
gemlik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
Yit* । 9 MAYİ l 451 6 Nİ«*AN 1983 500 KURUŞ

DÜŞÜN YAPACAKLAR 
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave

tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü?

Gezin Görün Bizde daha 

Ucuz
1 U»r » OfvvuyMk Hazır

Gemlik KÖRFEZ Baounevi 
AliŞiria Pasajı TK.1797 GEMLİK

Su Ürünlerinin Kongresi Yapıldı UMURBEY

Çin’den 2300 Kg.
Balık Ağı İthal Edildi

OTOMATİK 
TELEFON 
SİSTEMİNE 
BAĞLANDI

Sınırlı Sorumlu Su 
Ürünleri Satış ve Kredi 
Kooperatifinin olağen ge 
nel kurul toplantısı 30 
Mart 1982 salı günü Balık 
çılar Derneği lokalinde 
yapıldı.

Divan Başkanlığına 

Mehmet Çakıcı, katiplik- 
lerede Hüseyin Dinç Halil 
Çevik seçildiler.

Dîvan seçiminden son 
ra söz alan Sınırlı Sorum 
lu Su Ürünleri Kooperatif 
başkanı Haşan Hızal konuş 

masında, iki «ene evvel 
kooperatifimizin İstanbul 

Marmara Birlik Kooperati 
fi aracılığı ile Çin’den 
ithalini gerçekleştirdiği

2300 kg. naylon balık ağı 
ile 500 kg. tamir ipliğinin 
geldiğini belirterek 
"İstanbul Marmara 
Birlik Kooperatifinden alı 
narak ihtiyacı olan balıkçı 
arkadaşlara dağıtımı yapıla 

saktır.’’ dedi.

Daha sonra yapılan 

seçimlerde yeni yönetim ku 

rulu Haşan Hızal, Veli Mar 

mars, Ahmet Dinç, Erhan 
Teksin, llyas Araslı, Sürey 

ya Güney ve Mehmet Ali 
Tûmer seçildiler.

Çarşamba akşamı top 

lanan yeni yönetim kurulu 

yaptığı ilk toplantısında 

kooperatif başkanlığına

Haşan Hızal’ı İkinci başkan [ lığada Veli Marmara'yı

Su Ürünleri Koop. kongreeinde balıkçıların sorunları dile geldi.
Fotografda divan heyeti görülüyor. 

Umurbey kasabası 
ilçemiı otomatik telefon 
sistemine bağlandı.

Gemlik PTT Yetkilile 
rlnden aldığımız bilgilere 
göre; bir «Breden beri oto 
matik santrale bağlanması 
için teknik çalışmaların 
sürdürüldüğü Umurbey ka 
sabası telefonlarının tümü 
Gemlik Santraline bağlandı 
120 abonesi bulunan Umur 
bey manyetik santralı dev 
reden çıkarıldı. İlgililer 
Umurbey'in otomatik Gem 

İlk santralına bağlanmasından 
sonra, abone numaralarının 
dörtlü ve genellikle 3* İle 
başladığını eöylodiler.

Umurbey ile otomatik 
görüşme yapmak isteyen 
aboneler 01 istihbarat sor 
visinden aranan kişilere alt 
numaralarını öğrenebilecek 
lor.

Umurbuy'e 12 yeni 
sıra daha verildi.

BELEDİYE BAŞKANI CANTAY 
1981 YILI ÇALIŞMALARI 
HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Gemlik Belediye Baş 
kanı Şahabattin Camay 
gazetemfza yaptığı açıkla 
mada 1981 yılında yapılan 
çalışmalalarla ilg i i olarak 
bilgi verdi.

1981 yılında ilçe Iska 
leşine 87 yerli 39 yabancı 
bandralı geminin yanaştığı 
nı açıklayan Belediye Baş 
kem Şahabattin Cantay, 
bir yılda 3 milyon 342 bin 
liralık gelir sağlandığını 
belirterek şöyle konuştu t 
«—• Bunun yanında İlçe
miz kaeaplarına 11 bin

Sümırspor
Yararına Eğlence 
Düzenlendi

Bümerspor Kulübü 
yararına 17 Nisan günü 
Eğlence GomsI dizenle 
neceğl açıklandı.

Bümerspor Kulübü 
D. S. 4 do

727 adet 508 bin kg. tu 
tarında büyük ve küçük 
baş hayvan kesilerek dağıtıl 
mıştır. Bunun yanında 
638 esnafa Belediye yasa 
larına uymadığı İçin 437 
bin 710 Tl. tutarın da para

Polis Teşkilatının 137.

Yıldönümü Törenlerle Kutlanacak

Türk Polis Teşkilatı 
nın kuruluşunun 137. yıl 
dönümü İlçemizde do dü 
»önlenecek törenlerle kut 
lanaeok.

Polis Teşkilatının yıl 
dönümü nedeniyle İlçe 
milde yapılacak törenler 
do Ata'ntn anıtına çelenk 
konacak, saygı duruşunda 
bulunulduktan oonra, İstik 
IAI Marşı söylenecektir. 
Daha sonra lao günün 

anlamını belirten bir konuş 

cezası kesilmiştir. Yine aynı 
dönemde 145 adet köpek 
zehirle, 45 adeti ise tüfolke 
vurularak öldürülmüştür. 
Zararlı köpeklerin imhası 
için ilçe avcılarından yar 
dım bekliyoruz. » 

ma yapılacaktır.
Ata'nın anıtı önünde 

düzenlenen törenin bitimin 
don sonra ,polis karakolun 
da düzenlenen açık büfe 
den konuklara ikram yapı 
lacaktır.

Aynı günün geceal lao 
Gemlik Palla Karakol ve 
Lojman Yaptırma Derne
ğince Mllton Reatorant’ta 
yemek ve eğlence düzen 
lonoooktlr.

KÜÇÜK KUMLA 
SAĞLIK OCAĞI
TABİBİ ANKARA'YA 
ATANDI..

Küçük Kumla Kasabası 
Sağlık Ooağı Tabibi Dr. 
Erhan Sezer Ankara'ya 
atandı.

Küçük Kumla Sağlık 
Ocağının hizmete açılışın 
dan beri Ocak Tablbliğini 
yapan Dr. Erkan Sezer,- 
Ankara SSK. Hastahane- 
alne atandı. İlgililer Küçük 
Kumla'ya önümüzdeki haf 
ta yeni bir doktorun ata 
nacağım açıkladılar

3 SAĞLIK OCAĞI 
HİZMETİ BİRDİ

Yapımı bir süredir de 
vam eden Engûrüeük, Ar 
mutlu ve Umurbey Sağlık 
Ocakları geçici teslimleri 
yapılarak hizmete açıldı.

Gemlik Sağlık Araştır 
ma Grup Başkan Yardım 
cısı Uz.Dr. Burhan İleriye 
den aldığımız bilgilere gö 
re Umurbey, Armutlu, ve 
Engüröcük Sağlık Ocakları 
nın halkın hizmetine sokul 
duğu, yapımı devam eden 
Gemlik Merkez ve Küçük 
Kumla Sağlık Ocaklarının 
İse ünümüzdeki aylarda 
hizmete açılacaktır.

EVREN BURSA’DA

KONUŞTU
M.G.K ve genel kurmav Başkanı Orgeneral Kenan Ev

ren, Cumartesi günü Bursa’da halkı hitaben bir konuşma 
yaptı.

Milli Güvenlik konseyi üyeleri, yüksek askeri 
erkan ile Bakanlar ve Buraa’lı Danışma Meclisi üyelarinlnde 
hazır bulunduğu toplantıda 12 Eylül öncesi olaylarla san 
raki alaylar örerinde açıklamalarda bulundu.
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Gemlik İlçesi Üreticiler Derneği Tüzüğü
Madde* 1 : Derneğin Adı ı Üreticiler Derneğidir
Madde-2 : Derneğin Merkezi : Gemlik İlçesi, Hamleliye mah. Minibüs garajı karşı 

<ı Bayraktar Ap. Pasajı kat 2 No : 6 Demeğlmlıln marketidir Başka hiç bir yerde Şu 
besi yoktur.

Madde-3 t Derneğimi! asla siyasetle uğraşmaz.
Madde-4 : Demeğimizin Amaçları : Üyelerimizin Kanunlar ve mevzuatlara uygun 

düşecek dileklerini İlgili mercilere söz vo yazı İle İletmek*
a- Derneğimizin asil üyeleri zeytin, balık ve konut üreticileri olup tarım üretim kolların 
da çalışanlarda asil üye sayılırlar.
b* üretim artırmak İçin dernek lokaline resmi kanaldan uzman kişileri davet edip kan 
ferans verdirmek süratiyle üyelerin bilgilerini artırmak, c Üretim araç ve gereçlerini 
ucuza meletmek için tüketim kooperatifi kurarak işletmek, d- Deniz Kazası, sel ve yan* 
gın felaketine uğrayan üyelerimize maddi ve manevi yardımı sağlamak amacımızdır.

Madde 5* : Üyelik şartılan a- T.C. Vatandaşı olmak b- 18 yaşını bitirmiş olmak 
c- dernek kurmak ve kapamaktan ceza almamış olmak d- mahkeme kararı ile medeni 
haklardan mahrum edilmemiş olmak. e«istek üzerine şahısları üye yapmak, üyelik için 
zorlamaya gitmemek.

MADDE 6 : Dernekten çıkmak veya çıkarılmak: Derneğin amaçlarına aykırı 
davranışlarda ve icraatlarda bulunanlar, Yıllık aidatlarını süresi içinde ödememek
te ısrarlı olanlar, toplum nazarında derneği küçük düşürücü faaliyeti kanıtlananlar 
yönetim kurulu kararı ile dernekten çıkarılır ve durum kendilerine bildirilinceye 
kadar üyeliği devam eder. Ayrıca her üye istifa ederek dernekten ayrılma hakkına 

sahiptir üyelikten çıkarılanların durumları genel kurul gündemine alınır ve görüşü
lerek çıkarılma durumu ya kesinleşir veya tiye tekrar derneğe alınır.

Madde 7 : Derneğin organları : a- Genel kurul b- Yönetim kurulu c- Denetle
me kurulu. Derneğimizin organlarıdır.

Madde 8 : Genel kurul ; Derneğe kayıtlı olup, aidatlarını muntazam ödemiş 
ve üye kimlik kartı ile birlikte kongreye iştirak etmiş olanlardan genel kurul mey 
dana gelmiş olur. Derneğe taahhüdünü yerine getirmiyenler, üye isim listesinde »di 
geçmiyenler kongreye veya genel kurul toplantısına iştirak edemezler. Varsa fahri 
üyeler oy verebilir, kendileri seçilemezler,

Madde 9 : Aşağıda yazılı hallerde genel kurul toplantıya çağırılabilir: 
a Yönetim ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde b- Dernek üyelerinin 
en az 1/5 nie yazılı talebi üzerine o- ananizamnamedeki aebebler yüzünden genel 
kurul toplantıya çağırılır.

Madde 10 : Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı iki yılda bir Eylül ayı 
içinde yapılırken toplantının yeri, tarihi ve saati mahallin iki gazete ile ilan edile 
rek üyelere duyurulur. Bu ilan kongreden 10 gün önce yapılacak ve keyfiyet ma
hallin mülki amirine yazı ile bildirilecektir.

Madde 11 ; Genel kurul toplantısı dernek merkezinde yapılır, Muhtelif sebep

ler toplantının ertelenmesi halinde, toplantının günü, saati ve gündemi tekrar iki 
gazete ile ilan edilerek üyeler yeniden toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda mahal 
lin mülki amirine yazı ile bildirilir. Birinci toplantı üye tem sayısının yarısından 
bir fazlası ile yapılır. İkinci toplantıda ekseriyet aranası. Yönetim ve denetlen* 
kurul üyeleri sayısının iki katı kadar üyenin hazır bulunması halinde kongre açılır.

Madde 12 : Kongreyi yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği şahıs açar 
ve ilk önce açık oyla divan başkanı ve iki katibin seçilmesini Bağlıyacak kongrenin 
yönetimini onlara devreder

Madde 13 : Genel kurul toplantısında yalnız gündemdeki konular görüşülür. 
Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerinde 1/10 nun isteği üzerine gündeme ilsvt 
yapılabilir.

Madde 14 : Genel kurul toplantısındaki oylama işlemleri dernekler kanununun 
22 nci maddesine uyularak yapılacaktır.

Madde 15- Genel kurulun görev yetkileri a- mevcut dernek tüzüğünün tadili 
b- yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi ile adı geçen organların 
aklanması veya mahkemeye sevk edilmesi c- yönetim kurulunca hazırlanan yeni 
yıl bütçesinin okunması, aynen veya değiştirerek kabul edilmesi ç- yönetim ve 
denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi d- derneğin feshi e- derneğin 15 
zumlu taşınır taşınmaz mallarının alım ve satımı için yönetim kuruluna yetki ve 
rilmesi f demek tüzüğünün tadili yönetim kurulu veya kayıtlı üyelerinin l/5nin 
talebi üzerine gündeme gelir ve toplantıya katılan üye sayısının bir fazlasının oyu 
ile tüzük tadil edilebilir g-genel kurul cemiyetler kanunundaki diğer görevleri 
gerekirse yapma zorundadır.

Madde 16- Yönetim kurulu. Derneğe kayıtlı üyeler arasından, genel kurulca 
seçilmiş üç asil üç yedek üyeden meydana gelir. Biri başkan diğeri muhasip, bir 
diğerine sekreter ünvanını taşır. Yönetim kurulunun görevi iki yil devam <-d<r. 
Yönetim kurulu seçiminin gizli veya açık oyla yapılmasına' genel kurul karar verir 
Üyeler seçimde eşit oy alırlarsa, yaşlı üye yönetim kuruluna alınır, yaşlaııda eşitse 
kura çekilerek yönetim kuruluna girecek üye seçilmiş olur.

Madde -17 : Yönetim kurulu tutanakları teslim alarak ilk toplantısını iki gün 
içinde yaparak görev bölümünde bulunur. Başkanın bulunmadığı zamanlarda mu
hasip vekalet eder. Kararlar ekseriyetle alınır ekseriyet içinde başkanın bulunması 
tercih edilir, Genel kuruldaki yönetim kurulundaki üye resmi vekaletname ile ar
kadaşı adına veya bir diğer üye adına oy kullanma hakkına sahiptir, Bunu Genel 
kurul veya yönetim kuruluna vekaletnameyi ibraz ederek yapar.

Madde 18 : Yönetim kurulunun vazifeleri dernekle ilgili işleri özel veya raimi 
kurumlar nezdinde takip etmek Derneğin gelirini dip koçanlı ve müteselsil numa 
ralı makbuzlar ile tahsil etmek b- Dernek gelirini muntazam dosyalarda »ıklamak 
c Lokal açmak, lokal müsteciri ile müstahdemini tayin etmek. Bunları denetlemek 
ve gerekirse görevden uzaklaştırmak, c- Yönetim kurulu yapacağı işleri kırar defte

Devamı Haftaya 

GEMLİK ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNİ KORUMA 
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin Yıllık Olağan Genel Kurul toplatısı, okulumuz 
salonunda 25/4/1982 PAZAR günü saat 11.00 de yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde ikinci toplantı 2/5/1982 PA
ZAR günü aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır.

Tüm velilere duyurulur.

GÜNDEM :
1- Açılış ve Divan oluşumu
2- Saygı duruşu
3- Çalışma raporlarının okunması
4- Tenkitler
5- Denetleme raporunun okunması
6- Raporların aklanması
7- Yeni Yönetim ve denetleme kurulları 
nın seçimi
8- Temenniler ve kapanış

KONGRE İLANI
BELEDİYE MEMURLARI YAPI KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 24-4-1982 Cumartesi günü

saat 14,00 de E.S.O işletmesi tahsilat memurluğu salonunda yapılacaktır.
Tüm ortaklara duyurulur.
GÜNDEM Yönetim Kurulu

1 - Yoklama, Açılış ve saygı duruşu.
2 - Kongre divanı seçimi
3 - Çalışma ve hesap Raporlarının okunması.
4 - Denetçi Raporunun okunması.
5 - Raporların müzakeresi.
6 - Raporların Kabulü ve yönetim kurulu üyeleri Denetçilerin ibrağ edileni*1-
7 - 1981 Yılı bütçe ve İş programlarının görüşülerek karara bağlanması.
8-5 Asil ve 5 Yedek yönetim kurulu üyeleri seçimi.
9-2 Asil 2 Yedek Denetçi seçimi.

10 • Ortakların Kooperatif içindeki parasal durumu görüşülerek karara bağl*nması-
11 - İhale ve projeler İçin yönetim kuruluna yetki verilmesi.
12 - Dilekler.
13 - Kapanış.

KONGRE ÎLÂNI
Atatürk İlkokulunu ve öğrencilerini Koruma Der 

neğlnin Yıllık olağan kongresi 15.5.1982 Cumartesi 
günü saat 14 te Atatürk İlkokulu salonunda yapıla 
çaktır.
Ekseriyet temin edilmediği taktirde 22.6.1982 Cumar 
teei gönü aynı yerde ve aynı saatte yapılacağı sayın 
İyelerimin duyurulur.

GÜNDIM

1 - Yoklama ve açılış konuşması
' 2 Kengre divanı eeçlml

3 - Saygı duruşu
4 * Yönetim kurulu raporunun okunması
5 - Denetleme raporunun okunması
6 - 1982 yılının tahmini bütçesi
7 - teki yönetim kurulunun İbrası
g - Yeni yönetim kurulunun ve denetimin seçimi 
g . Dilek ve temenniler

10 • Kapanış

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
TÜCCAR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN

Kulübümüzün olağanüstü genel kurul 
toplantısı ekseriyet temin edilmediğinden 
11.4.1982 Pazar günü saat 18,00 de kulüp 
toplantı salonunda yapılacaktır. Sayın üye 
lere duyurulur. .

Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1- Açılış konuşması 2- Kongre başkanlık 
divan seçimi 3- Saygı duruşu 4- Tüzüğü 
müz.ün 4, 6 vo 7 nci maddelerin taddili 
5- Dilek ve temenniler. S- Kapanış

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Resmi İlânlar tek sütun santimi 200 TL.
İcra ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL
Kayıp İlânları 310 TL
Teşekkür ve Değum İlanları cm. 30 TL.
Kongre (ânları 1250 TL.
Koop. Kongre İlanları 1500 TL*
Sürekli özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE 
«Aylık 150 TL*

Yıllık 300 TL.

Gaıeteye verilen yazılar yayınlanıın 
veya yayınlanmalın geri verUmeı 
Gazetemiz basm ah*âk yanıma uyar.

Gemlik KÖRFEZ'e Abone Olunuz,
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Okullarda, özellikle ilkokullarda, Tu 
tum Haftası yapılır. Bu hafta içinde öğ 
rencilere tutumluluğun yararlarını anla
tır; paramızın dışarı çıkmaması için YER 
Lt MALI kullanılmasını öneridik. öğ
rencilerimizi iletki yaşamlarında tutumlu 
olmaya hazırladığımızı sanırdık. Şunu bil 
nıeadik; öğrencilerimize tutumluluk ders 
lerî verirken, bu derelerin yüzeysel oldu 
ğu, ekonominin kurallarını bilmeden ve 
rilmemiyeceği de geçmezdi usumuzdan. 
Öğretmenlik ettiğim günlerde, ilkokul sı 
ralannda öğrenim görenlerden; ekonomişt 
olanlar varsa ki. var. Şimdi çeşitli işyer 
lerinde, devlet dairelerinde yurt ekono
misini yönlendiriyor; nasıl bir yöntem
le sağlam ekonomin temellerinin atılaca
ğını düşünüyor olmalılar.

