozan üye ar
kadaşları arasında geçimsizlik yaratan, üyelik sıfatının devam ettiği süre içersinde 
şeref kırıcı bir suçtan dolayı hüküm giyen üyeler yönetim kurulu kararı ile haysiyet 
divanına sevkedilir ve haysiyet divanı karariyle kulüplen olan ilişkileri kesilir.

Fahri üyelerin ayrılmaları, bu isteklerini yönetim kuruluna yazı ile bildirilme
siyle tekamül eder. Kulüpten ihraç edilen üyeler daha evvel yönetim kuruluna 
müracaat etmek suretiyle durum genel kurula getirilir ve genel kurul müsbet karar 
verirse üyeliğe tekrar kabul edilirler.

d) Kulübün Organları :
Madde 7 - Kulübün idare organları :
A) Genel Kurul
B) Yönetim Kurulu
C) Denetleme Kurulu
D) Haysiyet Divanı
GENEL KURUL :
Madde 8 - Genel Kurul, aidatını muntazaman ödemiş asil üyelerden teşekkül 

eder.
Genel Kurul :
a) iki yılda bir Mayıs ayı içinde olağan,
b) Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek 

üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Genel Kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.
ÇAĞRI USULÜ :
Madde 9 - Genel kurula katılacak üyeler en az 10 gün önceden, toplantının j 

günü, saati, yeri ve gündemi iki gazete ile ilân edilmek suretiyle toplantıya çağırılır ı 
vo keyfiyet mahalli mülkiye amirine bildirilir.

Devamı Gelecek Sayıda |
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Gayrimenkulün Açık Artırma İlânı
Gemlik İcra Memurluğundan

e Dosya No : 973/19 T.
Satılmasına karar verilen gdyrimenkulüu Cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu sicilinin 7 / 7 / 971 tarih ve cilt : 160, sahife : 99 No. 7 nriiste- 

nidatlı Pafta 3, kütük sahife 474, 475, 476 ve parsel 474 de kayıtlı Gemlik Gcnçali 
köyü dere ağzı mevkiinde kain 35000 metrekare miktarlı gayrimenkulun 140/35000 
hissesi satışa çıkarılmıştır.

Bilirkişi tarafından 140/35000 hisseye 18.000.-Lira kıymet takdir edilmiştir.
Satış Şartları :
1 — Satış 5/11/1973 Pazartesi günü saat 10.30dan 11.00’e kadar Gemlik belediye

sinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75 
ni ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak şartiyle 15/11/1973 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatler
de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını 
ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %10 u nisbetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar millî bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Dellâliye resmî, ihale pulu, tapu hare ve masrafları alıcıya aittir. Birik
miş vergiler saıış bedelinden ödenir.

3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Tarafsız Siyasi Gazete

SAHİBİ : EROL VE HÜSEYİN GÜLER 

SORUMLU MÜDÜR : EROL GÜLER

İdare Yeri : İstiklâl cad. Şirin pasajı 
TEL. : 797 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı : Ergül Matbaası - Şirin Pasajı

İLÂN ve ABONE
Resmi İlânlar tek şutun cm.si 20 TL.

Mahkeme ve İcra İlânları sütun cm.silO TL.

Hususi İlânlar pazarlıkla alınır.

Abone : Yıllık 10 6 Aylık S Liradır.

Yazıların sorumluluğu yazarına aittir.

İlânlardan Sorumluluk kabul edilmez.

olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet 

Dununun 133. maddesi geceğinee ihale feshedilir. 
%10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve 
kendilerinden tahsil edilecektir.

içinde ödenmezse tcra ve İflâs Ka- 

İki ihale arasındaki farktan ve 
hiç bir hükme hacet kalmadan

TOSAN.J
>©©99©©999©©©©©©©©©©09©©99©©©©©©©©©©9©5©9©©0©M

3
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 

olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 

sayılacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 973/19 T. sayılı dosya numarasiyle 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.
(îc. îf. K. 126) 19/9/1973
(+) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Kış Yaklaşıyor
SOBA’nızmıYok

COŞKUNLU
TİCARET

Yepyeni Soba Çeşitleriyle 
hizmetinizdedir.

S En Güzel Fotoğrafları ile
Ailenizin
ve sizin

EmrinizdedirTOSAN?o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o

Gaz Sobası, Eskişehir tipi Kovalı Soba: 
her çeşit Kömür ve Odun Sobaları ve : 

lütangaz Fırın çeşitleriyle emrinizdedir
AHMET — ESAT ÇOŞKUN

iskele meydanı No. 5 Tel. t 263-GEMLİK
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YAPRAK
BELGİN KURU YEMİŞ ŞUBESİ

Taze ve Tuzsuz Yufka - Tel ve Ekmek Kadaifi 
Hakîki Kemalpaşa Tatlısı — Sambak Dizi Tatlısı 
Kompostoluk Kayısı - Üzüm, Erik Çeşitleri ile

Ramazanda Emrlniıdedir
ADRES: Ceylân Eczanesi Foto Avni Bitişiği - GEMLİK

o ____ _
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Seçim Propagandaları
Hızlandı

14 Ekim,'1973 tarihin* 
de yapılacak olan millet
vekili ve Senato seçimleri
nin yaklaşması üzerine par
tilerin seçim gezileri de 
başlamış, A.P, C.H.P, D.P., 
M.S.P. Yönetim Kurulu ü- 
yeleri Milletvekili adayları 
Gemliklin köylerini adeta 
ablukaya almışlardır. Her 
gece bir partinin delegele
riyle karşılaşan köylüler 
“dört yıldır neredeydiniz,, 
sorusunu partili adaylara

sormaktan da çekinme
mektedirler.

Bu gezilerde en ilginç 
olay Katırlı köyünde geç
miş ve A.P li yöneticiler 
burada konuşamamışlardıı. 
Bunun nedeni olarak da 
kendi köylerinin çocuğu o- 
lan Recep PEKER‘in ön 
seçimlerde Gemlik A.P yö
neticilerinin desteklememe
sini göstermişler, kahveye 
giren particileri gören köy
lü kahveden dışarı çıkmış 
ve dışarda oturmuşlardır.

Perşembe günü akşa
mı da M.S.P. li konuşmacı 
Balıkpazarı kahveleri önün
de ki konuşmasında Milli 
Selâmet Partisi tüm israfi 
kaldıracak, mini etek, uzun 
saça son verecektir.

ilk, orta ve liseye din 
derslerini koyacağız,, de
mişlerdir.

öte yandan DP. nin 
seçim afişleri meydanlara 
asılmıştır.
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Azot Sanayii 
İnşaası Neden

Özel İdare memuru Bursaya Atandı
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Gemlik özel idare Memu
ru Sayın İbrahim Çakmak 
Bursa özel idare Memurlu
ğuna atanmış ve gazetemiz 
aracılığı i|e aşağıdaki mesa 
jl yayınlamıştır.

C. H. P.Genel 
Başkanı Yarın 
İl ve ilçemize

Geliyor
C.H.P. Genel Başkanı 

Bülent Ecevit ve öbür par
ti milletvekili adaylarıyla 
birlikte, Pazar günü büyük 
Bursa konuşmasından son* 
ta kara yolu ile Gemlik, 
Gölcük ve îzmite uğraya* 
taktır. Yarın İzmirden özel 
Uçakla Buraaya gelecek o- 
l»n Bülent Ecevit‘i ilçe 
Parti teşkilâtları karşılamak 
ip'n bugünden itibaren ha
cılığa başlamışlardır.

”Bir yıl Gemlik ilçesi 
Özel idare Memurluğu gö
revini yapmakta iken Bur
sa özel idare Müdürlüğüne 
atanmam nedeniyle siz 
Gemlikli sayın hemşehrile
rimden üzülerek ayrılmak
tayım.

Sîzlerle beraber ve sîz
lere hizmet etmenin mut
luluğu bana büyük bir kı
vanç vermekte ve bu mut
luluk dolayısiyle hepinize 
sonsuz sevgi ve selâmlar 
sunar, allahaısmarladık de
rim.,,

Gecikmekledir, 
ilçemizde kurulmasına ku 
rar verilen ve ilk açılışta üç 
bin işçi çalıştıracak olan A- 
zot Sanayi Fabrikasının ku 
ruluş çalışmaları tamamlan
mış tek iş temel atma ve 
ana yapıma geçmek kalmış 
ti.

