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Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave
tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü? 

Gezin Görün Bizde
Daha Ucuz

1 Saatte Davetiye Basılır

Gemlik KÛRF1Z
Ali Şirin Pasajı Tlf : 1797 GEMLİK

175. Dönem Veteriner Hekim
Yedeksubaylar
Diplomalarını Âldılar

KUDURARAK 
ÖLEN KEDİ 
TATİL SİTESİNDE 
PANİK YARATTI

Gemlik Askeri Veteri
ner Araştırma enstitüsü ve 
Eğitim Merkezinde 175. 
dönem eğitim gören 36 
yedekıubey, diplomalarını 
mütevızl bir törenle eldi
ler.

Pazar gönü saat 14.30 
de Gemlik Askeri Veteri
ner Arsştırma Enstitüsü ve 
Eğitim Merkezinde düzen
lenen törene Garnizon Ko
mutanı Tuğgeneral Orhan 
Öncül ve diğer sekeri ko
mutanlar katıldılar.

Törende bir konuşma 
yapan Garnizon Komutanı 
Tuğgeneral Orhan öncül 
şunları söyledi :

38 Veteriner He

Gemllk Aşkori Veteriner Araştırma Enstitüsü ve 
Iğltlm Marketinde 176. dönem oğitlm. gören, Vete
riner Hoklm Yedeksubayların diploma töreninde. Gar
nizon ve Okul Komutanı Tuğgeneral Orhan öncül 
yaptığı konuşma sırasında görülüyor.

Küçük Kumlaspor'un Piyangosu
Büyük İlgi Görüyor

Küçük Kumlaspor Ku
lübünün düzenlediği "Eş
ya Piyangosu" büyük İlgi 
görüyor.

Işys Piyangosunda 
büyük ikramiye olan O km. 
otomobil, t Ağustos Sah 
flünü sahibini bulacak.

Kulüp yetkilileri konu 
hakkında şu açıklamayı 
yaptılar :

" Düzenlediğimiz pi
yangoya İlgi, beklediği
mizden do fazla oldu. Pi
yango İçin özel bastırılan 

kim Yedeksubay arkada
şımızı Silahlı Kuvvetleri
mize katmaktan mutluluk 
duyuyoruz." dedi. Orhan 
Öncül daha sonra mezun 
olan Yedeksubaylara ses
lenerek "üstünüze önemli 
bir sorumluluk sidiğinizi 
hiç bir zaman unutmayın" 
dedi, öncül, yedeksubay- 
ların kıtalarına dağılırken, 
görevlerine ve Atatürk il
kelerine dalma bağlı kal
malarını unutmamalarını da 
hatırlatarak, konuşmasına 
şöyle devam etti : "Diğer 
önemli görevlerinizden bi
ri ise İnsan ve hayvan 
sağlığıdır. Tüm hayvansal 
ürünlerden İnsanlara geçe- 

biletlerin satışı oldukça 
fazla. Bilindiği gibi çeki
lişlerimiz Milli Piyango çe
kilişlerine bağıntılı olarak 
yapılmaktadır. Çekilişte or
taya koyduğumuz hediye
ler, 9 Ağustos Sah günü 
sahiplerini bulacak" de
diler.

Küçük Kumlaspor Ku
lüp yetkilileri, bu tür çe
kilişleri önümüzdeki aylar
da da devam ettirecekle
rini belirttiler.

cek hastalıkları önlemek 
sizin görevlnizdlr. Bir de 
şunu unutmayın kİ siz da
lma eli silahlı bir askersi
niz." Daha sonra konuşan 
dönem birincisi Csvher 
Ksys eğitim ve öğretim 
süresince görevlerimize ve

Aekerl Veteriner Araştırma Enstitüsünde 175. dö 
nem eğitim gören Veteriner Hekim Yedeksubaylara 
diplomaları, yüksek kömutanlarca derece sırasına gö 
re verildi.

ORTA DERECELİ OKULLARDA 
TAYİNLER BANLADI

İlçemiz MIHI Eğitim 
Müdürlüğünden aldığımız 
bilgilere göre, İlçemize 
gelen ve giden ortaöğre
tim öğretmenleri şu şekil

Gelen öğretmenler: 
Ortaokul Matematik öğret 
menliğine AH Yürü, Kız 
Meslek Lisesi stajyer ma 
tomatik öğretmenliğine Fe 
rlha Ertik (özdemlr) Orta
okulu Türkçe öğretmenli
ğine İlker Karapınar, Lise 
felsefe öğretmenliğine Be 
rla Bilgi Şener Ticaret Ll 
sesi sosyal bilgiler öğret- 
menliğine Mehmet Tüne, 
Kız Meslek Lisesi Türkçe 
öğretmenliği Sevilay Koca 
oğlu.

Giden öğretmenler : 
Kırşehir Kele Ortaokulu 
İngilizce öğretmenliğine 
Ayşegül Kıvanç (Baycae) 
Bursa Muradiye ortaokulu 
na Hüseyin Şirvan, İstan
bul-Üsküdar-Paşa kapısı İl
kokulu dağıtım öğretmen 
llğlno Nihat Erdağt İşten

Atstûrk ilkelerine delme 
bağlı kalacağız dedi.

Dönem birincisi Cev
her Kays’nın konuşmasın* 
dan sonra, derece sırasını 
göro diplomalar, yüksek 
komutanlarca verildi.

bul Eminönü Kocaragıppa 
şa ilkokulu dağıtım öğret 
menliğiue Müesser Cana- 
kay İstanbul Üsküdar-Pa- 
şakapısı İlkokulu dağıtım 
öğretmenliğine Sara Er- 
dağı.

Manastırda

Bir Kişi

Boğuldu
Sıcakların artmasıyla 

denize olan hücum arter
ken boğulma olayları da 
başladı. Dün saat 15.00 
sıralarında manastırda mey
dana gelen boğulma ola
yında 1938 Erzincan do* 
ğumlu Nedim Karabina 
adlı şahıs boğuldu.

Görgü tanıklsnnın I- 
fadehrine göre olay şöy
le coryan etil. Sah!:!den 
10-15 metre uzakta yüzen

D. S. 2 de

(hha) K. Kumla Kö
yünde Cuma günü mey
dana gelen olayda, yavru 
bir kedinin 3 kişiyi ısır
dıktan sonra ölmesi, yüz
lerce kişiye tatillerini ze
hir etti.

Yüksel Kardeşler alte
sinde bir yavru kedi tav
la oynayan 3 kişiden bi
rini, yere düşen zarı al
mak İsterken ısırdı. Ya- 
nındski şahıslara da sal
dırdı. Kedi bir süre sonra 
can çekişerek öldü.

Site sakinlerinden Al
fan Yırtımcılar, kedinin ö- 
lüsünü incelemek üzere, 
Bursa Veteriner Bölge 
Sağlık Laboratuvarı'na gö
türdü. Burada yapılan İn

Terme Önünde Kaza

9 YAŞINDAKİ
KÜÇÜK DURSUN ÖLDÜ
Geçtiğimiz hafta Sah 

günü Terme civarında 
meydana gelen trafik ka
zasında Dursun Aygün 
adındaki küçük çoouk ya
şamını yitirdi.

Sah günü saati 9.oo 
sıralarında meydana gelen 
kazada, yoldan geçen bir 

SÜMERSPOR

SEZONU AÇTI

Buraa Belge» üçüncü «masör kümede yar otan 
Gemlik Sümerapor. gıştlğbak heteo Pazar günü Bpa 
m»z eahastnda karttan kooorek, 1981-84 ♦utbol ecz» 
nüm baş tem. nen günü tik antremanmı yapan MI 
morspor genç ve A tak m len. çalgamiaran Çarşamba 
Cuma ve Pazar günleri aördüıaaok.

celemede, kedinin kuduz 
olduğu belirlendi ve do
rum bir raporla Gemlik 
Hükümet Veterinerliğine 
bildirildi.

Kedinin kuduz oldu
ğunun anlaşılması üzerine 
Yüksel Kardeşler SltesTnln 
180 dairoalndo oturan yak
laşık 750 kişi paniğe ka
pıldı. Kudurarak ölen kodl 
ile sitede kolan küşük 
çocukların yakından ilgi
lenip sevdikleri, hatta ke
diyi denizde yıkayıp yaralı 
yerlerine pansuman yap
tıkları öğrenildi. Sağlık 
Ocağı görevlileri yaşları 
6-12 araaında değişen ço
cukları aşıladılar.

otobüsün arkasından yo
la fırlayan 9 yaşındaki ki- 
çük Dursun'a karşı yön
den gelen Alman plakalı 
Mercedes marka otomobil 
çarptı. Kazada suçlu ço- 
cuk görülerek, slmsn plo- 
keli otomobilin şoföri ser
best bırakıldı.
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İLÂN
Gemlik Belediye Başkanlığından

2805 sayılı yasa uyarışça Tesbit Komisyonu 
kurularak Tcsbit çalışmaları yaptırılacaktır.

Teabit Komisyonunda çalıştırılmak üzere süs 
leşmeli olarak (İmar lakaa Bakanlığının tesbit ede
ceği ücret üzerinden)

a) 2 adet Mimar
b) 2 adet Harita Mühendisi veya Tapu Ka

dastro Fen Elemanı
o) 2 adet Daktilo Elamanı 

alınacaktır.
İlgili. elemanların 10. 8 1983 gününe kadar 

Belediye Başkanlığına şahsen müracaatları rica Q- 
lunur.

Foto Güneş
Müşterilerine her şekilde hizmette 

bulunmaktan mutlu olacaktır.
Düğününüzmüş nişanınızmı, sün

net m i var. Veya her türlü toplantıla
rınızda kaliteli ve indirimli fiyatlarla 
sîzleri memnun edecektir.
Not : En geç 1 saatte rutuşla resim 
yine FOTO GÜNEŞ'te

NECATİ ÖZTÜRK
TLF : 3720 DEN
Ziraat Bankası Karşı Aralığı İstiklâl Cad. Fırın Sokak 
Ne 4 — GEMLİK

Manastırda
Bir Kişi Boğuldu

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

GEMLİK KL'R’AN KURSU VE 
OKUL TALEBELERİNE YARDIM 
DERNEĞİ MERKEZİ HAMİDİYEMH 
IRMAKLI SK. NO. 30/4 ADRESİN. 
DEN BALIKPAZARI MH. ŞEREFİYE 
SK. NO. 6 ADRESİNE TAŞINMIŞTIR,

ÜYELERİMİZE DUYURULUR.

KAYYUM

SATILIK DAİRE Satılık Daire

<

Düğün, Nişan ve Her Türlü 
Toplantılarınızda

PORTAKAL 
LİMON 
VİŞNE 
GAZOZ

MANDALİNA 
GREYFURT 

TONİK 
SODA

şah'S birdenbire çırpınma 
ya başladı, bunun üzerine 
sandalla yanına gidenler 
tarafından sahile çıkartı
lalı şahsa suni teneffüs 
yaptırdılar fakat kurtarıla
madı. dediler.

Ölen şaftsın Gemlik'te 
bir yakını bulunmadığı i- 
çin cenazns1 Belediye ta
rafından Gıtnlık mezadı 
ğma defnedildi.

İSTİKLÂL CADDESİ KORDON APART
MANINDA KALORİFERLİ» ASANSÖRLÜ 27 
NOLU DAİRE SATILIKTIR.

Gemlik Ha midiye Mh. 
SSK Dispanseri karşısı it- 

■ iz kenarında tek daire ol
maya müsait 60 ar m] ük 
iki daire satılıktır.

Tlf : 1 547 GEMLİK Müracaat t 2430-2675

İSİM DÜZELTMESİ İSİM DÜZELTMESİ

KOLA VE LİTRELİK ÇEŞİTLERİ 
EN UYGUN FİYATLAR.A 

EMRİNİZDEDIR.

Gazhane Cad. 30-32 Tlf I 1620
GEMLİK

SATILIK
DAİRELER
Osmaniye Mah 

İpek Sk. Ernrk Apt. 
5 ve 6-nolu daire
ler satılıktır.

Gemlik Asliye Hukuk Hakim
liğinin 19 7. 1983 gün 983 226 e- 
sas 983/315 karar sayılarıyla nüfus
ta APTULLAH olan adım İLHAN o 
larak düzeltilmiştir Duyurulur.

Babası 
Mustafa Yavuz

Gemlik Asliye Hukuk Hakim
liğinin 19 7 1983 gün 983/223 8? 

saa 983/314 karar sayılarıyla aüfuı- 
ta İBRAHİM olan adım RECEP o- 
larak düzeltilmiştir. Duyurulur. |

Babası 
Hayrettin Ünal

Mür, Tlf : 2324 
Turgut ösgeç SATILIK DAİRE

Gemlik’in en güzide semti 
Kayıkhanede Denize nszır 

72 m2 iki odalı salon çift 
cepheli

Mür. ; Oto Şimşek Tel ; 1253 
GEMLİK

DOKTOR
NURİ ÇAĞATAY 

ROMATİZMA HASTALIKLARI 
VE FİZİK TEDAVİ UZMANI 

HASTALARINI 
KABULE BAŞLAMIŞTIR.

Yeniyol Demirciler Çarşısı Köşesi Bursa

DÜĞÜN, NİŞAN VE NİKÂH

YAPACAKLAR

İPEK - KOZA -ERDEM

DAVETİYELERİNİN ZENCİN ÇEŞİTLERİNİ

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

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

Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK

FEDA TİCARET
ZENGİN HEDİYELİK ZÜCCACİYE 
ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDE
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- PAŞABAHÇE MAMULLERİ
— KARAOĞLU - EMSAN EMAYE ÇEŞİTLERİ
-r MERMER KÜLLÜKLER - VAZOLAR 

ÇAKMAK TAKIMLARI
— PASLANMAZ MUTFAK EŞYALARI
— ATMACA ÇAMAŞIR MAKİNALARI 

HEM SAĞLAM, HEM UCUZ
DÜĞÜN - Nİ$AN VE SÜNNET CEMİYETLERİNE HEDYELİK 
(ELİTLERİMİZ MAĞAZAMIZDA MENFAATİNİZ İCABIDIR.

Not * Takımı bozulmuş kristal çeşitleriniz imalat 
atölyemizde tamamlanır.
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Gazhene Cd No. 25 Aygaz Bayii Bitişiği GEMLİK
Şube : Demırsubaşı Meh. Hamam Sok. No. 1 GEMLİK #
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SPOR... SPOR... SPOR... SPOR...

Sümerspor,
Sezonu Açtı

Ihsan BÖLÜK |

1923 te kurulan Türkiye Cumhuri
yeti; Osmanlı İmparatorluğu yıkıntıları 
içinde» arınarak çıkmıştır. Cumhuriyet’in 
kadrosu. cumhuriyeti rayına oturturken, 
karşı güçlere de ödün verme yollarını 
yeğlememiş; çiıilen rotada, adım, adım 
cumhuriyete yaklaşmış; Türk Ulusu’na 
yaraşan en iyi yönetimin arayışları i- 
çinde olmuştur

1950 Demokrasiline geçilirken de, 
aynı kadrodan kalanlar da 1946 da ken
dilerine göre gerçek demokrasi yolunu 
yeğlemişlerdir. Sonraları, demokrasinin 
yolları kapanmış; kardeş kavgalarına gi
den bir yol seçilmiştir. Bu yolda geçen 
on yıllık, yanlı, Bastonlu demokrasi mem
leketin ilerleme yollarını kesmiş; çıkar
cıya, gericiye, tutucuya, üç kâğıt açana 
ödün vermiştir, öte yandan da karanlık 
işleri yürütenlerin üzerlerine gidilmemiş
tir. Bu durum, 27 Mayıs öncesi, kardeş 
kavgalarım sahneye çıkarmış; ordunun 
işe el koymasına da neden olmuştur.

Bugünlerde, demokrasiye geçiş dö
nemi içindeyiz. Bu geçiş döneminde de 
kadro başlarını, kadroları iyi değerlen
dirmek yerinde bir tavır olur kanısında
yız. Bugün, siyasete soyunanlar; kürkü
ne işi en iyi yapmayı amaçlayan kişi
lerdir. Biz iyi niyetle, ulusçu bir görüş
le, siyasete soyunanlara başarılar diler - 

| kan; çıkarçıya, gericiye, tutucuya, üç 
kâğıt açana ödün vermemek; bu gibileri 

safdışı etmenin de yollarını bulmaktır. 
Türk Ulusu’nun, yeni bir demokrasi a* 
rama yollarına çıkarılmasına da yanoı 
kalmamıştır. Getirilecek demokrasinin, 
dayanakları sağlama alınmalı; kadrolar 
içlerindeki sahte, yapmacık yüzler iyi ta 
nınmalıdır.. Bunların başa güreşmelerine 
izin verilmemelidir.

Sağsız-solsuz demokrasi olamıyacağı, 
ancak; sağlı-sollu demokrasilerde taraf
ların biribirlerine saygılı davranmaları 
demokrasinin yaşama, gelişme şansını 
artırır. Siyasetin, hele bundan sonraki 
siyasetin sularına girebilmek için, kafa
ların da dolgun; siyasetin dışında da bir 
şeylerden anlamak, bir şeyleri bilmek 
gereğine inanılmak tek seçenektir. Yoksa, 
“Arkam var, alacağım güçle istenilen ye
re tırmanabilirim,” diyenler; kendilerini 
andatan kişilerdir. Bu işler, gövdeyle, 
kandırmacayla olacak işlerden çıktı. Ki* 
şiler bilinçlenirken, liderliklere soyunan
lar; kabak kalmayı yeğledikleri sürece 
aldanacak, amaçlarından uzaklaşmış o- 
lacaklardır.