Ekonomi, kitaplardan mı öğrenilir? 
İlk hazırlıklar okullar kitaplarla başlar. 
Ahnan bilgiler bir tarafa itilir, yöntemli 
uygulamaya dayandırılmaz; dış ülkelerin 
ekonomi uygulamalarına bakılarak, mate 
matiksel formüller içinde uygulama ön
görüldüğünde, ekonomi canavarı toplu
mun yapışım alt - üst eder. Ekonomi, 
insanların daha iyi yaşayabilmeleri için 
gereksinimlerin, mal hizmet kümelerinin 
kaynaklan arasındaki bağlanm inceleye
rek, sosyal yapının sıkıntılardan nasıl 
kurtarılmasını incelerken, verimliliğin de 
yüksek düzeyde olmasını öngörür. Bu 
böyle olmaz da, işletmeleri ellerinde tu
tanlar, çıkartan açılarından bakarlarsa 
konulara; aralarında serbest yanşa gir
miş olurlar. Bu yanş da liberal uygula
madan doğacaktır. Oysa, liberalizmin ö- 
zfi «Bırak yapsın, bırak geçsin.» formü
lünü tutar içinde. Bu, formül uyguluma 
alanına girdiğinde, devletin ekonomiye

karışması; tüm alış-verişlerin serbest pi
yasa kurallarına dayandırılması gerekir 
ki; dün beşe almanın ertesi gün yirmi- 
beşe satılması da kaçınıl
maz olur Öte yandan, karma ekonomi 
öngörüldüğünde, bu da devletçilikle, li
beralizmin yan yana, kuzu, kuzu yürü
mesi demektir. Kapitalist ekonominin 
karşısında, devletçilik ağırlığını koydu
ğunda, bağırmalar, yakınmalar başlar. 
Bu demektir ki; bağıran - yakınanlar, 
devleti sömüremiyor, soyamıyorlar.

Dışsatımlar, dışsatım bağlantıları, i- 
çeri döviz girmesi bakımından sevindiri 
ci bir olaydır. Dış satıma yönelindiğin- 
de, malın nitelikli olmasına da önem ve 
»ilmiş olacak. Paranın, yabancı paralar 
karşısında değer yitirmesi sürerken bu
nun, iç piyasadaki zorunlu tüketim mal
larına yansıması denetim altına alına bi 
linmelidir. Konuya bu açıdan bakıldığın 
da, satıcının haklı olduğu söylenebilir. 
Bu savın doğruluk, eğrilik ölçülerini ya- 
şıyarak görüyoruz.

Eğlencelerine, lükslerine binleri, on- 
binleri aşan para yatıran mutlu azınlık 
acaba kimden yanadır? Bu sorula geldi, 
daha da sorulacak. Bağnaz beyinler, ül
kede varsılların çoğalmasını işlerlerken; 
kendilerinin sömürüldüğii bilincinde olsa 
lan ne derler di? Kazançların nasıl oluş 
tuğunu, yoksulun nasıl soyulduğunu, sos 
yal adaletin, ulusal gelir payının ne ol
duğunu bilebilseler? 'Ekonomi denilen 
dev, oklarını yoksula yönlendiredursun 
Yoksulun gömleğini elinden alanlar da 
yaşamlarını sürdürsünler.

Biz yine okullarda, Tutum Haftası
nı kutlayalım; tutumluluğu anlatalım.!

KONGRE İLÂNI
ŞAHİNLER DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin ilk genel kurul toplantısı 24.Nisan.1982 günü dernek lokalinde 
saat 10.oo de yapılacaktır, ©yelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu
Gündem

1 - Açılış ve divan oluşumu
2 - Saygı duruşu
3 - Kurucu çalışma raporunun okunması ve İbra edilmesi.
4 - Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi
5 - Dilekler ve temenniler
6 - Kapanış

Gemlik Muratoba Köyü Avcılar Derneği Ana Nizamnamesi
Geçen sayıdan devam

Hükümet konserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının tehirini gerektirme*. Açı 
hşı müteakip açık oylama ile toplantıyı idare etmek üzere Bir başkan, bir başkan 
vekili, iki katip seçilir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile birlikte, 
imzalar toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Madde : 17 Toplantıda görüşülecek Hususlar : Genel kurul toplantısında yazılı 
gündemde yer alan maddeler görüşülür.

Toplantıda hazır bulunan Genel Kurul üyelerinin cn az 10/1 inin yazılı isteği ile 
güsdeme konulması zorunludur. Bu şekilde gündeme alınan hususlar konuşulur. Açık 
oylama il* karara bağlanır. Kararlar mevcut üyelerin ekseriyeti ile alınır.

Madde ; 18 Genel Kurulun Görev ve yetkileri
Aşağıdaki haeuslar gündeme alınır,
e) Dernek organlarının seçimi. b) Demek tüzüğünün değiştirilmesi.
c) Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulu 

il* denetleme kurulunun ibrası, ç) Yönetim kurulunca hazırlanan ınuhascsen bütçenin 
görüşülüp aynen v*ys değiştirilerek kabülü. d) Tüzüğün ikinci maddesinde yanlı 
spor branşlarından faaliyet gösterilecek 5 dalın seçimi ile ilave branşın seçiminin yapıl 

mseı. c) Derneğin feshi, f) Mevzuata ve demek tünuğüne genel kurulca yapılma* 
belirtilen diğer göre-.leria ifası.

Madde ; 19 Yönetim Kurala ve Yetkileri ; Yönetim kurulu Tüzüğünün diğer 
maddelerindeki görevlerini ve aşağıdaki hususlara yapmağa görevli ve yetkilidir.

a) Yönetim kurulu Başkası iler yerde re her hususta Derneği temsil eder maze
reti halinde bütün görevleri başkan vekili yapar, b) Yönetim kurulu C en el Kurul 
tarafından verilen kararlan icra eder Dernekler kanununa göre tutulması icap eden 
defter ve kayıtları tutar, c) Yönetim kumlu en az 15 günde bir toplanır toplantıla 
ra mazeretsiz olarak üç defa gelmeyen üye müstafi sayılır, ve yerine yedek üyeleadca 
listede en başta olan davet edilir. d Yönetim kurulundaki kararlar toplantıdaki 
mevcut ekseriyetler ile alınır. Oylarda eşitlik olduğu takdirde başkanın oyu îkd ey o- 
Lsrak kabul edilir. e) Demeğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemlerini yapan vs ge 
lecek döaeme bütçeyi hazırlayarak genel kurulun tastirin» sunar. f) Haysiyet 
divanının kararlarını uygular, g) Derneğe ait demirbaş eşyayı muhafaza eder.

h) Dernek Genel kurulunca tesbît edilen spor şubelerine yönetim kurula İçinde 
veya dışında hiç bir şube kaptanları yönetim kuruluna karşı sorumlu olup yönetim 
kurulu kararı ile her zaman vazifesinden alınabilir veya başka branşa atabilir.

Madde : 20 Yönetim kurulunun Yedek üyeleri île tamamlanması batinde
Yönetim kurulu fiye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinizde getirilmesinden son 

ra üye tam sayısının yansından aşağı düşerse genel kurul tarafından bir ay içinde 
toplantıya çağırılır. Çağlımın yapılması halinde genel kurul üyelerinden birinin baş 
vurması üzerine Gemlik Sulh Hukuk Hakimliği Dernek Genel Kurulu üyeleri arasında 
seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel kurulu toplamak üzere görevlendirir.

Madde : 21 Denetleme kurulu Teşkilatı ve Görevleri Denetleme kurulu üç asil ile 
üç yedek olmak Genel kurul tarafından gizli oy ile seçilir.

Denetleme kurulu en çok asil üyenin başkanlığında toplanır. Denetleme kurulu 
Genel kurul tarafından alınıp genel kurulca icra edilecek olan kararların yapılıp yapıl 
madiğini dernek işlerinin küçük veya kanun hükümlerine uygun olarak yürütülüp yü- 
rütülmediğini kontrol edip derneğin eşya vesait defterlerini kontrol eder. Yıllık kesin 
hesabını tetkik ve icra eder Genel kurula rapor verir. Gereğinde Genel kurulu toplantıya 
Çağırır denetleme kurulu üyeleri yönetim kurulunun toplantılarında katılabilirler 
ancak katılenlar oy kullanamazlar.

Madde 22 Haysiyet Diyanının teşkili ve yetkileri : Haysiyet divanı Gene] kurulun 
tarafından üç asil, üç yedek olmak üzere açık oyla seçilir haysiyet divanı en çok oy 
alan üyenin başkanlığında toplanır. Haysiyet divanına dernek ile ilgili hususlarda üye 
lerin şikayetlerini ve yönetim kurulu tarafından kendilerine havale edilenler hususları 
tetkik edip inceler ve karar bağlıyarak yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Kırar 
lar ekseriyet ile ve gizli oy ile alınır.

Madde : 23 Dernek organizasyonu seçimlerini Gemlik Kaymakamlık makamına 
bildirilmesi Genel kurulca yapılan seçimi takip eden yedi gün içinde yönetim kurulu 
başkanı tarafından. Dernek organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve eoyadlan 
mesleklerini ve adresleri Gemlik Kaymakamlık makamına yazı ile bildirir.

Madde ; 24 Tüzüğün Tadil edildiği şekil ; Tüzüğün değişikliğini görüşebilmesi 
İçin bu hususun genel kurul gündeminde mevcut olması ile genel kurula katılma hak 
kına sahip olan üyelerin 3/2 si ekseriyet ile toplanmış olması ve tadilatın genel kurul 
daki mevcudun 3/2 oy çoğunluğu ile kabul edilmesi şarttır, ilk Toplantıda gerekli 
çoğunluğu elde edilmemesi halinde üyeler tüzüğün 10 ncu maddesi gereğince tekrar top 
lantıya çağırılır bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun tüzük değişik 
ligi konusu konuşulabilir, karar bu toplantıda bulunan kurul üyelerine 3/2 çoğunluğu 1le 
alınır. Tüzük ve ikametgah değişikliği mahal! bir gazeta ile 15 gün içinde İlan edilir Gemlik 
Kaymakamlık makamı ilanı havi iki adet gazete ve dernek yazısı ile bildirilir.

Madde . 25 Derneğin Feshi ve Feshi Halinde Mallarının tesviye şekli Derneğin feshi 
konusunda görüşülmesi için tüzüğün 24 ncü maddesinde tüzük tadil hükümleri uygulanır 
Fehsi halinde kararı beş gün içinde Gemlik Kaymakamlık makamına yazı ile bildirilir Der 
neğin feshi halinde mevcudun ne olacağı hususun feshe karar veren genel kurul tayin eder 
fehsi kararı hükümet makamları vermiş İse bllumun bütün para ve malları hâzineye ka
lır.

Madde ; 26 İnfisah Hail Dernek Aciz hale düştüğü ve yönetim kurulunun tüzüğü ge 
reğince kurulmasını imkan kalmadığı ve yahut 7 nel madde belirtilen yeter sayının bulun 
maması sebebiyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısı yapılmadığı hallerde İnfisah 
eder, halinin tesbiti Gemlik Kaymakamlının kararı İle olur.

Madde : 27 Tasfiye Şekli ; Dernek fesh edilir veya münfeşlh duruma düşerse demek 
mevcutlarının tasfiyesi İçin beş kişilik bir heyet kurulur ve tasfiye hükümet komiseri ve 
maliye temsilcilerinin gözetiminde yapılır.

Madde : 28 Tutulması mecburi olan defter ve kayıtlar Yönetim kurulu aşağıdaki def 
terleri tutar ve bu defterleri noterden olması şarttır,

a) Üye kayıt defteri, b) Karar defteri, c) Gelir gider evrak defteri, ç) Gelir gider def 
teri d) Bütçe kesin v* blanço defteri.

Dernek gelirleri dip koçanlı vesair numaraları ve makbuzlar ile alınır giderler *ari 
defteri ile yapılır.

Madde: 29 Dernek kurusu heyetinin adları soyadları meslekleritabiyetlerl Ikametgahlan
Adı Soyadı Baba adı D.Ta. Dfl.Yeri Mesleği Teb. Adresi

Mustafa Kozpınar Hüseyin 1940 Gemlik Rençber T.C Muratoba Köyü
Abdullah Bağış Necip 1935 Gemlik Şoför T.C. « «
Ömer Çoşkun Abdullah 1949 « Rençber < a •
Alaatln Başaran Hüseyin 1949 <r « < « »
Y.İzzettin Başaran Muammer 1950 « < < *
Ahmet Fındık İsmail 1946 s < < «
Haşan Başaran İbrahim 1942 < < € < «
Abdallatif Korkmaz İsmail 1949 < « s *
Metin Aydın Mustafa 1946 < « « « «
Ahmet Baysal Süleman 1937 < e < « <
Emrullah Duran Süleyman 1943 < < « « <

Madde 30 : 1630 Sayılı Dernekler kanununun yürüriağo girmesi île demeğin organlan 
nı teşkiline kadar Muratoba köyü avcılar derneği yönetmeni ve demeğin en kısa zamanda 
kongresini yapmasına kadar kurucu heyet yetkili ve selahiyetlldi r.

Muratoba köyü Avcılar derneği ana tüzüğe 30 maddeden ibarettir.

Okuma-Yazma Seferberliğine Katıl, Karanlığı Aydınlat, 
Bilen Bilmeyene öğretsin,

Okuma-Yazma Bilmiyorsan Halk Eğitim Merkezine Başvur



SORUMLU MÜDÜR 
KADRİ GÜLER

SAHİBİ
HOSIYİN - KADRİ GÜLER

iim <ım atin o aneıas ■
TKfletlm Ter/ ; Şirin Ptttjt 

TIL. : İTST - GHMLİk

D ligi ve Baskı K9rftt Baıımtrl

6 Nisan 1982 Salı

TEŞEKKÜR
Ak Yüzlü. Ak Yürekli Dayımız

KADRİ UYARIN
son yolculuğunda omuzlarile çiçekler ile, gönüllerile ve 

dualarile bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlar sağoisun 
O'na layık olacağız, anısını yaşatacağız.

YILMAZ ŞAKRAK - MERAL ŞAKRAK

Kadirbilir Gemlikliler
Ailemizin Direği, Biricik Varlığımız

KADRİ UYAR’ n

vefatında bizleri yalnız bırakmadınız, Büyük acımızı 
bölüşürken gösterdiğiniz vefa’ya minnetimiz sonsuzdur.

UYAR AİLESİ
NEFİSE UYAR - ALİ UYAR - ABİDİN UYAR 

NURHAN UYAR - BURAK UYAR

DOKTOR

iç HASTALIKLARI MÜTEHASSISI

Her gün saat 16 — 19 eresi 
Cumartesi » 9.30 — 1 9 arası

Muay. : C, Nadir Cad. itfaiye üstü Özalpay Apt. 
Kat 1 Daire 2 Tlf ; 10076 Çakırhamam-BURSA

İş Yeri ; S.S.K. Hast. Baş Hek. Muavini Tlf. 14324

OPERATÖR DOKTOR
AYNİ DOMALİÇ

Gemlik Eczanesi Kargısında (Eski Doktor Ziya 
Beyin yerinde) sayın Gemliklilerin hizmetine 

girmiştir.

TJf : 1595 GEMLİK

Satılık Daire

Pazar Caddesinde 11 Eylül İlkokulu 
yanında sahibinden Kelepir daire satı 
lıktır (Pesin 600 bin 1 sene vade 

300 bin peşin, 600 bin TL)

Tlf, I 2046 * 3497 (HftaeyM) GEMLİK

Sümerspor
Yararına Eğlence 
Düzenlendi
yetkililerinden aldığımız 
bilgilere göre; Fabrika ye 
mek salonunda düzenle 
necek olan yemeğin bi 
jetleri 1500 TL dan satışa 
çıkarıldı. Gecede ünlü ha 
fif batı müziği sanatçıia 
rından ALAGÖZ'ler katı 
lacaklar. Süprizlerle dolu 
geçeceği bildirilen gece 
nin hazırlıkları hızlandırıldı.

Okuma-Yazma

Izgara Salonu
Nefiz Izgara çeşitleri ve Günlük 

Balık çeşitleriyle sayın Gemliklilere 
hizmet etmekten kıvanç duyar

TEL : 1715 İSKELE MEYDANI GEMLİK

Seferberliğine Katıl, Karanlığı Aydınlat,

DAMPİNC DAMPİNG

Bilen Bilmeyene öğretsin, 
Bilmiyorsan Halk Eğitim Merkezine Başvur

MUTLU GÜNÜNÜZDE 
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 
DAVETİYELERİ

Okuma-Yazma

GEMLİK

Mehmet CiresimlGr 
Bizim ömür Kasabı 
Keki Orhangazi Cad.

Seyahat
Gemlik'lilarln hizmetine girmiştir.

Her gün Gemlik Topkapı seferlerine 
başlamıştır. Saat 9. da Gemlik’ten hareket 
dönüş Topkapı’dan 14.30 da

Gemlik - Topkapı 300 TL.
Biletler Yazıhanemizde satılmaktadır, 
NOT l Düfünlsrs. cemiyetlere, gazilere otobüs temin 
edilir.
Yazıhanemiz sabah 7 den akşam 21 o kadar açıktır.

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Tel : 1664 - 2740
Garaj İçi No. 4 Gemlik Gemlik KÖRFEZ

Gemlik KÖRFEZ’e Abone Olunuz.
Basımevine Uğrayınız



QernUik
KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASI GAZETE

YIL > 9 MAYI t 4S9 18 MİSAN 1992 500 KUHUfj!

DÜĞÜN YAPACAKLAR 
Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave

tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü? 
Gezin Görün Bizde daha 

Ucuz
1 Saatte DoveûyecKz Hatif.

Gemlik KÛRFEZ Basımevi
AliŞiri» Pasajı Tlf-1797 GEMLİK

İt Yüksek Hakem Kurulu 
Belediye işçileri Toplu

ZEYTİN 

YAPRAK
NESLİ İLE

MÜCADELE

Sözleşmesini
Yürürlüğe Koydu İlçe Zlrei Karantina 

Bölge Şefiiğince zeytin ü 
roticileri halkalı leko ve 

yaprak nesil mücadelesi i 
çln uyarıldı.

Yüksek Hakem Kurulu 
Gemlik Belediyesi ile Bole 

I diye İşçilerinin süresi biten 
I toplu sözieşmeeini karara 

bağlayarak, 9 Mart 1982 
gününden geçerli olmak 

| koşuluyla yürürlüğe soktu.

1981 yılının Mart ayın 
dan başlamak üzere öç yıl 
süreli toplu sözleşme hü
kümlerini kapsayan metin 
Belediye ve Sendika yetki 

| illerine gönderildi.

