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Basic
Önceki hafta yapılan 

yerel seçimlerde Gemlik, 
K. Kumla, Armutlu, Umur 
bey belediye Başkanlıkla 
nnı kazanan cdaylcr yeni 
görevlerine başladılar.

Geçtiğimiz perşembe 
günü Ticaret ve Sanayi 
Odasında düzenlenen tö 
rende belediye başkanlar), 
belediye meclis üyeleri ve 
11 genel meclisi üyelerine 
mazbataları verildi. Maz 
bata dağıtım töreninde ko 
nuşan İlçe Seçim Kurulu 
Başkanı Yargıç Necati Ko 
ca, barış içinde bir seçim 
yaşandığını ve bu güzel 
anın sonucunun dağınk 
bir şeklilde değil, topluca 
düzenlenen bir törenle pe

Belediye Başkanı Hakkı Çakır LİMANIMIZDAN
“İLK İŞİMİZ SU ve YOLLAR” Hadl ozşa™ JJV'eS?
Yeni Gemlik Belediye 

Başkanı Hakkı Çakır, ga
zetemize yaptığı açıklama
da “İlk İşim sık sık kesil
melere neden elan İçme 
suyunu ve yolları ele al-. 

ANAP İlçe Örgütü Başarılarını Kutladı

Yerel seçimlerden en kazançlı çıkan parti olan 
ANAP İlçe Örgütü başarısın» Terme Restaurant'ta 
kutladı.

kiştirilmesini düşündüğünü 
belirterek "sonuçlar ilçe
mize hayırlı olsun" dedi.

ilçe Kaymakamı Meh
met Güler, İlçe Seçim Ku
rulu Başkanı Ceza Yargı
cı, İlçe Savcısı, İlçe Jan
darma Komutanı, Vergi 
Dairesi Müdürü, Mal Mü
dürü ve birçok daire ami 
rl ile Sodep İlçe Başkanı, 
MDP İlçe Başkanı, Halk 
çı Parti temsilcileri, Refah 
Partisi temsilcileri İle bele 
diye başkanları, belediye 
meclis üyeleri ve 11 genel 
meclis üyeleri hazır bulun 
duğu.

Törende belediye Baş 
kanlan il genel meclis ü-

maktır" dedi.
Gazetemize demeç ve 

ren Belediye Başkanı Hak
kı Çakır, İlçenin çözüm 
bekleyen birçok konusu 
olduğunu, ancak öncelikle 

yeleri, belediye meclisi ü- 
yeleri mazbatalarını aldı
lar.

NÖBET DEVRİ

Gemlik Belediye Baş 
kanı Hakkı Çakır, mazba 
ta töreninden sonra bele 
diye meclisinin Anap’h ü- 
yeleriyle Atatürk Anıtına 
giderek çelenk koydu ve 
saygı duruşunda bulundu. 
Daha sonra belediye ye 
giderek, belediye başkanı 
Şahabettln Cantay’dan gö 
revini teslim aldı. Cantay, 
yeni belediye başkanına 
başarılar diledi ve kendi 
sini bekliyen çalışmalarla 
ilgili olarak bir rapor 
sundu.

ele alınması gerekenlerin 

başında su ve yolların dü 

zeltilmesl gerektiğini söy- 

ledi. Hakkı Çakır, şöyle 
konuştu.

"•Göreve başladığım 
perşembe günü kutlama 
lan kabulle birlikte, tüm 
seçmenlerime teşekkür ve 
şükranlarımı bildirdim. Cu
martesi günü Sümerspor 
un Bursa'da yapılacak ma 
çı için mazot giderleri kar
şılığında bir otobüs tahsis 
ettim. Bugünden başlıya- 
rak da Bursa'ya giden öğ 
renci otobüsümüzün Top
hane Endüstri Meslek Li» 
sesine çıkmasını sağladım 
İlçenin İçme suyunun gel
diği Nscaklı da paıar gü
nü meydana gelen patlak 
gayretli çalışmalarla onarıl 
mıştır. İlçe İçindeki bozuk 
yolların onarımı için Kara 
yollarından bir graydor ge 
lacektlr. Ilıcak su yolu dü 
zeltılecok. çöplük' Cihattı 
Köyü sahasına taşınacak- 
tırr'-

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır hafta içinde yeni gö
revine başladı

Küçük Kumla Beledi 
ye Başkanı Abdullah As 
lan' Armutlu Belediye Baş 
kanı Celâl Göç, Umurbey 
belediye Başkanı Hüseyin 
Karpat Cuma günü gö 
revlerini teslim alarak ça 
lışmalara başladılar.

Limanımızdan 
Libya’ya arpa dışsatımı 
devam ediyor, Suudi Ara 
bistan bandıralı "Raubı 
nı 2" adlı gemiye yüklen 
meye başlayan 5400 ton 
arpanın önümüzdeki gün 
lerde işlemleri bitirerek 
yola çıkacak.

SANDEM adlı firma 
tarafından bir süreden be 
ri sürdürülen arpa dış sa 
tunları devam ederken 
son parti 1.5- milyon 
dolarlık döviz getirecek.