öyle sanıyarum ki; küçük ilçeler de kü. 
çük hesaplar içinde olanların, nane ruhu 
gibi bir anlık kokuları olacaktır. Toplum, 
bakış açılarına göre not verirken tavrını 
da demokrasiden yana koyacak; daya
nakları olduğu kuruntularıyla yaşayıp gi
deceklerdir.

Bursa Bölgesi üçüncü amatör kümede 
yer alan Gemlik takımlarından Sümerspor 
40 kişilik kadrosuyla 1983-84 futbol sezo
nunu açtı.

Geçtiğimiz hafta Pazar günü saat 17.oo 
de, sezonu, kurban keserek açan Sümer
spor, bu sezon sadece şampiyonluk için oy 
nayacak. Açılışta bir konuşma yapan Kulüp 
Genel Başkanı Somer Toplu, ”A ve genç 
takım olmak üzere 40 kişilik kadromuzla 
1983-84 futbol sezonunu açtık. Yeni sezon 
da A takımlar olsun gençler ligi olsun her 
iki katagorlde şampiyonluk İçin oynayaca
ğız.” dedi;

Daha sonra A takım antrenörü ve ge 

1.983-84 futbol sezonunu A takımı ve gençler olmak üzere toplam 40 kişilik kadı 
toyla açan Sümerspor toplu halde görülüyor. (Foto ı İhsan BÖLÜK)

nel kaptanı Mustafa Margıliç'da sadeceşam 
piyonluk İçin oynayacaklarını belirtti.

1983*84 futbol sezonunda Sümerspor 
A takımını Mustafa Margılıç, genç takımı 
İse Haydar Yiğit çalıştıracak.

YENİ TRANSFERLER...

Gemlik Sümerspor, kendi yetiştirdiği 
ve geçen sezon Bursaspor amatörde oyna
yan Bilal ve Ferhat’ı kadrosuna dahil etti. 
Sümerspor, öte yandan Borusan Güvenspor 
dan İsmail, Kubllay ve Erzincan Sümerspor 
dan Ahmet’i de kadrosuna'dahll etti.

MUTLU GÜNÜNÜZDE
ÜSTÜN KALİTELİ

TİCARET OFSET VE VARAK YALDIZ
DAVETİYELERİ

1983-84 FUTBOL SEZONUNU 
UMURSPOR DA AÇTI

Nişan, Nikâh. Düğün ve Sünnet için

! Gemlik KÖRFEZ

Basımevine Uğrayınız

Umurspor genç takımı 1983-84 fut
bol sezonunu geçtiğimiz hafta Pazar günü 
Umurbey’deki sahasında açtı. Umurspor, 
yeni sezonda takımına, Mudanya Burgaz- 
spor’dan Sabrl, İstanbul Beştelslz’den Se-

lahattln’l dahil etti. Umurspor kulüp yet
kililerinden alınan bilgiye göre, kadroya da 
hll edilen futbolcuların yerine, Tuncay, Ne 
catl ve Nall’ln başka kulüplere transferleri 
gerçekleştirildi.

SATILIK
S.S. Bağ-kur Sanayi Çarşısında

150 m2 dükkan
MÜRACAAT : TLF : 1685 GEMLİK

Kongre îlânı
Gençali Köyü Deniz Sahilleri Koruma ve 

Güzelleştirme Derneğinden
Demeğimizin genel kurul toplantın 28.8 1983 günü saat 14.eo de Kusn- 

sas Sahillerindeki dernek binasında yapılacaktır.

GÜNDEM :

1- Açılış saygı duruşu ve divan seçimi
2- Faaliyet ve murakıp raporlarının okunması
3- Raporların müzakeresi ile geçmiş hesapların tetkiki ve ibrası
4- Dilek ve temenniler
5- Kapanış

NOT ; Ekseriyet temin edilmediğinde kongre 4.9.19S3 günü aynı yer ve 
saatte yapılacaktır.
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DÜĞÜN YAPACAKLAR

Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave
tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü? 

Gezin Görün Bizde
Daha Ucuz

1 Saatte Davetiye Basılır

Gemlik KÖRF1Z
Ali Şirin Pasajı Tlf : 1797 GEMLİK

Diğer Partiler Kurucu Bulamıyor
SODEP ve MDP İLÇE ÖRGÜTLERİ KURULDU
Sursa İl örgütlerini 

kuran siyasi partilerden 
Sosyal Demokrasi Partisi 
(SODEP), ve Milliyetçi 
Demokrasi Partisi (MDP) 
ilçemizde yönetim kurul* 
lannı oluşturdu.

SODEP İlçe Başkan* 
lığına getirilen Eczacı Er
kan Mutman, geçtiğimiz 
hafta yaptığı çalışmaları 
tamamlıyarak ilçe yöne
tim kurulunu oluşturduğu
nu açıkladı. Genç bir kad 
rodan oluşan SODEP ilçe 
örgütünde 1 eczacı, 1 o- 
mekli öğretmen, 2 işçi, 1 
mühendis, 1‘ tekniker, 1 
dîş tabibi ile 1 balık mûs 
tahsili bulunuyor.

Yönetim kurulunu o 
luşturan temlik SODEP il 
ça örgütü. Genel Merkeze 
kuruluşunu bildirdi. Hafta] 
içinde ise Kaymakamlığa 
başvurarak resmen kurul
duğunu açıklayacak. İstik 
lâl Caddesi Girçay Pasa
jı birinci katında iki bü
royu kiralayan SODEP’in 
yönetim kurulu^şujkişiler- 
denoluşuyor.

SÜREYYA BAYRAK 

(Maklna İmalatçısı)

1846 Gemlik doğum

lu İlk ve Ortaöğrenimini 

İlçemizde tamamladı. Bur

sa Sanat Enstitüsünden 

mezun oldu. Çeşitli fabri

kalarda teknik eleman oe 

larsk çalıştı. 1973-76 yıl

larında F. Almanya'da bu

lundu. Yurda kesin dönüş 

yaparak Maklna İmalat A- 

tolyoal açtı. Kooperatif ku

ruluşlarında bulundu. Ha* 

lan yeni kurulmuş bulu

nan demlik Sanayi Site

si Kooporetlfl Başkanlığını 

yapmakta, ivil 2çocuklu.

Erkşn Mutman (Baş
kan) Eczacı, Necdet Bu
luk (İkinci başkan) Em. 
İşçi, Halil Uğur (Em. Türk 
çe Öğıt.) Sayman, Meh
met Metin Toplu (Balık 
müstahsili) Sadullah Sö- 
zer (Mühendis) M. Fikri 
Semerciler (Diş Tabibi),

ERKAN MUTMAN : 

(Eczacı)

1949 Gemlik doğum

lu. İlk ve ortaokulu Gem

lik'te okudu. Kabataş Ll- 

sosinden"mezun olduktan 

sonra İstanbul Eczacılık 

Yüksek Okuluna

girdi. 1973 te bltirerekfil- 

çemizde eczane açtı. Ev

li Ikl'çocuklu.

SADULLAH SÖZER: 
(İnşaat Mühendisi)

Gemlik 1950 doğum
lu. İlk ve orta öğrenimini 
Gemlik'te tamamladı. İs
tanbul Teknik Üniversite
sinden 1973 yılında ma
sun oldu. İlçemizde Mü» 
hendislik ve Müteahhitlik 
hizmetlerinde bulunmakta. 
Evli bir çocuklu.

KUMLASPOR’UN
EĞLENCE GECELERİ 
NE>BLİ GEÇİYOR

Yazısı S. 2 d© 

Süreyya Bayrak (Mak. I- 
malatçısı), Ekrem Atamay 
(Avukat), Yılmaz Kılıç (İş
çi) üye.

SODEP İlçe Başkam 
Ecz. Erkan Mutman, ga
zetemize yaptığı açıklama 
da şunları söyledi ;

"—Halkın özverisin

NECDET BULUK 

(Emekli İşçi)

1930 Gemlik dokum

lu. İlk ve ortaokulujGem* 

lik'te okudu. Gemlik Sun- 

ğipek Fabrikasında işçi e 

larak çalıştı vo emekli ol

du. Yapı kooperatiflerinin 

kurulmasında büyük hiz

metler verdi. Eski Beledi

ye meclisinde görev yap

tı. Evli Ikl^çocuklu.

EKREM ATAMAY : 
(Avukat)

1951 Gemlik Doğum 
lu. İlk ve orta öğrenimi 
nl Gemlik'te tamamladı. 
İstanbul Üniversitesi Hu
kuk Fakültesinden 1975 
yılında mezun oldu. İlçe
mizde serbest avukatlık 
yapmakta. Evli 1 çocuklu

İLÇEMİZDE 
SOYGUNLAR 
ÇOĞALDI

Yazısı S. 2 da 

den kaynaklanan SODEP 
İn Gemlik’te güçlü bir şe 
kilde örgütleneceği ve d© 
mokrasiye geçişe büyük 
katkıları olacağı kanışında 
yım."

MDP KURULDU

Siyasi partilerin için»

HALİL.UĞUR (Emekli 
Türkçe Öğretmeni)

1925 Mudnaya Akköy 
doğumlu. İlköğrenimini 
Mudanya, ortaöğrenimini 
Bursa’da tamamladı. 1950 
yılında Gazi Eğitim Ensti
tüsünü bitirdi ve Çankırı 
İlgaz Ortaokulu, Sakarya 
Karasu Ortaokulunda gö
rev yaptı. 1958 yılından 
beri Gemlik Ortaokulunda 
Türkçe Öğretmenliği yap
maktayken 1982 yılında 
ilçemizde emekli oldu, İv
il ve üç çocuklu.

Atatürk'ün
Armutluya 
Gelişinin
49. Yılı 
Törenlerle 
Kutlanacak

Ihsan BÖLÜK
Gemlik - Ulu önder 

Atatürk'ün Armutlu'ya ge
lişinin 49. yılı bugün 

Armutlu’da törenlerle kutla
nacak.

Bugün tören, Armut
lu iskelesi önündeki Ata
türk heykeline çelenk ko
nulmasıyla başlayacak. İs 
tlklai marşı vo göklere 
bayrak çekilmesi ile saygı 
duruşunu takiben. Armut
lu Belediye Başkam Şirin 
Şahin ve büyüklerin ko
nuşmalarıyla devam ede-

D. S. 1 de 

de resmen ilk kurutanı 
MDP oldu. Resmen ku
rulduğunu açıklayan Mil
liyetçi Demokrasi Partisi 
Gemlik ilçe Başkanı Emek 
II öğretmen Mevlut Aksoy, 
Ahmet Dural Meydanında 
hizmet binasını bugün a- 
çacaklarını ve demokrasi»

MEHMET FİKRİ SE
MERCİLER : (Diş Tabibi)

1943 Gemlik doğum
lu. İlk ve ortaokulu Gem 
likte okudu. İstanbul Üni
versitesi Diş Hekimliği Fa 
kültesini bitirdi. Anadolu* 
nun çeşitli yerlerinde Diş 
Hekimliği yaptı. 1974 yı
lında Gemlik'© yerleşerek 
serbest çalışmaya başladı. 
Evli ve iki çocuklu.

Şükriye Köyünde Cinayet

80 YAŞINDAKİ OSMAN DEDE
ÖZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Ihsan BÖLÜK

İlçemize Bağlı Şükri
ye köyünde önceki gün 
meydana gelen olayda, 
Osman Özgül (80) öz kar 
deşl Ahmst Özgül’ü (67) 
öldürdü.

Olay Pazar günü Şük 
riye köyü meydanında sa
at 14.oo sıralannda mey
dana geldi. İki kardeş a- 
rasında arazi anlaşmazlı
ğından kaynaklanan olay
da, Osman Özgül, eskiler 
den kalma Simitti vvessen 
marka tabanca ile iki el 
ateş ederek, öz kardeşi 
Ahmet özgüle köy mey
danında öldürdü.

Olaya Gemlik Cum
huriyet Sacılığı el koydu 
ve 80'lilt kardeş katili Os* 
man Özgül tutuklandı.

mücadelesine katkıda bu
lunacaklarım belirtti.

MDP nin Gemlik İl
çe örgütü şu kişilerden o 
luşuyor :

Mevlut Aksoy (Emek
li Öğretmen) Başkan, Seç
kin Tayyar. (Tüccar) İkinci

D. S. 2 de

Siyasi partilerin için
de resmen ilk kurulan 
MDP, Milliyetçi Demok
rasi Parti ilçe Başkanı E- 
mekli Öğretmen Mevlut 
Aksoy

NARLI’DA
BİR GENÇ BOĞULDU

Yazısı S. 2 de

Bir fanlaşmezlık so

nucu kardeşini öldüren 

•O’lik dede Osman özgül 

görülüyor.

Foto : izzet ÜNAL
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ÎODEP VE MSP
İLÇE ÖRGÜTLERİ KURULDU

Başkan, M. Ümran Işıkar 
(Em. Albay) Sakratar, Mi
nör Tu>an (Muhasip), Er
han Taksin (Balık Müs
tahsili) Harun Kurtoğlu 
(Em. Polis), Mesut Soy 
lan (Esnaf), Haydar Ka- 
rataş (İşçi), M. Ali Temel 
(Emekli İşçi)

Oto yendan Anavatan 
Parı isi gsçt'ğlmiz hafta I- 
çlnde ilçemizde örgütlen
me çalışmalarına teşebbüs 
atmiş ve bu amaçla Bursa 
Merkez üyelerinden bir

YILMAZ KILIÇ (İşçi) 
1953 Tunceli doğum 

lu İlkokulu Nevşehir’de 
Ortaokulu Niğde'de okudu 
2 yıl Sivas öğretmen 0- 
kuluna devem ederek ay
rıldı Bir süre Ankara’da 
serbest ticaretle uğraştı. 
1976 yılında Gemlik Azot 
Fabrikasına işçi olarak gir
di. Dört yıl Petrol İş Sen 
dıkasında görev aldı. Evli 
ve 1 çocuklu.

N ARLI’D A
İlçemize bağlı Narh 

kö ünde meydana gelen 
olayda, aşırı İçki içen vo 
serinlemek için denize gi
ren Hüseyin Nuri Utku 
(19) adındaki bir genç 
boğuldu.

Olay geçtiğimiz hafta 
ta Perşembe günü şaat 
13 00 sıralarında Narlı kö-

grup İlçemizde kurucu ü- 
yoler aramışsa da olumlu 
cevap alamıyarak dönmüş
lerdir.

Doğru Yol Partisi ise 
ilçemizde kuruluş çalış
maları girişimlerini sürdü
rüyor.

Üç parti dışında ka 
lan partilerin İlçelerde ör
gütlenmeleri kurucu bu
lamadıkları için gerçekle
şemiyor.

MEHMET TOPLU (Ba- 

lik Müstahsili)

1940 Gemlik doğumlu. 

İlkokulu Gemlik'te bitirdi, 

Ortaokuldan ayrıldı. Kü

çük yaştan itibaren aile

siyle balıp müstahsilllğino 

başladı. Ilçemizds İlk kez 

modern balık filosunu kur

du Evli ve 2 çocuklu.

BİR GENÇ BOĞULDU
yü girişinde meydana gel
di Arkadaşlarıyla eğlen
mek için içki içen BalI
kesirli Hüseyin Nuri Utku 
adindeki genç, daha son
ra yine arkadaşlarıyla bir 
İlkte Narh Köyü girişinde 
den'ze girdiler. Ancak İç 
klyl fazla kaçıran Hüseyin 
Nuri Utku, arkadaşları kı

Kumlaspor'un
Eğlence 
Geceleri
Neşeli Geçiyor

Bursa Bölgesi üçün
cü amatör kümede yer o 
lan Gemlik takımlarından 
Küçük Kumlaspor, her yıl 
düzenlediği geleneksel 
Kümle Eğlence Geceleri 
neşeli geçiyor.

Küçük Kumlaspor Ku 
lübü İle Altınkum Gazino 
sunun birlikte düzenledik
leri ve çeşitli yorışmalorın 
yapıldığı gecelerde misa
firler neşeli saatler geçiri
yorlar. 6-10 Ağustos gün 
lori yapılan eğlence gece
lerinde ilk gece Oryantal 
dans yarışmasına 14 ya
rışmacı katıldı. Bu yarış
mada 11 yarışmacı eleno 
rek Ümran Şenol birinci. 
Ertan Akman ikinci ve 
Vildan Şongül üçüncü ol 
dular. Kumlaspor yararı
na düzenlenen gecelerin 
ikinci akşamında Disco 
dans yarışması yapıldı Al 
tınkum Aile Gazinosunda 
yapılan yarışmalarda dün 
gece ses yarışması vardı. 
Bu akşam ise Güzellik ya 
rışması yapılacak.

Öte yandan bütün ya 
rışmalarda ödül kazanan 
yarışmacılar, hediyelerini 
yarın gece yine Altınkum 
Gazinosunda yapılacak 
muhteşem bir törenle ve
rilecek.

yıda otururken denizde 
can verdi.

Olaya Gemlik Cumhu
riyet Savcılığı el koydu vo 
ceset üzerinde yepıion o- 
topside, Hüseyin Nuri Ut- 
ku'nun boğularak öldüğü 
saptandı. Ceset daha son
ra Butsa Devlet Hastanesi 
mo’gune kaldırıldı.

ilçemizde 
Soygunlar 
Çoğalıyor

İlçemizde, yaz mevsi
minin gelmesiyle birlikte 
hırsızlık olaylarıda artma
ğa başladı.