Naci Varlık Başkanlı
ğında toplanan Yüksek Ha 
kem Kurulunda Pr. Dr. Nec 
det Serim, Rüştü Altay, 
Kutlu Savaş, H. İbrahim 
Tokelioğlu, Kemal Özer, Ve 
II İkin, Önder Akyüz, Kd 
Alb. Necati Polat, üye 
olarak bulunuyordu. 
Üyelerden Kutlu Savaş. 
< sosyal ödemelerin çeşit 
lillği ve kıdem tazminatı 
gün ve sayısı » hk. muha 
lofotiyle Veli Ekin ise, 
« 1981-82 dönem toplu 
»ödeşmelerinin parasal hü 
kümlerinin toabitl için veri
len İlke uygulamacı için 
açıkladığımız düşüncemiz,

Polis Örgütünün 

137. Kuruluş

Yıldönümü

Kutlandı..

Türk Polis örgütünün 
kuruluşunun 157, yıfdönü 
mü ilçemizde de törenler 
it kutlandı.

Geçen hafta cumartesi 
D. 3. 4'de 

kazanılmış işçi haklarının 
geri alındığı gerekçesiyle 
muhalefetle, toplu sözleşme 
hükümlerinin geri kalan 
kısımlarını imzaladılar.
PARASAL KAZANIMLAR

Yüksek Hakem Kuru
lunca kabul edilen toplu 
sözleşmede işçiler 1. yıl 
çıplak maaşlarına 3000 lira 
bürüt zam alacaklardır. 2 
yıl yine çıplak maaş artı 
1200 lira formülü Uygula 
nacak, 3. yıl aynı yöntem 
geçerli sayılacaktır. Bunun 
yanında sosyal yardımlar

İLÇE SAĞLIK KURULU TOPLANDI...

SEPTİK KUYU
YAPTIRMAYAN SİTENİN
ELEKTRİK VE SUYU KESİLECEK

İlçe Sağlık Kurulu haf 
ta içinde Kaymakam Fah
rettin Ölmeı’in Başkanlı
ğında toplanarak önemli 
kararlar aldı.

Kaymakam Fahrettin 
Ölmez, Belediye Başkanı 
Şahabbottln Cantay, Kü
çük Kumla Belediye Baş 
kanı Mahmut Başkaya, 
Armutlu Belediye Başkanı 
Şirin Şahin Gemlik Sağlık 
Araştırma Örüp Başkanı 
Doç. Dr. Hamdl Aytakln 
Başkan Yardımcısı Uz. Dr. 
Burhan İleriye, Ecz. Ferruh 
Erçck, Dr. Teoman Dum- 
lu'dan oluşan İlçe Bağlık 
Kurulunda Başbakanlıktan 
gelen ve Gamlik Körfezi'- 
nln kirlenmesinin önlen
mesi için gerekli önlem
lerinin alınmasını Islayan 
yazı akundu. Bu arada 

şöyledir:
Çocuk ve Öğrenim Yardı
mı : ayda çocuk başına 
çocuk yardımı 100 lire, 
ilkokulda öğrenim gören
lere 100, ortaokul ve lise 
de öğrenim görenlere 200 
yüksek okulda öğrenim 
görenlere 400 lira öğrenim 
yardımı yapılacak. Evli o- 
■anlara ise ayda 500 lira 
eile yardımı verilecektir. 
Fiilen çalışan işçilere gün 
de 65 lira yemek yardımı 
1982 yılında 90 lira ola
rak ödenecektir. Ayrıca 
günde 30 lira süt ve yo

söz alan Gemlik Sağlık A 
taştırma Grup Başkanı 
Doç. Dr. Hamdl Aytekln 
Küçük Kumla ve Armutlu 
arasında kurulmuş bulu
nan sitelerde yeterli sop- 
tip kuyusunun olmamasın 
dan yazın lağımlarını ka
çak olarak denize akıttık
larını, bunun İse halk sağ 
lığı üzerinde olumsuz et
kiler yaptığın! bildirdi. 
Doç. Dr. Hamdl Aytekin 
şöyle konuştu t

Başta Belediye 
Başkanlar! bu konuda ge 
rekll önlemleri almak zo
rundadırlar. Başbakanlığın 
göndermiş olduğu son ya 
zt bunu zorunlu kılmakta
dır. Bu sahil şeridinde bu 
lunan tüm sitelerde daha 
önce septik kuyuların yo» 
telince genişletilmesi İçin

ğurt yardımı yapılacaktır.
Bunların yanında yıl

da 7600 lira yakacak yar 
dimi, 5 bin lira evlenme 
yardımı, 3 bin lira doğum 
yardımı, 20 bin lira iş ka 
zası ölüm yardımı, 10 bin 
lira ölüm yardımı, 5 bin 
lira ana baba ve çocukla
rın ölümü halinde yardım 
10 bin lira yangın ve sel 
felaketi yardımı, bin lira 
öğrenim yardımı yapılacak 
tır.

Yüksek Hakem Kuru
lu kararına göre İşçilere

uyarı yapılmış ve 1982 
yaz başına kadar süre ta
nınmıştı. Bu süre dolmak 
üzeredir. Eğer kuyular a- 
çılmazsa belediyece bu si 
talerin elektrik ve suların 
kesilmelidir. Zaten oturma 
izinleri bulunmayan bu bi 
naların insan sağlığına za 
ran yasal yollardan önlen 
molidlr.” dedi.

Sahil Belediye Baş» 
kanlarının konuyla ilgili 
görüşleri alındıktan sonra 
karar benimsendi.

öte yandan İlçe Sağ 
hk Kurulu, gıda maddele
ri satan işyerlerinin daha 
sıkı bir şekilde denetlen» 
meşini, suların sürekli 
klorlanmasını klorlama ay» 
gıtı bulunmayan kasabsla 
ra öncelikle bu aygıtın 
yaptırılmasına karar verildi. 

2 yılda yazlık ve kışlık ol 
mak üzere iş elbisesi 2 
gömlek ve 2 kaskot ön
görmektedir. Her hizmet 
yılı kıdem tazminatı öde
necektir.

Toplu sözleşmede İtfa 
iye, elektrik, su ve mezba 
ha işçilerine günde 20 li
ra sorumluluk zammı ön
görürken, belediye otobüs 
lorinde çalışanlara bilet ba 
şına 10 kuruşu geçme
mek üzere teşvik pirimi 
uygulamasını getirmekte
dir.

Ay Sonuna Kadar ödenecek

MESLEK VERGİLERİ BELLİ OLDU
Belediye Gelirleri Yasası ile getirilen, Meslek Vergile 

tinin Nisan ayı sonuna kadar Belediye veznesine yatırılma 
sı istendi. Belediye yetkilireli Meslek Vergisi ödeme sûresi 
nin 30 Nisanda sona ereceğini hatırlatarak; bu sürenin yo 
sal olarak uzatılmasının mümkün olmadığını belirttiler.

Bu yıl ilk kez uygulamaya sokulan Meslek Vergisi 
isteyenler iki taksit halinde de ödeyebilecekler. İlgililer W 
rlnci taksldin Nisan sonuna kadar Belediye Veznesine ya 
tırılması gerektiğinin, ikinci taksidin Ekim ayınca ödenebi 
lencceğlni belirttiler.

KİM NE KADAR MESLEK VERGİSİ ÖDEYECEK

Birinci Sınıf tüccar ve kurumlar
İkinci « İşletme Deft. Tutanlar 
Serbest Meslek ( Avukat Dek tor vb. ) 
Diğerleri ( se yar satıcılar vb. ) 
Taksiler
Minibüs Kamyon ve kamyonetler 
Otobüs ve Kamyonlar

Akbank Kordona 30 Kanepe Yaptırdı
Akbank Gamlik Şube 

since kordon boyunda be 
tuk olan kanepeler yerine 
yr-nHari yaptırıldı.

Belediyece betondan 
arkalıksız olarak yaptınlan 
kanepelerin bir bölümünün 
tahtalarının krılmes ve 
bozulmasından sonra AK

Gemlik Zirai karantina 
Bölge Şefliğinden yapılan 

açıklamada halkalı loko 
hastalığı İçin mücadelenin 
sürdürüldüğünü bildiren il 
gililer, zeytin güvesinin 

yoğun olduğu yerlerde 
yaprak nesli mücadelesine 

devam edileceğini söyle
diler. İlgililer, Brotieilorin 

bilgi almak Zirai Katanti- 

na Bölge Şefliğine başvur 

malarını İstediler.

1800 TL.
900 TL

1500 TL.
600 TL
600 TL
750 TL

1200 TL

BANK Belediye Boşken lığı 
no başvurarak eek i »erin ye 
rine yeni kanepeler yapa 
racağmı bildirmiş ve bu 
istek kabul edilmişti

Akbank reklamını w- 
şryan kaneoeier yoçtiğieüı 
hafta içinde kordan boyu 
ne monte edildi.
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KÖŞEMDEN
goruş Sayın Okurlarım.

Bu hafta köşemizi Belediye Başkanı fahebettln 
mektubuna ayırdık.

MEHMET SEVİNÇ

BURSA KONULMASI

Yılmaz AKKILIÇ

Geçen hafta, basımınızın üstünde durduğa ak
tüel konu, kuşkusu» Sayın devlet Başkam’nın * Bur 
sa konujman » idi. Günlerce öncesinden; Org. Evren'in 
Bursa’da bazı önemli kon larda açıklamalarda buluna 
cağına değinildi.

Neler olabilirdi bu önemli konular
Bize göre, ülkemiz açısından güncelliğini sürdü 

ren « önemli konular » , ana çizgileriyle de olsa, üç 
aşağı-beş yukarı belli idi. örneğin dış politikada, 
komşumuz Yunanistan’ın hem sosyalist* hemde sövanist 
siyasaları iç içe yürütebilme hünerbazlığma soyun
muş Başbakanı’mn sorumsuzca saldırganlıkları; ya 
da İsrail’le olan ilişkilerimiz üstünde durabilirdi 
Sayın Devlet Başkanı,. İç politikada ise konular 
belli idi sanırım î Milli Güvenlik Konseyı’nde görüş 
ayrılıklarının bulunduğuna değin dedi-koduların 
yalanlanması, ekonomik sorunlarımız, kökü kazınan 
anarşi ve terör, hanidiyse bir iç politika sorunu ni 
tetiğini kazanmış bulunan AET topluluğu ile ilişki 
terimiz., ve de demokrasiye dönüş takvimi ..

Org. Evren, iç politika konularına değinmeyi 
yeğledi Bursa konuşmasında. Genel olarak feshedilen 
siyasal partilerimizin liderlerini ve üst yönetim kad 
rolannı hedef aldı; bunlardan herhangi biriyle 1 2 
Eylül Yönelimi arasında yakınlık kurulamayacağını özel 
likle vurguladı.

Gerçi kimi çevreler, 12 Eylül Yönetimi’nin «24 
Ocak Kararlan' » m uygulamadaki kararlılığına, ya 
da bir zamanların Başbakanlık Müsteşarı Turgut 
Özal'm şimdilerde ekonomimizden sorumlu Başbakan 
Yardımcısı oluşuna bakarak bir takım* Sû*i tefehhüm * 
lere kapılmaktadırlar. Hatta bir KİT kuruluşunun 
sendika seçimlerinde, 12 Eylül öncesinin ünlülerinin 
de ağırlık koymasıyla, bu yoldaki propagandalarını 
etkili kılmaya çalışmaktadırlar Ama Sayın Devlet 
Başkanı, Bursa konuşmasında « bunun, böyle olmadığını» 
bir kez daha açıkladı.

Bursa konuşması’nın yapılacağı gün, basınımızda 
Danışma Meclisi Başkam Prof Sadi Irmak’ın -son 
radan düzeltilen- bir demeci de yer aldı. Diyor ki 

Sayın Başkan: «Anayasa sonbaharda hazır olmasasa, kıyamej 
kopmaz!» Gerçi doğrudur, kıyamet kopmaz. . Ama biz 
Icr yinede bu tür sözlerin* « zühûl eseri » bile olsa, 
söylenmemesi gerektiğine inanmak isteriz. Kaldı kl 
« kıyamet » , eğer sözcük anlamıyla dinsel metinlerdeki 
tanımına uygun olarak kullanıldıysa, kopmaz da; top- 
lumumuzun demokrasi özlemini hafife almaya da kim 
senin hakkı olmamalıdır sanırız.. Nitekim Org. Evren, 
konuşmasında, daha önceden açıklanan « demokrasi tak 
vimi » nde bir takım kıyametsel değişikliklerden yana 
olmadıklarını bir kez daha belirtti.

Demokrasiye, verilen takvime sadık kalınarak dö 
nülecektir. Bu konuda kurgu-bilim türü yaklaşımlar veya 

sübjektif değerlendirmeler ortaya atılmamalıdır. Yanlış 
olur ve sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Ne varki önemli 
olan, « demokrasiye ne zaman dönüleceği » nden çok, dö 
nülecek olan demokrasinin «niteliği » dlr.. örneğin, 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)'nun 
bir raporunda şöyle denilebilmektedir; « Oç milyona ya 
kin işsiz varlığı düşünülürse, ülkemizde, çalışan işçilerin mut 
lu azınlık teşkil ettiği söylenebilir. »

<TİSK) gibi ciddi ve çağdaş olması gereken bir 
kuruluşun üstelik de yeni anayasal düzenlemelerde et 
kin olacağından hiç kuşku duymadığımız bir sermaye 
kulübünün, ülkemizdeki işsizlik sorununa bakış açısı 
bu olunca ister İstemez düşünürsünüz ve karamsarlığa 
kapılırsınız Kaldı ki (TISK), önümüzdeki anayasal dö 
nemde «grev hakkı » nındaha da kısıtlanmasından yana, 
« hak grevi • nl kesinlikle tanımak İstemiyor..

öyleyse nasıl bir demokrasinin özlemini duymak 
çadırla (TlSK)'cller?..

Onların Özlem duydukları türden bir demokarsl, 
halkımızın büyük çoğunluğunun isterleriyle ters düşme 
yecek midir!.

Onların tasarladıkları ve gerçekleştirmeye çabala 
dikleri kendi demokrasileri# bir bakıma, yalnızca sağ 
kanadı olan bir kuşa benzemlyecek midir?,.

Eski ünlü politikacılardan biri, Türk halkının «step
D, î. 4’de

Gemlik KÖRFEZ’e Abone Olunuz.

26.Ocak.1982 basımlı Gazetenin Görüş eütununda>|i 
(Körfez) başlıklı yazınızı okudum, yılların sorunu olan körfez 
kirlenmesi ve çevre sağlığını dile getiren yazınıza oevep ver 
meyi yersiz buldum. Şehrimizin en önemli sorunundan birini 
dile getirdiğiniz İçin sevindim, Fakat;

9.Şubat.1982 günkü gazetedeki Görüş sütununda dile 
getirdiğiniz «PAYA KATILMA » görüşünüzde sanki 16 
Aylık görevim içinden her şeyi berbat etmişiz gibi Belediye 
yi ve şahsımı hedef tutmanızdan dolayı cevap vermek ve 
bazı hususlarda kendimi açıklamak mecburiyetinde gördüm.

Ben, göreve başladığım Belediye Başkanlığı süresince 
1977 de sîzinde talip olduğunuz (Fil dişi kulesine) sığınma 
dım, Sabahın erken saatlerinde memleket sorunları için her 
yeri, sokağı dolaştım, sellerin ve çamurların sokak ve evleri 
istilâ ettiği günlerde, siz evinize kapanmış iken Sayın Kay 
makamimız Fahrettin Ölmez ile, dolaşarak çare aramakla 
meşguldük; Başkatip dahil bütün Belediye mensupları 
halk ile beraber kurtarma çalışmaları yaptılar.

Şehrin Kanalizasyon derdi. Sellerin sokakları ve ev»
leri basması bu günün değil; yılların sorunu olduğunu, 
Gemlikliler değil Gemliğe gelen bütün misafirler biliyor. 
Yıllardan beri taşan suları, mevcut 3 kanalın almaması
nın ve ovaya yayılıp kanalizasyon menfezlerinden dışarı 
taşmasının sebebini herkez biliyor.

Şehrin Kanalizasyon tesislerinin 1972 yılında başla
dığını deşarjı için arıtma veya tasfiye yerleri yapılmadan 
bütün giderlerin bağlandığını ve yolların birikintileri dola 
yısı ile tamamen tıkalı olduğundun mevcut 3 kişilik ka 
nalizasyoa ekibi ile bir Vidanjörün günün her saatinde 
muhtelif sokaklarda vatandaşın pis sularını çekmekte ve 
hatta İller Bankasınca Belediyeye teslim edilmeyen kanal 
büzlerini kırıp yeniden menfez açıp gidermeye çalıştığı 
mızı herkez görüyor.

Ovada bilinçsiz ve plansız yapılan evler ve 
kenarında yükseltilen yollar ile eskiden mevcut a&a 
kanalları çok dar büzlerle dereye bağlandığından 
yıa ve 11 Eylül Okullarını su bastığını ve çornkl^J 
kurtarmak için 1980 yılında 27 Mayıs Okal yolukaJ 
mini ve 1981 yılında da 11 Eylül Okulu ve İrnaalJ 
Lisesi yanındaki dar büzleri çıkarıp açık kanal yaptnj 
Okulların Öğretmen ve Öğrencilerinin dualarını ıj 
vicdanen rahatlamış bulunuyorum. Belediye kapütnl 
geldiğim günden beri herkeze açık bırakmış fakiri J 
gini en olmıyacak iş için daireme gelmiş, telefonla m 
sormuş ve yardım istemiştir.

Çöplerde bu günün sorunu değildir, mevcut 1965 la 
alınmış ve hemen her ayl tamirde geçen 2 çöp araban j 
her gün biraz daha büyüyen şehrimiz çöpleri ancak | 
bu kadar toplanır. Eski Yönetimin sipariş verdiği 3j 
römorku alınarak şehrin belirli yerlerine konmuş, eleka 
direklerine 50 adet çöp kutuları asılmış ve Gazeletm 
bastırılıp bütün evlere ve iş yerlerine ve diğer yedi
dağıtılan (Şehrin Temizliğinde Belediye ve Halk «1 el 
Beyannamemize rağmen, çöplerinizi Römork, Bidon 
çöp kutularına değil inadına yere atarak açık çöp a 
kelerinizi geceden kapı önüne kvyar; kedi ve köpekte 
devirerek ortalığa yayılmasına meydan verirseniz bı 
belediye yöneticileri ne yapsın. Temizleyiciler nasılbı 
çıksın, Belediye gelirine katkıda bulunup lüzumlu araç 
gereçlerin alınmasında payınız olaoak (İş yeri açma i 
harcını) vermekten kaçınırsınız ve bunlar yüzleri bula 
ki, göreve başladığımdan beri 380 civarında işyeri a; 
izni alınmış olup bunun 300’ü en az 5 ve on yıldan bari 
Iışân iş yerleridir. Belediye yeni araçları naaıl alsın 
zamanında çöpleri kaldırsın.