AVCILAR DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINA 
SELAMI ATAR SEÇİLDİ

Gemlik Avcılık ve A- 
tıcıhk Derneğinin yapılan 
genel kurul toplantısında 
dernek başkanlığına Sela 
mİ Atar seçildi.

Önceki gün dernek 
lokalinde yapılan .genel

b. S» Z ta

GEMLİK BELGİYE MECLİSİ ÜYELERİ

25 Mart 1084 günü yapılan yerel seçimler
de Gemlik Belediye Meclisine seçilen adaylar.

1. Bilal Kara (Müteahhit)
2. Sadi Ertür (Diş Tabibi)
S. Burhanettin Yılmaz (Soğuk de.)
4. Rahmi Şengül (İnş. Mühendisi)
5. Emin Bora (Gazeteci-em sen.)
6. Neynep Dlnçer (Ev kadını)
7. Faik Durmaz (Zeytin tüccarı)
8. Nazif Ünal (İnşaat ustası)
9. Osman Kostak (Ney tin tüccarı)
1O. Süleyman Yiğit (İnş Ustası)
11. Burak Çorum (Fabrikatör)
12. Mehmet Fikri Semerciler (Diş Dr)
13. Sadullah Sözer (inş Mühendisi)
14. Mustafa Küçükslpahl (Em. mem)
15. Necdet Buluk (Em. işçi sigortacı)

ARMUTLU BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

1. İbrahim Yılmaz

2. Osman Vidinli
3. H. Cahit Bilen
4 Osman Bavdar
5. H. Basri Sarıcan
6. Mehmet Kosova
7. Osman Gönder
8. Hayrl Tümer
8. Ahmet Zeki Bayer

UMURBEY BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

1. Mehmet Benli
2. Şatafattın Ersay
3 Muzaffer Demlrtaş
4. Haluk Okay
5. Ahmet Bağcı
6. Tevfik Uygun
7. Ahmet Düşmez
8 Mete Doğar
9. Süleyman Basri

KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE MECLÎS ÜYELERİ

1. Haşan Pehlivan
2. İsmet Dur
3. I. Hakkı Yasa
4. Yahya Başaran
5. Nurettin Kılıç
6. İsmail Akcaylan
7. Ahmet Malatya
8. Kenan Karadeniz
9. Halil Efe

MDP İlçe Başkanı Aksoy

“SOLUN İKTİDARA GELEDİLEGEĞİ İMAJI 
SEÇMENİ İKTİDAR PARTİSİNE ÇEKTİ”

Milliyetçi Demokrasi

Partisi tlçe Başkanı Mev- 
lüt .Aksoy yerel seçimle 
rin sonuçlarını değerlen 
dirirke-n "Sağ oyların pay 
laşılacağı ve solun Gemlik 
te iktidara geleceği imajı 
sağ duyulu
halkı iktidar partisine çek 
iniştir" dedi.

Gazetemize yanlı.açık 
lamada bulunun Aksoy, 

milletin anarşi ve koalis
yon icraatından bıktığını 
başbakanın ilçemizde " Bi
zim adayımıza oy verir
seniz çark işler" demesini, 
zeytin ristunlarmm seçim
ler öncesi dağınknasmm 
puan 'kazandıracağını be
lirterek şunları söyledi :

"— Sağ oyların. 3 parti 
w dört bağımsızda -dağıl
ması solun Gemlikte ikti-

o. s. 14»
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Gemlik 
Yazıları

Av. Ali AKSOY

Üç Hafta Yerine

Teşekkür
25 Mart 1984 günü yapı

lan mahalli seçimlerde faizlere 
güvenini tekrarlayarak yeniden 
seçmenizden dolayı arkadaşla
rım adına hepinize tonsuz te
şekkürlerimizi sunar bu güve 
ne layık olmağa çalışa abımı
zı bildiririz.

Sorunları çok olan Ma
hallemizin sorunlarını çözümlemek için ilgili ster 
çilerle gerekli teması hemen kuracağız. Mahalle sa 
kinlerine en iyi dileklerimle eeenlikler dilerim.Haftalık gazeteye yazmak lasanı güncellikten 

koparır. Biz nasıl dd,öndük : Üç hafta boyunca 
DYP ile SODEP’in seçimleri neden kaybettiğini, 
ANAP’ın neden kazandığını, her partiye bir yazı 
ayırarak işleyelim. Yerel seçim sonuçlarınla değer
lendirmesini günlük basın yaptı. Seçilenler mazba
talarını alıp göreve başladılar. Güncellik konusu 
seçimlerin ardından bastıran zamlara kaydı. insan 
zamlardan yine yüzünü ekçitiyor, ağzında bir kaçık 
bal da olsa.,.

Üç hafta boyunsa “kabak tadı’' vermemek için 
seçim değerlendirmesini bir yazıya sığdıracağız Ko
nuyu özet olarak sunmakta yarar gördük.

DYP ve SODEP yerel seçimlerde neden başa
rısız oldular?

Vereceğimiz yanıt açıktır : İki eski partinin 
(AP ve CHP) günümüzde başka isim altındaki de
vamı olduklarından...