Ama nedense aylardır A- 
zot Sanayi Fabrikasının açı 
lışı bir türlü gerçekleşme
miştir.

Sanırızki bunun nedeni 
gösterişli bir açılış yapmak 
tır.Buna olsa olsa 14 Ekim 
seçimlerinden sonra kurula
cak hükümete kalacak vede 
yapılacak^iş partilerin poli
tik çıkarlarına yaratılmak 
istenecektir.
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RAMAZANo
o Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetler ihsan 
o eyleyen Rabbimize hamd ve senalar olsunki, Ramazan 
o ayını sıhhat ve afiyetle tekrar idrak etmiş bulunuyoruz, 
g Ramazan ayı, Islâmın beş esasında biri olan oruç 
g vazifesinin yapıldığı bir aydır. Akıllı olup buluğa 
g eren,kadın,erkek her müslümana,bu ayda oruç tutma 
o yı Cenâb-ı Hak farz kılmıştır.
o Hak ile batılı ayırt eden,insanlara insanlığını
o öğreten,zulmetten nura,delaletten hidayete,felaketten 
g saadete çıkaran,dünya ve ahiret kurtuluşunu getiren 
g mukadbes kitabımız Kur’anı Kerim,Peygamberimize bu 
g ayda inmeye başlamıştır.
o Kur’anı Kerimde,bin aydan daha hayırlı olduğu 
o bildirilen Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğuna 
o dair pek çok işaretler vardır.

Ramazan ayının ilk on günü rahmet,ikinci on gü 
g nü mağfiret,son on gün ise Cehennemden kurtuluştur 
g Bu ayda yapılan ibadet, taat, hayır ve hasenatın 
g değeri, mükâfatı diğer aylarda yapılanlardan kat, 
o kat üstündür.
o Ramazan ayının fazilet ve önemini, bu ayda 
o tutulan orucun hikmet ve inceliklerini şuurlu olarak 
g ruhunda hisseden Müslümanlar, Ramazan ayma ayrı 
g bir önem, büyük bir saygı gösterirler. Ramazan ayı 
g yaklaştıkça ibadetlerini daha dikkatli ve intizamlı 
o yapmaya çalışırlar. Çevrelerine ve ihtiyaç sahihlerine 
o yardım ellerini uzatırlar. Nafile oruç, namaz ve 
o benzerleri ibadetlerini çoğaltırlar. Hatta sair va- 
g kitlerde ibadetlerini ihmal eden, çeşitli kötülükleri 
g işlemekten çekinmeyenler bile kendilerine çeki düzen 
g verir, kötülükleri bırakır, ibadet ve tasta yönelirler, 
o Böylece ruhen ve cismen her bakımdan Ramazana 
o hazırlanırlar.
o Geçmiş bulunan Regaib, Miraç ve Beraat gibi kutsal 
g kandil geceleri, Ramazan ayının habercileri, gelmekte 
g olan manevi rahmet ve bereket sağnaklarının,gönül- 
g terimize serpilen ilk müjde damlacıklarıdır.

o o o o o o
DOĞUM

o o o o o o
KAV Kibrit Fabrikasının genç personelcilerinden* 

^arkadaşımız Aşım Şuşut'un bir kız evlâdı dünyaya gel- $ 

2 |
o Genç Anne ve babayı tebrik eder, küçüğe uzun g 
o ömürler dileriz. 2

TP©SM
o o o o o o o o

o Şu anda ise Ramazan ayının hayır ve rahmet bul- 
o utları gönül semalarımızı kaplamış, sinelerimize fu- 
o yüzâtı ve bereketi Rabbaniye sağnaklarınt dökmektedir 
o Bu feyz ve bereket rahmetleriyle yıkanan ruhlarımız 
g her çeşit günah kirlerinden temizlenip arınmakta, 
g mânevi yükşeliş ve olgunluğa hazırlanmaktadır.
g Ruh yüceliğine, mânâ olgunluğuna yükselmek iste- 
o yen kişiler olarak hepimiz gerek Ramazanda ve ger- 
o ekse Ramazandan sonra beş vakit namazımızı dikkat- 
o lı ve devamlı kılıp, farz olan Ramazan orucumuzu 
g tutarak diğer ibadetlerimize de gereken önemi vere- 
g lim. Geçen Ramazanda aramızda bulunup da bu güne 
g erişmemiş kardeşlerimize Cenab’ı hak rahmet etsin 

Hepimizi nize Ramazanlara erişmeyi nasip eylesin 
Ramazan ayı hayırlı, bereketli ve mübarek olsun
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41. Dil Devrimi Kullanırken |
KADRİ GÜLER g

Ö^UİUOH, g
O o

Padişahlık ve halifiyelik gidi asırlık kuruluşları g 
yıkarak Cumhuriyeti ve yeni Türkiye Devletini kuran 8 
Türk Ulusunu ortaçağ yaşantısından kurtarıp çağdaş 8 
uygarlık düzeyine çıkaran büyük Devrimci Mustafa o 
Kemal toplumsal yenilikleri birer birer gerçekleştir- o 
meğe başlamış, günün koşulları gereği üst yapı dev- g 
rintlerine öncelik vererek kadın hakları, giyim, harf g 
hukuk ve dil devrimlerini bir anda yasalaştırarak g 
uygulatıcısı olmuştur. g

Yüzyıllardır kadını kafes ve peçe ardına iten o 
Osmanlı kafasını çelik iradesiyle yenmiş, kadını sos- o 
yal yaşantının önde gelen unsurlarından bir yapmıştır, g

Yüreğindeki sürekli devrimci güç ulusunu çağdaş g 
toplumlar düzeyine çıkarasıya dek sürmüş, yıllarca g 
Arap harfleriyle uluslaşmaktan uzak bir dil anlayı- g 
şınıda bir hamlede yıkarak atmıştı. o

Dil devrimi 2. Abdülhamit devrinde körüklen- o 
meğe başlamış dilde sadeleşme hareketleri zamanın g 
yazarlarınca tartışılır olmuştu. Halktan kopuk olan g 
dil sadeleşmeli idi. Halk okuduğunu anlamalıydı. g

Bu burum Meşrutiyet devrinde daha çok gelişti. 8 
Türkçülük akımının öncülerinden Ziya Gökalp elinden 8 
geldiğince Türk dilini sadeleştirmek istiyor ama dahâ 8 
ileri gidemiyordu. o

Güzel dil Türkçe bize 8
Başka bil gece bize o
İstanbul konuşması g
En saf, en İnce bize g

Dizilerde görüldüğü İstanbul ağzını Türk'e örnek g 
ağız olarak önermiş bir Ulus dilciliğine gidememiştir. 8

Durum Cumhuriyetten sonraya değin sürdü « Ül- 8 
kesini, yüksek geleceğini korumasını bilen TOrkVflusu, o 
dlllnlde yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır» g 
diyen Atatürk 12 Temmuz 1932 yılında Türk Dil g 
Kur umunu. kurdu. Bundan amacı dilimizin özleşmesi için g 
tüm bilim teknik sanat kavramlarını karşılayacak 8 
bir yolda gelişmesini devrimci bir anlayışla ve bilim 8 
metodlarına uygun olarak sağlamaya çalışmaktı. Yani o 
kısacası dilin özleşmesi ve dilimizin gelişmesiydi. Bu- gw 
nun içinde araç devrimcilik ve bilimsel olmaktı. g<

Atatürk 1932 yılında Dolma bahçe Sarayında, g 
Dil Kurultayını topladı. Dilimizin özleşmesi çalışma- g 
larını ölüm döşeğin© düşesiycdek sürdürdü.