Davamı Haftaya

KONGRE İLÂNI

Resmi makamlarndan izin alınamadığı için 17/3/1982 günü yapılamayan
Türk Hava Kurumu Gemlik Şubesinin yıllık olağan kongresi 24 Nisan 1982 

Cumartesi günü saat 14.- de T.H.K Gemlik Şubesinde yapılacaktır.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM

1 - Açılış
2 - Kongre divanı seçimi
3 - Atatürk ve şehit Havacılar İçin saygı duruşu
4 - 1980-1981 yıllarına ait faaliyat ve hesap raporlarının okunması
5 - Rapor hakkında görüşmeler
6 - Yönetim kurulunun ibrası
7 - Yönetim Kurulu, murakıplar, kurultay, delegeleri ve disiplin kurulu seçimi
8 - Dilekler ve Kapanış

GEMLİK
KÖRFEZ BASIMEVİ

ZENGİN DAVETİYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRÜNÜZ 
KARARINIZI SONRA VERİNİZ.

Ayrıca Fatura, Bonö, İrsaliye, Makbuz, Senet 
Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

Telefon : 1797
Gemik Körfez Basımevi Ali Şirin Pasajı GEMLİK

GEMLİK
KÖRFEZİ 

©kuyunu: 
©kutunu:

ABONE
OLUNUZ
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Gemlik İlçesi Üreticiler Derneği Tüzüğü

rl«e yazdıktan sonra icra eder, f- Karar almadan ancak 500 TL. sıaı geçmeyen 
ah$ verişler başkanın yetkisindedir, g- Gelecek yıl bütçesini yapmak, çalışma repo 
man hasırlamak gelir gider bilançosunu genel kurula sunmak yönetim kurulunun 
vazifesidir, h- Muhasip azanın üç ayda bir hazırlayacağı hesap raporlarını incele
mek, onaylamak ve denetçilere sunmak. I- Derneğin demirbaşlarını muhafaza etmek 
defterlerini muntazam işlemek ve yeni seçilen yönetim kuruluna tutanak karşılığı 
teslim etmek, i- Tüzük değişikliğini genel kurula teklif etmek.

Madde 19 ! Hastalık ve meşru mazeret haricinde idare heyetinin biribirini izleyen 
üç toplantısına gelmeyen üyeye başkan tarafından yazılı ihtar gönderilir. Bu ihtara 
rağmen mutaekip toplantıya gelmeyen üye, yönetim kurulundan istifa etmiş sayılır. 
Yönetim kurulundan çıkarılan üyenin yerine, genel kurul tutanağındaki en çok olan 
yedek üye yönetim kuruluna alınır ve durum ilgililere bildirilir.

Madde 20 : Yönetim kurulu tüzük uygulamaları sırasında mevzuat hataları ya 
pıp yapmadığı konusu inceletmek üzere dışardan bilgisinden ve görgüsünden fayda 
İşemek üzere bir müşavir tayin edebilir.

Madde 21 : D. Başkanmış görevleri : Başkan derneğin temilcisidir. Başkanın 
bulunmadığı hallerde muasip vekalet eder. Derneğin defterleri, evrakh mühürü ve 
makbuzları başkan tarafından muhafaza edilir. Mühür üzerine veya vekilin imzası 
bulunduğu takdirde evrak geçerli sayılır.

Madde 22 : Mühasip üyenin görevleri cemiyetler kanunu gereğince dernek hesap 
işlerinin düzgün yürütülmesinden üç ayda bir gelir gider bilançosunun çıkarılmasın 
dan ve yönetim kuruluna onaylatılmasından sonra denetçilere sunulmasından so 
zumludur.

Madde .23 : Sekreter üyenin görevleri : Kararların yazılmasından gelen giden 
evrak defterinin işlenmesinden resmi yazıların usulüne uygun yazmasından.

Madde 24 : Yönetim kurulunun vereceği kararlarda imzası bulunan sorumludur. 
Karara şerh kayarak katılmıyanlar sorumlu değildir.

Hadde 25 : Yönetim kurulu yalnız tüzük hükümlerine göre sorumlu olmayıp 
son değişiklikleri île çıkmış bulunan cemiyetler kanunu hükümlerine göre’de sorum 
lu olabilir. Her nevi tahsilat müteselsil numaralı makbuz mukabilinde yapılır. 
Makbuzlarda mühür ile başkan ve veznedarın imzasının bulunması şarttır.

Madde 26 : Dernek makbuzları alınacak kararla bastırılır, ve kanuni süresi 
doluncaya kadar saklanarak yönetim kurulu kararı ile imha edilebilir. Bu imha 
İşlemi bitmiş makbuzlarla şamildir bitmemiş olanlar yeni yönetim kuruluna devre 
dilscektir. Makbuz dip koçanları dernek ibra edildikten sonra imha edilebilir.

Madde 27 : Sarfiyat bütçe dahilinde yapılır. Harcamalar için yönetim kurulu 
mm karar alması şarttır. Başkan veya vekili acil olmak üzere 500 TL kadar harca 
ma yapma sahiptir. Bunun için bilahare karar alınacaktır.

Madde 28 : Denetleme kurulu derneğin hesap ve kayıtlarım kontrol etmek 
üzere genel kurulca üyeler arasında üç asil ve üç yedek üyeden denetleme kurulu 
meydana gelir. Denetmenler diledikleri' zaman müşterek ve münferiden dernek iş
lemlerini denetliyerek raporlarını yönetim kuruluna gerektiğinde genel kurula sunarlar.

Madde 29 : Aidatlar her üye derneğe yılda en az 120 TL. en çok 1200TL. 
arasında değişen yönetim kurulu kararma görev aidat ödemeyi kabul eder. Derne 
ğin menkul ve gayri menkulden nakti geliri olmadığından dernek üyeleri ayrıca der 
seklerine makbuz mukabilinde teberru öderler bu ödeme isteğe bağlıdır.

Madde 30 ; Yönetim kurulu dernek gelirini derneğin amaçları ve bütçe gider 
leıi haricinde harcamada bulunamaz.

Madde 31 : Derneğin tutacağı defterler a- Karar defteri b- Gelen giden evrak 
defteri e- üye kayıt defteri d- demirbaş eşya defteri e- bilanço defteri ile milli 
banka tasarruf cüzdanı gibi defterleri muntazam noterden tasdikli olarak tutar ve 
her an denetime hazır bulundurur. Bu defterlerin dernek kilitli dolabında saklamak 
dernek başkanın veya bir kararla görevlendirileceği bir üyenin vazifeaidir.

Madde 32 : Derneğin feshi : Dernek genel kurula katılan üyeleriu 1/5 nin ta* 
lebi ile ve 2/3 nün kabul oyu ile dernek fes edilmiş olup derneğin feshi sonucunda 
taşınır ve taşınmaz malları Gemlik mal müdürlüğüne devredilir. Nakit varlığı mak 
buz mukabili diğer malları tutanakla devredilecektir.

Madde 33 : fş bu dernek 1630 sayılı kanun hükümlerine göre teşekkül etmiş 
olup, tüzüğümüzde yazılı olmayan hususlarda 1030 sayılı dernekler kanuni hüküm 
lort tatbik edilecektir,

KURUCU ÜYELER

Adı Soyadı Baba Adı D. yeri D. Tarihi Uyruğu Mesleği
!• Mehmet Dursun Süleyman Gemlik
İhanet Adresi Osmaniye mah. Tunç sok. No

1952
: 1 Gemlik

T.C Z.Üreticiıi

2> Mehmet Kayan Osman Gemlik 1942
İkamet adresi Osmaniye mah Pazar cad tunç sok. No : 17

T.C
Gemlik

<

3- Seman Pir M.Seit Gemlik
İkamet adresi Osmsnlye mah tunç sek. No : 1

1941
Gemlik

T.C Marangoz

4- Hüsnü Kara Cahit Gemlik
İkamet adresi Osmaniye mah, İngin sok. No :

1951
bila Gemlik

T.C llektirlkçl

6- Ömer Akyel H. İbrahim Gemlik
ikamet edreei Osmaniye mah. tunç sek. No t

1957
13 Gemlik

T.C Zahireci

1- Bedri Şener İsmail Orhangazi
İkamet edreei Osmaniye mah. dal sok. No t 4

1994
Gemlik

T.C Z.Üretlelal

î- Hatan Yeşillik Ahmet Gemlik
İkamet adroei Osmaniye mah. dal sok. No : 2

1952 
Gemlik

T.C Sobacı

GIÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1« Mehmet Dursun Süleyman Gemlik 1902 T.C Z.Üreticisi 
İkamet adresi Osmaniye mah tunç sok. No : 1 Gemlik
t* Mshntei Kayan Osman Gemlik 1942 T.C Z.Üreticisi
ikamet adresi Osmaniye mah pazar cad. tunç sok. No t 17 Gemlik
3- Osman Pir M, Sait Gemlik 1841 T.C Mrransoı
ikamet adresi Osmaniye Mah tunç sok. Ne : 1 Gemlik

Yukarda yazdı 1, 2 ve 3 nolu kurucu üyeler seçici yönetim kurulu olarak yalnız 
ay förev yapabilir. Bu tarihten eenre İlk kurul toplantısında yani yönetim kurulu 

lerek göreve bekleyecektir.

Kongre İlanı

Gemlik 27 Mayna ilkokulu, OKUL VE ÖĞRENCİLERİNİ KORUMA DER 
NKĞÎ’NİN genel kurul toplantısı 22.5.1982 cumartesi günü saat lO.oo da 
okul salonunda yapılacaktır. Çoğunluk bulunmadığı taktirde ikinci toplantının 
29.5.1982 cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağı sayın üyelere duyurulur.

Dernek İdare Heyeti
GÜNDEM

1 - Açılış. 2 - Geçici divan başkanlığı seçimi. 3 - Saygı duruşu 4 : Faa 
liyet raporunun okunması. 5 - Murakıp raporunun okunması. 6 - İdare heve 
tinin ibrası. 7 ■ Yeni idare ye murakabe heyetinin seçilmesi. 8 - Dilek ve 
temenniler. 9 - Kapanış.

GEMLİK LİSESİ KORUMA DERNEĞİ BŞK.LIĞINDAN

Derneğimizin genel kurul toplantısı 24 Nisan 1982 Cumartesi günü saat 
10.00’da Lisemiz salonunda yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1 - Yoklama ve Açılış konuşması
2 - Kongre divanı seçimi ve saygı duruşu
3 - Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının okunması
4 - Raporların tenkidi cevaplandırılması ve ibrası
5 - Yeni Yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi
6 - Veli istek ve dilekleri açıklamalar ve esvaplar
7 - Kapanış

MÜJDE 
SAYIN ÜRETİCİLER 

* ÖZKAN Tarım *
HER MEVSİM KULLANILIR ZİRAİ İLAÇ VE 

ALETLERİNİN BOL ÇEŞİTLERİ İLE SATIŞINA 
BAŞLAMIŞTIR.

Eski Orman Bölge Şefi
SAMİ ÖZKAN
Eski Orhangazi Cad. No. 45 Tel : 2905 GEMLİK

Okuma-Yazma Seferberliğine Katıl, Karanlığı Aydınlat, 
Bilen Bilmeyene Öğretsin, 

Okuma-Yazma Bilmiyorsan Halk Eğitim Merkezine Başvur



SORUMLU MÜDÜR 
KADRİ GÜLER

SAHİBİ
HÜSEYİN - KADRİ GÜLER

gemUik

KÖRFEZ

Yinet/m Yeri ; Şirin Raaajı 
TB1>. ■ İT9f ~ GBMI.İK

Ditgl ve Boîfct Kirft Bes/mtr/

Gayf» 4
13 Nisan 1082 Salı

KESKİN TİCARET

Zengin Züccaciye çeşitlerine ek olarak 

Seten Karyola takımları, Yorgan, Battaniye 

Yatak, Seccade çeşitleriyle hizmetinizdedir.

HÜSEYİN KESKİN
Yeni Çarşı No. 60 GEMLİK

DAMPİNG DAMPİNG

KB9B 'ffîk

Mehmet CiresimKJr
Bizim Ömür Kasabı
Eski Orhangazi Cad. GEMLİK

YILDIZ ELEKTRİK

YENİ İŞYERİNDE GEMLİK’Lİ 
MÜŞTERİLERİNE HİZMET

ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

Adres : Demirsubaşı Mah. 
özen Şekerleme Karşısı GEMLİK

OPERATÖR DOKTOR
AYNİ DOMANİÇ

Gemlik Eczanesi Karşısında (Eski Doktor Ziya 
Beyin yerinde) sayın Geıulik’lilcrin hizmetine 

girmiştir.

Tlf : 1595 GEMLİK

Satılık Daire

Pazar Caddesinde 11 Eylül İlkokulu 
yanında sahibinden Kelepir daire satı 
ilktir. (Peşin 500 bin 1 sene vade

300 bin peşin, 600 bin TL)

Tlf. ı 2066 - 3497 (Hüseyin) GEMLİK

AZOT SANAYİ T.A.Ş GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

1* Gemlik Gübre Tsslsl'mizln 2 yıllık ihtiyacı ol 
an 260.000 ton (9-20 mm kırılmış’ Klreçtaşının Or
hangazi'deki ruhsatlı taş ocağımızdan istihracı, KTY 
Tesiei’mizde kırılması ve takriben 23 km. uzaklıktaki 
Fabrikamız kireçtaşı deposuna nakllyesl işi için» kapa 
lı teklif verme usulüne göre İhaleye çıkılacaktır.

2- Alınan iş ile İlgili ihale evrakı Ankara'da Kon 
ya Devlet Yolu No. 70 Hipodrum’dakl Genel Müdür 
lüğümüz Tesisler Dairesi Başkanlığından 2.000.-TL 
karşılıçlnda temin edilecektir.

3- Tekliflerin son veriliş tarihi 6.5.1982 günü se 
at 10 OO’dır.

4- İhaleye iştirak edecek Müteahlt'lerln ihale ev 
rakını alabilmeleri İçin:
o) Daha önce on az bu miktarda taş İstihracı İşlerin 
İn yaptığım gösteren ve İşin sahibince verilen, resmi 
belge.
b) Firmanın Ticaret ünvanının gösterir Ticaret ve Se 
neyi Odası'nca düzenlenmiş geçerliliği olan belge, 
c)Kanuni İkametgahı gösterir belge 
ibraz ötmeleri ön şarttır.

6- Şirketimiz 2490 Sayılı Kanuna tabi olmayıp 
İhaleyi yapıp yapmamakta, bölmekte veya İşi dilediği 
no vermekte tamamen serbesttir.

Polis Örgütünün 137, Yıldönümü
gfloi Atatürk'ün Anıtı önün 
do yapılan kotlama törenin

do Nço Emniyet Amiri Aydın 
fofcay gönün önemini bollr

ton bir kor üşme yıpt». Sava»
- - - -İ——__.- 41 ıf

dan eonra Karakolda İkram 
da bulunuldu.

Aynı gaco Milton Rss 
taurant'ta < Polis Gecesi » 
kutlandı.

Seyahat
Gemlik'lilerin hizmetine girmiştir.

Her güm Gemlik Topkapı seferlerine 
başlamıştır. Saat 9. da Gemlik’ten hareket 
dönüş Topkapı'dan 14.30 da

Gemlik - Topkapı 300 TL.
Biletler Yazıhanemizde satılmaktadır, 
NOT ı Düğünlere, cemiyetlere, gezilere otobüs temin 
edilir.
Yazıhanemiz sabah 7 den akşam 21 e kadar açıktır.

Tel : 2654 - 2746
Garaj içi No. 4 Gemlik

Gemlik KÖRFEZ’e Abone Olunuz.
BURSA KONUŞMASI

stratejisi » nl çok İyi uyguladığını söylermiş; Ona göre 
halkımız, zor durumlarda geriye çekilir., çekilir., çekilir 
sonra bir seçimde kendi isterleri doğrultusundaki ik
tidarlara yolu açıverirmiş Çok partili demokratik yaşan 
tımızda, çeşitli örnekleri görülmüş bunun..

Ama biz diyoruz kİ, « step stratejisi » ne f alan 
gerek kalmamalıdır artık. Danışma Meclisi,noo hazırlık 
lan sürdürülen yeni Anayasa, demokratik düzene geçil 
diğinde, bir başka « anayasa hazırlama süreci » ne giril 
meşini gerektirmiyecek ölçüde çağdaş, özgürlükğü ve 
de İki kanatlı olmalıdır.

Soyın Devlet Başksnı’nın Bursa konuşmasını izler 
ken, düşündüklerimiz bunlar...

Rodop
Izgara Salonu

Nefiz Izgara çeşitleri ve Günlük 
Balık çeşitleriyle sayın Gemliklilere 
hizmet etmekten kıvanç duyar

TEL t 1715 İŞKİLE MEYDANI GEMLİK

Satılık Daire
Hamleliye Mahallesi Tofaş Apartmanında 

100 m2 kaloriferli daire acele satılıktır.
Müracaat : Adnan Yücel
Uluyol Ulu Çarşı L Giriş Kat 2 No. 23-28

BURSA

DOKTOR

İÇ HASTALIKLARI MÜTEHASSISI

Her gün saat 16 — 19 arasi
Cumartesi » 9.30 — 19 arası

Muay. : C. Nadir Cad. İtfaiye üstü Özalpay Apl
Kat 1 Daire 2 Tlf : 10076 Çakırhamam-BURSA

Iş Yeri : S.S.K. Hast. Baş Hek. Muavini Tlf. 1432

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ 

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 
DAVETİYELERİ

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için 

—-----------------------------------------1

Gemlik KÖRFEZ

Basımevine Uğrayınız
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I DÜĞÜN YAPACAKLAR
I Zengin Kaüteli ve Ucuz Dave

tiye Çeşitlerimiz! Gördünüz mü?

Gezin Görün Bizde daha 

Ucuz
1 Seeta D»vetireniz Hees.

Ga₺iıi KÛRFLZ Bmuk' .

AliŞana Pm*ji TM. 1?ÖT GEMLİK

Rekor Erdoğan Alemdar 13.634. 832 Lira ödeyecek

Vergi
Rekortmenleri

KAHVEHANE 

VE 

GAZİNOCULAR

ZAM
İSTİYORLAR

Belli Oldu
1981 mali yılında gelir vergisi yükümlüsü olan ticaret sahipleri ile üreticilerin 

ödeyecekleri vergi miktarları ballı olmaya başlandı.
Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğünden aldığım1? bilgilere göre, 1981 yıl nda 

İd kazançları konusunda Vergi Dairesine, yükümlülerce verilen beyannamelerin 
sıraya konulma işlemleri devam ederken 1 milyon liranın üzerinde vergi ödeyen 
lorin adları ve ödeyecekleri vergi miktarları açıklandı. Buna göre, bu yıl da ilçe 
mizde vergi rekortmeni yine Erdoğan Alemdar, İkincisi Kemal Kılıç, üçüncüsü İse 
Ali Koraldir.