Geçtiğimiz hafta ilk 
hırsızlık olayı Balıkpazarı 
iki notu caddede meyda
na geldr. Alı Öztetik’e ait 
plakçı dükkanına giren hır 
sızlar, dükkana girdikleri
ni gören bir komşunun 
bağırmasıyla, vitrindeki 20 
bin lira değerindeki teybi 
çalarak kaçtılar. Bu olay
dan bir gün sonra Demir- 
subaşı mahallesinde Ka
dir Ceylan'a ait plakçı 
dükkanı na da hırsızlar 
girdi. Bu olayda da vit
rin camını kıran hırsız, 
yaklaşık 50 bin lira de
ğerinde bir teyp ile iki e- 
lektromk kol saatini ça
larak kaçtılar.

Olaylada ilgili soruş 
tnrma. Emniyetçe çök 
yönlü olarak sürdürülüyor.

ATATÜRK’ÜN 
ARMUTLU’YA 
GELİŞİNİN 
49. YILI 
TÖRENLERLE 
KUTLANACAK

cek. İskele önündeki folk 
lör gösterilerinden sonra, 
kasabaya hareket edilecek 
vo oradaki Atatürk heyke
line de çelenk konulacak 
Daha sonra davetlilerle 
birlikte Armutlu Kaphcala 
rında Atatürk'ün yattığı 
oda ziyaret edilecek Zi
yaretten sonra konuklara 
öğle yemeği verilecek.

Tören, daha sonra, 
kasaba me kezinde ve is
kele meydanında yapılacak 
eğlencelerle son bulacak. 
Gece de fener alayı dü
zenlenecek.

KAYIP

a Gemlik Beledlyetl 

g Evlenme Dairesinden 1974 

a yılında almif olduğumuz 

9 evlenme cüzdanımızı za- 
a yİ ettik.

■ Yenisini alacağı-
İ mızdan eskisi hükümsüz- 
I dür.

■ Ünzlle - Hatan

Şahin

1 *M*

SATILIK EV
GEMLİK UMURBE1 

KÖYÜNDE İK 

KATLI. TELEFONLU 
ZEYTİN HAVUZLU 

BİR DÖNÜM BAK 

ÇELİ. 4 ODALI MÜS 

TAKIL EV SATIUK 

TIR.

Mür : Tlf : 3544

SATILIK BIÇKI ATELYESİ /
Çalışır vaziyette 2 adet 80'lik 

ERKUR, 1 adet 70'lik ŞENER mar
ka makinalar devren veya tek tek 
satılıktır.

Müracaat Ziya Küçük Dcreboyu No. 48
Tlf : 1382 - Ev : 2827 GEMLÎI

Mı^ «««as». MMıı MM MM M

। Foto Güneş
f Müşterilerine her şekilde hizmette
( bulunmaktan mutlu olacaktır.f Düğününüzmü, nişanınızmu sün-
( netmi var. Veya her türlü toplantıla- 
f nnızda kaliteli ve indirimli fiyatlarla 
( sîzleri memnun edecektir.
( Not : En geç 1 saatte rutuşla resim 
( yine FOTO GÜNEŞ'te

I NECATİ ÖZTÜRK
( TLF : 3720 DEN
1 Ziraat Bankası Karşı Aralığı İstiklâl Cad. Fırın Sokak 
> No 4 — GEMLİK
^M^ »M* »M^ *Mn» *M* *M* «MM

Düğün, Nişan ve Her Türlü
Toplantılarınızda

Sunğipek Fabrikasının

İhtiyacını Karşılayan Ilıcaksuyun Gemlik Körfez
Bir Bölümü Haftalık Siyasi Gazete

Gemlik’e Akıtılması İsteniyor Raimi İlânlar tek »ütün santimi 200 TL

PORTAKAL 
LİMON 
VİŞNE 
GAZOZ

MANDALİNA 
GREYFURT

TONİK
SODA

Yaz mevsiminin gelme
siyle ilçenin su ihtiyacını kar 3) 
şılayan Nacaklı kaynağının a- 
zalmasıyla İlçede başgösteren 
susuzluğa çare bulmak için 
ılıcaksuyun bir bölümünün
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# ZENGİN HEDİYELİK ZÜCCACİYE #

ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDE

Cebimizdeki para giderek küçülüyor. 
Bu küçülme sonuca da piyasa etiketle
rindeki fiyatlar da büyük rakamlarla ya 
yazılıyor. Paranı* ceplerden, cüzdanlar
dan taşması "Enflasyon canavarının be
lini kırdık" diyenlerin hazırladıkları, top 
luma sundukları bir ağır yük değilini? 
0 ramınlar ağırlığını bu denli duymağı* 
mu 24 Ocak kararlarının tek felsefesi 
"Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir; de- 
şiliniydi. Bu gün de aynı görüş egemen 
Amerikan dolarının karşısında paramızın 
kan yitirmesi, toplumu besleyen üretici
sin zararına olacaktır. Üretici her para 
ayarında debinde küçülen parasının da
ha da küçüldüğünü görecek; iş alanlarını 
daraltma yollarını seçecektir.

Bugün, fabrikalarda, tarım alanında 
devlet memurluğunda çalışanların durum 
lan hiç de içaçıcı değil. İkide bir para
sın değer yitirmesi pazardaki mala bir 
etiket konmasına neden oluyor. Bunun 
yanında memur emekçi, üreticiye yansı* 
yanı da, gelen pahalılık alıyor götürüyor. 
Bu kez de dar gelirli harcamaları kıs
mak ror unluğun da kalıyor. Yarım kilo 
et yerken haftada 250 grama indiriyor, 
öbür giderlerini de ayarlamak durumun 
da kalıyor kuşkusuz. Emekçi, dar gelir
li ne zaman sütü kaymağıyla yemiştir. 
Sütün içinde hep binlerinin kaşıkları 
vardır.

Öte yandan petrole yapılan zamların 
yükü de toplumun yükünü sırtlarında ta 
pyanlarda olacaktır. Küçük, ortadaki ü- 
reticinin elinde bulunan traktöre mazot 
ya da benzin bulmak da üreticiyi epey 

düşündürmektedir. Yün kilo domatesi 
beşyüz liraya pazarlarken, akaryakıt e- 
derlerindeki artış da belinin iyi bükül
mesine neden olacaktır. 1981 yılında 
“Enflasyon canavarının belini kırdık bu 
yıl yüzde otuz 35’in altına da inebilece- 
ceğiz,, diyen Turgut özal, acaba ne za
man memleketin bu dar boğazlardan kur 
tutacağını söyleyecek? Bu gün siyasete 
soyunan ekonomi mimarı; acaba seçimle* 
ri kazanınca mı içindekileri boşaltacak.

Sayın Özal iktidara geldiklerinde 24 
Ocak kararlarının devamını kararlı oldu
ğunu belirtirken "Türkiye için başka bir 
alternatif "yoktur derken de şunları sı
ralıyor ;

«Doğru dürüst bir politika uygula
nırsa bu iş 2* S yılda tamamlanır diyo
rum. Ama 1983’to yani bu yıl enflasyan 
hızı eğer yüzde 20 de tutabilseydi top
lumun orta direği olan işçi, memur, es
naf ve çiftçinin sıkıntısı daha aşağı çe
kilirdi. 1983'te enflasyon beklenenin de 
üzerinde olacak. Yıl sonu itibariyle yüz
de otuz’a yaklaşacağı görülüyor. Ümit e- 
derim ki daha yukarıda yukarı çıkmış.» 
özal’ın bu reçetesinin geçerliliği şimdi
den belli değil mi?

Bugüne değin çok ekonomi reçeteleri 
yazıldı. Hep-ümitler yüksek dağların ar
dında kaldı. Memleketin para politika
sında enflasyonu daraltıcı, iyileştirici ön 
temler alınması beklentisi içinde olan 
toplumu doyuran, besleyen giydiren ku
şatanların dertleri ne zaman biter; yok
sulun cebine geçinecek kadar para ne 
zaman girer? işte bütün sorun burada.

& #
X - PAŞABAHÇE MAMULLERİ $
# — KARAOĞLU - EMSAN EMAYE ÇEŞİTLERİ #
# — MERMER KÜLLÜKLER - VAZOLAR *
# ÇAKMAK TAKIMLARI
* — PASLANMAZ MUTFAK EŞYALARI
S — ATMACA ÇAMAŞIR MAKİNALARI
J HEM SAĞLAM, HEM UCUZ X

DÜĞÜN - NİSAN VE SÜNNET CEMİYETLERİNE HEDİYELİK M 

$ (EŞİTLERİMİZ MAĞAZAMIZDA MENFAATİMİZ İCABIDIR.

,v, Not : Takımı bozulmuş kristal çeşitleriniz imalat 
atölyemizde tamamlanır.

Gazhane Cd. No. 25 Aygaz Bayii Bitişiği GEMLİK
Şube : Demirsubaşı Mah. Hamam Sok. No. 1 GEMLİK

BASIN AÇIKLAMASI

Ankara Cad. İstanbul adresine faaliyet 
gösteren Tekin Yayınevi tarafından basılan 
Osman Bayrak'ın yazdığı (UNUTMA) adlı 
şiir kitabının Donanma ve SYNT. Komu
tanlığı sorumluluk bölgesinde basımı, dağı

tımı taşınması, bulundurulması ve Sıkıyö
netim Bölgesine sokulması 1402 sayılı ya
sanın 3/C maddesi gereğince yasaklanmış
tır.

Bölge halkına duyurulur.

m—wwniwiiMi »■
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GEMLİ K’LİLERİN HİZMETİNE I
ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE GİRDİĞİNİ S

SAYGIYLA DUYURUR

BİLEZİK - KÜPE - ALYANS - PIRLANTA 
İNCİ ■ YÜZÜK ÇEŞİTLERİ

Minibüs Garajı Mutmanlar Apt. altı 
GEMLİK |

Kongreye Çağrı
S.S. HAYDARİYE KÖYÜ KALKINMA KOOP.

BAŞKANLIĞINDAN

30/3/1983 günü yapılan Kooperatif kng remiz, geçersiz 
sayıldığından 24 Ağustos 1983 günü saat 20. oo de İlkokul 
Salonunda yeniden yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur. Yön. Kurulu

GÜNDEM:

SATILIK DÂİRE

Gemlik’in en güzide semti 
Kayıkhanede Denize nazır 

72 m2 iki odalı salon çift 
cepheli

Mür. ; Ot® Şimşek Tel ; 1253 
GEMLİK

1* Açılış ve yoklama
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DOKTOR
Cahit Yorulmaz HI wDAHİLİYE MÜTEHASSISI j^j

— ELEKTRO KORDİO —4i • . -------~
Mu. Z29U İv. 231U—-ffluvtK------------- -----------
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2- Divan oluşumu, saygı duruşu
3- Yönetim kurulu ve denetleme kurulu çalışma raporları

nın okunması
4« Raporlar üzerinde konuşmalar, raporların aklanması
ö- Plan, proje yapımı İçin yönetim kuruluna yetki verilmesi
6- 1983 yılı tahmini bütçenin görüşülmesi ve kabulü
7- Tarım aletlerinin kullanımı hakkında görüş ve karar ve

rilmesi
8* Yerleşim yerinin saptanması
Q. Yonl yönatlm wa danetlm kurullarının saçTmî_________ ,
1O- Dilekler ve İstekler, kapanış.

SATILIK
ZEYTİNLİK

Umurbey mevkiinde
400 ağaç havuzlu zey
tinlik satılıktır.

Mür. : 2731 qŞMLiK
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”0J'r KAJITHAJ*»! IÖA3A1AY jMHAJMUJlUa LG ” 
Her çeşit davetiye, fatura, fış, senet ve evHdVagHIYAH : TOrf 

ve evrak basımı ıçm

P

Tlf : 1 547 GEMLİK

|B

İSTİKLÂL CADDESİ KORDON APART
MANINDA KALORİFERLİ» ASANSÖRLÜ 27 
KOLU DAİRE SATILIKTIR.

KÖRFEZ MATBAACILIK hizmetinizdedir.

Tlf : 1797 GEMLİK
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MİLTON AİLE GAZİNOSU 
Hizmetinize Girmiştir.
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE
YIL î 11 SAYI .* 16 AĞUSTOS 1983

H^'3
10 LİRA

DÜĞÜN YAPACAKLAR

Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave
tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü? 

Gezin Görün Bizde
Daha Ucuz

1 Saatte Davetiye Basılır

Gemlik KÖRF1Z
Ali Şirin Patajı Tlf : 1797 GEMLİK

DOĞRU YOL PARIIS
Siyasi Partilerin ilçe 

örgütlenmelerini tamamla

maya çalışmaları devam 

ederken, ilçemizde SODEP 

ve MDP den sonra Doğ

ru Yol Partisinin de ör-

gûtlendiği açıklandı.

Parti ilgililerinden al

dığımız bilgilere göre dün 

geç saatlerde listelerini 

tamamlıyan Gemlik DYP 

örgütü kuruluş yazışmala
rını tamamlıyarak Genel 

Merkezlerine iletecekleri-

ni belirttiler. Genç bir 

kadrodan kurulan Gemlik

yor:

Yavuz Alemdar (Alem 

darlar Sabun Fab Sahibi- 

Sanayici) İbrahim Okay 

(72 nolu Zeytin Koop e- 

mekli Md.) Hüseyin Dinç 

(Balık Müstahsili) Veli 

Yazıcı (inşaat Mühendisi) 

Cevat Aydın (Müteahhit) 

Ali Osman Uslu (Çiftçi) 

Ekrem Düzgün (Mali Mü 

şavir) Ziya Ateşoğlu (Kim 
ya Müh.) Mahmut Solak- 

subaşı (iktisatçı)

Kuruluş işlemlerinin

tamamlanmasından son-

DYP şu kişilerden oluşu ra kendi aralarında topla-

Bir Kişi Öldü

Sarhoş Şoför Kamyonet İle
Halkın Arasına Girdi İzzet ÜNAL

BEKİR SEYMEN
SODEP’TEN
MİLLETVEKİLLİĞİNE
ADAY

Küçük Kumla'da geç
tiğimiz hafta meydana ge
len olayda yolda gezmek
te olan bir grubun üzerine

kamyonet ile giren sarhoş 
şoför Songün Özgür (38) 
adlı kadının ölümüne ne- 

D. S. 4 te

nacak olan DYP görev bö 

lümü yapacakı

Öte yandan ilçemiz

de yeni bir partinin kuru

luş hazırlıklarına başladı

ğı öğrenildi. Refah Parti-

si adına sürdürülen çalış

malar devam ederken, par 

ti binası olarak Gameda

Bayii üst katında bir bü

ronun kiralandığı öğrenil-

di.

FIRTINA YAZLIKLARI ALT ÜST ETTİ

BİR KİŞİ BOĞULDU

SANDALLI ÜÇ KİŞİ KAYIP

Önceki gün meyda
na galen fırtına sahillerde
ki yazlıklarda büyük za- 
arlâra yol açarken Armut 

luda’da sandalla balık 
avlayan üç kişi kayboldu 
Öte yandan Gemsas’ta 
bir genç boğuldu.

Pazar günü saat 19 
sıralarında yağmurla baş
layan fırtına sahillerde ta
til için çadır kuranları pe
rişan etti Büyük Kumla 
girişinde bulunan Kızılay 
Kampına ait çadırlar fırtı
na ve dere sularının etki
siyle yıkıldı. Kampçılar

BURSA LI ÇİĞDEM KUMLA GÜZELİ SEÇİLDİ

KAçük Kumla Spor 
tarafından beş yıldır düzen 
lenmekte olan Güzellik 
yarışmasında bu yıl Kumla 
Güzelliğine BursalI Çiğdem 
Gürbüze! (18) seçildi.

Seçici kurulunu; Ses 
sanatçısı Yaşar Özel,’ Ay
taç Özel, Halk Türküleri
sanatçısı 
yontucu

Yıldız Ayhan, 
Tankut Öktem

gsceyi camide geçirdiler 
Aynı saatlerde Armutlu’- 
nun dereağzı bölgesinden 
balık tutmak için denize 
açılan İbrahim Sert (45) 
Atilla Sert (13) ve Ahmet 
Erbaş (13) dan dün geç 
saatlere kadar haber alı
namadı.

Büyük bir ihtimalle 
alabora olduğu sanılan 
sandaldaki şahısların fırtı
nanın etkisiyle boğulmuş 
olabilecekleri belirtiliyor. İl 
gililerden aldığımız bilgi 
lere göre pazar günü san 
dalı aramağa giden bir 
kurtarma motorunun fırtı
nada bozulduğu açıktan 
geçen bir gemi tarafından 
kurtarıldığı belirtildi.

Sandalla fırtınada kay 
bolan üç kişinin aranma
sına devam ediliyor.

BOĞULMA
Gemsaz da denize 

giren Şevket Çağlayan- 
(17) adlı genç, sahilden 
50 metre açıldıktan son
ra su içinde çırpınarak bo 
ğuldu. Yüzme bilen gen
cin boğulmasına ayağına
kıranp girmesinin

OLDU

Umurbey do
ğumlu Seymen, 
Londra’da Maliye 
ve İktisat Ataşeliği, 
Bağ-Kur Ankara 
Bölge Müdürlüğü 
ve Yerel Yönetim 
Bakanlığı Hukuk 
Müşavirliğini yaptı.

Bursa ikinci seçim bölgesinden (Gemlik) Millatva 
kili adaylığına başvuran Bekir Sayman, 1932 yılında 
Gemlik-Umurbey'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İl

çemizde tamamlayan Sayman, Bursa Erkek Lisesini 
bitirdikten sonra 1957 yılında Siyasal Bilgiler Fakül
tesi Mali Şubeden mezun oldu. Daha sonra Ankara- 
Hukuk Fakültesini de bitirdi.