Atatürk dil çalışmalarında büyük öncülük yaptı, o 
Kendisi boyut (bolut), uzay (feza), kesit (makta),pay o 
(suret) açı (zaviye) artı (zait) tuğay, tümen v.b keli- g 
melerin Türkdiline kazanmasına neden oldu. g

Türk Dil Kurumu AtatÜrkün devrimci İzinde tam g 
41 yıldır yılmadan, usanmadan gitmektedir. Bu yolda 8 
çeşitli direnmeler, alaya almalarla Kurumu halk gör- 8 
üntüsünde küçümsemek İçin devamlı bir çaba harcan- o 
maktadır. Bunları yapan Atatürk düşmanı belirli üç g 
beş aydın geçinen yoz kafalılar son olarakta ünlver» g 
site giriş sınavlarında içlerindeki zahiri dışarı kusa- g 
rak dildeki karşı devrimciliklerini 140 bin öğrenciye 8 
karşı bir propakanda aracı olarak kullanmışlardır, o 
Ye Ziya Gökalp'in uydurma söz yapmayız.

Devamı son aahifede •O 
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ŞEHİR REHBERİ
BURSA ve Gemlik

BURSA
Sıhhi İmdat 12340
Devlet Hastahanesi 14071
Sigorta » » 17600
Askeri » » 11637
Ana Çocuk Sağlığı 12206 
Devlet Hava Meydanı 
Müdürlüğü 11170
Özel Bursa Hastaha. 12514 
T.H.Y. Satış Bürosu 11/67 
mSA OTOBÜS ACENTALARI
KOÇ : 16605
ÖZEN : 1473
SAĞLAM : 11529
OTOKAR : 13840

Doğan Körfez
T.I: 12398 - BURSA

Bursa garajdan yarım 
saatte: saat 6dan itibaren 
Bursa, İstanbul - Topkapı

Bursa - İzmir 
iki saatte bir 

Bafra - Samsun 
Ekspres 

Her akşam 5.30 da

Gemlik Eczaneleri 
Nöbet Cetveli 

30- 9-Pazar Kuyucu Ecz. 
31- 9-Pazartesi Ceylân » 

l-10-Salı Merkez »
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2-IO-Çarşamba Gemlik» o
3-IO-Perşembe Kuyucu » O
4-IO-Cuma Ceylân » •
5‘10‘Cumartesl Merkez » |

o o

En Güzel Fotoğrafları ile»

Ailenizin i
ve sizin

Emriniıdedir •
O

ŞİİR KÖŞESİ
Ayrılmalıyız

Ağlamadan, Birbirimize veda etmeden ayrılmalıyız 
Hiç bir şeyi düşünmeden, hatıraları yaşamadan 
Herşeyi bir anda unutmalıyız
Haydi git ne duruyorsun?
Ama arkana bakmadan git
Belki o zaman birbirimizden hiç ayrılamayız
Halâ mı duruyorsun?
Öyle güzlerimin içme neden bakıyorsun?
Dememişmiydin artık yollarımız ayrıldı diye?
Yoksa benden ayrılmaktan vaz mı geçtin?
Hayır, Hayır olamaz olmamalı da
Bunu sen istedin, sen arzu ettin
Yalnız ayrılmadan evvel sana bir çift sözüm var
Dilediğin ve arzu ettiğin zaman buluştuğuz
Kıyımeyhanesine git
Ye orada ikimizin şarkısı olan
" 0 saf aş kini kalbimde yaşatsam" t dinle
İşte o zaman benimde o şarkıyı dinlediğimi unutma

ERDOĞAN GENÇ AY

BENİM TARLAM

benim
tarlamı süren
ayrılıktır.-..

benim tarlamda biten 
kupkuru
umutlarımdır,

benim tarlamdaki
ağaç
sevgilinin anıtıdır..

benim
tarlama yağan 
yağmur değil..
..gözyaşıdır.

GÖZLERİMDE YAS VARKEN 
SUSMASINI ÖÖRETTİLER 

umut sancıları çoğaldı 
kalbime girip çıkan..
SOKAK KÖSELERİNE

YIĞILMASINI ÖÖRETTİLER

şimdi
bir türkü doluyor kulaklarıma ara sıra 
uzun mu uzun..
sanki
benim ağlayan..
şimdi
susuyorum... çünkü
DUDAKLARIMDA SICAKLIĞIN VARKEN

ADINI UNUTMAYI ÖÖRETTİLER...

SEDAT OKUMUŞ
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Gemlik Güvenspor Kulübü Derneği Tüzüğü
GEÇKN SAYIDAN DEVAM 

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ
Madde 3- Gemlik Güvenspor Kulübü Amatör bir spor 

teşekkülü olup bütün üyelerinin bedeul olgunluk ve fik
ri inkişrflarını temin için her türlü sportif, Sosyal ve 
kültürel faaliyetler göstermek.

Beden terbiyesi ile ilgili hertürlü jimnastik ve sbor- 
tif brançlarda amatör ruhlu sporcular yetiştirmek gaye
siyle memleket gençliğine hizmet etmek. Bu gayenin ta
hakkuku için her çeşit spor gösterisi müsamere ve mü
sabakalar tertip etmek, katılmak, kulübün ihtiyacı için 
yeteri kadar lokal, açık ve kapalı saha salon ve tesisler 
İnşa etmek kiralamak ve bunları İdare etmek Genel mev
zuatın müsaade edeceği branşlarda mukaveleli sporcu, 
antrönör menejer memur ve hizmetlileri istihdam etmek

Yasak Faaliyetler :
Madde 4 — Kulüp 22.11.1972 tarih ve 1630 sayılı 

Dernekler Kanununun 35,36,37,30 ve 39.ncu maddelerde
men edilen faaliyetlerde bulunamaz.

Kulüp Kurucularının Kimlikleri :
Madde 5 — Kurucu üyelerin ad ve soyadları İle

meslekleri ve ikâmetgâh adresleri aşağıda gösterilmiştir.
Adı ve Soyadı Tabi.-Vazifesi
Nuri Bey T.C. B.Eğitim Öğ.
Avni Bengiz T.C. Fotoğrafçı
Süreyya CantürkT.C. Öğretmen 
izzet Çırpan T C. İşçi
Muhtar AlemdarT.C. Fabrikatör 
Kerim Kumla T.C. Müstahsil

İkametgâh adresi
Istik.Cad. Gemlik 

I.Nolu Cad.Gemlik 
İstik. Cad. Gemlik 

I. Nolu Cad. Gemlik 
İs.Meydanı Gemlik 

2. Nolu Cad.Gemlik
İbrahim Onur T.C. Müteahhit İstik. Cad. Gemlik

Kulübe Üye Olma ve Üyelikten Çıkma :
Madde 6 — Madeni hakları kullanma ehliyetini haiz 

ve 18 yaşını bitirmiş bulunan herkes, Kulübe yazılı mü
racaat sonunda üye olabilirler.

Üyelik için müracaatları kulüp yönetim kurulu en 
geç 30 gün İçinde karara bağlar. Yabancıların kulübe 
üye olmaları için Türk vatandaşlarında aranan şartlar
dan başka, Türklyede ikâmet etme hakkına sahip oldu
ğu araştırılır.

Fahri üyelik için ikâmet şartı aranmaz.
Kulübün üyelik nevileri şunlardır.
A) Asil üyeler : üye defterine kayıtlı olup aidatını 

muntazaman ödeyen kimselerdir.
B) Fahri üyeler: Kulübe maddi ve manevi yardımı 

dokunan ve kulübün gayesini benimseyen kimselerdir. 
Bunların oy hakkı yoktur.

C) Kulüpten çıkmak veya çıkarılmak: Her üye dile
diği zaman Kulüpten ayrılabilir. Ayrılışın İdare Heyeti
ne yazı İle blldlrilmesi,varsa ayrılacağı tarihe kadar ai
datını ödemesi ve kulübe alt malzemelerin geri verilme
siyle tamamlanır.

Ayrıca KulüP içinde huzursuzluk yaratan aşırı dere
cede disiplini bozan üye arkadaşları arasında geçimsiz
lik yaratan üyelik sıfatının devam ettiği süre içersinde 
teref kırıcı bir suçtan dolayı hüküm giyen üyeler Yönetim 
kurulu kararı ile haysiyet divanına sevkedilir ve haysiyet 
livanı kararlyle kulüpten olan ilişkileri kesilir.Fahri Oye- 
erln ayrılmaları bu İsteklerini yönetim kuruluna yazı İle 
indirilmesiyle tekemmül eder. Kulüpten ihraç edilen üye- 
er daha evvel yönetim kuruluna müracaat etmek suretiy- 
e durum genel kurula getirilir ve genel kurul müsbet kar
ır verirse Oyeliğo tekrar kabul edilir.