1 milyon liranın özerinde vergi ödeyecek olan yükümlüler şunlardır :

Adı vo Soyadı Vergi (1981) Vergi (1980)1

Erdoğan Alemdar Yük. Kim. Müh 13.634.832,* 7.931.663,-
Kemal Kılıç Top. Zey. Tic 7.959.157,- 2-523 213.-
Ali Koral « « « 4.731.767,- 1.766.684,-
Cemal Öner « < « 3 398.233,- 1.353.859,- |

Mustafa Sertkaya Akaryakıt. B 3.299.300,- 5.228 392,- I
Ahmet Yılmaz Petrol Of. B. 2.887.289,- 3.715,-
Belki s Tunca « < 2.365.187,-
Necati Girgin Turşu imi. 2.130.908,- 997.243,-
Tavfik Solaksubaşı Lastik Tic 1.997.055,- 2.105.366,-
Mustafa Tetik Taşeron 1.882.829,*
Haşan Dillioğlu Top. Zey. Tic. 1.698 985,- 455.672,-
Naci Şırl Noter 1.572.990,-
Haluk Alton Inş. Malz. 1.237.191.- 2.704.186.-
Necati Aydın Müteahhit 1.227.255.- 1.293.613-
İbrahim Aydın • 1.217.194.- 1.289.516.-
Süreyya Bulca Zey. Tic. 1.207.229.- 1.350.435.-
Alton Kafoğlu Komantider Ort. 1.162.387.- 5.008.128,-
Hamdı Tangün Top. Bakkal 1.161.770,- 1.279.46,-
Naciye Kafoğlu Komantider Ort 1.140.080,- 4.975.596,-
Adam Uzunlar Aygaz Bayii 1.082.146,- 3 397.215,-
Gaman Haldun Ateş Top. Zey. 1.014 566,- 960,341.-
İbrahim Bayraktar Müteahhit 1.010,637,- 564 545,-
Erdoğan Barutçuoğlu Turşu İmi. 1.000.541,- 524.656,-

İlçemizde bulunan 
kahvehane ve gazino iş
leticileri çay-kahve fiat- 
lanna zam yapılması için 
Belediye Başkanlığına 
başvurdular.

Belediye İlgililerin
den aldığımız bilgilere 
göre; tüp gaz Hatlarına 
zam yapıldığı ve meslek 
vergisi gibi vergilerle de 
işletme masraflarının art 
tığı gerekçesiyle çay ve 
kahve Hatlarının arttırıl 
ması istenmektedir.

İlgililer, isteğin önü 
miizdeki günlerde topla
nacak Encümen toplantı 
sında görüşüleceğini bil
dirdiler.

İlçemizde çay kahve 
hanelerde 7.5 lira dan 
gazinolarda ise 10 lira
dan satılmaktadır.

OLAY 15 GÜN SONRA ÖĞRENİLDİ
37 Yaşındaki 
içerek tntahar

Son yılların en büyük 
aşklarından biri dört kutu 
optolldon İçerek İntiharla 
Wn buldu.

Aşık Dört Kutu Optadilon
Etti

tığı gazinonun sahibi Moh 
met Soydan’a hitaben 
İki mektup bıraktı. Mektup 
İtrin okunmasından sonra

(erle aşkını anlatan Dalga, 
mektubunun bir yerinde

D, S. 4,te

Canice işlenmiş Bir Cinayet

UMURBEY’DE AKIL HASTASI 
BİR GENÇ KASAP BIÇAĞI İLE 
18 DARBE İLE ÖLDÜRÜLDÜ

Umurbsy Kasabasında 
son yı Harın en canice d 
riayeti işlendi. Emin Girit 
adındaki akıl hastası genç. 
Ercan Seza ç (30) adında 
ki kahvehane işleticisi ta 
rafından fed şekilde kasap 
bıçağı ile öldürüldü.

Cinayete neden olan 
olay, aylar önce Emin Gi 
rit'in kahvehanede otur 
duğu sırada nöbeti tutma 
siyle Necmettin Sezgiç ad 
lı şahsa saldırması ve a 
8 r şekilde yaralanmasına 
dayandırılıyor. Bu olaydan 
sonra gözaltına alınan a 
kıl hastası genç Bakırköy 
Akıl ve Sinir Hastalıkları 
Hastahaneeindo bakıma a 
İmmiş ve kısa bk süre ön 
ce serbest bırakılmıştı. Ba 
kundan sonra Necmettin 
Sezgiç tehlikeli durumu 
atlatmış ve normal yaşa 
mine dönmüştü. Olay, ta 
rafların barışmasıyla kapan 
mıştı,

Cinayetin işlendiği cu 
martesi günü Ercan Sez 
giç’ln işletmekte olduğu 
Adliye Köyü yolu üzerin 
deki kahvehanede televiz 
yon izlemekte olan Emin 
Girit’! dışarıya çağıran Er

can Sezgiç.” Emin haydi 
düğüne gidelim" dediği 
ve birlikte hasebe girişin 
deki düğün evine doğru 

gittikleri görgü ten ıklarınca 
söyleniyor, Ercan teegjç' 
in düğün övme giderken 
tehna bir sokakla komşu 
su kasaptan e İmiş olduğu 
bıçakla Emin Girit'e edMv 
mtş ve 18 bıçak darbeaty 
le akıl hastası genci yara 

lıyarak kaçmıştır. Cinayetin 
kasabada kısa sürede do* 
yutması üzerine jandarma 
çağrılmış ve bir jandarma 
müfrezesi katili aramağa 
başlamıştır. Bu arada has 
tehaneye kaldırılan yaralı 
yolda ölmüştür.

Cinayetten bir gün 
sonre euç aleti bıçakla 
Jandarmaya giden kahve 
ci Ercan Sezgiç, pişmen 
olduğunu. Eminin bebesi 
na saldırmasından sonra 
kendine de seldıracağtn* 
dan korktuğu için öldür
düğünü söylemiştir.

Soruşturmayı sürdü
ren jandarmanın, gözaltm 
da bulunan katili, bugün 
savcılığa göndermesi bek 
(eniyor

Tunceli’li Bir Cenç Otel Odasında
Gaz Zehirlenmesiyle Ölü Bulundu

Tunceli'den ilçemize 
iş aramak İçin gelen Yıl 
maz Çelik (10) adındaki bir 
genç, alkollü olarak uyu 
duğu sırada yatağa düşen 
sigaranın yatağı için için 
yakması sonucu, korben 
diekslt gazı zehirlenmesin 
den boğularak öldü.

Beş gün önse Tünce 
li’nin Pülümür ilçesinden 
Gemlik'e gelerek Belediye 
karşısındaki Çamlıca Ote 
li'no tanıdıkları tarafından 
yerleştirilen Yılmaz Çelik, 
nişanlısıyla evlenebilmek 
için iş aramaya başladı.

Bir iki gün akrabalarm m 
yanında kalan gerç, önce 
ki gün minibüs yazıhane 
sinde iş buldu. Çalışma 
nin ilk gecesini arkadaş 
lanyia bira içerek kutlayan 
Yılmaz Çelik, geç saatte 
oteline döndü. Soboh er 
ken saatte uyanda ıbneen- 
istedi.

Çamlıca oteli görevli 
si sabah, birinci kana u 
yuyan Yılmaz ÇoMt'î uyan 
0irmek için ocas--- kap 
sini eçmasıyla garca da 
manlar eresmds yerde yaz 
tığım gördü ve e jungsı 
var„ » diye boğsd^ı de*

rek boğulduğu erdagd*.
Şova Yeğiyim yaptı 

ğı açıklamada, '’oNaNû 
olarak otele gelen gen» 
»•ga-as • «a yatmış ve cin 
ger yatak yavaş yavaş 
yenmeğe başlanıştır Be 
arada çıkan sehMI gazlar 
gencin ölümüne eadon «I 
muştur."™ dedi. Gece ya 
nsmdsn sonra zar autuna 
yo bsş*oyy« genç vatsğ* 
dan doğratası vendSM 
yatağın özerinde utmA^o 
ve boğulmanın burada 
meydana «öâMn.

Yılmaz CeHk'in caea 
d a • es- ne asi ar sdüdi.

Mehtap Gazinosunda 
bir sûre Önce garsonluk 
yapan Hüseyin Dalga (37) 
•dindeki şahıs geçsn haf 
la İçinde yalnız kalmakta 
dduflu Teni mahalle Sol 
d lokak 12 numaralı evin 
ds optdidon İçerek intihar 
«mlş HÖtoyin Dalga, Intl 
fidr etmeden önce aevglll 
d tsvgl Yıldıı'e ve çeliş

İntihar nedeni anlaşıldı.
Bursa Merinos Fabrl 

kasında İşçi olarak çalışan 
Sovgl Yıldız adındaki evli 
kadınla bir süre önce ya 
sak aşk yaşıyan Hüseyin 
Dalge, ayrıldığı sevgilisine 
bıraktığı ton mektubunda 
kendlelnl çok sevdiğini 
ancak bunu anlayamadı
ğını yazıyor, Uzun cümle*

Kordon Dolgu İhalesi Yüzde 12
Eksiltilerek Yapıldı

Belediyece ihaleye çı 
kertilen Teksl-lhca eresi 
deniz taş dolgusu encü
men huzurunda yapıldı.

11 milyon 234 bin 
229 lira keşli bedel İle I*

haleti acılan vo geçen 
hafta Belediyede kepeli 
zarf eksiltme usulü il* 
gerçekleştirilen Tekel-lhca 
Deresi »reaı taş dolgusu

D. • 4’te

yoldu Çe.reden koşane- 
cs yeni Muşmektt e es 
dip »etek su dökMetek 
söndü riMû. Yılmaz Ço’ A 
in, ölmüş olduğu gOaûidi 
ve olay emniyete bildirildi.

İlçe Şevce Oton 
Yetilyart’un eby yerinde 
yaptığı inceleme ve eeoc 
ti sonunda, genckv karbon 
d<oka t gazından r* birlere Yılmaz Çelik
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Turan Hocanın Ardından
Turan Hoca'yı güneşli bir nisan günü sonsuzluğa 

uğurladık. O na dağın çok şeyler yazıldı son günlerde 
Mehmed Kemal'in bir acı gülümsemesinin dışında, he 
men herkes' O'nun politikayı Insancıllaştırmadaki usta 
lığını ve son otuz yıllık demokrasi savaşımımızda tut 
tuğu özgün yerini anlattı; yitirilenin salt bir ünlü poll 
ti kaçı olmaktan çok, yeniden demokrasiye dönüş süre 
cinde kilit adamlarından biri olduğunu vurguladı.

Bütün bunlar doğruydu. Nitekim Şişli Camii avlu 
sunda ve çevresinde toplananlar arasında, yaşadığı sü 
rece otsunla aynı görüşü paylaşmamış olanlar, hatta 
karşıt kamplarda yer almış bulunanlar da vardı. Turan 
Hoca, ölümün sonsuz karanlığında bile sürdürmekteydi 
sanki İşlevini..

Demokratik hak ve özgürlüklerin geçici olarak askı 
ya alındığını bir dönemde, o hak ve özgürlüklerden 
yararlanamamanm iki türlü yansıması oluyor insanları 
mızda. Büyük çoğunluk, suskunluğunun ağır basınca 
altında bunalıyor: giderek büyüyen sorunlarının öz 
gürce tartışılacağı, çözüm yollarının aranacağı orta 
mı özlüyor. Buna gerçekten gereksinmesi var..

Ama kimileri için, batan gemide kamara kav
gası hala sürmekte..

Karşıt görüşte olanlar da var kuşkusuz, ama 
kimilerine, göre demokratik bak ve özgürlükler, üst 
düzeyde planlanarak tepeden inme sunuldu toplumu 
muza. Onun için de yeterince değeri bilinemedi. 
Yeni dönemde, yine üst düzeyde planlanarak kota
rılacak ”yeni demokrasi” miz»

Bu aydın hastalığından bir türlü vazgeçemiyo
ruz anlaşılan. Oysa samlarımızın tersine, demokra
si, toplumumuzun suskun sayılan büyük çoğunluğu 
nun isterleri doğrultusunda yeniden kotarılacak; ğe 
nişletilecek, yükseltilecek.. Toplumumuzun suskun sa 
yılan büyük çoğunluğu, siyasallaşmanın kısır dön
güsünden ve bununla ilinti sen-ben çatışmaların
dan çok; demokrasimizin kazanacağı yeni boyutla 
la ilgili şu sıralarda. Onun için de kimlerin gemi
yi kurtarmaktan, kimlerin kamara paylaşmaktan 
yana olduğunu dikkatle izliyor..

Demokratik hak ve özgürlükler, öyle sanıldığı 
gibi, üst düzeyde planlanarak tepeden inme sunul 
duğu biçimiyle kabul ettirilebilecek midir suskun 
sayılan büyük çoğunluğa? Muğla’nın, Antalya’nın, 
Manisa’nın, Kütahya’nın, Bilecik’in, Balıkesir’in, 
Bursa’nın, Sakarya’nın, Kocaeli’nin... suskun sayı
lan insanları, öyle sanıldığı gibi, kolayca kapılanı- 
verecekler midir ”der-saadet” teki siyasallaşmala
ra?..

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en ağır bunalı 
mından geçiyor. Bu bunalım 
politik değil ekonomiktir. 24 Ocak Kararlan’nı ıs
rarla uygulamaktan yana olan yönetimin, salt po
litika gereği, 24 Ocak Kararları na da karşı olduğu 
nu varsaymak yanıltıcıdır. Bunu, suskun sayılan 
büyük çoğunluğa anlatabilemezsiniz..

24 Ocak K ararları yürürlüktedir ve bu karar
ların dayandırıldığı temel ekonomik görüş, gelece
ğin demokrasi ortamını belirleyeceğe; smırlandıraca 
ğa benzer. Çünkü hiç değilse şimdilik bir başka sc 
çenek söz konusu edilememektedir Öyleyse susmak 
ve uygun ortamı kollama kolayhğımna kaçmak, 
belki esenliğin önde gelen koşuludur; ne var ki, 
suskun sayılan büyük çoğunluğun güvenini kazan 
mak için yeterli görülmemelidir.

Turan Hora nın cenaze töreninde, sade yurtdaş 
lar ve gencecik insanlar çoğunluktaydı. O sade 
ynrtdaşlarla gencecik insanlardan bir bölümünün 
mırıldanmalarına tanık oldum. Orta yaşın üstünde 
ve de olabildiğince deneyimli kurtların birbirlerin
den kopukluğuna, ilintisizliğine gülüyorlardı bıyık 
altından, Tıpkı Turan Hoca gibi..

O göremedi, ama Türkiye'de yeniden demokra 
siye dönülecek. Bu «yeni demokrasi», anlaşılmak
tadır ki, yeniden bir demokrasi arayışı sürecinin 
başlangıcı olacaktır. Onun için de siyasallaşmanın 
kısır döngüsüne tutsak olmamak gerekli.

Ne darsınız?..

YAŞLILIK ve PİSİKOSOSYAL SORUNLARI

Kişiler bebeklik, çocukluk, gençlik, yetişkinlik, 
vs ihtiyarlık dönemlerinden geçerek yaşamını ta
mamlar. Ancak, insan yaşamında bu dönemler birbi 
rinden kesin sınırlarla ayrılmaz. Aynı zamanda dö 
nemlerin uzun ve kısa oluşu kişiden kişiye toplum 
dan topluma değişiklik gösterir.

İnsan yaşamında ihtiyarlama özellikle 40-55 yaş 
lan arasında kendini gösterdiği tıp bilim adamların 
ca kabul edilmiştir. İnsanın ömrü olduğu sürece İh 
tiyarlık ister erken ister geç olsun kaçınılmaz olduğu 
na göre; insanların, bu yaştım dönemlerini rahat, sı 
kıntısız insan onuruna yaraşır bir şekilde geçirleme 
lerini sağlamakta toplumsal bir görevdir.

İster kırsal yörede yaşıysa yaşlılar olsun, ister 
kentsel bölgede yaşıyaıı yaşlılar olsun yaşlılık çağ
daş dünyamızda pisikolojik toplumsal ve tıbbi yön

1 leriyle önemi artan bir sorun olarak karşımıza çık 
inaktadır. Eskiden yaşlı insanlarda görülen davra 
niş değişiklikleri beyin dokusunda ya da dolaşım sis 
temindeki organsal yıpranma ile açıklanırdı Son yıl 
larda konuya ilginin artması ile orgaasal yıpranma 

I. nın yanı sıra diğer bazı etmenlerinde yaşlının ruh
sal sorunlarının oluşumunda rol oynadığı anlaşılmış 
tır. Yaşlılık öncesi kişilik yapısı ve bireyin karşılaş 
mış olduğu zorlanmalarda bu belirleyiciler arasında 
sayılabilir.

Yaşlıların emeklilik, gelir azalması, bedensel 
rahatsızlıklar, düşkünleşme ve ölüm korkuları ile 
umutsuzluk, yaşından tat almama, işe yaramamazlık 
duyguları içinde bedensel yapıları bozulmaya başla 
mıştır. Böyle bir olumsuz ortam içinde bulunan yaş 
Iı bedensel, sosyal ve ruhsal yösden desteklenip re 
babilite edilirse geri kalanömrünü mutluluk içinde 
geçirip toplum içinde bir yük olmaktan kurtulacak 
tır.

Koruyucu hekimlik ve Tıp bilminin gelişmesi 
sonunda ortalama insan ömrü uzatılmış ve gelişmiş 
ülkelerde yaşlı sayısı artmıştır. Toplumdaki yaş da 
ğılımı 1900 yılından beri ileri yaşlara doğru belirgin 
bir kayma göstermiş gelişmiş ülkelerde 1900 yılında 
45 yaşın üstünda olan kimselerin topluma oranı % 
17 iken, 1950 de bu oran % 28,4 e yükselmiştir. 
Yapılan istatistik tahminlere göre 1980 yılında bu 
yaş gurubundaki kişilerin oranı % 40,ı geçecektir.

KONGRE İLÂN!

Gemlik Kapaklı Köyü camii yaptırma ve yaşatma derneğinin yıllık genel kurul 
toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 2.5.1982 pazar günü saat 16 da 
köy kahvesinde yapılacaktır.

O gün çoğunluk sağlanmadığı taktirde 9 5.1981 günü aynı yerde yapılacağından 
sayın üyelerin teşrifleri arz ederim.

Hüseyin Yalçın Dernek Başkanı

GÜNDEM

1 - Kongre Divanı Saçimi 2 - Saygı duruşu 3 - Faaliyet raporunun okunması ve 
İdare denetleme kurulunun İbrası 4 - Yen yönetim denetleme ve haysiyet diva
nının seçimi 5 - Dilekler 6 - Kapanış.

Kongre îlânı
GEMLİK TAHMİL TAHLİYE İŞLERİ DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 15.5.982 günü saat 21 de

Ziya Kaya Bulvarı, Kaya Apt. Kat 1 no 1 de yapılacaktır.
Üyelerimize duyurulur. Yönetim Kurulu
GÜNDEM

1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2. Çalışma raporlarının okunması
3. Yönetim ve denetleme kurullarının aklanması
4. Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçilmesi
5. Dilekler ve kapanış.

Okuma-Yazma Seferberliğine Katıl, Karanlığı Aydınlat, 
Bilen Bilmeyene öğretsin, 

Okuma-Yazma Bilmiyorsan Halk Eğitim Merkezine Başvur

ŞENKAYA ÖREN
Gemlik Eğitim ve Araptırrr.a Sağlık 

Gıup Başkanlığı Sosyal Hiımet Uzmanı

Görüldüğü gibi hr geçen gün toplumdaki yaşlılarsr 
makta diğer bir değimle toplum yaşlanmaktadır

Gelişmiş ülkelerdeki kadar olmaısada ülkemizde 
de gün geçtikçe yaşlı sayısı artmaktadır, Yaşlj si 
fusun artması ile birlikte yukarıda da vurgulaman 
çalıştığımız gibi nüfusun bu bölümü ile ilgili eko» 
mik, sosyal-pisikolojik sorunları da artacaktır, Bı 
şimdiden ağırlığını duyuran kaçınılmaz bir gerçek 
tir. Nevar ki ülkemizde tedavi edici hekimliğe ver 
ilen önem ve ağırlık Koruyucu Hekimlik ve onu 
yanmda pisıko-Sosyal rehabilitasyonun çok üzerin
dedir. Böylece sorunlar tek boyutlu ele alınmakta 
ve köklü çözümlere gidilmemektedir.