Maliye Bakanlığında, Hazine Genal Müdürlüğü 
ve M ÜT Genel Sekreterliğinde memuriyet görevine 

başlayan Bekir Soyman, 1961 yılında. Kamu Yöneti
mi ve Vergi konularında inceleme yapmak üzere Ba
kanlık tarafından ABD'ye gönderildi.

Amerika'da Üluslarası İdare ve Yöneticilik Semi

nerine katılan Seymen, semineri başarı ile bitirerek, 
Michigan Üniversitesinden diploma aldı.

1969-1972 yılları arasında, Londra Maliye ve ik 
tisat Başmüşavirliğinde Ataşe olarak görev yaptı.

Yerel Yönetim Bakanlığında Birinci Hukuk müşa
viri olarak görevini yürütürken, bu bakanlığın kaldırıl
ması üzerine 1980 yılında Ticaret Bakanlığına, Be - 
kanlık Müşaviri olarak tayin edildi.

10 Ocak 1983 tarihli Kararname ile Ticaret Ba
kanlığı Komptrolörlük Dairesi Başkanlığına atanan 
Bekir Seymen. Bursa İkinci Bölgeden Milletvekili se
çimlerine katılmak üzere 1 Ağustos 1983 günü me
muriyet görevinden ayrıldı.

İngilizce bilen Bekir Seymen, evli ve iki çocuk 
babasıdır.

83 Kumla Güzellik Yarışmasında Kumla Gü
zeli Çiğdem Gürbüzal (ortada) 2. güzel Yasemin 
Bersnbay 3. güzel Ceyda Kûngüllü görülüyor.

Eczacı Ayşe Çelebi, Milli 
Hakem Şanl Güllü, Mü
zisyen Halil Yavuz'ûn yap 
tığı yarışmaya 12 güzel 
katıldı. İlk elemeden son
ra yapılan ikinci elemede 
Küçük Kumla Güzelliğine 
Bursa Pratik Kız Sanat 0- 
kulu öğrencisi Çiğdem 
Gürbüzel, ikinciliğe Ya
semin Boranbay, üçüncü
lüğe İse Ceyda Küngüllü 
seçildiler.

Seçiçi kurul, dilsiz 
Handan Turgut'u ''Sessiz 
Güzel”, Hülya Ürün’ü de 
Sempati Güzeli ilan etti 
Güzeller bu yıl ilk kez 
taç giydiler.

neden olduğu sanılıyor.

ŞAHİNYURDU KÖYÜNDE CİNAYET

Bir Kişi Öldü
Bir Kişi Yaralandı

İlçemize bağlı Şahin- 
yurdu köyünde önceki 
gün meydana gelen olay* 
da, 1 kişi öldü ve 1 ki
şi de eğir yaralandı.

Şahinyurdu köyüne 
buğday harmanlamak için 
gelen SakaryalI baş kişi I 
la Şahinyurdu köyünden

Hüseyin Selvi, Cemal A- 
car ve Cemal Köse köy 
kahvehanesinde menfaat 
tartışmasına girdiler. Tar
tışma sonucu alkollü ölen 
köylülerden Cemal Acar 
sustalı ile Sakarya Tı ismet 
Çelik i sırtından bıçakladı. 
Bunun özerine köye ça-

kşmaya gelen harmancı
lardan Cavit Arabactfil 
tabancayla Hüseyin Selvl 
yi bacağından yaraladı. O 
ley yerinde ölen İsmet Çe 
İlk T erkadeşlen traktörle 
Umvrbay'a götürdüler. De 
ha sonra ceset. Um ur bey

D. S. 4 ta
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Gemlik Ticaret Lisesi ve öğrencilerini Koruma Derneği Tüzüğü

BÖLÜM ı 1 Derneğin Adı vc Merkeıi
Madde : 1 Derneğin Adı : Gemlik Ticaret Lisesi ve öğrencilerini Koruma 

Derneği
Madde : 2 a) Derneğin Merkeıi : Gemlik

b) Faaliyet Yari : Ticaret Lisesi Binası
e) Şubesi s Yoktur

BÖLÜM : 2 Derneğin amaç ve faaliyetleri
Madde : 2 Gemlik Ticaret Lisesinin halen devam eden ve edecek olan öğrencilerine 

a) Eğitim-öğretim ile ilgili konularda yardım etmek 
b) Okulun noksanlarını yaptırmak 
c) Okula demirbaş ve kırtasiye almak 
d) Okul bahçesini tanzim etmek
e) Fakir öğrencileri giydirmek, kalem, kitap, defter ve ders araçları 

temin etmek
f) Bu işler için yardım toplamak, miisamere gibi toplantılar düzen

lemek suretiyle faaliyet göstermek
g) öğrencilerin bedeuen ve ruhen gelişmelerini sağlamak 
h) öğrenci velileri ile okul arasında bağ kurmak 
a) Kurslar teıtıplemek

Madde : 4 Dernek bu işleri üyeler arasında 7 (yedi) kişilik yönetim kurulu ile 
3 (üç) kişilik denetleme kurulu aeçerek yürütür.

Madde : 5 Dernek kurucularının adları, Meslekleri ve ikametgâh adresleri aşa-
ğıda belirtilmiştir.

İkametgâh Adresi
Balıkpazarı Mah. 1. Cad. No. 66

Adı vo Soyadı 
Doğ. Yeri Yılı 
Erhan TEKSİN

Baba Adı Uyruğu Mesleği

Gemlik - 1939 Yahya T.C. Balıkçı Kat 4 Gemlik
Ali BAKAR 
Gemlik - 1929 Haşan T.C. Mütahit

Hamidiye Mah Orhangazi. Cad. 
Kılıç Ap. 10/17 Gemlik

Eyüp ASLAN 
Gemlik - 1938 Murat T.C. Tüccar

Demirsubaşı Mh. Lise Cd. Öner 
Ap. No. 6 Gemlik

H. Fehmi Hıaal
Ahmet T.C. Balıkçı

Orhaniye Mh.. Maltepe Sk No. 
3 Gemlik

Abdullah Kahraman
K. Kumla - 1931 Mustafa TC. Tüccar

Osmaniye Mh Şehit Mehmetçik 
Sk. No. 6 Gemlik

Muhammet öaanadollu
Cavit TC. Şoför

Osmaniye Mh. Şehit Mehmetçik
Sk. No. 28/4 Gemlik

M. Ali BARAŞ 
Mardin - 1957 Mahmut TC. Ok. Md.

Kayhan Mh. Lise Cd. Yeşil Sk. 
3/5 Gemlik

BÖLÜM : 3 Demeğe üve olmak ve üyelikten çıkmak
Madde : 6 Gemlik Ticaret Lisesinde öğrencisi bulunan 18 yaşım bitirmiş ve 

orta öğretim kurı>mlannda öğrenci olmayan her veli dernek üyesi olabilir, a) Asil 
üyelik : Ticaret Lisesinde öğrencisi bulunan ve yılda (15-1200) TL. vermeyi ilişik 
örnek 1 taahhüt eden her veli asil üye olur b) Fahri üyelik : Derneğin gayesinin 
gerçekleşmesi için bağış ve faaliyetlerde bulunanlar derneğin fahri üyeleridir, c) Ta 
bii üyelik : Ticaret Lisesi idarecileri ile 'öğretmenleri derneğin tabii üyeleridir. 
Derneğe aidat ödemekle yükümlü tutulamazlar

Madde : 7 Velisi bulunduğu öğrencisi okuldan mezun olan veya ayrılan asil 
üyenin asil üyeliği kendiliğindin düşer. Bu üye isterse fahri üye olarak kalabilir. 
Tabii üyelerin okuldan ayrılmalarında üyelikleri düşer. Fahri üyeler yazılı istek ile 
ayrılabilirler.

Madde : 8 Üyelerin haklan her üye arzu ettiği zaman yazılı müracaatla istifa 
edebdir. Asil ve tabii üyaler eşit'haklara sahiptir. Genel kurulda bir oy hakları 
vardır, fahri üyeler toplantılara iştirak edebilir (temennilerde bulunabilir fakat oy 
kullanamazlar

BÖLÜM : 4 Derneğin organları ve toplanma zamanları
Madde : 9 Derneğin organları a) Genel kurul b) Yönetim kurulu c) Denetle

me kurulu
Derneğin en yetkili organı genel kuruludur;
Madde : 10 Genel kurul toplantıları a) olağan toplantı her yıl Kasım ayı için 

de yönetim kurulunun belirteceği yer tarih ve saatte okul-aile birliği genel kurulu 
ile birlikte yapılır b) olağan üstü toplantı yönetim kurulu ile denetleme kurulu 
nun lüzum gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı mü 
recaatlan üzerinde her zaman yapılır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından davet edilir.
Denetleme kurulunun talebi veya üyelerin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu 

bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmak zorundadır.
Madde : 11 Toplant ya çağırma yönetim kurulu tüzüğe göre genel kurula ka

tılma hakkı olan üyelerin listesini hazırlar en az 10 gün önceden toplantı günü sa
ati, yeri ve gündemi iki gazetede ilan ederek üyeler toplantıya çağırılır. Toplantı 
yapılacağı mahalli mülkiye amirliğine bir yazı ile bildirilir.

Madde : 12 Toplantı dernek faaliyet yeri olan Gemlik Ticaret Lisesi binasında 
yapılır- Öğrenciler toplantıya katılamsz.

Madde ; 13 Genel knral toplantısı toplantıya katılma hakkını kazanan üyele
rin yarıdan bir fazlasının katılması ile yapılır.

ilk toplantıda yeter sayı olmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak 20 
üyenin altındaki sayı ile toplantı yapılamaz. Gazete ilanında ikinci toplantı tarihi 
de belirtilir.

Madde : 14 Toplantıma yapılışı. Genel kurul toplantısı ilan edilen gün saat 
ve bildirilen yerde yapılır. Toplantı geri bırakılırsa ikinci toplantı gününden 5 
gün önce geri bırakılma sebebi sabepleri ile bir>ikte gazetede ilan edilerek yeniden 
toplantı çağırışı yapılır Bu durum mülkiye amirliğine bildirilir.

Genel kurula katılacak üyeler düzenlenmiş olnn listedeki isimleri hizasına imza 
ederek toplantı yerine girerlef.

Yeter sayı toplanmışsa durum bir tutanakla teabit edilir ve toplantı yönetim 
kurulu veya vekili tarafından açılır.

Evvela Koruma Derneği toplantı ve seçimi yapılır ve sonra Okul-Ailo Birliği 
toplantısına devam edilir.

Hükümet komiserinin gelmemesi toplantının yapılmasına mani değildir.
Toplantı açıldıktan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, başkan ve

kili ve iki katip seçilir.

Bundan sonra toplantının yönetimi genel kurul başkanına nittir.
Toplantı sonucu bütün tutanak ve diğer belgeler yönetim kuruluna verilir.
Kongre başkanı, yönetim kurulu ve denetleme kuruluna seçilen asil ve yedek 

üyelere seçildiklerine daire tebligat yaparak görev taksimi için toplantı tarihini de 
belirtir.

Madde : 15 Toplantı görüşmeleri.
Toplantıda yalnız gündemdeki maddeler görüşülür.
Toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin görüşülmesini isteği hususların 

gündeme konması zorunludur.
Bu da üyelerin birinin yazılı talebinin ve başkan tarafından görüşülüp görü

şülmesinin veya konması ile tesbit edilir.
Madde : 16 Genel kurulun görev ve yetkileri.
Aşağıda yazık hususları toplantıda görüşüp karara bağlar.
a) Organlarının seçimi
b) Tüzüğünün veya maddelerinin değiştirilmesi
c) Yönetim vc denetleme kurulunun raporlarının görüşülmesi tenkid ve ibra 

edilmesi , ■
ç) Yönetim kurulunca hazırlanan yeni bütçe ve maddelerinin aynen veya de

ğiştirilip kabul edilmesi
d) Dernek, okul öğrencilerine yararlı bina yapımı, onarım gibi derneğin amaç

larını yerine getirecek kararlar
e) Gerekirse, toplantı esnasında seçeceği 3 kişilik bir heyetle yönetim kurulu 

hesaplarını tetkik edebilirler
f) Derneğin feshi
Genel kurulda kararlar ekseriyetle alınır.
Madde : 17 Yönetim kurulu teşkili vc görevleri. Her yıl yapılan genel kurul 

toplantısında 7 asil 7 yedek olmak üzere 14 kişilik yönetim kurulu seçilir.
Asil üyelerden biri okul müdürü veya vekili olur.
Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.
a) Derneği temsil etmek
b) Genel kurulun aldığı kararları ve üyelerin ileri sürdükleri temennileri yerine 

getirmek.
c) Derneğin gelir ve gider hesaplarını tutmak ve işlemlerini yapmak.
Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurul sunmak
ç) Bir yıllık yapılan işlere ait faaliyet raporlarını hazırlamak ve genel kurula

Devamı Sayfa 3’te

Gayrimenkulün Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. 983/62
Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen gayrimenkullerden :
1- Gemlik Tapu sicilinin 13.2,1980 tarih ve pafta : 31, ada 553, sahife : 2816 vb 

parsel : 143 de kayıtlı Gemlik Hamidlye mahallesi Pınar ve Ihlamur mevkiinde kain 452.84 
M2. miktarlı arsa üzerine inşa edilen dükkanlardan 22/584 arsa paylı ve birirkişi tarafın
dan 800 000.- |ira kıymet takdir edilen natamem vaziyette zemin kattaki bağımsız bölüm 
(29) nolu dükkan,

2- Gemlik Tapu sicilinin 13.2.1980 tarih ve pafta : 31, ada, 553, sahife : 2616 vb 
parsel : 143 de kayıtlı Gemlik Hamidiye mahallesi pınar ve ıhlamur mevkiinde kain 452. 
84 m 2 miktarlı arsa üzerine inşa edilen dükkanlardan 22/584 arsa paylı ve bilirkişi tara
fından 500.000.-lira kıymet takdir edilen natamam vaziyette zemin kattaki bağlmsız bölüm 
(30) nolu dükkan ki: cem’an İki parça gayrimenkul açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır, 

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Satış 23 9.1983 tarihinde Cuma günü 1 nolu sırada yazılı bağımsız bölüm (29) 

nolu dükkan saat 10 00 İlâ 10 20 arasında, 2 nolu sırada yazılı bağımsız bölüm (30) no 
lu dükkan da saat 10.30 ilâ 10.50 arasında GEMLİK İCRA DAİRESİNDE, açık artırma 
suretiyle yapılacaktır Bu artırmada tahmin edilen kıymetlerin % 75 ini ve röçhanlı alacak 
lılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böy
le bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 3.10.1983 
tarihinde pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu 
artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok 
artırana ihale olunur.
2 — Artırmaya iştirak edeceklerim tahmin edilen kıymetin % 10 u nisb etinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâıımdır. Si
liş peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dsb 
lâliye msml, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler san, 
bedelinden ödenir.
3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-f-) bu gayrimenkul üıerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gta 
içinde dairemize bildirmeleri İflaımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmese* lera ve İflas K 4BV- 
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan vo % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme haeet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mttndoracatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak isti yenlerin 983/62 sayılı dosya nunsarssıyl» 
momurluğumusa başvurmaları ilân olunur.

te. If. K. 126 )
/ llgillltr ti hır i m Irtiftk ktkkt Mı fliti ü MU tır.
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MUTLULUK

MutlulukMutluluğun ölçü
cepteki parava göre mi. bu paranın ge 
tireceği yapay özgürlüğe göre mi değer
lendirilir? İnsanlar, mutluluğu senelerce 
aramışlar: yine de bulamamışlar mıdır? 
Bana göre mutluluk; ne cepteki parayla 
ne baştaki usla olur. Mutlulukla mutsuz 
hık aranırda kıl payı fark vardır. Bir kı 
vı gazinosunda kahvenizi yudumlarken, 
sigaranızı içinize çekerken de mutlu ol
manın yollarının nerelerden, hangi tünel
lerden geçtiğini düşündüğünüz an, mut- 
oltna anahtarınız cebinizden kayıp git
miştir.

Mutluluk, soyut bir kavram olduğu- 
aa göre, belleğimizde sürekli kılık değiş
tiren, somutlaşmaya yönelik biçimlere gi 
rerek, bizi aldatan, oyalayan, düşsel dün 
vatman yarattığı bir imge, imgeler diz
gesi de olamaz mı? imge yada imgeler; 
soyut düşüncelerden oluşan diziler de- 
ğilasidir? Bellekte belirlenen soyut dü
şüncenin, somutla çatışkısında da bir kav

sizlik gösterilerine çıkan, soyııt-somut 
kavgasını da, iyi değerlendirmek; iyi ka- 
nalize etmek gerekir. Köşe başlarında ko 
nuşulanları, yada sahte «milliyetçiliğe so 
yunmuş olanları dinleyerek; karar ver
mek düşünme ilkelerine aykırıdır Böyle 
ortamlarda, dinciliğe sığınanların da çev 
relerini yönlendirmeleri, ulusumuzu, çağ 
dışı düssel dünyalara götürmeleri, somu
tun soyuta dönüştürülmesinin bir başka 
yoludur.