Kulübün Organları :
Madde 7 — Kulübün İdare organları :
A) Genel Kurul 
B) Yönetim Kurulu 
C) Denetleme Kurulu 
O) Haysiyet Divanı 
Genel Kurul t

Madde 8 — Genel Kurul, aidatını muntazaman ödemiş asil üyelerden teşekkül 
eder.

Gene| Kurul :
a) iki yılda bir Mayıs ayı İçinde olağan,
b) Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek 

üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır.
Genel Kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.
Çağrı Usulü :
Madde 9 — Genel Kurula katılacak üyeler en az lo gun önceden, toplantıma 

günü, saati, yeri ve gündemi iki gazete ile ilân edilmek suretiyle toplantıya çağırı
lır ve keyfiyet mahalli mülkiye âmirine bildirilir.

Devamı Sayfa 4 te

Gemlik Gençali Köyü Turizm ve Kalkındırma Derneği
(Geçen Sayıdan Devam) 

faydalar hakkında fikir yaymak.
c) Bu fikirler meyanmda fikirlerin teesüsünü temin edici yarışmalar, Folklör ga

lerileri ve festivaller tertip etmek.
ç) Köyiin her türlü kültürel icmai ve beldei ihtiyaçları için ilgili makamlarla 

temasta bulunmak. Bilhassa temizlik ve güzelleştirilmesi için çalışmak.
d) Turizmle ilgili müesseselerden gerekli yardımlarla turistik tesisler vucüde ge

tirmek, işletmek ve teşvik etmek.
e) Yurt içinde Gençali köyünü tanıtmak amacıyla yayın yapmak.
f) Dernek gayesinin tahakkuku için köy kânunun ihtiyar heyetine tanıdığı hak 

ve selâhiyetinin kullanılmasına köy ve işlerinin düzenle yürümesi için yardımcı ol
mak ve icabında ihtiyar heyetini uyarmak.

Madde 3 — Dernek hiç bir surette siyasetle uğraşamaz.
Madde 4 — Derneğin merkezi Gençali köyü olup başka şubesi yoktur.
Madde 5 — Derneğe giriş.
a) Kanuni ve medeni ehliyet sahibi olmak.
b) T.C. Tebasında olmak.
c) Muhitinde itimat telkin etmiş olmak.
Ç) 18 yaşını doldurmuş olmak.
d) Hırsızlık suistimal sahtekarlık dolandırıcılık yüz kızartıcı suçlardan biri ile 

mahkûm olmamış olmak.
e) 5 yıl hapis cezasıyle hüküm giymemek.
Madde 6 — Üyelikten çıkma ve çıkarılma :
a) îstiyerek çıkma. Dernekten çıkmak isteyen üye tediyesi icap eden aidatım 

içinde bulunduğu ayda dahil olmak üzere tamamen ödemiş olmak şartıyle Yönetim 
Kurulu yapacakları yazılı müracaatla kaydını Bildirebilirler.

b) Altı ay aidatını ödemeyenler Yönetim Kurulunun karan ile üyelikten çıkar
tılır.

Madde 7 — Derneğin idare Organları :
1 — Genel Kurul
2 — Yönetim Kurula
3 — Denetim Kurulu
Madde 8 — Demeğin üç türlü üyesi vardır.
1 — Asil üyeler
2 — Misafir üyeler
3 — Fahri üyeler istedikleri zaman aidatını öderler, oy haklan yoktur.
Madde 9 — Genel kurulun görev ve yetkileri.
a) Dernek organları seçimi
b) Demek tüzüğünün değiştirilmesi
c) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek 

kabulü.
d) Demeğin lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınma» 

malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
e) Derneğin feshi.
Madde 10 — Yönetim kurulunun görevleri.
a) Demeği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelirinden bir veya bir kaçma 

yetki vermek.
c) Demeğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve geleeek 

Döneme ait bütçeyi hazırlıyarak genel kurula sunmak.
ç) Dernek tüzüğünün ve mevzuattın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve 

yetkileri kullanmak, ve ayrıca iki ay Tanzim mevsiminde işlerin tatbiki için bir 
yetkiliyi aylıkla tutmak.

îlk fıkıa yönetim kurulu kongrenin seçtiği 7 asil, 7 yedek üyeden teşekkül eder.
(Devamı Sayfa S te)
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Gemlik İskelesi Tahmil ve Tahliye İsleri Tüzüğüdür
«Geçen Sayıdan Devam»

Madde 9 Genel kurul divanı, toplantıyı yönetmek üzere seçilen bir başkan, bir 
başkan vekili ve yeteri kadar sekreterden meydana gelir. Divan seçimleri aksine 
karar olmadıkça açık oyla yapılır.

Madde 10 Genel Kurulun çalışmaları;
a/ Komisyon halinde.
b) Genel Kurul halinde olur.

-Genel kurul, gündemindeki konuları ve delegeler tarafından ileri sürülecek teklif ve 
dilekleri inceleyip bir rapor halinde sunmak üzere lüzumlu gördüğü komisyonları 
kurar. Her komisyon vazifeye başlamadan kendi arasında bir başkan, bir raportör 
İve bir sözcü seçer. Komisyon raporları Genel kurulca karara bağlanmadıkça hüküm 
ifade etmez.

Madde 11 Genel Kumlun yetkileri, 
a) Gündemi kabul veya değiştirmek, 
b) Tüzükte değişiklik yapmak, 
c) Derneğin feshine karar vermek, 
d) Aynı amaçlarla kurulmuş derneklerle birleşmek ayrılmak üst teşekkürlere katılma
ya karar vermek.
e) Raporları görüşüp karara bağlamak ve yöneticileri ibra etmek veya haklarında 
kanuni işlem yapılmasına karar vermek.
f) Yönetim kurulu disiplin kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları görüşüp kara
ra bağlamak.
g) Tüzükte yazılı amaçların gerçekleşmesi için yönetim kuruluna direktif vermek 
ve gerekli kararları almak.
h) Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşmek kabul etmek veya değiştirmek 
İ) Yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile denetleme disiplin kurulu asil ve yedek 
üyelerini seçmek.

Madde 12 Yönetim kurulu: Genel kurul üyeleri arasından gizli oyla seçilen en 
fazla oy alan ilk beş üye asil beş üyede yedek olur. Seçilen asil üyeler kendi ara- 

I lanndan gizli oyla bir başkan bir başkan vekili bir muhasip ve bir veznedar seçer. 
| Madde 13 Yönetim kurulu engeç 15 günde bir defa toplanır. Başkanın olmadığı 

hallerde 2 nci başkan toplantıya başkanlık eder, Yönetim kurulunda kararlar mev
cut üyenin yarısından bir fazlasının reyi ile alınır. Reyler eşit olduğu takdirde 
başkanın reyi iki rey sayılır.

Madde : 14 — Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:
a) Derneğin dahili muamelat, hesap ve kayıt işleri ile ilgili prensipleri tesbit 

ve tatbik etmek.
b) Derneğin masraf bütçesini ve yardımcı personel kadrosunu tesbit etmek.
c) Yıllık raporları ve bilançoları hazırlayıp genel kurula sunmak.
d) Derneğe üye kabul ve kararlarını vermek ve işlemlerini yapmak.
e) Dernek menfaatlerine aykırı hareketleri görülen üyelerin çıkarılmaları için du- 

F ramlarını disiplin kuruluna intikal ettirmek.
f) İstifaları kabul etmek.
g) Dernek adına gayri menkul satın alınmasına veya satılmasına karar vermek.
b) Dernekte çalışacak personeli tayin, işine son vermek ücretleri tayin ve tesbit 

etmek,
I i) Lüzum görüldüğü yerde şube açmak için karar vermek.
I j) Eğlence, müsamere, gezi, konferans, seminer, kurs, sergi ve piyangolar tertip 

'Ötmek, misafirhane, lokal ve üyelerin çocukları için yurt açmak.
I DENETLEME KURULU :

Madde : 15 — Denetleme kurulu üç üyeden teşekkül eder. Üç yedeği ile birlik
te Genel Kurul tarafından seçilir.
I Madde : 16 — Denetleme Kurulu en az üç ayda bir derneğin hesaplarını kayıt

larını ve muamelatını denetler. Denetim için en az iki üyenin bir araya gelmesi 
kafidir.