Bir toplumun hızlı kalkınmasında üretken nü 
fusun tüketici nüfusa oranla daha fazla olması ge
rekmektedir. Tüketici niifusu, çocuklar, sakatlar, 
işsizler, kronik hastalar ve yaşlılar oluşturur nüfuı 
un bu kesimi üretime katılmadan tüketici durumda 
olduklarından toplumsal gelişme hızını düşürmekte 
dirler bu tüketici durumun en aza indirilmesi için 
sakat ve yaşlılardan yararlanabilinir. Bu da işsizli 
ğin önlenmesi ili birlikte sakat ve yaşlıların da û 
retken, duruma getirilmesi ile olur. Böylece yaşam 
ve iş deneyimleri gençlere oranla yüksek olan nû 
fusun bu önemli kesimi (Yı şlılar) ülke ekonomisine 
katkıda bulunur duruma getirilmiş olur. Yaşlılar 
üretime katkısı ile "İşe yarama duygusunun’ ver
miş olduğu güvenle ömrünün son yıllarını daha mut 
lu, sağlıklı huzurlu ve kimseye muhtaç olmadan ta 
marnlar.

Bu kişilere hakettikleri ortamı sağlamak için 
ihtiyarlık sorunlarının çözüm yollarını aşağıdaki şe 
kilde sıralayabiliriz.

1. Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerin 
in geliştirilmesi

2. Yaşlının topluma sosyal ve psikolojik uyu 
munun sağlanmasına yardım edici hizmetlerin gelişti 
rilmesi.

3. Yaşlının üretkenliğini devam ettirme veya 
yitirilen çalışma yeteneğinin kazandırılması ile ilgi 
li yapılan hizmetler

4. Ekonomik yardım hizmetleri 
— Devamı Gelecek Sayıda —

Balıkpazarı
HAMAMI |

Cuma Cumartesi ve 

Pazar günleri yal

nız erkeklere hiz

met getirmekten 

kıvanç duyar.

Balıkpazarı

Atlas Sineması ilerisi
GEMLİK

Turiste Saygı Varsa 
Turizme Kaygı 

Yoktur.

SATILIK MARKET 
MALZEMELERİ

Market Rafları ile birlik

Buzel vitrin ve dik buzdolf

satılıktır.

Müracaat : Cazcılar Cd. B 
sel İş Hanı (ER-ME) Buru
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— Geçen Sayıdan Devam —-
Sayın Sevinç, çöp sorununu hal için 

çalışmalarımız sürdürülmüş ve yıl sonun 
da arttırdığımız 4 milyon lira ile 2 BE D 
FORD kamyon alarak damperli çöp ka
sası yapılmak üzere ihaleye verilmiştir. 
Mart sonunda en az 3 koldan çöp top
lanması yapılacağını ve en az 2 günde 
bir her sokak ve eve uğratabileceğimize 
emin olabilirsiniz.

tilıniş 11 Koordinasyon toplantılarında, 
şehrimizin en büyük sorunu olan kanalı 
zasyon, Nacaklı Suyu Arıtma Tesisleri; 
İznik Gölü ile Çakal deresinden gelen a 
na kanallar sorununu İller Bankası, Dev 
let Su İşleri ve Karayolları Bölge Mü
dürlerine, Liman ve İskelemiz durumla
rı da Bandırma Liman İnşaatları Müdür 
üne sual olarak tevcih edilmiş ve yar- 
d mları istenmiştir Ve her toplantıda is

Sayın Sevinç, gelelim siz ve sizin gi 
bi menfi düşünen, fakat binlerce kişinin 
hayır duasını aldığımız otobüsler dava
sına; Otobüsler için Belediye ve İşletme 
bütçelerinden 1 lira dahi harcan

tcnnıcktcdir.
Şehrimize gelen Eski Sağlık Bakanı 

na kanalizasyon ve içme suyu ile çevre 
sağlığı durumları Garnizon K.lığımız Sa 
yın General Orhan ÖNCÜL tarafından

mamıştır. Zararda olan otobüs işletmesi 
bütçesinden 25 Milyon lira ayırmak im
kan olmadığını takdir edersiniz.

1981 Yıhnda T.E.K. muna yatırılan 
Elektrik cereyan bedelinden bir kısmı 

| kurumca Belediyemize borç çıkarılarak 
H Maliye Bakanlığından tahsil edidiği öğ

renilmiş İşletme Muhasibimiz İSMAİL 
GÜL Ankara’ya kadar gid.-rek hesapları 
halletmiş ve serbest bırakılan cereyan 

; bedelleri ile 3 otobüs alındığı gibi futbol 
ı sahasında 82 metreden çıkarılıp 35 Liı- 
re/Saniye su depomuza basılması için i- 
sale hattmada katkıda bulunarak 
1980 Ekim ayında çekilen su sıkın
tısı halka çektirilmemiştir.

(Otobüs alınacağına, Kanalizasyon 
yapılsa îdi) dedikodusu da yersizdir. 
Çünkü İller Bankasının yaptırmakta ol
duğu kanalizasyon teslim olunmadan ne 
Belediye ne de İşletme Bütçelerinde hiç 
bir masraf yapılmaz. Ancak herkesin şi- 

Ikayetini gidermek için Belediye kanali
zasyon temizleme ekibi Vidanjör ve tel
le açmaya çalışır.

Sayın Sevinç, şunu da ayrıca belirt
mek isterim ki Vilayette yapılan genişle

da dile getirilmiş ve Bakanın emriyle 
Sağlık Bakanlığından gelen bir yetkili 
başkanlığında Devlet Hastanesi eski Baş 
tabibi, S.S.K. Baştabibi, Tıp fakültesi 
Doçenti Sayın Hr.mdi AYTEKİN ile 
müesseseler temsilcileri, c\ vela Kayma
kamlıkta, bilahare do Sunğipek Fabrika
sı salonunda uzun toplantı'ar yapılarak 
çözüm aranmıştır Eğer Gazetelerinizi bi 
raz karıştırırsanız boş durmay.p nelere 
başvurduğumuzu Sayın Kadri GÜLER’ 
den öğrcnebiliı siniz

Son olarak Sayın Sevinç; Nc demek 
istediğinizi okuyanlar anlamıştır Eğer cs 
ki eylemleri tahayyül ediyorsanız aldanı 
yursunuz, şahsen konuşulanlar, kahveler
de, evlerde kalmamalı (Sözü eyleme ge
çirmezsek) yazınızla düşünce ve fikrinizi 
gazeteyi okuyanlara belirttiğiniz için te 
şekkiir ederim Bu suretle hakkınızdaki 
kanaatimde ne kadar haklı olduğumu 
belirtmiş oldunuz. İnşallah şeçimler açı
lınca Fil dişi Kulesine oturma şansına 
sahip olursunuz.

SAHABETTİN CANTAY 
Belediye Başkanı tâ
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DERNEĞİN ORGANLARI;
a) Genel kurul b) Yönetim kurala e) Dcmcm® kurulu
Madde 9 - Genel Kurul Demeğe iayrtb asıl üyderde® tevekkül eder.
Madde 19 - Genel Kurulucun Görev re YetkUai : •) Dernek yönetim kuru

lu bu ve Denetim kuruluna seçenek bz Yıllık Bnrçeyi kabili ve kesin hesaplan. 
Yönetim Kurulu faaliyet raporuna ve Denetim kurulu raporunu incelemek ve idare 
heyetini ibra etmek, e) Dernek Tüzüğün® tad i etmek, d) Derneği® feshi ve tasfi 
ye» hakkında Varar yermek e) Ayrıca iûnura göreceği kuMsalarda Yönetim kurulu 
nu vazifeli kılmak.

Madde 11 - Genel kural 2 yılda bîr Aralık ayında toplanır. Toplantı gün ve 
mahallîni, Gündemi Yönetim kurulu tesbît re tayin eder. Yönetim kuru.unun ka
rarı veya Denetim kumlunun yazılı isteği ve yahut asil üyelerden 1/5 nin Yönetim 
kuruluna yazılı müraacaatları üzerine Genel karni her raman olağanfisto toplantıya 
çağrılabilir. Yönetim kurulu Genel kurala kanim» hakkı bulunan û veler.® listelerini 
düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az o» gün önceden toplantının günü, 
saati yeri ve gündemi gazete ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır, ke keyfiyet 
Mahalli Mülkîye Amirine yazı ile bildirilir. Toplantı geri bırakıldığı taktirde üyeler 
ikinci toplantı tarihinden en az beş gün önceden geri bırakılan sebepleri ile, toplan 
tının günü, yeri ve gündemi gazete ile ilân edilerek yeniden çağrılır. D urum mahalli 
mülkiyet Amirine yazı île bildirilir. Genel kurul toplantısının birden fazla geri 
bırakılması caiz değildir.

Madde 12 - Genel kurul toplantıları Dernek merkezisin bulunduğa yerden başka 
bir yerde yapılmaz.

Madde 13 - Genel kurul, bu kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan 
fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmasa ikinci toplantıda 
çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sıvısı Dernek 
Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayılan toplamının iki katından aşağı rvlma?

Madde 14 - Dernek Genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahalli mül
kiyet Amirine bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır. Genel kurala katılacak üyeler 
Yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine 
giderler. 13 ncü madde de belirtilen yeler sayı sağlanmasa durum bir tutanakla 
tesbit edilir ve toplantı Yönetim kurulu başkanı veya görevlendirileceği Yönetim 
kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komserinin toplantıya gelmemi;, 
olması toplantının tehirini gerektirmez. Açılışı müteakip Genel kurul, toplantıyı ida 
re etmek üzere açık oyla bir başkan, bir başka vekili ve iki katip seçer. Toplantı 
nın yönetimi Genel kurul Başkanına aittir, katipler toplantı tutanağını düzenler 
Başkan ve Başkan Vekili ile ile birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak 
ve belgeler Yönetim kuruluna verilir.

Madde 15 - Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler gö
rüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en sz onda biri tarafından görü 
şülmesi istenen hususları gündeme konulması zorunludur. Tüzük değişikliği genel 
kurulca yapllır.

Madde 16 - Yönetim kurulu genel kurul tarafından ve üyeler arasında gizli oyla 
seçilen beş kişiden ibarettir. Oy sırasına göre beş kişide yedek seçilir. Genel kurulda 
yanlız asil üyelerin birer oy kullanma hakkı vardır.

Madde 17 - Yönetim kurulu bir hafta içerisinde toplanarak aralarında Dernek Başkanını 
seçerler üyeler arasında vazife taksimi yrpatler. Yenelim kumlu bir ty içersirde en ez iki 
defa toplanır.

Madde 18 - Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve onun yokluğunda İkinci Başkan 
temsil eder.

Madde 19 - Yönetim Kurulunun vazifeleri şunlardır.
a) Genel Kurul kararlarını yerine getirmek b) Derneğin gayesine ve mevzuuna uy 

gun her türlü faaliyette bulunmak, c) Genel Kurulu olağan ve olağan üstü toplantıya 
çağırmak, toplantı tarihi ve gündemi tanzim etmek, d) Derneğe üye olmak isteyenleri 
üyeliğine karar vermek, e) Dernek Tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer 
işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Gemlik Memur ve Memur Emekliler Kulübü
Derneği Ana Tüzüğü

vENEL HÜKÜMLER ; Derneğin Adı ve Merkezi :
Madde 1 - Derneğin adı « GEMLİK MEMUR VE MEMUR EMEKLİLER 

KULÜBÜ DERNEĞİ » dir, Merkez Hamidiye Mahallesi Kumsal Sokak No. : 25 
Kat ; 4 Gemlik Şubesi yoktur,

Demeğin Amacı ye Faaliyetleri :
Madde 2 - Dernek aşağıdaki amaçların gerçekleşmesi için faaliyette bulunur.
•) İçtimai ve Mesleki Konferanslar düzenleyerek Kültürlerini artırmak.
b) Lokal açarak üyelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek biçimde işletmek.
e) Balolar, aile toplantıları, geziler ve eğlenceler tertip etmek, d) Derneğin ga 

fesini tahakkuk ettirecek bütün işleri yapmak.
Madde 3 - Derneğin Siyasetle hiçbir ilgisi yoktur.
Madde 4 - Derneğe giriş şarttları : Dernekler Kanununun aradığı şartllara haciz 

Kamu ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde görevli Memur ve Emekliler ile Sarbest 
Meslek Sahipleri müracaatları ve iki üyenin teklifi halinde İdare Heyetinin kararı 
ile deneğe asıl üye olarak kaydedilebilirler.

Madde 5 - Derneğin iki türlü üyeai vardır, a) Asil üye b) Fahri üye
Madde 6> Kamu ve İktisadi Devlet Teşekkülünde Memur olmadığı halde Doma 

ğe maddi ve manevi yardımları görülen kimselere, üç asil üyenin referansı üzerine 
İdare Heyetinin teklifi ve genel kurulun kararı ile fahri üyelik verilebilir.

Dernekten Çıkma ve Çıkarma :
Madde 7 * Her üye bir ay önce istifasını vermek şartıyla dernekten çıkma 

hakkına haizdir.
Madde 8 - Genel Kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, derneğin 

yetkisini almaksızın derneği herhangi bir vecibe altına sokanlar, amaçlarının gerçek 
(eşmesini zorlaştıran!»» temyiz kudretini kaybedenler Yönetim Kurulunun teklifi ve 
Disiplin Kurulu kararı ile dernekten çıkarılır.

Yüklendiği aidatı, vaadettiği dönemler içinde haklı bir neden olmaksızın ödeme 
ye® üyeye yazı ile hatırlatmak yapılır. Yazıya rağmen verilen mehil içinde birikmiş 
aidatını ödemeyen üyenin sıfatı Yönetim kurulu kararı ile sona erer. Kaydı (Üye 
kayıt defterinden) silinir.

Madde 20 - Dernek Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde 
getirilmesinden sonra üye tam sayısının yansından aşağı düşerse Gene) kurul mevcut 
yönetim kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri :
Madde 21 - Denetleme Kurulu üç esil ve üç yedek olmak üzere Genel Kurulca 

gizli oyla seçilir! Bu kurul derneğin hesaplarını, gelir ve giderlerini Genel Kurul adına 
murakabe eder, ve sonuçları bir rapor halinde Genel Kurula sunar. Ayrıca oybirliği ile 
verecekleri bir kararla Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi :
Madde 22 - Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden 7 gün içinde Yönetim Kunda 

Başkam tarafından Yönetim ve Denetleme kurulları asil ve yedek ûyelarin Adı ve so
yadları meslekleri ve adresleri Mülkiyet Amirine bir yazı ile bildirilir. Ayrıca bu sûre 
içinde Genel kurulca alınan kararlar Mülkiyet Amirine sunulur.

Derneğin Gelirleri ;
Madde 23 - Derneğin gelirleri şunlardır.
a) Her türlü bağış ve yardımlar b) Asil üyelerden alınacak her ay 103- Tl. vye 

aidatıdır. Alınacak aidat yılda 1 200.- Tl. yi geçmeyecektir, c) Aidat ile ilk girişte odo 
necek ( 250 - Tl ) kayıt ücreti d) Dernekler Kanunu ile Tüzük Hükümleri gereğince 
girilişilecek teşebbüslerin gelirleri e) Konser, Balo ve benzeri eğlence progremtenndan 
elde edilen gelirler

Madde 24 - Derneğin gelirleri dip koçanlı Dernek makbuzu îte tahî l edilk.
Derneğin Defterleri I
Derneğin Defterleri Şunlardır.
a) Üye kayıt defteri b) Yönetim Kurul karar defteri c) Gelir ve gider defteri d< Gs 

len ve giden evrak kayıt defteri e) Bilanço ve kesin heseplar defteri
Derneğin Feshi ve Tasviyesi :

Madde 26 - Derneğin feshine genel kurul karan iie ilk toplantıda üyelerin en ez 
2/3 nün iştiraki şartıyla, mevcut üyelerin 2/3 ek»arty®ti ile karar verebilir Birinci top 
lantıda çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak için 11 nd maddeye göre üy® 
kr çağrılır. 8u çağrı üzerine toplanacak ûyalor sry« ne olursa olsun FosBı keren gö 
röşûlebilîr. Fesih hakkındakl kararlar, hazır bulunan ûy®terin üçte iki çoğunluğu ite ak 
nır. Derneğin feshi Yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde en büyük Mülkiye Amirin® 
yazı ile bildirilir. Feshi halinde heyetin verocaği karara göre tssfıy® yapılır. Toefiye na 
ticesinde elde kalan mal, hak ve paralar Hazine adına intikal eder. Eğer Fesih işlemi

Devamı S. 4’n»
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YILDIZ ELEKTRİK

YENİ İŞYERİNDE GEMLİK’Lİ 
MÜŞTERİLERİNE HİZMET 

ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

Adres : Demirsubaşı Mah.
Özen Şekerleme Karşısı GEMLİK

KESKİN TİCARET

Zengin Zûccaciye çeşitlerine ek olarak 
Seten Karyola takımları, Yorgan, Battaniye 
Yatak, Seccade çeşitleriyle hizmetinizdedir.

HÜSEYİN KESKİN
Yeni Çarşı No. 60 GEMLİK

Gemlik Memur ve Memur Emekliler Kulübü
Derneği Ana Tüzüğü

Mahkeme kararı ile olursa Derneğin para ve malları Hâzineye intikal eder.
Madde 27 - Bu tüzükte bulunmayan hususlar. Dernek kanunu ile medeni kanunu 

nun Derneklerle ilgisi hükümleri tatbik edilir.
Geçici Madde :
1 - Aşağıda adları yazılı olanlar mamur ve memur emekliler derneğinin üyasidir. 

Kurucu üyelerden seçilecek olan 5 kişi Derneğinin ilk olağan genel kurul toplantısına 
kadar idare heyeti görevini ve iki kişide denetleme kurulu görevini yapacaklardır.