Siyasal çalışmaları yürütenler; insan
ları kendi yönlerine çekerek; Türkiye’de 
ki siyasi çalışmada; karanlıklar oluştura
bileceklerini de unutmamak gerekir. Çün 
kii, olayları diusel açıdan değerlendiren
ler, bugün, dün olduğu gibi Atatürk’e 
Devrimlerine de karşılar. Laikliği tanıma 
yanlar; kadınlarımızı da, Osmanlı impa
ratorluğu kalıntısı; çarşafa bürümede ya
rış ediyor; çıkarları için sözde eğitiyor-

ga vardır Bu kavgada, gözle algılanan
ları bellek, başka yorumlar,' ova göre ü- 
rün verir. Ya da bellek, görülenleri, is
teğimiz dışında başka biçimlerde sunar 
sa; ne yapılabilir? O saman yapılacak o- 
lan; gücümüz yetiyorsa, düşsel imgeleri 
bellekten kovarak, çevredeki olaylara us- 
gözüyle bakmak; en iyi yol olmalıdır. U 
sa vurumla, mantık kurallarına işlerlik 
kazandırmak tek seçenek olmalıdır.

Bellekte, devinime geçmek için sabır

Kuşkusuz siyaset sahnesine çıkanla-
rın, sağ kanat denilen yönlendirilmiş ki @ 
şiler olmasıda bir engeldir. Bu tür siya- E 
sal engelleri safdışı etmek sağduyu sahi S 
bi kişilere düşen bir görev olmalıdır. Sağ K 
kanadın toplumda yer etme, yönlendirme E 
eylemleri görülmeli; yine söyliyelim de- ra 
mokrasinin sağlığı açışından iyi değerlen g 
dirilmelidir. Demokrasilerde mutluluk a- B 
ranırken yapılan siyasal çalışmalarda da 1 
toplum bu mutluluğu algılayabilmelidir. H

Gayrimenkulün Açık Artırma ilânı 
Gemlik tcra Memurluğundan

Dosya No. 981/308 T.
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı .
Gemlik Tupu Sicilinin 27.2.1980 tarih ve pafta : 2, sahife : 884 ve parsel ; 984 

de kayıtlı Gemlik Karacaali köyü Hıyarlık mevkiinde kain 275 metrekare miktarlı ve bilir
kişi tarafından 400.000.- lira kıymet takdir edilen zeytinlik açık artırma suretiyle satışa 
çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 23 I 9 I 1983 Cuma günü saat 11.30 den 11.50 a kadar Gemlik icra Dai 
resinde açık nrtırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüO 
baki kalmak şartiyle 3/10/ 1983 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış mas
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.
2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbetinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri liıımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del- 
Iftliye r«smt, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.
3 — İpötek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-f-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onboş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanv- 
aunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 981/308 T. say:h doaya numarasıyla 
memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.
İc. If. K. 126 )
( İlgililer ti biri ne irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Gemlik Ticaret Lisesi ve Öğrencilerini Koruma Derneği Tüzüğü

d) Dernek tüzüğünün ve dernekler kanununun verdiği işleri yapmak.
Madde : 18 Yeni yönetim kurulu aralarında toplanarak, başkan, başkan yar

dımcısı, sekreter, muhasip ve veznedar seçer.
Yönetim kurulu üye sayısı azalırsa, yedek üyeler baştan sıra ila asil üyeliğe 

davet edilir.
Madde : 19 Denetleme kurulu ve görevleri
3 asil ve 3 yedek olmak üzere genel kurulca seçilir.
a) Derneğin çalışma ve hesaplarını
b) Denetleyicilerin istedikleri hesap, evrak, defter ve gerekli malumatı ver

mekle yönetim kurulu sorumludur.
c) Denetleyiciler, genel kurulu, kurulunun çalışma durumlarını tüzüğe göre ya

pılan ve yapılmayan işleri ve bir yıllık hesaplar hakkında yazılı rapor vermekle 
sorumludurlar.

Madde : 20 Yönetim kurulu başkanı, genel kurulda yapılan seçimi müteakip 
7 güu içinde yönetim kurulu ile denetleme kurullarını asil ve yedek üyelerinin ad, 
soyadları, meslekleri ve adreslerini gösterir listeyi mülkiye amirine verir.

BÖLÜM : 11 Yasak hükümler
Madde ; 21 Dernek toplantılarında siyaset yapmak ve münakaşalara girmek 

yasaktır.
Madde : 22 Dernek merkezine ve okula silah getirmek ve silahlı olarak top

lantılara katılmak yasaktır.
Madde : 23 Derneğin amacının tahakkuku veya eğitim ve öğretim için üyeleri 

ne ve öğrenci velilerine beyanname dağıtabilir. Beyanname dağıtmadan evvel der 
■ekler kanunusun (1630 sayılı 39, maddesinde belirtilen hususlar yerine getirilir,

BÖLÜM : 12 Derneğin denetimi
Madde ; 24 Derneği* işlemleri, defterleri, hesapları ve faaliyetleri mahalli 

mülkiye amiri veya onun memur edeceği memur tarafından daima denetleme ya
pılabilir.

BÖLÜM : 13 Çeşitli hükümler.
Madde : 25 Derneğin gelirleri
■) Üye aidatları, yılda 10 liradan az ve 1200 liradan fazla olmamak üzere ü- 

yelerin taahhüt ottiği aidatları
b) Dernekçe tertip edilecek piyango gelirleri
e) Dernek mülklerinden elde edilecek gelirler
d) Tertip edilecek müsamero, konser, spor müsabakaları, konferans, balo ve 

diğer eğlence gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirlerdir.
Madde : 26 Dernek genel ve katma bütçeli daireler, mahhalli idarelere iktisadi 

devlet teşekkülleri ve müesseselerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren meslek te
şekküllerinden maddi yardım isteyemez va kabul edemea.

Madde ; 27 Dernekçe tutulacak defterler
•) kayıt defteri b) Karar defteri c) Gelen ve giden evrak defteri ç) Ge

len ve giden dosyaların kopyalan d) Gelir ve gider defteri o) Bütçe, kesin hesap 
ve bilanço defteri. Dernek gelirleri sıra nolu ve dip koçanlı makbuzlarla yapılır ve 
giderler fatura veya senet alınarak yapılır.

5 yıl müddetle dosyada saklanır.
Bu defterlerin notere tasdik ettirilmesi mecburidir.
Madde : 28 Dernek amaçlarından olan okulu korumak ve bina yapımı gibi 

faaliyetleri sırasında okula aldığı kıymeti 100 liradan fazla olan ve okul demirba
şına geçecek araç ve gereci okul idaresine teslim ettikçe tesellüm ayniyatı alarak 
dosyasında saklanır.

BÖLÜM : 14 Dernek tüzel kişiliğinin sona ermesi
Madde : 29 Dernek
a) Genel kurul kararı ile b) Acz haline düşmekle c) Faaliyetten alıkonma (ka

nunen) ile tüzel kişiliği sona erer.
Madde : 30 Tüzel kişiliği sona eren derneğin bütün defter, hesap ve mallan 

Gemlik Ticaret Lisesi Müdürlüğü’ne teslim edilir.
Madde : 31 Bu tüzükte yazılmayan ve unutulan hususlar için 1630 sayılı der

nekler kanununun ve 16 Mart 1973 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan (dernekler 
yönetmeliğine) göre hareket edilir.

Geçici Madde; 1630 sayılı kanuna göre hazırlanan bu tüzükten altı suret Gem
lik Kaymakamlığına sunulacaktır.

Madde : 32 Bu tüzüğün hükümlerini dernek yönetim kurulu yürütür.

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinden 
İLAN

Dosya No. .* 983/166

Gemlik ilçesi, Kapaklı Köyü, Köy önü mev
kiinde kâin, kuzeyi yol, güneyi İbrahim Ersoy ve 
Nilgül Tüfekçioğlu yeri, doğusu İsmail Özen yeri 
ve batısı Muhittin Doğru'nun yeri ile çevrili 61.00 
metrekarelik arsanın, davacı İbrahim Ersoy ve 
Nilgün Tüfekçioğlu tarafından tescili taleb edilmiş 
bulunduğundan, bu yer hakkında hak iddiasında 
bulunanların 3 ay içinde mahkememize müracaat 
etmeleri ilan olunur.

SATILIK DAİRE
Gamlik'in en güzide semti 
Kayıkhanede Denize nazır

72 m2 İki odalı salon çift 
cepheli

Mür. : Oto Şimşek Tel : 1253
GEMLİK

SATILIK 
ZEYTİNLİK

Umurbey mevkiinde 
400 ağaç havuzlu zey
tinlik satılıktır.

Mür. î 2731 GEMLİK
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Gayrimenkulun Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan 

Dosya No. 980/251 T.
Satılmasına karar verilen gayrimenkulön cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :

Gemlik Tapu sicilinin 23.12.1972 tarih ve pafta : 4, sahife : 7076 ve par

sel : 7101 de kayıtlı Gemlik Umurbey köyü Bayırbahçeleri ve köy içi mevkiinde 

kain 580.50 metre kare miktarlı ve bilirkişi tarafından 2.000 OOO-lira kıymet tak 

dir edilen bahçeli ev açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 23 / 9 / 1983 Cuma günü saat 11.00 den 11.20 a kadar Gömük İcra Dai 
resinde aşık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
■i ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ila ihale elunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüde 
baki kalmak şartiyle 3/10/ 1983 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu art.rmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış mas
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.
2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisbatinde pey akçesi 

, veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del
illiye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
badelinden ödenir.

3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-}-) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
İçinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kano
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
failden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme haeet kalmadan kendile
rinden tahsil edilceektir.

5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede aşık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlorin 980/251 T. sayılı dosya numarasıyla 
mamurluğumusa başvurmaları ilân olunur.
te. îf. K. 126 )
/ İlgililer ti kiri ne irtifak hakkı sahaları de dahildir.

SATILIK DAİRE

İSTİKLÂL CADDESİ KORDON APARTMA 
NINDA KÖMÜR KALORİFERLİ» ASANSÖR* 
LÜ 27 NOLU DAİRE SATILIKTIR.

Tlf ; 1 547 GEMLİK

Foto Güneş
Müşterilerine her şekilde hizmette 

bulunmaktan mutlu olacaktır.
Düğününüz mü» nişanınız mı, sün- 

netmi var. Veya her türlü toplantıla
rınızda kaliteli ve indirimli fiyatlarla 
sîzleri memnun edecektir.
Not : En geç 1 saatte rutuşla resim 
yine FOTO GÜNEŞ'te

NECATİ ÖZTÜRK
TLF : 3720 DEN
Ziraat Bankası Karşı Aralığı İstiklâl Cad. Fırın Sokak 
No 4 — GEMLİK

DOKTOR 
Cahit Yorulmaz

DAHİLİYE MÜTEHASSISI

— ELEKTRO KORDİO —

Tlf : Mu. 2290 Ev. 2310 GEMLİK

Sarhoş Şoför
dan oldu.

İsmail Dülger adlı şa

hısın kullandığı 16 ff 
457 plakalı kamyonet Al 
tın Kum Gazinosu önlerin 
da gezmekte olan bir gru- 
bun üzerine hızla gireıet 
Songün Özgür adlı kadı

nın ölümüne, Erdoğan 8ı 
şeren (49) Mustafa Baya- 
zıt (50) adlı şahıslarındı 
yaralanmasına neden odu

Olayda sarhoş olarak 
araç kullandığı saptanan 
şoför İsmail Dülger tutuk

landı.

ŞAHİNYURDU
Belediyesine ait ambulans 
la Sakarya yönüne doğru 

kaçırıldı.
Olaydan sonra amba 

lansla kaçan 4 kişi, Sa
karya girişinde cesetle bir 
likte yakalandılar. Olayla 
ilgili soruşturma. Gemlik 
Cumhuriyet Savcılığınca 
çok yönlü olarek sürdün 

rüiüyor

DOKTOR

NURİ ÇAĞATAY

ROMATİZMA 
HASTALIKLAR! VE 

FİZİK TEDAVİ 
UZMANI 

HASTALARINI 
KABULE

BAŞLAMIŞTIR;

Yeniyol Demirciler Çarşın 
Köşesi Bursa

Soyın Gemlik’lller
Mesleğimizdeki Başarımızın Devamını 

Siz Sayın Müşterilerimize Borçlu Olup
MİLTON AİLE GAZİNOSU
Hizmetinize Girmiştir.

NİŞAN - NİKAH - DÜĞÜN VE TÜM TOPLANTILARINIZDA
EMRÎNİZDEYIZ

NOT : HAYIRSEVER KURUMLARIN YAPACAĞI TOPLANTILARDA SALON KİRASI ALINMAZ.
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE
YU. » 11 8AY1 : 51» »3 AĞUSTOS 1983 10 LİRA
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DOKTOR

EMİNE RUHAN ÇAKIR

İÇ HASTALIKLARI UZMANI

Yeni Muayenehanesinde 
Hasta Kabulüne Başlamıştır.

Tlf : 3100
Kayhan Mh. 1 Nolu Cd. GEMLİK

YETKİLİLER U3T2b.RI>I

KIŞ GELMEDEN 
KÖMÜRÜNÜZÜ ALINIZ

ORHANELİ KÖMÜRÜNÜN TONU 4400 TL.
KELEŞ KÖMÜRÜNÜN TONU 3900 TL.

Belediye encümeni 
aldığı kararla kömür batla ■ 
tını saptatı.

Belediye Başkanı Sa
habettin Camay, gazetemi
ze yaptığı açıklamada 
Gemliklilerin kış gelmeden 
kömürlerini almalarını iste 
di. Camay, açıklamasında 
şunları söyledi.

"—Geçen kış olduğu 
gibi bu yılda Gemlik’lile 
rln kömür ihtiyaçları bele
diyemizin almış olduğu 
önlemlerle giderilecektir. 
Amacımız halkımıza ucuz 
bir kış geçirtmektir. Gem
lik ilçesine Orhanelinden 
2 bin ton kömör tahsisi 
yapılmıştır. Keleş kömürü 
İlçemizde tonu 3900 lira
dan, Ornaneli kömürünün 
tonu 4400 liradan satıla
caktır.

ŞAHİNYURDU 
CİNAYETİ
KATİLİ 
YAKALANDI

İzset ÜNAL

Geçtiğimiz hafta Şa- 
hlnyurdu Köyünde meyda
na gelen tartışmada bir 
kişiyi öldürerek kaçan Ce
mal Acar adındaki şahıs 
jandarmaca yakalandı.

Adapazarı'ndan Şahin 
yurdu Köyüne harman a- 
yırmak için gelen beş ki
şi ile Şahlnyurdu Köyü 
halkından dört kişinin 
menfaat çatışması nede
niyle başlattıkları tartışmada 
İsmet Çelik adlı şahsı bı
çakla öldürüp kaçan Ce-

D. S. 4 te

©

ANKARA (Basın-Ya
yın) - Yılın ilk altı ayın
da zeytin ihracatımız 1982 
yılının aynı dönemine •- 
fanla 8 kat artı.

İhracatçılar birliğinden 
alınan bilgiye göre, 1982 
yılının İlk altı ayında 38 
bin 460 kilo zeytin ihraç

DEPO YERİ DEĞİŞTİ

Kömür satışlarının Ey 
lûl ayı başından itibaren 
başlıyacağını belirten be

BİNLİK İMAR PLANLARI
İLLER BANKASINA VERİLDİ
Gemlik şehir imar 

plan çalışmalarında yeni 
bir aşama başladı Mükel 
lefçe hasırlanmakta olan 
binlik imar planları iller 
Bankasına verildi.

Belediye Başkanlığın
dan aldığımız bilgilere gö 
re Gemlik'! yeni imar pla

YÜKSEK FİATLA 
ET SATAN
İKİ KASAP 
DÜKKÂNI 
KAPATILDI

Belediye flitlerinin ü 
zerinden saiıs yaptıkları 
saptanan iki kasap dükka 
nınin birer hafta süreyle 
İşletmeye kapatıldığı açık 
landı.

Belediye yetkililerin 
ce yapılan açıklamada et 
Hatlarına zam yapılmadığı 
ancak bazı kasapların ta 
rifeler dışında et sattıkla 
rının saptandığı ve biri ba 
lıkpazarında bir öbürü ise 
demlrsubaşı mahallesinde 
İki kasap birer hafta süre 
ile kapatıldığı belirtildi.

edilmesine karşın, 1983’ 
ün aynı dönemine 352 
bin 410 kilo zeytin ihra
cı gerçekleştirildi.

Yapılan zeytin İhraca
tından 1882 yılının İlk al 
tı ayında 7 milyon 990 
bin Ura gelir sağlanırken 

lediye yetkilileri Gemlik'ti 
lerln kış başlamadan kö
mürlerini almalarını önem
le belirtirlerken kömür de 

nını hazırlamakta olan fir

ma çalışmalarını tamam

ladı ve binlik planları İl

ler Bankasına gönderdi 

İller Bankasınca yapılacak 

İncelemeden sonra plan 

Gemlik Belediye Meclisin 

ce de incelenecek ve ge

GEMLİK’İN ÇEŞİTLİ YERLERİNE
DENİZE GİRMEK YASAKTIR LEVHASI ASILDI

İlçe Çevre Sağlığı 
Komisyonunca denize gi
rilmesi tehlikeli olarak sap
tanan yerlerde denize gir
meyi önlemek için lehva 
yazdırdı.

Daha önce yapılan 
araştırmalarda deniz kirli
liği saptanan İznik Deresi

GEMSA ADLI
DERNEK KURULDU

ilçemizde kısa adlı 
GEMSA olan Gemlik Sa
nayi Çarşısı Yaptırma Dar-

1983 yılının aynı dönomi- 
de bu miktar 64 milyon 
949 bin liraya yükseldi.