DİSİPLİN KURULU :
Madde : 1.7 — Disiplin kurulu üç üyeden teşekkül eder. Üç yedeği ile birlikte 

ı Genel Kurul tarafından seçilir. Disiplin Kurulu üyeleri aralarından bir başkan se- 
ı Çerler. Kararlar ekseriyetle alınır.

Madde : 18 Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun daveti ile toplanarak kendisi- 
oo verilen konuları görüşüp, karara bağlar ve bir raporla Yönetim Kuruluna sunar.

Madde : 19 — Disiplin kurulunca verilecek cezalar: İhtar, görevden uzaklaştır- 
: Wa ve üyelikten ihraçtır.

BÜROLAR ;
Madde : 20 — Dernek çeşitli işlerini ve muhasebe kayıtlarını muntazaman yü

rütmek üzere Yönetim Kurulu gerekli gördüğü büroların kurulmasına ve icabında 
ikapattlmasına karar verir. Yönetim kuruluna yardımcı personel ile diğer yerlere ya
pılacak tayinler başkanın teklifi üzerine Yönetim Kurulunca yapılır.

ÜYELİK ŞARTLARI:
Madde : 21 — Gemlik'te tahmil ve tahliye işlerinde çalışan 18 yaşını tamamla

mış, medeni haklara sahip olanlar derneğe üye olabilir
ler.

Derneğe üye olabilmek için yazılı olarak müracat 
edilmesi ve bu müracatta aylık aidatını muntazaman 
ödeyeceğini kabul ettiğinin beyan edilmesi ve üyeliğin 
Yönetim Kurulunca karara bağlanması şarttır.

ÜYELİKTEN ÇIKMA :
Madde : 22 — İsteyenler yazılı olarak başvurmak 

suretiyle dernek üyeliğinden ayrılabilirler.
Dernek üyeliğinden ayrılanlar ödemiş oldukları ai

dat ve teberruları geri isteyemezler.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :
Madde : 23 — Aidatlarını 3 ay üst üste ödemiyen- 

ler, dernek menfaat ve amaçlan aleyhine çalışanlar, 
disiplin kurulu kararı ile dernekten çıkarılır.

AİDAT ve TEBERRU :
Madde : 24 — Her üye derneğe girerken bir defa

ya mahsus olmak üzere 50,-lira giriş aidatı ve üyeliği 
müddetince her ay taahhüt ettiği aidat miktarını öde
mekle mükelleftir.

MALİ HÜKÜMLER :
Madde : 25 — Derneğin gelirleri :
a) Üye aidatları.
b) Hakkı ve hükmü şahıslar ve üyeler tarafından 

yapılacak teberru!ar.
c) Mevcut paranın banka faizleri.
d) Tertip edilecek eşya piyangosu, balo, konser, 

tiyatro, defile, gezi, çay vs. gelirler
e) Büfe ve lokalden gelecek gelirler.
Madde : 26 — Dernek lokalinde mensuplarının ih

tiyaçlarını temin etmek için çay, kahve ocağı ve büfe 
bulunabilir.

Madde :27 Dernek yönetim kurulu tarafından verile
cek karara göre iskeleye gelen gemilerden yükleme bo
şaltma esnasında derneğin masraflarını karşılamak ama
cıyla alınacak komisyon.
DiĞER HUSUSLAR

Madde ; 28-Bankalardan para çekme yetkisi başkan i- 
le muhasip ve veznedarındır. Başkanın bulunmaması ha
linde 2. başkan bu yetkiye sahiptir.

Madde: 29 Başkan yönetim kurulu kararı olmadan yılda 
2.000 T.L sarf evrakını ibraz etmek ve Dernek faaliye- 
letiyle ilgisi olmak kaydiyle sarfedebilir. Bu ödenekten 
diğer ödenekler gibi bütçede gösterilir.

Madde 30 — Dernekçe tutulacak defterler :
a) Üye kayıt defteri.
b) Karar defteri.
c) Gelen giden evrak defteri.
d) Gelir ve Gider defteri.
Madde : 31 — Derneğin feshi genel kurula katılan 

üyelerin 2/3 ekseriyetinin kararı ile mümkündür.
Derneğin feshi halinde menkul ve gavri menkul 

mallar ile nakitleri Genel Kurul kararı ile Bursa Çocuk 
Esirgeme kurumun a verilir.

Madde : 32 — Dernek hiçbir suretle sivasetle işti
gal etmez. Yöneticileri siyasi beyanatta bulunamaz.

GEMLÎK ASLÎYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

İLÂN
Dosya No: 1973/232

Davacı Vekarya Kerpeli vekili Avukat Halil Sev
men tarafından Davalı Ma! müdürlüğü ve Köy muh
tarlığı aleyhine açılan tescil davssrnda Kurşunlu köyü
nün Köy içi mevkiinde Kain doğusu Y’oî. Bansı Yusuf 
Kuzeyi Bahri, Güneyi Yusuf ile çevrili Bahçenin Dava
cı adma tapuya Tescili istenmiş olduğundan bu gayri
menkul üzerinde hak iddia edenlerin üç av içinde 
lö?3/232 sayılı Dosyamıza müracaatları ûân olnnur.
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Gemlik Fıstıklı Köyü Spor ve Gençlik Kulübü Demeği Tüzüğü
Geçen Sayıdan Devam
Toplantı geri bırakıldığı taktirde, üyeler ikinci toplantı tarihinden en az beş gün 

önceden geri bırakılma sebePleriyle toplantı günü, saati, yeri ve gündemi gazete ile 
ilan edilelek yeniden çağırılır ve durum mahalli amire yazı ile bildirilir.
Genel Kurul toplantısı 1 defedan çok geri bırakılmrz.

TOPLANTI YETER SAYISI :
Madde 10- Fenel Kuruln Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin 

yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır, ilk toplantıda çoğunluk sağlayamazsa- 
ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak hu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayı
sı kulüp yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından a- 
şağı olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :
Madde 11 — Kulüp Genel Kurul toplantıları ilânda belirtilen ve mahalli mülki 

amirine bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır.
Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları 

hizasına imza ederek, toplantı yerine girerler.
Toplantıda yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tesbit edilir. Toplantı 

Yönetim Kurulu Başkan veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri ta
rafından açılır.

Hükümet Komiserinin gelmemesi halinde toplantı yapılır.
Açılışı müteakip, toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve 

iki kâtip Genel Kurulca seçilir.
TOPLANTIDA GÜRÜŞÜLECEK HUSUSLAR ve KARARLARIN ALINMASI :
Madde 12 — Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde, yer alan maddeler gö

rüşülür. Ancak toplantıda .hazır bulunan üyelerin on az onda biri tarafından görüşül
mesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin yarısından bir fazlasiyle alınır. Her 
üye bir reye sahiptir. Vekâlet kabul edilmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri ;
Madde 13 — Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır, 

e) a) Kulüp organlarının seçimi
b) Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi
,c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun 

ibraı,
ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen, veya değiştirilerek 

kabulü,
d) Kulübe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz mal

ların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
e) Kulübün feshine karar vermek.
g) Kulüp üyeliğinden yönetim kurulunca çıkarılan üyelerin itirazlarını görüşüp 

üye hakkında müsbet veya menfi karar vermek.
YÖNETİM KURULU :

f) Madde 14 — Yönetim Kurulu icra organıdır. Gizli oy ve açık tasnifle seçilir. 
Başkan, Başkan vekili, Sekreter, Genel Kaptan, Muhasip Veznedar, İdare Amiri ve 
bir üye olmak üzere yedi üyeden teşekkül eder. Genel Kurul. Yönetim Kurulu için

14 üye seçer. Bunlardan oy sırasıyla ilk yedisi asil üye olur ve gizli oyla aralarında 
vazife taksimi yaparlar.