Adı Soyadı D. Tarihi D, Yeri Ünvanı Adresi Tabiyeti

Yönetim Yeri : Şirin $
TB₺. : 1T0T - (3BM1.İK

İ Dizgi ve Batkı Körftt Batımtvi 1

9 __ I

20 Nisan 1982 Sili

Kordon Dolgu 
İhalesi Yüzde 12 
Eksiltilerek

Sezer Okçu 1942 Akşehir Zi.Yük.Müh. Zir.Müh liği Gemlik T.C.
Dursun özbey 1950 Tuzluca Zir Yük Müh. Zir.Müc.Grup Ş. Gemlik T.C.
Burhan Tireci 1939 Merzifon V.Dai. Müdürü Vergi Dairesi Gemlik T.C.
Haşan Aşık 1947 İnegöl Mai.Md.V. Mal.Md.lüğü Gemlik T.C.
M Ali Kartal 1933 E. Şehir Tapu S.M. Tapu S. Muh.lığı »
Ali Sözer 1951 Gemlik Doktor Sağlık Ocağı »
Ahmet Öztürk 1951 Mersin Doktor Sağlık Ocağı »
Ferit Bademe! 1951 Ankara Veteriner Veteriner Hek. »-

37 Yaşındaki Aşık Dört Kutu Optalidon İçerek 
İntihar Etti

sevgilisinden cenazesini 
kaldırması için sol yelek 
cebine 50 bin lira para 
bıraktığını, ayrıca 2035 li 
ra borcununda çalıştığı ga 
zinocuya bırakmasını iste

den bir de kız çocukları 
olduğunu belirterek «Hüse 
yln sürekli içki içer ve ba 
na eziyet ederdi. Hayatım 
çekilmez bir hal almıştı. 
Bazı da esrar İçerdi. Hatta

Sevdiği kadın için in 
tihar eden, ancak sevilme 
yen 37 yaşındaki aşık in 
tiharından ancak onbeş 
gün sonra tanınmayacak 
bir şekilde bulundu

Yapıldı
ihalesine dört kişi başvur
du. Zarfların açılması as- ' 
nucu en çok % 12 eksik I 
me yapan müteahhit Ab* j 
met Aykut ihaleyi ta» 
dı.

İnşaat sektörünün dm 
gun olması nedeniyle açı 
lan devlet ihalelerinde bğ 
yük eksiltmelerin vaplioığı 
bu oranların % 30 ile 40 
arasında olduğu biliniyor. 
Belediyenin ihaleyi kesin 
leştirip etmiaeceği merak 
la bekleniyor.

ZAYİ
Bursa Emniyet Mü 

düzlüğünden almış oldu
ğum Pasaportumu vı 
Gemlik Nüfus memurlu 
ğundan aldığım Nüfu 
cüzdanımı kaybettim 
Hükümsüzdür.

Musa Armağan

Izgara Salonu
Nefiz Izgara çeşitleri ve Günlük 

Balık çeşitleriyle sayın Gemliklilere 
hizmet etmekten kıvanç duyar

TEL s 1715 İSKELE MEYDANI GEMLİK

^^©328 Seyahat
Gemlik'lilerin hizmetine girmiştir.

Her gün Gemlik Topkapı seferlerine 
başlamıştır. Saat 9. da Gemlik’ten hareket 
dönüş Topkapı’dan 14.30 da

Gemlik - Topkapı 300 TL.
Biletler Yazıhanemizde satılmaktadır,
NOT t Düğünlere, cemiyetlere, gezilere otobüs temin 
edilir.
Yazıhanemiz sabah 7 den akşam 21 o kadar açıktır.

Tel ; 2664 - 2746
Garaj İçi No. 4 Gemlik

Matbaamızda Her Çeşit Cilt İşleri 
Temiz, Seri ve Kaliteli Olarak 

Devam Etmektedir.

di.
Bursa Piremir Mahal

lesi Okul sokakta oturmak 
ta olan Sevgi Yıldız, inti 
har olayından sonra polise 
verdiği İfadesinde Hüseyin 
Dalga’nın kendisini evli 
olduğu halde zorla kaçır 
dığını ve birlike yaşamağa 
zorladığını bu yasak ilişki

bana esrar yüzünden bir 
buçuk yıl hapis yattığını 
söyilyerek korkuturdu. İlk 
kocamdan boşandım ama 
Hüseyinle de evlenmedim. 
Ondan kurtulmanın yolla 
rım aradım durdum Onu 
hiç sevmedim, nefret ettim. 
Ben çalıştım o yedi» şek 
linde konuştu

S.S. GEMLİK PTT MENSUPLARI
NAZAR YAPI KOOP. BŞK.

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 8.5. 
1982 Cumartesi günü saat 14 oo de PTT giriş salonunda 
yapılacaktır.

Tüm ortaklara duyurulur.
GÜNDEM Yönetim Kurulu

1- Yoklama, Açılış ve saygı duruşu
2- Kongre divanı seçimi
3- Çalışma ve hesap raporlarının okunması
4- Denetçi raporunun okunması
5- Raporların müzakeresi
6- Raporların kabulü ve yönetim kurulu üyeleri Denetçilerin 
ibıağ edilmesi
7* 1981 yılı bütçe ve İş programlarının görüşülerek karara 
bağlanması 8> 5 Asil ve 5 yedek yönetim kurulu üyeleri 
seçimi 9- 2 Asil 2 yedek denetçi seçimi 10- Ortakların 
Kooperatif içindeki parasal durumu görüşülerek karara bağ 
lanması 11- İhale ve projeler İçin yönetim kûruluna yetki 
verilmesi 12- Dilekler ve Kapanış.

Enerjide Tasarruf
Gelecekte

Güvence Demektir

ıooo»»oeo

Gemlik KÖRFEZ’e Abone Olunuz.

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 
DAVETİYELERİ

Nişan» Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Gemlik KÖRFEl
Basımevine Uğıoymıı
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Projeler Hezr'enıyor

Top
*10 Bin Adet Naylon Torba Dağıtılacak
* Yaptırılan tki Çöp Kamyonu Daha Hizmete Sokuldu

Gemlik İskelesinin 100 Metre
Uzatılması Planlanıyor

G. Körfez- ihtiyaca karşılık vermiyen Gemlik 
İskelesinin 100 metre daha büyütüleceği öğrenildi.

Son yıllarda Barsa ve çevresinin tekelMl durumu 
na gelen Gemlik Körfezinde bulunan gemilerin indir
me, yüklemeye uygun tek iskelenin ihtiyaca karşılık 
veremeyişl, bazi durumlarda ise gemilerin limanda 
beklemek zorunda katmaları üzerine, iskelenin 100 
metre daha büyütülmesi Şubat ayında toplanan II Ko 
ordinasyön toplantısında görüşülerek kabul edilmişti.

Karardan sonra gelişmelerin olduğunu açıklayan

Belediyice bir süre
Jnce satın alınan iki adet

*

;öp kamyonu, kasaları ya 
jılorak hizmete sokuldu.

ilçenin çözümlenmi
■ /en çöp sorununa kalıcı 
’blr çözüm bulmak için

mPevlet Malzeme Ofisinden 
^esasız-olarak Şubat ayın 
Mla satın alınan kamyonlar, 

Bursa da damperli kasa
( kaptırmağa verilmişti. Ya 

pimi bilen kasaların kam 
»onlar üzerine monte edil

İmesinden sonra iki çöp 
lumyonu ilçemize getiri 
iloflk halkın hizmetine so 
Kuldu.

1 Bilindiği gibi bir süre 
ince ilçemizin çeşitli so 
aklarında bulunan çöp va 
İllerinin yetersiz olması 
edeniyle, çöpler mahal 
ı ve sokak aralarında da 
ılıyor ve çevreye pis ko

kular saçıyordu. Durumun 
düzeltilmesi için gazetemiz 
Gemlik KÖRFEZ çeşitli 
kez belediyeyi uyarmış ve 
soruna kalıcı bir çözüm 
bulunmasını istemişti.

Uyarıları dikkate alan 
Belediye Encümeni Şubat 
ayı toplantılarında konu 

yu görüşerek iki adet da 
ha çöp kamyonunun satın 
alınmasına karar verilmiş 
ve DMO sipariş verilmiş 
ti.

İki çöp kamyonunun 
daha hizmete girmesiyle 
ilçemizdeki çöp kamyon 
sayısı dörte yükselmiştir. 

TORBA DAĞITILIYOR
Çöplerin toplanması 

konuşunda konuştuğumuz 
Belediye Başkanı Şahabet 
tin Cantay, ilçemizde çöp 
sorunu halkımızın da yar 
dunlarıyla kalmıyacaktır de

di. Cantay, şöyla konuştu:

«— Çöp konusunda 
halkımıza alışkanlık sağla 
mak için 10 bin adet nay 
lon torba yaptırılmıştır. Bu 
torbalar evlere dağıtılacak 
tır. Parasız olarak dağıtılan 
torbalara konan çöpler a- 
ğızları kapatırak çöp kamyo

nuna verilecektir. Halkımız 
dan daha sonra da aynı şe 
kilde davranmalarını istiyo 
ruz. Bu alışkanlığı kazan 
dığımızda ilçemizde çöp- 
sorunu kalmayacak ve te 
miz bir kasaba yaratmış 
olacağız.»

Belediye Başkanı Şahebettln Cantay, şunları söyledi.
"-Eskiden alınmış bir karara göre iskelemiz Ba 

lıkpazsrı yönüne doğru L şeklinde uzatılması düşünü! 
mekteymiş, ancak yaptığımız toplantılarda bunun tora 
yönden yani Suni ipek Fabrikasına doğru uzatılmalı 
na karar alındı. Mart ayı sonunda ilçemize gelen bir 
heyet, İncelemelerde bulundu ve kas in preje hazırlı 
ğına başladı. Hazırlanan projenin Ulaştırma Bakanlı 
ğınca onanmasından sonra önümüzdeki ey veya 1983 
yılı porgramına alınarak yapımı gerçekleştirilecektir.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE

I Belediye Memurları Yapı
Kooperatifi Kurdu
Belediyemizde çalışan 

fımur ve Teknik Eleman 
ularında bir yapı koope 
lifi kurdular.

Konut sahibi olmak 
irhacıyla kurulan S S. Gem 
Ik Belediyesi Memurlar 
faşı Kooperatifi» nln İlk 
hnal kurul toplantısı pa 
wr günü ESO İdaresinde 
tapıldı. 40 ortağı bulunan 
Yapı Kooperatifin gonal ku 
ulunda yapılan konuşma

larda öncelikle bir arsanın 
satın alınmasına ve beledi 
ye memurlarınında başlan 
nı sokacak yuvaya kavuş 
ması istendi.

Kongrede yapılan ae 
çimlerde yönetim kurulu 
üyeliklerine Ahmet Aşçı, 
Güngör Genç, Ergun Şanlı, 
Raif Şeker, Nazım Karagöz 
seçildiler. Denetçiliklere ise 
Ferit Bademe) ve Ali Top 
rak getirildiler.

ÇOCUK
23 Nisan Ulusal Ege 

menlik ve Çocuk Bayra
mının 62. yıldönümü tö
renlerle kutlandı.

ilçemizde de düzenle 
nen törenlere 23 Nisan 
1982 günü saat 8.30 da 
okullardan seçilen iki ki
şilik öğrenci grubu Kay
makamlık makamını ve 
belediye başkanlığını ziya 
ret etti. Buralarda yapılan 
konuşmalarla öğrenciler 
temsili olarak Kaymakam-

BAYRAMI KUTLANDI

Gemlik Limanı
Balıkçı Barınağı 
Olarak Belediye 
ye Devredilecek

İlçe Telefon
Bastırılmadı

İlçemiz telefonlarının 
Romatlkleşmesi tamamlan 
lifli halde tüm aboneleri 
peren bir rehberin daha 
bsılm.ımış olmasına an
im verilemiyor.

Otomatik santralın hlz 
ete sokulması sıracında 
İT tarafından bastırılan 
Mit rehberlerin İhtiyaca 
irşılık vermediği, öte yan 
m 1881 yılı İçinde 800

Rehberleri

yonl abone ile Umurbeyln 
İlçemiz santralına bağlan 
masıyla bu İhtiyaç daha 
da artmış ancak, PTT Baş 
Müdürlüğünün buna kayıt 
eıs kalması nedeniyle yeni 
abonman rehberleri basıla 
memıştır.

Telefon abonmanları 
yeni rehberlerin bir an ön 
oe basılmasını istiyorlar.

Yıllar önce milyon 
larca lira harcanarak Gem 
lik Limanı olarak yapı 
mına başlanan ancak, de 
nis zemininin batak çık 
ması nedeniyle mendirek 
leri uzatılamıyan limanın 
Balıkçı Barınağı olarak 
belediyeye devredileceği 
açıklandı.

Belediye Başkanı Şa 
habetiia Cantay, koşuyla 
ilgili olarak gazetemize 
yaptığı açıklamada. Şubat

D, S, 4 de

lık ve Belediye Başkanlı
ğı görevini teslim alacak 
lar. Bir öğrenci de Garni 
zon Komutanını temsil et
ti.

Saat 9.oo da ilkokul 
ve anaokul öğrencileri ile 

halk tören alanındaki yerleri 
ne yerleştiler. Saat 9.30 da 

İlçe Kaymakamı, Belediye 
Başkanı İlköğretim Mfidü 
rü ile temsili Kaymakam, 
Belediye Başkanı ve Gar
nizon Komutanı öğrencili 
rin ve halkın bayramlarını 
kutladı.

İstiklâl Marşından son 
ra ilkokul öğrencileri gü* 
nün anlamını belirten bi
rer şiir okudular. İlçe Kay 
makamı Fahrettin Ölmez 
ile İlköğretim Müdür veki 
li Ahmet Arı günün enle
mini bildiren konuşmalar 
yaptılar. İlkokul öğrencils 
rinin geçit töreniyle 23 
Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı eon 
buldu.

Gümrükte
Bekletilen Mallar
Sûmerbank’ta Bir
Saatte Satıldı

Yazısı Sayfa 4 de

'■ Geçit töreninde çocuklar rengarenk giysiler 
çiçekler gibiydi.

23 Nisan Bayramında Temsili çocuk Kaymakam. 
Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanı Halkın Bayra
mını kutlarken-
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KÖSEMDEN

ATATÜRKÇÜ OLMAK

Yılmaz AKKILIÇ

Atatürkçülük, kimsenin tekelinde değildir. Ata 
türkçü olmak, kimilerinin .şu sıralarda sıkça yorum 
lamaya kalkıştıkları gibi, salt belli kalıplar içinde 
kalarak biçimselliğe sarılmak da olmasa gerektir. Bu 
gibileri, örneğin giyişileriae özen göstererek çağdaş 
görünmeyi başarabilirler; frak, redingot, melon şap 
ka giyip kuşanmakta üstlerine yoktur.. Atatürk’ün 
«çağdaş uygarlık» diye tanımladığı kavram, bu gi 
biler için, herkesten çok sahip çıktıkları bir biçim 
sellik öğesidir.. Hatta onlar, Doğu ile Batının kilit 
lendiği çoğrafyada yer almış bulunmanın avantajını 
kullanıyor havasını vererek, emperyalizm’le mazlum 
uluslar arasında kolan vurmakla Atatürkçü oldukla 
nnı sanabilirler. Laikliği, gerçek anlamıyla kavraya 
nıadıklan için, herkesten çok müslüman görünebil 
meyi, politikalarının temel dayanağı durumuna ge
tirebilirler; mevlid ve hatim duası goygoyculuğuna 
soyunabilirler..

Bir diyeceğimiz olamaz bu gibilerine..
Ama Atatürkçü olmak, O’nun öğretisini biçim 

sellikten öte bir « içerik » olarak doğru anlamak ve 
algılayabilmekle olanaklıdır. Prof. Dr. Suna Kili 
( TÜRK DEVRİM TARİHİ ) adh yapıtında, Ata 
türk'ü kısaca şöyle tanımlanıyor :

” Mustafa Kemal, toplumbilimcilerin daha ye
nilerde saptamaya başladığı geri kalmışlık yaşantı 
sının öğelerini, bağlantılarını, bu geri kalmışlıktan 
kurtulmanın nasıl, hangi yollardan geçilerek gerçek 
leştirebileceğİBİ; gerçekleştiğinin sanıldığı dönemlerde 
ise hangi kapılana aralanılarak geliştirilecek yeni 
bir sömürgecilik anlayışıyla yeni bağımlılıklar yara 
tdabileceğini sezgileyen, söyleyen, daha ulusal sava 
şm başlangacmda bunlara o günün ve sonraki dönem 
terin kuşaklarının dikkatini çeken bir önderdir. »

Bu çerçeve içinde «Atatürkçülük» , herhalde 
biçimsellikten veya bir takım tutkulu gösterilerle 
ortodoks inançlardan çok; bir ayağıyla emperyalizme 
karşıtlık, öteki ayağıyla da ulusal bağımsızlık ilke
lerine sıkı sıkıya basmış, evrensel ve çağdaş bir 
«dünya görüşü» olmalıdır.

Ama Atatürkçülük’ün en özgün yanı, bize göre, 
koşullar ne denli tersine gelişmiş olursa olsun, buna 
hm ne denli yoğunlaşırsa yoğunlaşsın, «demokrasi» 
den ödün vermeyişinde aranmalıdır. Nitekim 4 Ağus 
tos 1921’de Başkomutanlık yetkilerini üzerinde top 
larken. Atatürk :

« Meclis sayın üyelerinin genel olarak beliren 
istek ve dilekleri üzerine Başkomutanlığı kabul cdi 
yorum. Bu görevi üzerime almakla doğacak yar.arla 
rın çarçabuk elde edilebilmesi, ordunun maddesel 
ve ruhsal gücünün en kısa zamanda artırılıp pekiş 
tirilmesi ve yönetimin bir kat daha sağlamlaştırıl
ması için Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkile
rini edimli olarak kullanmak koşuluyla üzerime alı 
yorum. Yaşadığım sürece, ulusal egemenliğin cn ger 
çek bir kulu olduğumu, ulusa bir kez daha göster
mek için: bu yetkinin üç ay gibi kısa bir süre ile 
sınırlandırılmasını ayrıca dilerim x» demekteydi..

Öyleyse «emperyalizme karşıtlık», «ulusal ba 
ğımsızlık» ve « her koşulda demokrasi» ilkelerine 
dayanamayan bir tasarının, çağdaş ve hele Atatürk 
çti olabilmesi düşünülemez. Böyle bir tasarının var 
lığı ile, daha açık deyimle toplumun bazı katman 
lanaı katılım-dışı bırakmayı amaçlayan antidemok 
ratik girişimlerin varlığı bile «Atatürkçülük» 1c çc 
Irşir..

Onun için (TİSK)’in günlcrce gazetelerde tefri 
ka edilen görüşlerinin, «Atatürkçülük» le kesin ola 
rak çeliştiğini, çağdaş ve bilimsel olamıyacağını; 
«sosyal devlet» adından bile ürperti duyan bir zih 
niyetle Atatürkçü düşün ün yanyana gctirilcmiyc- 
ceğini, altını çizerek belirmek isteriz,

Atatürkçü olmak, kimsenin tekelinde değildir. 
Hele güncel koşullar gereği rahatça monolog sürdü 
tenlerin tekelinde hiç değildir!.. Bunalımlı dönemin 
aşılabilmesi için suskunluğu yeğleyen, bunun gerek 
filiğine inanan geniş kitleler, diyalog döneminin açıl 
masını sabırla beklemektedirler. Onun için «diyalog» 
varmışçasına «basiretli» davranmak, ülke çıkarları 
açısından daha yararlıdır.,

(s) prof. Dr. Suna Kili’nin aynı yapıtı, S. 98

Yaşlılık ve Pisikososyal Sorunlar

Geğen Sayıdan Devam

Yaşlıya koruyucu- ve tedavi edici sağlık 
hizmetleri yaşlı hastanelerinde verilmelidir. 
Yurdumuzda yaşlılara yönelik hizmetleri veren 
hastanelerin olmamayışı toplum sağlığı açısın 
dan büyük bir eksikliktir.