Türkiye bu dönemde 
e.n çok çok zeytin İhraca 
tını 168 bin kilo karşılığı 
28 milyon 117 bin lira 
ile Bulgaristan'o yaptı. 

poşunun bu yıl kordon 
boyunda Balıkçılar Deme 
ği yanındaki arsada yapı
lacağını açıkladılar.

rekli değişiklik önerileri 

yapıldıktan sonra tekrar İl 

ler Bankasına gönderile

cek. İller Bankasından I- 

mar Iskan Bakanlığına 

gönderilen binlik planlar 

onaylanıp yeni planın uy

gulamasına başlanacak;

ağzı, Tibel Otel önleri, İs
kele ve Balıkçı barınağına 
kadar olan yerlerden alı
nan su örneklerinde koli 
basili görüldüğünden bu 
yeılere "Denize Girmek 
Yasaktır” yazılı lehvalar 
asıldı.

neğl adıyla bir dernek ku
ruldu.

Tüzüğü onaydan ge* 
len derneğin amacının es 
nafı birer iş yeri sahibi 
yapmak olduğunu söyle 
yen kurucu yönetim kuru 
lu ilgilileri, yeni plan için 
de sanayi sitesinin olu 
şacağı alan içinde bir arsa 
satın alınarak kendi ola 
ıraklarıyla site kurulacağını 
açıkladılar

GEMSA adlı dernek 
kurucuları şu kişilerden 
oluşuyorlar :

Başkan Feyzuliah Gü
ney, İsmail Akksya , Na- 
iil Bülbül, Numen Aydın. 
Mustafa Dönmez, Rıdvan 
Işık, Mustafa Oğul

İlçemizden Milletvekilliği İçin
Üçüncü Talip

EMEKLİ ALBAY ÜMRAN IŞIKER

MDP DEN ADAY ADAYI OLDU

Işıker, Kore Savaş
larına katıldı. Birleş
miş Milletler Nişanı 
ve Kore şeref ma
dalyası sahibi

6 Kasım 1983 günü yapılacak olan Milletvekili 
seçimleri için aday adaylıkları .başvuruları devam e- 
derken, ilçemizden milletvekilliği aday adaylığına E- 
mekli Albay M. Ümran Işıker’de başvurdu.

Emekli Albay M. Ümran Işıker'in özgeçmişi şöy
le :

1 Kasım 1929 da Tekirdağ'da doğdu. Kafkas, 
Çanakkale cepheleri ile Kurtuluş Savaşının bütün cep 
helerinda savaşmış bir topçu subayının oğludur.

1946 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesi aınavla- 
rını kazanarak kura sonucû Akşehir'de bulunan Mal
tepe Askeri Lisesine gönderildi. Bir yıl Akşehir'de, 2 
yıl Çengelköy’e aktarılan Maltepe Askeri Lisesinde 
öğrenim gördü. Son sınıfta rahatsızlığı nedeniyle o- 
kuldan ayrılan Işıker, İstanbul Cağaloğlu Erkek Lise
sine kayıt yaptırdı. 1950 yılında liseyi bitirerek, İkti
sat Fakültesine kayıt oldu. İki yıl fakülteye devam 
ettikten sonra ayrılarak Ankara P. Yedeksubay Okulu 
37. döneme katıldı. 1953 yılında Piyade Asteğmen
liğe atandı. Kore'de görev istedi ve 4 Kore Değiştir
me Birliği 12 Bölük 2. Ağır Makineli Bölüğüne Ta
kım Komutanı oldu. Birleşmiş Milletler Nişanı vo Ko 
re Şeref madalyası aldı. 1954 de yurda döndü. Yur
dun çeşitli yerlerinde görev yapan Işıker, son olarak 
Gemlik Askerlik Şubesi Başkanlığında bulundu.

1977 yılında Albaylığa yükselen Ümrsn Işıker, 
çeşitli kurslara katılarak başarı ile sonuçlandırdı 1979 
yılında kendi isteğiyle emekli oldu. Emoklflikten son
ra Gamlik’e yerleşti. Siyasi faaliyetler başlayınca âem- 
lik MDP ilçe örgütü kurucuları arasında yer aidi ve 
aynı partiden milletvekili aday edayı o*du

MDP Üye Kayıtlan İçin
Kahvehane Gezilerine Başlıyor

Gemlik MDP İlçe ör
gütü üye kayıtlan için köy 
ve şehir kahvehanelerinde 
sohbet top'snı’a lyle üye 
yazımı yapacak.

MDP ilçe Başkanı 
Mevlût Aksoy, gszatemi- 
ze yaptığı eçıklam&da par 
ti binesimm sürekli sçk 
tutulması için yönetim ku 
rulu üyeleri «tasında nö
bet cetveli oluşturdukları
nı, üye yazımlarının hız- 

landırılecağıri söyledi. Ak
soy, dün gece yapscakla- 
n top ar. t de ça lışma prog 
ramını hazrlevecakiennı 
ve köy kahvehane eoh- 
betteriy1» üye yazımlatma 
başlryeca k'«snm belirtti. Pro 
psgenda niteliği taşana- 
yacağım söylediği toplan
tılorda yalnız üye yazımı 
yapılacağı ve mahalle tem 
cücNori atanacağı da be
lirtildi.
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Gemlik Osmaniye Mahallesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Tüzüğüdür

KURULUŞ

Madde : 1 Derneğin Adı : Gemlik Osmaniye Mahallesi Cami Yaptırma ve Ya* 
yatma Dermeği.

Adresi : Osmaniye Mah. Pazar Cad. Ilıcaksu Sk. No. 15
Merkezi : Osmaniye Mah. Derneğin Şubesi yoktur.

Madde : 2 Der. Gayesi : Osmaniye Mahallesinde yeni cami yaptırmak, bakım 
ve onanınım yürütmek; caminin her türlü ihtiya
cını sağlamak.

Madde : 3 Derneğin gayesini gerçekleştirmek için.
a) Yapılacak caminin bakım ve onarımını gerektiğinde genişletilcbil- 

inesi yahut yıkıp yerine yenisinin yapılmasını temin eder.
b) Abdest alma şadırvanlar ve yüz numaraları cami gereklerinden her 

şeyi yaptırır.
cj Cami ve müştemilatının aydınlatma, ısıtma, soğutma, seslendirme 

temizlik ve benzeri teşkilatını kurar tefriş ve tezyinini yapar, ceryan ve benzeri 
masraflarını yapar.

d) İhtiyaca göre camiye ücretleri dernekçe verilmek suretiyle gerekli 
şartları taşıyan yeteri kadar görevli temin eder görevlilere yardım eder.

e) Gayesine uygun konferans, müsabaka, gezi tertip eder. Kitap, mec
mua, takvim, broşür ve benzerlerini çıkarır başkalarının çıkardıklarını tevzi eder.

f) Diğer hayır dernekleri ile borç veya hayır alıp vererek karşılıklı 
yardımlaşma yapar.

g) Müftülükle devamlı işbirliği yapar, imkanları nisbetinde yardımcı 
olur.

h) Gayesine uygun vakıf tesisi kurar.

Madde : 4 Derneğin şubesi yoktur, hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz.

Madde : 5 Dernek kendi kuruluşuna uygun bir federasyon’a dahil olabilir.

ÜYELİK ŞARTLARI :

Madde : 8 Medeni haklara sahip 18 yaşını bitiren Türk Vatandaşı kendi is
teği ve yönetim kurulunun kabulü ile derneğe üye olabilir. Üyelik istekleri 30 gün 
içinde karara bağlanır, yönetim kurulu sebep göstermeden üyelik isteğini red e* 
debilir.

Madde : 9 Derneğin üyeleri senede (yani 12 ayda) 1.200 Tl aidat öderler.

Madde ; 10 Derneğin maddi ve manevi yardımda bulunan hakiki ve hükmi şa
hıslara yönetim kurulunca fahri üyelik verilebilir. Fahri üyeler seçme ve seçilme 
hakkına sahip olmaksızın toplantılara katılabilir, isterlerse aidat öderler

Madde : 11 Dernekten ayrılmak isteyen üyeler derneğe olan borçlarını ödedik
ten sonra dernek başkanlığına yazacakları bir dilekçe ile üyelikten ayrılabilirler.

Madde : 12 Derneğin gayesi dışına çıkanlar tüzükte belirtilen üyelik icaplarını 
yerine getirmeyenler yürürlükteki kanunlara göre üyelik sıfatını kaybederler. Yönetim 
kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır, itiraz halinde son karar mercii genel kuruldur.

DERNEĞİN ORGANLARI :

Madde : 13 Derneğin organları şunlardır.
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu

GENEL KURUL ı

Madde : 14 Genel Kurul 8. maddede belirtilen üyelerden teşekkül eder.

Madde : 15 Genel Kurul her sene Ocak ayında yönetim kurulunun daveti ti
carine olağan toplantısını yapar, yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü 
hallerde veyahut dernek özelerinin 3/2 sinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu 
bir ay içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Toplantılar derneğin mer
kezinde yapılır.

GENEL KURULA ÇAĞRI ;

Madde : 16 Yönetim kurulu genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin lis
telerini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 10 gün önceden toplantının 
günü, saati, yeri ve gündemini iki gazete ile ilan edilmek auretiyle toplantıya çağ
rılır, keyfiyet mahalli mülkiye amiri’ne bir yazı ile bildirilir. Genel kurul birinci 
çağrıda yarıdan bir fasla üyerin huzuru ile toplanır, yeter sayı sağlanamazsa ikin* 
ci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı 
yönetim ve denetleme kurulları üye tam aayıaının toplamının 3/2 sinden aşağı olamaz.

Madde : 17 Genel kurul üyeleri düzenlenmiş listedeki isimlerin karşısına imza 
ederek toplantıya girerler, kongre, yönetim kurulundan bir üye tarafından açılır. 
Kongreyi idare etmek üzere bir başkan ile iki katip aeçilerek gündeme geçilir. 
Hükümet Komaerinin gelmeyişi toplantının tehirini gerektirmez.

GÜNDEM t

Medde : 18 Gündemi yönetim kurulu hazırlar. Genel kurulda yalnız gündem
deki maddeler görüşülür, ancak toplantıda hasır bulunan üyelerin 3/2 si tarafın
dan görüşülmesi istenen hususlar gündeme alınır. Kararlar genel kurulda hazır bu
lunan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKÎLERt :

Madde ı 19 Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır.
a) Dernek ergenlerim seçer.
b) Tüzük değişikliği yapar.
c) Yönetim ve denetleme kurulları İle görüşür, yönetim kurulunu ib

ra eder.
d) Hazırlanan tahmini bütçeyi aynen veye değiştirerek kabul eder.
o) Derneğe Itiaumlu gayrimenkul malların eatın alınmasını veya mev

cut gayrimenkulların satılmaaı hususunda yönetim kurulu yetkilidir.
f) Derneğin federasyona katılmasına veya ayrılmasına karar verir.

g) Gündem sırasında değişiklik yapar yahut yeni maddeler ilave eder.
h) Derneğin feshine karar verir.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKÎLÎ VE GÖREVLERİ >

Madde : 20 Yönetim kurulu açık yahut gizli oyla seçilen 5 Asil 3 Yedek üye
den teşekkül eder, Yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında bir başkan, 
bir başkan vekili, bir veznedar, bir muhasip bir de katip seçerek görev bölümü 
yaparlar, kararlar çoğunlukla alınır.

Madde : 21 Yönetim kurulu derneği temsil eder, kendi üyelerinde birine veya 
birkaçına temsil yetkisi verir. Genel kurulca alman kararları, verilen görev ve yet
kileri yerine getirip, kabul edilen bütçeyi tetkik eder, gerekli harcamalarını yapar, 
derneğin gelir ve gider hesaplarıma ilişkin işlemleri yapar, yönetim kurulu en at 
ayda bir defa toplanır, başkan yönetim kurulunca alman kararlan yürütür.

DENETLEME TEŞKÎLÎ VE GÖREVLERİ :

Madde : 22 Denetleme kurulu genel kurulca seçilen 3 asil 3 yedek üyeden te* 
şekkül eder, derneğin denetimini yaparak sonucu bir rapor halinde genel kumla sunar.

DERNEĞİN ÎÇ DENETİMİ ;

Madde : 23 Derneğin iç denetimini denetleme kurulu yapar, bu kurul derneğin 
gelir ve giderlerini, makbuzlarını, fatura ve senetlerini, tutulması lazım gelen def
terlerini, derneğin çalışmalarını lüzumlu gördüğü zamanlarda denetler, tesbit ettiği 
noksanlıkları bir rapor halinde genel kurula sunar.

DERNEĞİN GELÎRLERÎ ;

Madde : 24 Derneğin gelirleri şunlardır :
a) Asil ve fahri üyelerin verdikleri aidatlar.
b) Dernekçe tertip edilen temsil, konferans, müsabaka, gezi ve ben

zeri faaliyetlerden sağlanan gelirler.
c) Dernek mükellefinden elde edilen gelirler.
d) Şahıs ve müesseselerce bağış vasiyet verilen mallar, (gayri men

kuller) bunlardan satılarak ve alınarsk sağlanan gelirler.
e) Derneğin veya başkalarının hazırladığı kitap, dergi, takvim ve ben

zerlerinin satış gelirleri.
f) Her çeşit nakdi yardımlar.

GELÎRÎN SAKLANMASI :

Madde : 25 Derneğin veznesinde 2.000 TL. sına kadar para bulundurulabilir. 
Bundan fazlası tahsil olunan gün veya mazeret halinde ertesi günü bankaya yatırılır.

HARCAMA USULÜ :

Madde : 26 Her türlü harcamalar fatura, senet ve makbuz gibi mtisbat evrak 
karşılığı ve yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Madde : 27 Dernek veznesindeki para yetmediğinde, yeteri kadar para banka
dan yönetim kurulunun yetki vereceği iki kişinin imzası ile çekilir.

DEFTER TURMA :

Madde : 28 Dernek yürürlükteki dernekler kanununun tutulmasını istediği No* 
terlikçe tasdikli defteri tutmaya, gelen yazılarının aslını, giden yazılarının da su* 
retini muhafaza etmeye mecburdur.

TÜZÜK DEĞÎŞÎKLÎĞÎ :

Madde : 29 Gündeme alınacak tüzük değişikliği olağan yahut olağanüstü genel 
kurulda görüşülür. Kayıtlı üyelerin yarıdan bir fazlasının kararı ile tüzük değişik
liği kabul edilir.

FESÎH VE TASFÎYB :

Madde t 30 Derneğin feshi için kayıtlı üyelerin en az 3/2 sinin toplantıya 
katılması şarttır. 3/2 çoğunluk temin edilmediğinde genel kurul ikinci defa top
lantıya çağrılır, toplantıda 3/2 çoğunluk aranmaksızın fesih konusu görüşülür, fe
sih kararı toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Madde : 31 Derneğin feshi veya infisahı halinde sahip bulunan menkul, gay
rimenkul bütün emvali Gemlik Osmaniye Mahallesi Cami Vakfına (derneğin feshi 
anında bu vakıf henüz kurulmamışça fesih için toplanan genel kurulun uygun gö
receği bir yere) devrolunur.

Madde : 32 Tüzük değişikliğini müteakip ilk genel kurul toplannsıaa kadar 
derneği aşağıda isim ve kimlikleri yazılı son genel kurul toplantısında yönetim ve 
denetim kuruluna seçilen kişiler idare ederler.

DERNEĞİN KURUCU ve İLK GENEL KURULA KADAR YÖNETİCİLERİ

Sıra AJı Soyadı Uyruğu Doğum Yeri Doğum Mesleği İkametgah Adresi
No. Tarihi

1 Alaattin Büyük T.C. Artvin 1942 İşçi Osmaniye Mh. Pazar Cd. İlmek
Sk- No* 15 Gemlik

2 Ali Dil T.C. Trabzon 1938 S* Satıçı Osmaniye Mh. Pazar Cd* He. 72
Gemlik

3 M. Lütfü Bakırcı T.C. Rize 1942 işçi Osmaniye Mh. Pazar Cd. Ilıcak
Sk- No. 18 Gemlik

4 Selim Güneri T.C Artvin 1944 İşçi Osmaniye Mh. Pazar Cd. Ilıcak
Sk. Bila No. Gemlik

5 Haşan Ali Anlan T.C. Trabzon 1934 Şoför Osmaniye Mh. Pazar Cd. Bila No* 
Gemlik

6 Sadık Çilingir T.C Trabzon 1938 Esnaf Osmaniye Mh* Pazar Cd. İhtık 
Sk. Bila No* Gemlik

1 Sadettin Gülenç LC Gemlik 1951 Esnaf Osmaniye Mh. Pazar Cd* Ne* 72 

G mlik

DERNEĞİN MERKEZ VE TOPLANTI YERÎ ;

Osmaniye Mh. Pazar Cd. Ilıcak Sk. No. 15 Gemlik
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VETODAN SONRA

Demokrasiye geçme aşamasında, ve
to edilmeyen partilerde yönetime hasır- 
İtama çalışmaları sürdürülüyor. Görebil 
diğimizce yönetime hazırlanan partilerin 
taşıtında denge öğesi olacak siyasal 
kuruluşlar da göremiyoruz, Böylesi bir 
yoklukta alan, sağ partilere mi kalacak 
Bu partilerin egemenliği rai yaygınlaşa
cak Böyle bir yönetimi 1950 - 1960 ara
sı. ulusça yaşadık. Sağsız-solsuz demok
rasi olamayacağında birleşirsek, tartışma
larda ortak noktalara yaklaşımımız daha 
sağlıklı olmaz mı ? Tüm yurtta, hepimi- 
sin içinde bir barış ortamının yaratılması 
özlsmi yokmu ?