Yönetim Kurulu iki yıl vazife başında kalır ve görevini Dernekler Kanunu, Be
den Terbiyesi mevzuatına göre yürütür.

Madde 15 — Yönetim ve Denetim Kuruluna seçilen asil ve yedek üyelerin adı 
soyadı, görev ve doğum yerleriyle ikâmetgâh adresleri bir hafta zarfında mahalli mül
kiye âmirine ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğüne yazı ile bildirilir.

Madde 16 — Yönetim Kurulu normal olarak haftada bir defa ve lüzumu halin
de başkanın davetiyle daha fazla toplanırlar. Toplantı en az 4- kişi ile yapılır. Karar
lar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bu
lunduğu taraf üstün sayılır.

Birbiri ardına üç toplantıya sebepsiz ve mazeretsiz olarak gelmeyen üye istifa 
etmiş sayılır. Ve yerine yedekler arasından en fazla oy almış olan üye getirilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :
Madde 17 — Yönetim Kurulu Kulübün icra organıdır. Mevzuatın ve tüzüğün 

kendisine verdiği selâhiyetleri kullanıp kanunlara, nizamlara ve umumi h,eyet karar
larına uygun olarak sportif faaliyetleri, üyeler arasındaki münasebetleri tanzim ile 
mali, idari, sportif ve ceza yönetmeliklerini hazırlamak ve tetkik etmek, Dernekler 
Knnunu ve tüzüğün emrettiği defterleri tutmak. Umumi Heyet toplantısında kabul 
etmiş olan bütçe fasılları arasında aktarma yapmak, üye kabul ve kaydını yapmak 
Haysiyet divanı kararlarını uygulamak,

Miisamere, müsabaka ve piyango tertip etmek. Kulüp saha ve tesislerini işlet
mek, Murakabe Heyetinin talebi halinde defter ve muamelâtını tatbike hazır bulun
durmak, Umumi heyeti toplantıya çağırmak ve umumi heyete izahat vetmek.

Başkan : Gerek Kulüp ve gerek idare heyeti adına kulübü resmi, hususi hakiki

ve hükmi bütün şahislar ve her türlü teşekküller önünde 
temsil eder ve idare heyetinin başkanlığını yapar.

Başkan Vekili : Başkanın bulunmadığı zamanlarda 
idare heyetine başkanlık eder. Başkanın bütün selâhiyet- 
lerini kullanır. Para işlerinde birinci derecede imza yet
kili vardır.

Sekreter : Başkan ye ikinci beşkan bulunmadığı za
manlarda idare heyetine başkanlık eder. Başkanın bütün 
selâhivet ve yâ,cifelerini ifu eder. Kulübün yazılı mua
melelerini tedvir eder. Bn hususta kullanılan personelin 
âmiridir. Kulük muamelâtı sekreterin' sorumluluğu altında 
yapılır, dernekler Kanununa uygun olarak kulübün tut
mak zorunda olduğu defterlerden :

a) Üye kayıt defteri,
b) Gelen giden evrak defteri,
c) Gelir ve gider defterleri, |
d) Bütçe kesin hesap ve bilânço defterleri ve ayrıca 

umumi heyet toplamı zabıtaları, muhaberata ait dosya
lar ile tamimter dosyası ve spor ^branşlarına ait tanzim 
edilmiş plan dosyaları tutar.

Muhasip — Veznedar : Dernekler Kanununa göre 
'tutmakla mükellef olduğu defterlerden :

a) Bi’ânço ve krt’i hesap,
b) Varidat ve sarfiyat defterlerini, tuttuktan gayri 

dahili ve mali nizamname ile kedisine tahmil edilen iş
leri ve ayrıca kulübün aidat, teberru ve diğer gelirlerine 
ait hesapları usulü dairesinde tutmak' Para muamelâtına 
başkanla' birlikte imza eder ye ikinci derecede imza yet- 
kişine sahiptir.

Kulübün parasını muhafaza eder. Aidatları makbuz 
makabilinde tahsil eder. Evrakı müsbite karşılığı sarfiyat 
yapar. Para muamelâtında nizamname hükümlerine riayet 
etmek.

Genel KaPtan : Spor amiri ve kulübün sportif faa
liyetlerinin yöneticisidir. İdare heyeti kararlan dahilinde 
faaliyet gösterir. Seçeceği şube kaptanlarına vazife tak
simi yapar. 'İdare heyetince hazırlanmış dahili nizam

namenin tatbikini sağlar.
İdare Âmiri : İdare amiri bütün sahip olduğu de

mirbaş eşyanın defterlerini muntazaman tutmak. Sportif 
malzeme ve kulüp eşyalarının bakımı, trmirat ve muha
fazasını temin etmek. Dahili nizamname gereğince istih
dam edilen eşhasın faaliyetlerini kontrol ile kendi mesu
liyeti altında idare heyeti kararlarını tatbik, etmek.

Madde 18 — Yönetim Kurulu Dernekler kanunu ve 
beden terbiyesi nizamlarına göre tutulması icabeden bü

tün defterleri tutar, 
iy Kulübün iç Denetimi :

Madde 19 — Denetçiler (Murakabe heyeti): Dene? 
çiler umumi heyetçe iki sene için asli byeler arasından 

seçilirler. Namzet isimleri umumi heyet başkanlık diva
nınca ilân edilir. Gizli oy aç'k tasnif sonunda en fazla 
oy alan 3 asil ve 3 yedek olmak üzere 6 kişi seçilir.

Murakabe heyetine seçilmiş olan 3 asil üye. umumi 
heyet toplantısını takip eden bir hafta içinde toplanarak 

kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili ve bir ra
portör seçerek durumu yazı ile idare heyetine bildirirler.

Denetçiler en az iki ayda bir kere toplanarak idarr 
heyetinin masraf ve varidat hesaplarını ve faaliyetlerin 
kontrol ve gerekli incelemeleri yaparak hazırladıkları ra 
porları idare heyetine verirler. Ayrıca Dernekler Kanu
nunda belirtilen makamlarca kulüp denetlenir.

Denetleme kurulu iki yıllık devre sonunda hazırla
dıkları raporu genel kurula sunarlar.

HAYSİYET DÎVANI (Onur Kurulu)
Medde 20 — Normal gelen kuıul toplantısında üyr* 

İcrin teklifi ve açık oyu i[e 3 asil ve 3 yedek üyeden 
baret haysiyet divanı seçilir. ,

Devamı Sahife 5 te
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Kurşunlu Turizm ve Tamıma
Geçen Sayıdan Devam
Madde 18 —• Yönetim kurulu enaz un günde bir toplanır, toplanan çoğunlukla 

alınır. Alınan kararlar karar defterine yasılarak altları imza edilir yönetim kuruln 
kararlarında genel kurula karşı sorumludur.

Madde : 19 — ölen veya istifa eden üyelerin yerine oy sırasına göre yedekler
den çağırılır. Yönetim kurulunun ûye sayısı yedeklerin davetine rağmen baştan a- 
şağı düşerse genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılarak yeniden seçime gidilir.

Madde : 20 — Yönetim kurulu başkanı, derneğin resmi dairelerde mahkemelerde 
ve her yerde temsile yetkilidir. Hastalığı mazereti olduğu zamanlarda yerine ikinci 
başkan aynı yetkileri taşır. Başkan veya ikinci Başkan hesap işlerine ait evrakı mu
hasiple beraber imza eder.

Madde : 21 — Yönetim kurulu başkanı gerektiği zaman gerekçesini ilk yönetim 
kurulu toplantısına getirip karara almak şartiyle üçyüz liraya kadar bütçe harici 
harcama yapmağa yetkilidir.

Madde 22 —- Sekreter derneğin ve bütün yazı işlerini yapar kararlan ve evrak
ları imzalar.

Madde 23 — Muhasip derneğin hesap ve para işlerini düzenler, Gelir giderleri 
gösterir kayıtlan tutar. Dernek namına alınması gerekli paraları makbuz karşılığın
da alır. Masraftan yönetim kurulu kararma ve usulüne göre yapar.