Yaşlılıkla birlikte oluşan fizyolojik (be
densel) gerilemenin yanında sosyal pisikolojik 
•yönde de gerilemeler olacaktır. Bunu oluştu
ran nedenlerin başında çağdaş gelişme ve de
ğişmeye ayak uyduramama, kendisinden son
ra gelen kuşakla kültür çalışması gelmekte
dir. Böylece yaşlı kendisini sosyal çevresinden 
yavaş, yavaş ayırarak, ayrı bir dünya oluştur 
ma yolunu seçecektir.

Bu durum yaşlıların sorununu gitgide bü 
yütecektir, çünkü insan ancak toplumsal etkin 
fiğiyle yaşamdan tat alır; aksi halde kendi 
benliği içerisinde yok olup gider. Benliğini ke 
miran yalnızlık duygusu fiziksel yapısını da 
gün geçtikçe eritip tüketir ve sonunda yaşlı
nın erken ölümüne neden olur.

Yaşlılık, sorunlarının çözüm yollarını araş 
tiritken geçici ve kişisel çözümler yerine, ka
lıcı ve toplumsal düzeyde etkin çözümler ara
mak gerekliliğine inanıyoruz. Yani ülke çapın 
da araştırma, planlama ve örgütlemeye gerek
sinim vardır.

Yaşlı için en iyi ortam yakınları ve sev
dikleriyle birlikte yaşamlarını sürdürmesidir, 
bu ortam yaşlıya güven duygusu sağlar. Bu 
durumda yaşlı ailesi ekonomik yetersizlik içe 
risinde ise devlet tarafından sosyo-ekonomik 
yardımlar yapılmalıdır.

Ülkemizde 1 Mart 1977 tarihinden geçer 
li olmak üzere 65 yaşını doldurmuş muhtaç, 
güçsüz ve kimsesiz yaşlılara aylık bağlama hak 
kındaki yasa yürürlüğe girmiştir. Ancak bu 
yasa ile sağlanan ve yaşlılara yapılmakta olan 
ekonomik yardım miktarının günümüz koşulla 
rında yaşlının gereksinimine yanıt vermekten 
uzak kalmıştır. Devlet tarafından yapılan bu 
yardımların yaşlıların yakınları yanında veya

MÜJDE
SAYIN ÜRETİCİLER

* ÖZKAN Tarım *
HER MEVSİM KULLANILIR ZİRAİ İLAÇ VE 

ALETLERİNİN BOL ÇEŞİTLERİ İLE SATIŞINA 
BAŞLAMIŞTIR-

Eski Orman Bölge Şefi
SAMİ ÖZKAN .
Eski Orhangazi Cad. No. 45 Tel î 2905 GEMLİK

_________ _____  __ ... ----

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete 

Resmi llftnlar tek sütun santimi 200 TL 
İcra ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL. 
Kayıp İlânları 350 TL.
Teşekkür ve Doğum ilanları «m. 30 TL.
Kongre Unları 1250 TL.
Koop. Kongre İlanları 1500 TL.
Sürekli Özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE 
6Aylık 150 TL.

Yıllık 300 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 
veya yayınlanmasın geri verilmez 
Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar.

ŞEN KAYA ÖREN
Gemlik Eğitim ve Araştırma Sağlık 

Grup Başkanlığı Sosyal Hizmet Uzmanı

yaşlı karı kocanla oluşturduğu ailenin 
ekonomik ve sosyal gereksinim

İtrini karşılar durumda olması gerekmektedir.
Yaşlıların yakınlan yanında veya bir aile 

içersinde barınmalarına olanak yoksa, soranua 
çözümü için en uygun yol yaşlıların kendi ya 
şındakilerle "kendi işini kendisi yapabilecek'' 
yaşhlann barınd'ğı huzur evlerine yerleştiril
meleri gerekir. Bu barınma yerleri gerçekten 
huzur ve güven verici özellikle olmalıdır. Hu 
zur evleri yaşlıya toplumdan itilmiş duygusu
nu vermemeli. Yaşlının geçmiş deneyimlerine, 
ilgi alanına onu yaşama yeniden başlayacak 
zevkli bir uğraşı alanı olmalıdır. Yaşlıyı ölüm 
gününü bekleyen hasta bitkin bîr ortamdan 
öteye onları uğraştıran yeniden üretken duru
ma getiren yaşama bağlayan sosyal hizmet a- 
lanları olmalıdır. Bu sosyal kuramlarda yaşlı
ların bir araya gelerek sorunlarını tartışmala
rı zihin yönünden bunları aktif tutacağı gibi 
kızmak, övünmek, üzülmek fikirlerinden ötürü 
aaygı görmek gibi tamamen doğal bir ruhsal 
ortam içinde bulunacağından son derece yarar 
lıdır. Yatalak bedensel ve ruh hastalıkları o- 
lan yaşlıların tedavi görmeden huzurevlerine 
yatırılmaları diğer yaşlılarında huzurunu kaçı 
rarak onlarında erken çökmelerine neden ola
caktır. Bunun için kronik hasta yaşlılarla, ya 
talak durumda olanlara huzurevlerine asla alın 
manialıdır, ancak tedavi edilmiş ve kendi ge 
reksinimini kendi karşılar duruma getirilmiş 
yaşlılar huzurevlerine alınmalıdır

Özet olarak vurgulanması gereken önemli 
bir nokta şudur; Bu gün nüfusumuzun % 7 
si 60 yaşın üzerindedir. Gün geçtikçe doğum
ların sınırlandırılması, bulaşıcı hastalıkların ön 
lenmiş olması ve korucu hekimliğin gelişmesi)- 
le yaşlı nüfus oranı giderek artacaktır. Bu gü 

nün gençleri bizler yarınımızı güvencede görmek 
için bu soruna daha duyarlı olmak ve yaşlılık 
sorunlarını çözüme kavuşturmak zorundayız.

GEMLİK 
KÖRFEZİ

OKUYUNUZ 
OKUTUNUZ 

ABONE
OLUNUZ

OPERATÖR DOKTOR
AVNİ DOMANİÇ

I
Gemlik Eczanesi Karşısında (Bski Doktor Ziya 
Beyin yerinde) sayın Gcuılik’lilcrin hizmetine 

girmiştir.

Tlf : 1595 GEMLİK
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Yerel yönetim ler, eleştiriye açık olmaz; 
çalışmalarında belde halkını da yanlarına 
almayı amaç edinemezlerse, başarı oranları 
düşer. Her yönetim biriminde uyarıya, ko
nulara ışık tutulmasına karşı çıkılırsa ne el 
de edilir? Hükümetlerin eleştirdiği, demok 
ittik düzenin getirdiği yaşam biçiminde, ye 
rai yönetimler de eleştirilir.

Eleştirinin sözcükleri üstünde durarak, 
kesin yargıya varılırsa (Bu yargı olumsuz 
da olursa) bu, kişileri yöneticileri yanılgıya 
götürür- Hele yazılanlar da olumluluk taşı 
yorsa, bizce, bu, eleştiri olmaktan çıkar, 
tizim de 26 Ocak 1982 - 9 Şubat 1982 
günlü, « KÖRFEZ » - « PAYA KATIL MA » 
başlıklı yazılarımızın özünde olumluluk var 
dı; bastan sonadeğın. «PAYA KATILMA » 
başlıklı yazı iyice okunduğunda, ilçede ya 
şayanların Gemlik Belediyesine yardımlarının 
istendiği gölüiecektir.

Yukarıda başlıkları verilen yazılar. Bele 
diyeyi yönetenleri kızdırmış olabilir. Ama 
şu satırlar da görmezden gelinmemeliydi ; 
iBizleri yakından ilgilendiren sorunları ilgili 
makama iletebildiğimiz gün, belki bazı ger 
çekleri da öğrenmiş olacağız. Olur ya! İlçe 
saranları aza indirme gücü yoktur Beledi 
yenin.» Acaba bu sözler neyi dile getiriyor; 
«Sayın Başkan?» Bu denli «tehevvüre» ka 
pılmanın ne gereği vardı?

Gemlik Basını, öz yönetimini hiç mi 
yapıcı yönde eleştiremez? Eğer böyle bir 
görüş açısında değerlendirilirse, yanlışlara 
düşülmesi kaçınılmazdır. Yönetimlerin başın 
da olanların, hoşgörülü olmaları gerekir
ken; bu yelun dışına çıkarak, hınç alırca 
sına, yazılan yazılan fırsat bilerek; tartışma 

kuralları dışına çıkarlarsa, söylenecek sözü 
möz olamaz. Bundan böyle de eleştiri ol 
mayacak diye de bir kural konulamaz. «Ba 
sın ulusun ortak sesfoyse görevini yapacak 
tır.

«Sayın Başkan!» Bir yaşamsal deneyi 
miniz, bu deneyimin oluşturduğu bir kültü 
rünüz olmalı. Gören, duyan, düşünen oku 
duklarını yorumlama gücü olan 
kişisiniz de. Düşünebilen, iyiyi güzeli göre 
bilen insanların, «tehevvüre» kapılmaları 
düşünülemez. Ama siz "Tehevvüre» kapıldı 
nız. Bizi daha çok üzen bu yönünüz oldu. 
Gazetemize gönderilen 5 Mart 1982 Günlü 
yazılarınızda kİ sert çıkışlarınız, suçlamala 
rınız yukarıda belirtilen kanımızı değiştirdi* 
Aydın bir kişi, böylesl bir «üslubu» nasıl 
kullanılır? Anlaşılır gibi değil.. Bir de şu 
tümcenizi çok yadırgadık.: Ben göreve baş 
ladığım Belediye Başkanlığı süresince 1977 
de talip olduğunuz «Fildişi Kulesine sığın 
madım.» Bu söz doğrulanır. Ama aradaki 
farkı da görmek geremez mi? 1977 seçim 
(erinde «Ben» seçmenin oylariyle «Fildişi 
kulesine sığınma olanaklarını zorlarken, 
seçme-seçilme kuralları' içinde görev isti 
yordum.

«Sayın Başkan!.. Her suçlamanın açık 
laması, yada ispatı da olmalı. Çamur atmak 
kolaydır, silmek zordur. Yazınızda son pa 
rağrafında «mesnefsiz» suçlamalarda bulun 
muşsunuz. Soruyorum : Dedikodular nerede 
yapılıyormuş? Benim «düşünce ve fikrim 
neymiş? Açığa çıkarın. Daha doğrusu sizin 
kafanızda sakladığınız, hakkımda düşünce 
«fikriniz» nedir? Bu nedenle siz boşalmış 
olurken bende kendimi tanımış olurum.

ihsan BÖLÜK

3. KÜME... 3. KÜME—

3. Amatör kümede grup şampiyonluğu için mücadele eden Sümersper görülüyor.

SÜMERSPOR, GÜRSUSPOR’U DEVİRDİ 3-1
Geçtiğimiz hafta Gemlik futbol sahasın 

da yapılan 3. amatör küme karşılaşmasında 
Sümerspor, Gürsuspor’u 3-1 yendi.

Pazar günü, açık bir havada oynanan 
karşılaşmada çok güzel bir futbol vardı. 
7. dakikada jsmet'in, Gürsuspor adına ilk 
golü kaydetmesine karşın Sümerspor, o- 
yuna tamamen ağırlığını koydu ve rakip 
kaleye sık sık ataklar yapmaya başladı. 
36. dakikada İrfan, Sümerspor’un ilk 
golünü kaydetti ve durumu eşitledi. İlk ya 
rı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda oyuna iki takımda daha 
hareketli çıktı. Öte yandan ikinci yarıda 
oyuna giren Harun 70. dakikada durumu

2-1 yaptı. Oyun bu skorla sürüp giderken, 
son dakikada Bilâl durumu 3-1 yaparak 
karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Karşılaşmada Sümerspor'dan Bi
lâl ve Mustafa, Gürsuspor'dan Kadri ve Ah 
met sarıkart gördüler.

Bilgin İnce, Metin Yıldırım ve O. Nuri 
Okumuş hakem üçlüsünün yönettiği karşı
laşmaya takımlar şu. kadroları ile çıktılar.

SÜMERSPOR : Bülent. Haydar. Musa, 
Aykut, Celâl, Mustafa, Cengiz, (Harun), 
İrfan, Bilâl, Ümit, Turgut, (Tekin)

GÜRSUSPOR : Seyfettin, Ahmet, Elman 
Süleyman, Veysel, Süleyman, Taluz, İsmet, 
Kadri, Turgay (Ahmet), İzzet (Yüksel)

2. KÜME... 2. KÜME...

t L Â N
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1 - 300.000,- lira muhammen yıllık kira bedelli 99.000,- lira geçici teminatlı 
Belediye Plaj tesislerinin,

2 - 180.000,- lira muhammen yıllık kira bedelli 4Ö.500.- lira geçici teminatlı 
belediye deniz üstü gazinosunun kiraya verilmesi 2490 sayılı yasa hükümleri ge 
rsğlncs ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile ihaleye konulmuştur. İhalesi 30 Nisan 1982 
gönü saat 15 de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai 
saatleri içinde Belediye Yazı işlerinde görülebilir. Posta ila yapılacak başvurular 
deki gecikmeler dikkate alınmaz teklifler ihaleden 1 saat evvel belediye başkan- 
lığına verilmesi gereklidir,

Keyfyet ilan olunur.

Umurspor, O. Yeniköy’ü Farklı Yendi 3*0

ikinci amatör kümede geçtiğimiz hafta 
sahamızda yapılan Umurspor, 0. Yeniköy 
karşılaşması Umurspor'un3-0 Iık yengisiyle 
sonuçlandı;

Pazar günü güneşli ve hafif rüzgarlı bir 
havada yapılan karşılaşmada, Umurspor ra 
kip kaleye sık sık ataklar yaparak tehlike 
yarattı. Karşılaşmada golleri 44. dakikada 
Canip, 53. dakikada Nurettin, 58. pakika- 
da Yusuf attı, öte yandan Umurspor'dan 
Haşan ve Canip sarıkart gördüler.

Metin Baykara, Metin Yıldırım, ve Mu 
ri Okumuş hakem üçlüsünün yönettiği kar 
şılaşmaya takımlar şu kadroları ile çıktılar,

UMURSPOR : Engin, Fatih, Osman, 
Nail, Tuncay, Ahmet 1, Ahmet 2, (Nuret 
tin), Haşan (Adnan), Ahmet 3, Canip, Ye 
suf

YENİKÖY : Şaban, Nihat, İsmail, Ah
met, Ali, Cemal, Veysel, Ekrem (Mustafa) 
İsmail, Mehmet, Mehtî

DÜĞÜN, NİŞAN VE NİKÂH 
YAPACAKLAR

İPEK - KOZA - TİCARET
DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet 
Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

Gemlik Körfez Basımevi
Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK
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SORUMLU MODOR 
KADRİ GÜLER

SAHİBİ
HOSIYİN - KADRİ G0LER

gemLik
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Yönetim Teri : flrln PomJi 

TBL. : ıvrr - GEMLİK

Diıgi ve Baık, Kör faz Banmaz i
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AÇIK TEFEKKÜR
Gemlik AKBANK T.A.Ş Müdürü Sayın Hemşerimiz Sadık 

Gemicioğlu rıhtım boyundaki bozulan oturak yerlerine konmak 
üzere 38 adet bank hediye etmiş ve turizm mevsimi açılmadan 
yerlerine monte edilmiştir.

AKBANK Camiasına ve Hemşerimiz Sayın Sadık Gemicioğlu’na 
Belediyemiz ve Gemlik’tiler adına teşekkür ederiz.

Şahabeitin C ANT AY
Belediye Başkanı

Sayın Gemlik’li
Ailelerin Hizmetine

Girmiştir

Not : Kafeteryamız yalnız aileye mahsustur.
Adres : Pazar Cad. No. 2 Tlf : 3464 GEMLİK
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SAHİLDE DAİRE

ARANIYOR

MÜR. : 1271 
YAPRAK TİCARET GEMLİK

YILDIZ ELEKTRİK

YENİ İŞYERİNDE GEMLİK’Lİ 

MÜŞTERİLERİNE HİZMET 

ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

Adres ; Dsmirsubeşı Mah.
Ozan Şekerleme Karşısı GEMLİK

Gümrüklerde
Bekletilen
Mallar
Sümerbank’ta
Bir Saatte Satıldı

Çeşitli gümrüklerde 
yıllardır bekletilen mallar 
Sömerbank ta dün bir aa 
atte kapışarak satıldı.

Gemlik, Mudanya, 
Bandırma, İzmit, Gebze 
gümrüklerinde bırakılmış 
ve kaçak olarak yakalan 
mış alan çeşitli eşyalar 
satışa çıkarılmış, bir bölü 
mü de İlçemiz Sümerbank 
mağazasına gönderilmiştir.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre, Aç kamyo 
netle Sümerbank'a getiri 
len yabancı menşeli mal 
lar satışa sunulmuştur. 
Gümrük mallarının satışa 
çıktığının ilçede duyulma 
eıyle Sümerbank’ta kuy 
ruklar belirmiş ve bir aa 
at İçinde yüzlerce çeşit 
mal tükenmiştir

Satışa sunulan bir bö 
lüm malın önüm özdeki 
günlerde satılacağı öğre 
nllmlştlr.

Gemlik Limanı 
Balıkçı Barınağı 
Olarak Belediyeye 
Devredilecek
ayında yapılan 11 koordi 
naayon toplantısında ba 
rıaak konusunun ele abn 
dığını ve Buzsa Valisi 
Zekai Gümüşdiş’e bilgi 
verildiğini belirterek şun 
lan söyledi.

«— Bandırma Liman 
lar Müdürlüğünce Gemlik 
Limanı olduğu iddia edi
len limanımıza büyük to 
hajlı gemiler yanaşama- . 
maktadır. Bu nedenle li 
man olarak yapımına baş 
lanan yer aslında barınak 
olarak değiştirilmiştir. 
Bandırma Limanlar Mü
dürlüğü yapım bittikten 
sonra buraya sahip çık
madığı gibi hiçbir tesisde 
kurmamıştır. Belediyemiz 
buradan yükleme ve bo 
şaltma yapan küçük to
najlı gemiler ile motorlar 
dan iskele rusumunu al
makta ve bakımım yap
maktadır. Sayın Valimiz 
yaptığımız açıklamalar
dan sonra durum anlaşıl 
mış ve Ulaştırma Bakan 
lığına gerekli yazılar ya 
zılmıştır. Başbakanlıktan 
konuyla ilgili olarak ka 
rarname geldiğinde Gem 
lik limanı, resmen Bele 
diyemize ait olacak ve 
Balıkçı Barınağı olarak 
adlandırılacaktır.'

f------------ --
MUTLU GÜNÜNÜZDE

ÜSTÜN KALİTELİ
TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ 

DAVETİYELERİ

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

Gemlik KÖRFEZ i

Basımevine Uğrayınız

Izgara Salonu
Nefiz Izgara çeşitleri ve Günlük 

Balık çeşitleriyle sayın Gemliklilere 
hizmet etmekten kıvanç duyar
TEL t 1715 İSKELE MBYSANI GEMLİK

GEMLİK
KÖRFEZİ 

OKUYUNUZ, 
OKUTUNUZ

ABONE
OLUNUZ
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