İlçemizde de siyasal çalışmalar sür 
dürülüyor. Gemlik’te, en büyük engel. 
SODEP, siyasi sahneden çekilince derin 
bir aefes alındı. İlçemizdeki siyasi çalışa 
■alan yürütenler; inanmasalar da, ken
dilerinin sağda olduklarını duyurma ça- 
tamdalar. Bu çalışmalara, denecek bir 
şey olamaz. Biz de zamanında bu tür 
siyasi çalışmaların içinde bulunduk. Di
yeceğim şu; politikaya, ne denli pislik, 
batak, denilse de bu yapılacak. Ama bi
linçlice, gelişmiş kafaların ürettiği dü
şünceler dizgesi içinde yapılacak. Türki
ye’nin otuzüç yıllık yaşanmış bir de
mokrasi yıllan var. Bu kavgalı yıllarda 
köşe kapmaca oynayanlar; tüm çirkin
liklerini çirkefliklerini ortaya koyarak.

demokrasiyi on yılda karanlıklara gön
derdiler. Bugün sancılarımız varsa o 
yılların etkileridir, Bir partinin adı önem 
li olamaz. O partinin kuruculuğunu üst* 
lenen kişilerdir önemli olan. Çekiciliğini 
üstlenen kişidir. Milliyetçilikle uzaktan 
yakından ilgisi olmayan, aç, çıplak, e* 
ineğiyle geçinenlere hor bakan, çıkarla* 
nnı önde götüren kişilerin uzaktan ya
kından ulusçulukla ilgileri de yapaydır. 
Gülücüklerine kanmak; yanlışlığın en bü
yüğüdür. Bunların kafalarında, ulusun 
gönenci değil, kendi gönençleri yatar. 
Bir parti yönetiminde görevlendirilmiş 
kişinin, sepetinde, topluma yansıtabile
ceği, toplumu ulusal bilince ulaştırıcı fi* 
kirler, yetiler olmalı. Siyaset sahnesi çı
karcı düşüncenin egemen olmasından a- 
rındırılacaksa, bu da halkın, tarafsız, 
halkın yapacağı iştir.

Gemlik’te MDP’nin kuruluşu, siyasi 
özgürlüğün oluşumunun bir simgesidir.

Öyle sanıyorum ki ilçemizde kuru
lan partilerin içinde şanslı parti do MDP 
olacaktır. Öst yönetimin içinde oluşu da 
bu şansı artırıyor. Şu da akıllardan çık
masın; seçmen ne denli pohpohlanırsa 
pohpahlansın partilerin yönetim kurul
larına, baştanlarına, bunların toplum i- 
çindeki yerlerine bakarak, verecek ka
rarını.

RESMİ MÜSADELİ

[ GEMSA-
GEMLİK SANAYİ ÇARŞISI

YAPTIRMA DERNEĞİ
ÜYE KAYITLARINA BAŞLAMIŞTIR.

Geniş Bilgi İçin :
İsmail Akkaya : Terme Yanı — Gemlik
Burhan Aydı : İstiklâl Cad. Yaprak Ticaret — Gemlik

İ FEDA TİCARET
İ ZENGİN HEDİYELİK ZÜCCACİYE
} ÇEŞİTLERİYLE HİZMETİNİZDE

j - PAŞABAHÇE MAMULLERİ
( — KARAOĞLU - EMSAN EMAYE ÇEŞİTLERİ
< — MERMER KÜLLÜKLER - VAZOLAR
J ÇAKMAK TAKIMLARI
> - PASLANMAZ MUTFAK EŞYALARI
r — ATMACA ÇAMAŞIR MAKİNALARI
I HEM SAĞLAM, HEM UCUZ
| DÜĞÜN NİSAN VE SÜNNET CEMİYETLERİNE HEDİYELİK 

| ÇEŞİTLERİMİZ MAĞAZAMIZDA MENFAATİNİZ İCABIDIR.

f Not .* Takımı bozulmuş kristal çeşitleriniz imalat
( atölyemizde tamamlanır.
I Gazhane Cd. No. 25 Aygaz Bayii Bitişiği GEMLİK 

| Şube : Demirsubaşı Mah. Hamam Sok. No. 1 GEMLİK 

- ij—u~ u-ı_r ~ı_n_r~ı_n_r ~u~ı_r u~u~ ~u~ı_r~ı_ru~ ~ı_n_

DÜĞÜN, NİSAN VE NİKÂH

YAPACAKLAR

İPEK - KOZA -ERDEM

EMRE AYGAZ TAMİR ATÖLYESİ
YENİ İŞ YERİNDE HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR

HER ÇEŞİT BÜTANGAZ OCAKLARI VE FIRINLARI 
LOKANTA VE KAHVEHANE OCAKLARI TAMİRİ YAPILIR.

DEMİR DÖKÜM — AUER - KOR - SİMTAf 
KÖMÜR SOBALARINA TUĞLA DÖŞENİR

Necati EMRE
Demirsubaşı Mh. Şahitcemal Sk. No. 23 Gemlik

DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 

BAMMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

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

SATILIK BÜROLAR

Gûrleliler Han'da Hazır Durumda 12 m2 lik 
20 Ay Vadeli Satılık Bürolar

KEMAL ERKUL - TLF : 1496 GEMLİK

Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK
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KÖRFEZ
yönetim YtI : Şirin Peaej»

Dizgi ve Batkı Körfez 
Matbaacılık ve Ambalaj San.

1
Sayfa» 4 23 Ağustos 1983 Salı
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| CİMNASTİK ve MASAJ SALONU !

29 Ağustos 1 983 tarihinde Gem- g 
K lik'li sporsever hanımların hizmetine 1 
| giriyor.

SAĞLIK - KONDİSYON - SPOR H I ALETLERİ İLE VÜCUDA S 
GÜZELLİK KAZANDIRIP

| ZAYIFLAMA İMKANI SUNACAKTIR. |

W Kordon Boyu Ok te tu Apt Kat 1 GEMLİK

jr ııiLir ijljti nun ~L£3r uttu ~htt ırrrnn- tttt tt.ttt inr&ss

1 YENİ RODOP İÇKİSİZ i
| AİLE SALONU |

I İHİZMETİNİZE GİRMİŞTİR |
M «3-

GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ || 

VE BALIK ÇORBASI g
DIŞARIYA SERVİS YAPILIR. M

I 1

p, Kordon Boyu Tlf : 3557 Gemlik

KİRALIK İŞYERİ

COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOo^

। Foto Güneş
Müşterilerine her şekilde hizmette 

g bulunmaktan mutlu olacaktır.
Düğününüz mü, nişanınız mı, sün- 

g netmi var. Veya her türlü toplantıla- 
g rınızda kaliteli ve indirimli fiyatlarla ; 
g sizleri memnun edecektir.
o Not : En geç 1 saatte rutuşla resim | 
8 yine FOTO GÜNEŞ'te

8 NECATİ ÖZTÜRK
§ TLF : 3720 DEN
n Ziraat Bankası Karşı Aralığı İstiklâl Cad. Fırın Sokak
O No 4 ----  GEMLİK

OOOOTOGOOOooOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOooOOoooS

çik
Osmaniye Mah. Şehit Mehmet- 
Sokak A. önen Apt. No. 68 al- KAYIP

1
I

Ehliyetli ve Tecrübeli

Sanayi Kazancısı Aranıyor

Ücret Dolgundur

tında 1 30 m2 dükkan kiralıktır.

Mür. : Aynı Binanın Beşinci Katı Gemlik

■
İLÇEMİZDE ONBİRİNCİ ...jj

K. Kamla
Hüseyin ÖNDER

Gemlik Tekel Müdürlüğünden almış 
Tekel bayi defterimi kaybettim.

Hükümsüzdür.

olduğum

ECZANE AÇILDI

Müracaat : Mina Yağ Sanayii
Tlf : 1450 - 1 650 G

llçemizde onbirinci 
eczane geçtiğimiz hafta 
içinde açıldı.

Gemlik SSK Dispan- 
seri eczacılarından Ecza-

ne açarak hasta kabuü- 
ne başladı.

ŞAHİNYURDU KÖYÜNDEKİ CİNAYETİN 
KATİLİ YAKALANDI

mal Acar, Jandarmanın 
•ıkı araması sonucu Şahın* 
yurdu Köyü dağlarında 
bir evde, cinayeti işlediği 
•uç aleti İle yakalandı.

Alınan bilgilere göre 
katil Cemal Acar, tutuk
lanarak ceza evine kon
du.

cı Cengiz Akdeniz tarafın 
dan İstiklâl Caddesi Gür- 
leliler Pasajında hizmete 
açılan eczane ile ilçemiz
deki eczane sayısı onbi- 
re yükseldi.

Öte yandan Kayhan 
Mahallesinde İç Hastalık
ları Uzmanı Dr. Emine Ru 
han Çakır’da muayeneha-

Gemlikte İlk Kez 
HANIMLARA CİMNASTİK 
SALONU AÇILDI

llçemizde ilk kez yal 
nız bayanların girebilece
ği bir cimnastik ve masaj 
salonu açılıyor.

Ayrobik salgınının 
tüm dünyada hızla yayıl
dığı bir sırada ilçemizde 
de bir jimnastik salonunun 
açılması hanımlar arasın
da sevinç yarattı.

SATILIK J I
Gazhane Caddesinde 130 m2 

Lux Daire ve Mermerağıl Mevklin- 
ı! 7500 m2 (750 ağaç) zeytinlik sa

tılıktır.
Müracaat : Tlf : 1797 Gemlik j

MATBAAMIZDA HER ÇEŞİT CİLT İŞLERİ

TEMİZ VE SERİ OLARAK YAPILIR

i k

Sayın Gemlikliler
Mesleğimizdeki Başarımızın Devamını 

Siz Sayın Müşterilerimize Borçlu Olup I
MİLTON AİLE GAZİNOSU
Hizmetinize Girmiştir.

NİŞAN-NİKAH-DÜĞÜN VE TÜM TOPLANTILARINIZDA ı
EMRİNİZDEYİZ

NOT : Hayırsever Kurumların Yapacağı Toplantılarda Salon Kirası Alınmaz.
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE 

YIL : 11 SAYI : 518 80 AĞUSTOS 1988 10 LİRA

4>*r

DOKTOR

EMİNE RUHAN ÇAKIR
İÇ HASTALIKLARI UZMANI

Yeni Muayenehanesinde 
Hasta Kabulüne Başlamıştır.

Tlf : 3100
Kayhan Mh. 1 Nelu Cd. GEMLİK

Balıkçılar Derneği Başkanı Dinç

Yıllıkçılar Kıyıları
Temizleyip Gitsinler

KAYMAKAM

MEHMET GÜLER 

GÖREVİNE BAŞLADI

Gemlik Balıkçılar Der 

Nği Başkam Hüseyin 

Dinç tatilcilerin dönüşle

rinde, kıyılara bıraktıkları 

kinci ve şamandıra gibi 

ıtıidan tepişmelerini iste

dİ.

Balıkçılar Derneği Baş 

kanı Hüseyin Dinç, konu

la ilgili olarak gazetemi- 

» yaptığı açıklamada, kı

ya balıkçılarının av alanı 

alan kumsalların turizm se 

zonu elması nedeniyle ta 

(İlciler tarafından mantar, 

kanca ve şamandıra gibi 

daimlerle bölündüğünü, 

tatil tonunda ise bu alan 

lann yeniden balıkçılara 

bırakılacağından, dönüşler 

de kıyılara atılan cisimle-

8

rin temizlenmesini İsteye

rek şöyle konuştu :

"—Gemlik'te geçimi

ni denizden sağlayan yüz 

lerce balıkçı, turizm mev

simi nedeniyle kıyı balık

OOOOOOCOOOOOOOOOCX>OOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOQ  
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I 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI |

i BUGÜN KUTLANIYOR 81 ... i

Ulusal Kurtuluş sava- kutlama komitesinin ha- ğımız göndere çekildi. Da 9
şımızın dönüm günü olan 

30 Ağustos Zafer Bayra
mının 61. yılı bugün bü
tün yurtta ve İlçemizde 

törenlerle kutlanıyor.
Öte yandan 26 Ağus 

toa Silahlı Kuvvetler Gü
nünün 61. yılı ilçemizde 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOooOOOOOOOOOOOOOCXX>OOOCXXXXXX>QQOOOOOOOCXX>CO

çılığı yapmaktadır. Turizm 

mevsiminin sena erdiği şu 

günlerde, biz balıkçıların 

yazlıkçılardan istediğimiz 

kıyılara bıraktıkları şaman 

dire, mantar, kanca ve bu 

zırladığı program gereğin
ce kutlanıyor.

Zafer Bayramı bugün 

saat 8 30 da Atatürk anı
tına çelenk konulmasıyla 

başladı. Saygı duruşunda 

bulunulduktan sonra istik 

lâl marşı eşliğinde bayra- 

nun gibi cisimleri dönüş

lerinde mutlaka çıkartma

larıdır. Bilhassa doniz içe 

rislnde bırakılmış olan kan 

ca, beton ve büyük taş*

D. S. 2 de

ha eonra Garnizon Komu

tanı, Kaymakam ve Bele

diye Beşkenından oluşan 

protokol, resmi ve özel 

kuruluşlar ile halkın bay

ramını kutladılar. Gecede

fener alayı düzenlenecek.

8
8

8 
8
8

Gemlik Kaymakamı 

Fahrettin Olmez’in Manisa 

Vali Yardımcılığına atanma 

sıyla boşanan Gemlik Kay 

makamlığına Kilis Kayma 

kamı Mehmet Güler atan

dı.

1942 yılında Elazığ 

Keban ilçesinde doğan 

Mehmet Güler İlk öğreni

mini Keban da tamamladı 

Daha sonra Orta öğreni

mi İçin Elazığ’a gitti. Lise 

den sonra Mülkiye Oku

luna yazıldı. 1963 yılında 

mülkiye den mezun oldu. 

Ankara, Elazığ’da staj yap 

tı Sarıgöl, Bingöl Genç, 

Siirt Sason,Balıkesir Man

yas, Kaymakamlığı, Adıya

man Veli Yardımcılığı, De 

nizli Şarköy ve Kilis Kay

makamlığı yaptı. Kille Kay 

makamlığından İlçemize 

etenen Mehmet Güler ev

li.

Kaymakam Mehmet Güler

SODEP ve GEMLİK ROTARY KULÜBÜ AÇILDI
Doğru Yol
Parti Lokalleri
Açıldı

İlçemizde örgütlenen 

•tyısi partilerden Sosyal 

Demokrasi Partisi ile Doğ- 

(u Yol Partisinin lokaller) 

eçıldı

Geçtiğimiz hafta için

le İlk lokali Doğru Yol 

Penisi açtı. İstiklal Cad

Doğru Yol Porfiri Lokalinin oçthfindo ftinatlm kurulu O- 
yolorl Atatbrk aaıtına çalank kaydı*, *ayfi duru|unda bulundu.

( Ihtan BÖlOK )

desinde tutulan lokal a» 

çılışında il örgütü ila İlçe 

örgütü ve konuklar hazır 

bulundular. DYP İlçe yö

netim kurulu lokalin açı

lışından sonra Atatürk Büs 

tüne çiçek koyarak saygı 

D. S. 2 de

Gemlik Rotary Kulü

bü geçtiğimiz hafta res

men açıldı.

Yönetim Kurulunde 

Bülent Kurt’un başkanlı

ğını yaptıh Gemlik Rötar- 

yanlerı şu kişilerden olu* 

şuyor : Sadık Gemlcioğlu, 

Yavuz Alemdar, Mehmet 

Semerciler, Ceyhan Ay

dın, Aydın Akovalıgil, Ah

met Güllü, Erdal Bekçe, 

Dr. Mae! Ozokur, Haşan 

Başaran, Ferruh Erçek, 

Ayhan Minare, Feruk U- 

zunlar, Mehmet Biroet. 

Raşlt özkırım, Mahmut 

Solaksubaşı. Erdal Uzun- 

oğlu, İbrahim Tunca, Feh*

Özel İdare 

Memurluğuna 

Halil Avcıoğlu 

Atandı
Yansı S. 2 do 

mi Gökçen, Haluk Yıkıl* 

maz, Ahmet özer, Rıfat 

Karsak, Güven Önlü, Ziya 

Atoşoğlu.

GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Gemlik Rotary Kulü

bünün geçtiğimiz hafta 

Cumartesi göçesi Tibel 

Oteldeki açılışı çok renk

liydi. Gemlik ilk kez açık 

bûfeli bir açılışa sahne 

Gamllk Rotary KulSMfcüa açdıyıad* («aç retaryaatar dikkat çekti. Açafeyba yaadü. IçMl 
ra aflaalldl. Takardaki fatafrafta KuMr# Baykaat Mlaat Kart aç>hy karayma<*a> ya^arkaa f0- 
rd Miyar. ( İMaa BÖLÜK f

oldu. İstanbul Eminönü, 

Fetih, Eskişehir, İzmir, An

kara, Bursa Rotary Ku

lüpleri rotaryanlerı ve eş

lerinin hazır bulunduğu 

yemekli açılışta, konukları 

Gemlikli rotaryanlar karşı

ladılar. Her rotaryanın ya

kasındaki Kimliği, görevini 

ve kendisini konuklara ta-

D. S. 2 de
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GEMLİK ROTARY KULÜBÜ AÇILDI
£

mtıyordu. Göz» İlk farpan 
la», Ganilik Ratary Kulü
bünün öbür kulüplerdeki 
•yelere oranla daha genç 
elemanlardan oluşuyor ol- 
maa.ydı. Genç, dahası çl- 
çaği burnunda İşadamla
rının oluşturduğu bu ku* 
lüp üyeleri genellikle la
civert giysiler İçindeydiler.