Dernek parasını bankada muhafaza eder. Dernek parası bankadan başkan, İkin
ci başkan veya muhasibin imzasıyle çekilir.

Demek kasasında 100 liradan çok para bulundurulmaz.
Yönetim Kurulunun Görevleri :
Madde 24 — Yönetim Kurulunun Görevleri Şunlardır,
a) Derneğin gelirini toplamak ve bunlnn artırma çarelerini araştırıp bulmak. 

Derneğin giderlerini ödemek.
b) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için çalışma kollan kurmak. Çalışmaları

nı düzenlemek, tüzüklerini onaylamak.
c) Haysiyet divanına ait işleri geciktirmeden divana sunmak. Divanca alınacak 

kararlan uygulamak.
d) Bütçe tasarısını hazırlamak,
e) Derneğin çalışan raporunu ve bilançosunu zamanında hazırlayıp genel kurula 

«Onmak
f) Dernek varlıklarının iyi bir şekilde kullanmalarını ve muhafazalarını Bağlamak.
Madde 25 — Yönetim kurulu aşağıdaki defterleri dosyaları tutar.
a) Üye kayıt defteri.
b) Gelir gider defteri
c) Karar defteri
d) Demirbaş eşya defteri
e) Gelen giden evrak dosyası
f) Gelir makbuzları
Denetçiler :
Madde 26 — Genel kurul tarafından gizli oyla üç asil üç yedek üye olarak se

çilen denetçiler birlikte yahutta ayrı ayrı derneği yılda en az üç defa denetlerler. 
Hesap ve yazı işlerini inceler, Genel kurula denetleme sonuçlarını bildirirler. )Rapor 
halinde) Yönetim Kurulunada bilgi verirler.

Madde 27 ~ Çalışma yılı sonunda, o yılın bütün işlemlerini ve hesaplarını göz
den geçirip iki rapor düzenlerler. Bunlardan biri genel kurula sunulacak derneğin 
işlemleri ile hesaplarının esas defterlere ve kayıtlara uygunluğunu gösteren kısa ra
pordur. İkincisi ise dernek amaçlarının daha iyi gerçekleşmesini sağlamak maksadıyla 
■oktanları işaret eden yol gösteren fikir veren geleceğe yöneltilmiş dirktifleri kepsı- 
yan geniş rapordur. Bu rapor genel kurula okunduktan sonr özel dosyasında saklan
mak üzere yöneiim kuruluna verilir.

Haysiyet Divanı
Madde 28 — Genel kurula açık veya gizli oyla üyeler arasından üç asil ve üç 

yedek üyeli bir haysiyet divanı kurulur. Kendi aralarından birini başkan seçerek 
derhal işe başlarlar.

Madde 29 — Haysiyet bivanı derneğin köyün turizmin itibarını sarsacak hare
kette bulunan üyelerinin durumlarını inceleyip haklarında uygulanacak işlemleeini 
kararlaştırır.

Madde : 30 — Haysiyet divanı yönetim kurulunca incelenmesi teklif edilen o- 
laylardan başka kendi öğreneceği olayları da ele alıp inceler ve karara bağlar. Yö
netim kurulu haysiyet divanınca alman kararları uygulamaya mecburdur.

Haysiyet divanı üyenin hareketine uygun göreceği aşağıdaki eczalardan biaisini 
yazılı olarak verir.

a) Sözlü kınama
b) Yazılı kınama
e) Dernekten geçici çıkarma
d) Demekten temelli çıkarma
Madde 32 — Haysiyet divanının katarları kesindir. Yazlık temelli çıkarma ka-

Derneği Tüzüğü
rarlanna kerşı genel kurulda itiraz edilebilir.

Madde 33 — Haysiyet divanının kararlan özel doş- 
yasında tutulur. Yönetim kurulu bu dosyanın muhafaza
sından sorumludur.

Madde 34 — Haysiyet divanı bir yıl içinde kendi
sine intikal eden olayları, bu olaylar hakkında alınan 
kararları olayların önlenmesi yolunda tavsiyelerin ihtiva 
eden raporlarını genel kurula sunarlar.

ÇALIŞMA KOLLARI:
Madde 35-Derneğin amaçalannı gerçekleştirmek için 

yönetim kurulu tarafından aşağıdaki kollar kurulur.
Her üye ilgi ve bilgisine göre hu kollardan birinde çalışır 

Madde 36- Her çalışma kolu biri başkan olmak üzere 
aralarından üç kişilik bir çalışma komitesi seçerler bu

Devamı arka Sah ifede

GEMLİK FISTIKLI KÖYÜ SPOR VE 
GENÇLİK KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

4 dcü sahifenin Devamı

Seçilmiş üyeler umumi heyet toplantısını takip eden 
bir hafta içinde toplanarak kendi aralarindan bir başkan 
ve bir raportör seçerek durumu yazı ile idare heyetine 
bildirirler.

Yönetim Kurulunun kendilerine intikal ettireceği 
kulüp menfaatine aykırı herhangi bir husus hakkında 
bitaraf olarak incelemelerde bulunur ve bir karara varır. 
Verilen kararlara ancak genel kurul nezdinde itiraz olu
nabilir.

Haysiyet divanı incelediği suçun ağırlığına ve hare
ket derecesine göre aşağıdaki cezalan verebilir.

a) İhtar,
b) Tenbih,
c) Muvakkat ihraç,
d) İhraç,
Haysiyet divanı kararlarına yapılacak itiraz Yöne

tim Kurulunca Genel Kurula getirilir. Genel Kurulun ka
rarı kesindir.

BİTTİ

SINIRLI SORUMLU
GEMLİK SİGORTALI İŞÇİLERİ YAPI KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Kooperatifimizin normal genel kurul toplantısı 21 .Ekim 

1973 pazar günü saat 13.30 da 11.Eylül ilkokulu salon
unda yapılacaktır.

A^ağ.daki gündemler görülmek üzere ortaklarimızl top
lantıda hazır bulunmaları ilan olunur.

GÜNDEM:
1- Yoklama
2- Açılış
3- Kongre divanı seçimi
4- Faaliyet, hesap raporkannın okunması
5- Raporların müzakeresi
6- Raporların kabülü ve yönetim kurulunun ibrahı
7- 7 yönetim kurulu asil üyesi 7 yedek üye 3 asil 

3 yedek denetiçi üye seçimi
8- Seçilecek yönetim kurulu tüzüğümüzün 31 .maddesi 

ni uygulaması için sunulmasına
9- Dilekler
10-Kapanış 
.. .. 1 '

İLAN
Gemlik Kaymakamlığından aldığımız 2^.3.1968 gün ve 

Emniyet Amirliği 36 sırasında Gazine işletme ruhsatımı- j 
zı zayi ettik. Yenisi alınacağından eskisinin hükmü yoktur. (

Ahmet Tanış Hüseyin Çelik
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Kurşunlu Turizm ve Tanıtma Derneği Tüzüğü
S nci Sahifanin devamı 