Yemek öncesi alınan 
aperatif içkilerden sonra 
açık büfeden alınan yiye 
çeklerle karınlar doyuru
lurken gecenin açılış ko
nuşmasını Gemlik Rotary 
Kulübü Beşkanı Bülent 
Kurt yaptı. Konukların ta
nıtılmasından sonra konuk 
rotary kulüplerin temsilci

SODEP ve Doğru Yol
duruşunda bulunuldu. Bu 
arada DYP Gemlik İlçe 
Başkanlığına Sanayici Ya
vuz Alemdar'ın getirildiği 
öğrenildi.

öte yandan cumartesi 
günü SODEP İlçe örgütü 
do Gürçay İş Hanı birinci 

YAZLIKÇILAR KIYILARI

ların kumsaldan kıyıya çı
karılması gereklidir. Bu 
yapılmadığında, balıkçıla
rımızın oğlan parçalan
makta. milyonlarca liralık 
mlıii servet sokağa atıl
maktadır.’* dedi

leri birer konuşma yaptılar.
Rotaryan Bursa Vali 

Yardımcısı Halit Tokullu- 
gil yaptığı konuşmada ro
tary kulüplerin amacının 
İnsan sevgisine dayandı
ğını, bir hümanizme ol
duğunu söyledi. Geceye 
Gemlik Kaymakamı Meh
met Güler, İlçe Jandarma 
Komutanı Serdar Aydoğan 
Ceza Yergici Hulusi

, Sulh Hukuk Yargıcı 
Necati Koca ve eşleri de 
katıldılar. Kaymakam Meh
met Güler, Rotary kulü
bünün açılışında bulun
maktan onur duyduğunu, 
başarılı olmalarını diledi.

Gecenin ileri saatle

katında tuttuğu lokalini ses 
sizce açtı. Seçim yasak
larının başlaması nedeniy
le SODEP lokali açılışın
da tören yopılmadı. Açılı
şa ilçe ve il örgütü ü- 
yelori ile konuklar katıldı.

Hüseyin Dinç, öneri 
(erine bütün yezlıkçıların 
uymasını isterken. Beledi
ye Başkanı, Muhtar ve ö 
teki ilgililerin bu konuda 
yardımcı olmalarını istedi. 

rinde müzik eşliğinde ya
pılan danslar arasında dans 
edenlere birer kutu içinde 
sunulan güller sempati 
yaratırken, masalarda iç
kiler yudumlandı, karınlar 
doyuruldu, doyasıya eğ
lenildi.

Roteryanlara göre bu 
bir tanışma gecesiydi Bu 
gecede bir şey eksikti her 
halde, sosyal amaçlı gi
rişimlerin neler olacağı! 
Bu hiç konuşulmadı. Ba 
kalım gelecek günlerde 
bu yepyeni kuruluş Gem 
lik'e neler kazandıracak. 
Şimdi hor yerde bu ko
nuşuluyor.

DÜĞÜN, NİJAN VE NİKÂH

YAPACAKLAR

İPEK - KOZA -ERDEM

ÖZEL İDARE 

MEMURLUĞUNA

HALİL AVCIOĞLU

ATANDI

İlçemiz Özel İdare 
memurluğuna, Karacabey 
Özel İdare Memuru Ha
lil Avcıoğlu atandı

Bir süreden beri İlçe
miz idare memurluğu gö 
revini sürdürmekte olan 
İbrahim Tümer’in Karaca- 
be’ye atanmasıyla boşa
lan Gemlik Özel idare 
memurluğuna, Karacabey* 
don Halil Avcıoğlu atan
dı Avcıoğlu Gemlik,teki 
yonl görevine başladı.

I

3

S
8

DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

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

Gemlik Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLtK

MM MM MM

GEMLİK’TE SOSYAL YAŞAM

Gazetemiz Yazarı Av. Ali Aksoy'un oğlu Özgür 
Aksoy Pazar günü Köşk Düğün Salonunda sünnet 
oldu.

Kaymakam Fahrettin Ölmez’e dün goce veda ye
meği verildi.

Umurboy’de yaşamını sürdüren emekli öğretmen 
yazar ve çevirmen Alaattin Bilgi dün oğlu özgür'ü 
dostları arasında sünnet ettirdi.

♦♦♦♦♦♦
Coşkunler Ticaret Mağazası sahibi Eaat Çoşkun 

'un üçüncü oğlu dünya,e geldi.
— ♦♦ ♦♦

Eczacı Erkan Mutman'ın İktisatçı eşi Maido Ha
nım yarın Bursa da kuyumcu dükkanı açıyor.

Böyloce Mutmanlar elle boyu kuyumcu oldular.

Sunğlpek Fabrikası memurlarından Kemal Yar haf 
ta tonunda evlendi.

Eda Cimnostlk Salonu Gamlkıl hanımların hlzmo 
tine açıldı.

♦♦♦♦♦♦
Pratisyen Doktor Ali özgür, İlçemizde muayoha- 

no açtı.

MM MM MM MM MM MM M  ̂MM MM MM
ı SATILIK ARSA | 

’ Gençali Köyü Dereağzı Mevkiinde j 
hisseli 300 metrekarelik arsa sahibi f

1 eliyle satılıktır. <
1 Mör : Tlf 19337 |

I Oto Kauçuk Sanayi İzmit ।

- Jt> O • • i

I I| 11- EDA | i
I CIMNASTİK ve MASAJ SALONU |V 29 Ağustos 1 983 tarihinde Gem- SF 
fi lik’ll sporsever hanımların hizmetine fi 
| girdi. j
| SAĞLIK - KONDİSYON - SPOR J 
fi ALETLERİ İLE VÜCUDA 1

GÜZELLİK KAZANDIRIP
g ZAYIFLAMA İMKANI SUNACAKTIR. | 

g Kordon Boyu öktem Apt. Kat 1 GEMLİK ğ 

mest IMS Z&SSS

} Düğün, Nişan ve Her Türlü
| Toplantılarınızda
। >
| PORTAKAL MANDALİNA |

| LİMON GREYFURT 1
i VİŞNE TONİK |
I GAZOZ SODA )
I KOLA VE LİTRELİK ÇEŞİTLERİ |

EN UYGUN FİYATLARLA >
| EMRİ NİZDEDİR. ।

| Gazhane Cad. 30-32 Tlf t 1 620 |

( GEMLİK )

BAŞSAĞLIĞI

Yakalanmış olduğu hastalıktan kurtulamı- 
yarak vefat eden, değerli insen

EMİ R ŞEN’ I N

yakın ailelerine, eş, doat ve tûm tamdıklanne 
başsağlığı dilerim.

Adem ÖZMAN

S Dr. ALt ÖZGÜR

Yeni Açtığı Muayenehanesinde 
g Gündüz ve Gece Hasta Kabulüne 

Başlamıştır.
B KAN TAHLİLİ - TAM İDRAR
I GEBELİK TESTİ — KAN GRUBU | 

İĞNE VE PANSUMAN YAPILIR.
S Demirsubaşı Mah. 2 Nolu Cad. No. 1

| (Gemlik Eczanesi Yanı) Tlf : 1595 GEMLİK! 
mimi» Mjınıcr**

| İÇKİSİZ YENİ RODOP | 

| AİLE IZGARA SALONU |

Sayın Müşterilerinin Hizmetine
Devam Etmektedir.

| GÜNLÜK TAZE BALIK ÇEŞİTLERİ I 

VE BALIK ÇORBASI
| DIŞARIYA SERVİS YAPILIR. |

■ Kordon Boyu Tlf .* 3557 Gemlik |
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Anadolu’nun bitek topraklan, coğ
rafi yapısı, yeraltı zenginlikleri, insan gü 
GÜ, emperyalist ülkeleri yakından ilgilen 
dirmiş, ilgilendirmektedir de. Bu önemli 
bölgede olan toprakları nasıl kullanabi
lirlerdi? Bu düşüncede, Çanakkale Savaş
larında tanıdıkları Mustafa Kemali'de he 
taba katmaları gerekirdi. Osmanlı Ordu
ları yenik de düşse, Mustafa Kemal A- 
■adolu'yu düşmandan temizlemeye karar 
hydı Çanakkale Savaşları sonuçlandığın 
da, bir başka savaş başlıyordu. Bu sa 
vaşıa da öncüsü Mustafa Kemal'di.

Mustafa Kemal'in yapısı, sömürgeci
liğe ters düşüyordu. Bu yapıdaki Musta
fa Kemal şöyle diyecektir. "Türkiye'nin 
bugüakü savaşımın yalnız Türkiye'ye ait 
olmadığını bir kez daha doğrulamak is
tiyorum Türkiye’nin bugünkü savaşımı 
yalnız kendi ve hesabına olsaydı belki 
daha kısa, daha az kanlı olur ve daha 
çabuk bitebilirdi. Türkiye engelleri yen
mede kararlı ve önemli bir çaba göster
mektedir. Çünkü savunduğumuz bütün 
mazlum ulusların sorunudur ve bunu so 
na erdirinceye kadar Türkiye, kendisiyle 
beraber olan doğu uluslarının birlikte yü 
tüyeceğine inanmaktadır.”

Geri bıraktırılmış, tutsak edilmiş u- 
lusiara, Türk Kurtuluş kavgasını örnek 
atmalarını, çağın sömürgeciliği kapattığı
nı belirtirken, şunları söylemektedir ; 
Candhi : «Atatürk gibi bir önder önle
rinde dururken Hind Müslümanları bu
günkü durumlarına hâlâ razı olacaklar 
mı?„ Diyerek Hint Müslümanların!, tut
saklığa, sömürüye karşı savaşa çağırmış
tır; özgürlük yolunda. Dünyanın, geri 
kalmış ülkelerinde Kurtuluş Kavgamızı 
örnek alan liderler olabilseydi. Üçüncü 
Dünyanın yapısı boyla mi olurdu? Ata

türk, söylevlerinde üçüncü Dünya ulus
larına da ışık olmuş uyanmalarını da öz 
İçmiştir. Türk Kurtuluş Hareketi’nin de 
özüne inmelerinin de' yararlı olacağını 
1933 teki verdiği şu söylevde vurgulamış 
tır,

«Doğudan şimdi doğacak olan güne
şe bakınız. Bugün günün ağardığını na 
sil görüyorsam, uzaktan bütün doğu u- 
luslarmın da uyanışlarını öyle görüyorum. 
Bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuşacak o- 
lan çok kardeş ulus vardır. Onların ye
niden doğuşu, kuşkusuz ki gelişmeye ve 
gönence yönelik olacak ve kendilerini bek 
ley en geleceğe ulaşacaklardır.»

Atatürkçü görüşte birleşenlerin, A- 
tatürk’ün tam bağımsızlıktan ne anladı
ğında durmaları gerekeceği kuşku götür
mez Atatürk’ün, bağımsızlık anlayışı tam 
bağımsızlıktır. (Tartışılır.) Bu konuda 
şunları söyler: «Tam bağımsızlık demek 
kuşkusuz siyasal maliye, ekonomi, ada
let askerlik, kültür... gibi her alanda tam 
bağımsızlık ve tam özgürlük demektir. 
Bu saygıklanmın herhangi birinde bağım 
sızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin 
gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından 
yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek an 
lamıyla bütün bağımsızlığından yoksun
luğu demektir.»

Bugün 30 Ağustos. Geçmişte, özgür
lük uğruna verilen savaşların Özünü iyi 
değerlendirmek; Türk Ulusu’nun, nasıl 
başhyarak nereye gelindiğinin;1 yakın ta
rihimizde, geçirilen siyasi evreleri de göz 
önüne alarak, Atatürk’çü düşünceyi ile
ri boyutlara ulaştırmayı amaçlayarak dev 
rimcilik yolunda attığı adımları, göster
diği hedefleri amaçlanan yerlerine oturt
mak; 30 Ağustos ışığının bir göstergesi 
olacaktır.

İLAN
72 Sayılı Gemlik Zeytin Tarım Satış Koop.

Kooperatifimizin 1981/1982 işyılı Normal Genel Kurul toplantısı 15 Ey
lül 1983 tarihine rastlayan Perşembe günü saat ll.oo d» Şirin Sineması salo
nunda yapılacaktır.

Birinci toplantıda kanuni çoğunluk olmadığı takdirde ikinci ve son top
lantı Anasözleşmenin 23. maddesi gereğince çoğunluk aranmaksızın 22 Eylül 
1983 tarihine rastlayan Perşembe günü aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşüp karara 
bağlamak üzere mezkûr gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :

1- Açılış
2- Kongre divanının teşkili
3- Çıkan ve çıkarılan ortaklar hakkında karar ittihası
4- 1981/1982 işyılı, Yönetim Kurulları raporlarının okunup görüşülmesi, Bi- 

lânço ve fiat farkı hesaplarının tetkik ve tasvibi. Yönetim ve Kontrol kurulla
rının ibrası.

5- 1981/1982 İşyılı siyasası raporunun görüşülmesi ve tasdiki.
6- 1982/1983 İşyılı kadro ve bütçesinin onaylanması.
7- Bakanlığın müsadesi alınmak kadıyla, taşıtsız mal alınması, yaptırılması 

veya satılması hakkında karar ittihazı.
8- Yönetim Kuruluna 2 Asil, 2 Yedek üyenin gizli oyla seçilmesi
9- Kontrol Kuruluna 2 üyenin seçilmesi.
10- Hakem Kuruluna 3 üyenin seçilmesi
11- Birliğimizin 1982/1983 İşyılı Genel Kurul toplantısında Kooperatifimizi 

temsil edecek 6 Delegenin tesbiti ve seçilmesi.
12- 1982/1983 Kampanyasında ortaklarımızdan Silahlı Kuvvetler adına tahsil 

olunan kilo başına 1,- (Bir) liranın kabulü hakkında karar ittihazı
13- 1982/1983 Kampanyasında ortaklarımızdan tahsil olunan kilo başına 1,’- 

(Bir) lira tesis fonunun kabulü hakkında karar ittihazı.
İ4- Ortaklarımızın ürün bedellerinden tahsil olunan %5 kapitalin, kabulü 

hakkında karar ittihazı.
15- 1982/1983 İşyılı kampanyasında Yönetim Kurulu Üyelerine görev yaptık 

lan süreler için zaruri masrafları karşılığı verilen 500,-er lira ücretin kabulü 
hakkında karar ittihazı.
16- Birliğimiz Genel Müdürlüğünün 2.5.1983 tarih ve 1/3700-14 No’lu Ge- 

nelgesimucibi, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık 8.000,- Tl. brüt, Kontrol Ku 
rulu Üyelerinin ücretlerinin aylık 4.000,- Tl. brüt olarak tesbiti hakkında ka 
rar ittihazı.
17- Katırlı Köyü ortakları hakkında görüşme.
18- Dilek ve Temenniler.
19 Kapanış.
Not : Genel Kurul torlantısına 30.6.1982 tarihli itibariyle kayıtlı ve 1981

yılı kampanyası için beyanda bulunan ve taahhüt ettiği ürünün %60 mı tes
lim eden ortaklarımız katılacaktır.

RESMİ MÜSADELİ

GEMSA^
GEMLİK SANAYİ ÇARŞISI

YAPTIRMA DERNEĞİ
ÜYE KAYITLARINA BAŞLAMIŞTIR.

Geniş Bilgi İçin :
İsmail Akkaya : Terme Yanı — Gemlik
Burhan Aydı : İstiklâl Cad. Yaprak Ticaret — Gemlik

SATILIK
Gürleliler Han'da Hazır Duruma Gelmiş Kaloriferli 

Asansörlü Peşinatsız
20 Ay Vadeli Satılık Bürolar 

Araba veya Daireyle Takas Edilir.
TEL : 3468 - 2194 GEMLİK

EMRE AYGAZ TAMİR ATÖLYESİ
YENİ İŞ YERİNDE HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR

HER ÇEŞİT BÜTANGAZ OCAKLARI VE FIRINLARI 
LOKANTA VE KAHVEHANE OCAKLARI TAMİRİ YAPILIR.

DEMİR DÖKÜM — AUBR — KOR — $İMTA$ 

KÖMÜR SOBALARINA TUĞLA DÖŞENİR

Necati EMRE
Demirsubaşı Mh. Şehitcemal Sk. No. 23 Gemlik

DÜĞÜN YAPACAKLAR

Zengin Kaliteli ve Ucuz Dave
tiye Çeşitlerimizi Gördünüz mü?

Gezin Görün Bizde 
Daha Ucuz

1 Saatte Davetiye Basılır

Gemlik KÖRF1Z
Ali Şirin Pasajı Tlf : 1797 GEMLÎK

KAYIP
Bolu Trafik Şube Mü 

dürlüğünnen 20 Temmuz 
1980 tarih 25025 sayı'ı 
ağır vasıta ehliyetimi kay
bettim. Hükümsüzdür.

Etem YURT

Gemlik Körfez’i
Okuyunuz, okutunuz 

Abone olunuz.



soruihlu modor 
KADRİ CÜLER 

SAHİBİ 
KABRİ BİLİR .

gemûk

KÖRFEZ
rinatlm r«rl : şirin 

TML. : ırrr - OBMLİK

Diıgi V« Batkı Körfez 
Matbaacılık va Ambalaj Sm.

SES®
S i

S I

» Sayın Gemlik’lileı ;
«s i

Mesleğimizdeki Başarımızın Devamını 
® c 1Sız Sayın Müşterilerimize Borçlu Olup । 
a MİLTON AİLE GAZİNOSU i
R Hizmetinize Girmiştir. S
B i
S 8
R i

NİŞAN - NİKAH - DÜĞÜN VE TÜM TOPLANTILARINIZDA s 

@ EMRİNİZDEYİZ İ

a---------  ■■■■-------------------

■ S
B •NOT : Hayırsever Kurumlanıl Yapacağı Toplantılarda Salon Kirası Alınma*.

BfflflR BffiiSK SiBK »IRa Hn« »310
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