çalışma komiteleri tüıhk ve programlarını hatırlayıp yönetim kurulunsa onayına sun* 
arlar aldıkları kararlar yönetim kurulunun onayından aonra uygulanır. 
Madde 37- Çalışma kollarının başlıoaları aşağıda göşterilmiştir. 
Gri ektiğinde bunlara yenileri ilave edilebilir, 
a) Köy güzelleştirme ve kalkındırma kolu 
Köyü herbakıma kalkındırmak ve güzelleştirmek için güzelleştirmek için çareler araş
tırır bu maksatla yetkililere konferaslar vernirir söyleşirler seminerler müsamereler 
tertipler kurslar açar tarım halk eğitimi toprak su teşkilatlarını yardımlarını sağlar 
zeytinciliğin meyveciliğin balıkçılığın gelişmesini çalışır 
b) Köyü ağaçlandırma kolu köyün yollarının ağaçlandırmak için gayret surfeder uy
gun göreceği yerlerde koruluklar kurulmasına çalışır 
o) Spor ve eğlence kolu köyde hor türlü spor faaliyetlerinin gelişmesine çalışır maçlar 
gcsiler kır eğlencelerin tertipler ve kamplar kurar 
d) Kitaplık kolu üyelerinin okuma ihtiyaçlarını karşılamak için ucuz ve faydalı kitap 
sağlar okuma odası kitaplığının zenginleşmesine çalışır geseto ve dergilere abone olur. 
•)Milzük ve temsil kolu:Konserler koralar ve temsiller verebilmek için elinden geleni yapar 
f) Yardımlaşma kolu: Biriktirme ve yardım sandığı ile her konuda kooperatifler açmak: 
okuyan üye çoçuklarına kitap kalan yardımındabulunmak yurd ve pansiyon teminine 
çahçak dışardan gelen üyelerine ucuz yartıma veyeme imkanları yaratmağa ve hasta 
üyelerinin tedavileri için gayret sarfotmek.
g) Turistik tesisler kurma ve işletme kolu:Köyün içinde veya dışında uygun göreçeği 
yerlerde geçici veya sabit turistik tesisler kurmak, kurdurmak bunları işletmek dışar
dan gelen misafirlerden yer çadır kirası almak, turistik değeri olan tarihi kiliseleri 
manastırı çelmeleri muhafaza ve turisşiklere bunları çekmek faydalanmalarını sağlamak 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gelir ve Gider
Madde : Derneğin gelir yo gider kaynakları şunlardır, 
a) tlyeleçin derneğe gereken verecekleri on aa boş lira giriş parası 
b) Üye atdatı yılda enaa on ençök binikiyüslira 
c) Devlet özel idare köy ihtiyar heyetince aynı ve nakti yardımlar 
d) özel ve tüzel kişilerce yapılacak yardımlar.
o) Yayın, gösteri, Balo, piyango vesait gelirden elde edilecek türlü gelirler 
f) Hibe, vnstyet bağış suretiyle yopılacak yardımlar 
g) Derneğin işletmelerinden elde edilecek icrar kira ve işletme gelirleri 
h) Umulmadık gelirles
Madde 39 - Gerekli giderler yönetim kurulu kararma ve usulüne uygun olarak yapılır. 
Madde 40 - Derneğin hesap yılı takvim yılıdır.
Madde 41 - Bu tüzükte açık hüküm bulunmıyan hallerde medeni kanun ite ce

miyetler kanunu hükümleri uygulanır.
Derneğin Kurucu Üyeleri

Öl

GEMLİK KÖRFE1
Haftalık Tarafsız Siyasi Gazete

(SORUMLU MÜDÜR ı EROL GÜLER

idare Yari : istiklâl cad. Şirin pasajı 
TEL. : T9T — GEMLİK

Dizgi ve Baskı t Er gül Matbaası • Şirin Pasajı 

İLÂN ve ABONE
Resmi İlânlar tek şutun cm.si 20 TL.

Mahkeme vo icra İlânları sütun cm.ailO TL. 
Hususi ilânlar paaurlıkla alınır.

Abone : Yıllık 10 6 Aylık S Liradır,
razıların sorumluluğu yazarına aittir. 
İlânlardan Sorumluluk kabul rdilmes.

GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN
İLAN

$
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Dosya No : 1973/470
Davacı Gemlik ilçesi Balıkpatan 2 Nolu Cadde N» 

81 de oturur Mehmet Ergüven Vekili Avukat Halil Srymr» 
tarafından Hâzineye izafete Mal Müdürlüğü ve köy hükmi 
ve Köy hükmü şahsiyetine izafeten Narlı Köyü Muhtarlığı 
aley’ ine ikame edilen tescil davasında Narh Köyünün •» 
ki Narlı Mevkiinde Doğusu Necmi Şimşek Batısı Musa K* 
ner Kuzeyi Pembe Başaran ve Mehmet Şimşek Güneyi Kum 
şal ile çevrili Zeytinliğin Davacı Mehmet Ergüven adına t» 
puya Tescili istendiğinden bu gayrimenkul üzerinde 1>»;U 
ca hak iddia edenler varsa üç ay içersinde ev rakı müshil*
leri ile birlikte Mahkememizin 1973/470 sayılı Dosyansa mv
racaatları ilan olunur.

Adı Soyadı Mesleği Doğum yeri 
ve tarihi

Tablyetl İkametgahı

Vali Bulut İlkokul Md. Tftrcun 1940 T.C. Gemlik Kurşunlu Köyü
ŞUkrU Sevim Muhtar Edirne 1926 T.C. •» H N
Haşan Ünlü imanı Ayancık 1938 T.C. M M M

Fehmi Tuna Ed. grb. öğ. Biga 1927 T.C. Bursa altıparmak beyeııt aralığı no.8
İsmail Uluath Çlft-I Edirne 1902 T.C. Gemlik Kurşunlu köyü
Mehmet Çağlayan Çiftçi Gemlik 1926 T.C. Gemlik Kurşunlu köyü
Salih Kayır İlk. Ok. Md,, Gemlik 1919 T.C. Bursa Gündoğdu köyü
Hüseyin Ay Çiftçi Gemlik 1909 T.C. Gemlik Kurşunlu köyü
Mahmet Özkan Bakkal Gemlik 1922 T.C. M W •

llyaa Dalkılıç Çiftçi Yugoslavya 1922 T.C, M W Mi

Rlıa Karakay Çiftçi Gemlik 1932 T.C. • W M

Salih Kursun ÇHtçI Ganilik 1919 T.C. H ••
Ahmet Karpall Çiftçi Gemlik 1922 T.C MM M

Tahsin Dalkılıç Kahveci Gemlik 1934 T.C. • <0 w
Halini Ormancılar Bakkal Gemlik 1938 T.C. t» •» H

Mehmet Kosova Çiftçi Gemlik 1938 T.C • • •
İtham Kırlı Çiftçi Gemlik 1913 T.C w w •
Hüseyin Sarı Bakkal Gemlik 191» T.C. • w
A. Kadir Sttıer öğretmen Gemlik 1941 T.C • • SON

Gemlik Güven Spor Kulübü Derneği Tüzüğü
KURULUŞ GAYE vo İLGİLİ HÜKÜMLER

Külüblln Adı ve Morhozl :
Madde İ- Kulübün adı : Gemlik güven spor kulübü Derneği,dir 
Markozl t Ganilik. Kuruluş taklhl 1940 dırQ 
Şubeşi t Yoktur ve açılmaz.

Kulübün Ronklorl t
Maddo 2- Kulübün temsili ronklorl ı Kırmızı Yolşldlr

Gemlik Gençali Köyü Turizm ve Kalkındırma
Derneği

Madde 1 - Gemlik Gençali köyü Turizm derneği adı 
altında bir dernek kurulmuştur.

Madde 2 - Derneğin gaycai
a) Şirin Marmara sahillerinde bulunan Gemlik ilçe 

sinin tabii Turizm zenginliklerine sahip olan Gençali 
köyü Turizm hareketlerini sağlamak.

b) Vatandaşlara turizm hareketlerinin aağhyacağı 
W *0000000000000900000000000 »ooooooooooooooooı

41. Dil Devrimi Kutlanırken • __ . ..
< KADRİ O0LBR
< O^ıeüiM*

Yapma dlla tepmeyiz, mısralarını kandllarlns bos < 
] [ olarak kullanarak Türk Dil Kuruntunun çelışmolorıaı 
] i kötüleme çabasına girişmişlerdir.

Bu bağnaz ve tutucu kişiler nodonli uğraşırsa u|* : 
o raşsınlar yoğurt artık maya tutmuştur. Türk Dil Kere* , 
9 munun önerdiği yüzlerce töz benimsenmiştir. Bunları : 
! kendileri bile kullanmoktadırlor.Diline sahip ölmeyen | 
<! uluslar çağdaş ulusların egemenliği altında ezilmekten ı 

[ kurtulamazlar Bu nedenle dil devrlmino karşı değil e wo ■ 
<! zenginleştiricisi olmalıyız.

No mutlu Türk Dilinin zenglnlcşmoslno vo bstaç- 1 
• meslno katkısı olanlara.

< ’ aooooooooooooooooooooı ooooooooooooooeeeeoee
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