# # #
DYP konuşmacıları, (Biz demokratız, adaletçi

yiz. Bizi tanıyorsunuz, biliyorsunuz) dediler gün
lerce. İnönü isminin seçmende yapacağı çağrışım- 
dan büyük bir yarar ve kolaylık umdu SODEP. 
Bütün bunlara rağmen bu partiler 26 Mart sabahı 
beklediklerinin çok gerisinde oy aldıklarını gördüler.

DYP aslında "24 Ocak” kararlarıyla "tabanını” 
kaybetti. Çünkü bu kararlarla büyük holdingler, 
Anadolu'daki yanda,lasıyla aralarındaki köprüleri 
attılar. 1950'den 1980’e uzanan otuz yıl boyunca 
taşradaki sermaye, bir türlü "bayi tüccar” olmak
tan "sanayici’’liğe sıçrayamadı: Sadece "siyasi nü
fus" sayesinde ayakta kalmayı amaçladı. Doğru 
düzgün vergi vermedi, ucuz kredilerle geçindi, is
tihdam İmkanları yaratamadı ve iç piyasayla yetindi.

24 Ocak Kararları, bir yönüyle bu kesimi çö
kertmeğe yöneliktir. Yüksek faizli krediler, daralan 
iç piyasa ve dışa açılma zorlaması tafradaki bu 
güçlerin csnına okuyacaktır. Üstelik bir de siyasi 
nüfustan yoksun bırakılırlar İse...

Halkın gözünde çoktandır eskimi, olan bu si
yasi çizgiyi ve kadroları çökermek, yeni kurulan 
ANAP’ın "yeni parti" oluşuyla mümkün. Böyleco 
geleneksel sağ taban, bafka siyasi tercihlerden ge
lecek yeni katılımlara tazelenecek ve güçlenecektir. 
Ve Sayın Osal,ın yaptığı da bııdur.

Geçmişte Sayın Demirci, nasıl 1960 koşulların
daki merhum Menderes idi ise, bu kez Sayın özal

Kayıp
Sursa Trafik Üüretundcn almış olduğum 

kamyonetimin lö HR 34, nolu arka plâketim 
kay kettim. HUkümıUıdür.

HUsemettln Akkoya

KAYIP
İstanbul Galatererey Müh. Fakültesinden 

almış olduğum ö|rend kimlik kartı, İstanbul 
İZTT kartı, mavi kart, Denizcilik işletmeleri 
öğrenci kartı ve Gemlik Nüfus Deltasından 
almış olduğum nüfus cüzdanım kaybolmuştur.

Hükttmsüadür, Rüveyde SİL

1980 koşullarının Demireli’dir... "İcazet” olmama 
sı, olmasından çok daha büyük yarar sağlamıştır.

* * *
Yerel seçimlerden SODEP’te başarısız çıkmış

tır. Kim derdi ki Sayın Vedat Dalokay Ankara'da 
seçimi kaybedecek... işte kaybetti.

Bunun sorumluluğu sadece Dalokay'm değil 
elbet. Sorun, SODEP'in günümüz koşullarında 
"sosyal demokrat" alternatifi üretememesi, kitlele
re güven verememesidir Neyi, nasıl yapacağını do
yurucu biçimde anlatamamasıdır.

Hem sorarım : Sayın İnönü bütün yurdu gez
di, günlerce konuştu, altı çizilecek, yazkı uyandı
racak bir cümlesi kaldı mı aklınızda? Söylediği 
şeyler, belediyelerin olağan işlerinin nasıl yapılaca
ğıdır. Var mı öyle geride çerçevelenecek bir lafı? 
Yek. "İnönü” isminin tarihsel çapı günümüzde bir 
"işlev" göremedi.

Siyasi yelpazenin sol kanadındaki sorun, geç
mişe tutunarak değil, geçmişten ders alarak "yeni
den örgütlenmek" sorunudur. Yeni kurulacak olan 
"demokratik sol parti", bazı tahlilleri çok daha 
iyi yapma şansına sahiptir bugün.

* # *
DYP ve SODEP'in belediye bsşkanı adayları- 

nın en büyük engeli, ülkemizdeki genel siyasi eği
lim olmuştur. Tüm adaylar gibi bu adaylarda hep 
aynı ortak sorunları işlediler. Farklı hiçbir özellik
leri olmadı Seçmen, herkes synı şeyleri yapacaksa, 
bunları en iyi yapma şansına iktidar partisi adayı 
sahiptir, diye düşünüp oyunu ANAP adayı Sayın 
Çakır’a verdi.

Seçimlerin kesin sonuçları belli olnnea. Sayın 
özal sağladığı zafere sevinip, (-Taşır bu millet daha. 
Koyun namları!) demekten çekinmedi.

Demokrasi nçıaından gelinen nokta önemlidir. 
Halk eaki siyasi tercihlere "zimmetli" değil. Artık 
seçim meydanlarında hamasi nutuklar görülmüyor. 
Somut olarak neyi, nasıl yapacaksın konusu işleni
yor. Doğrudan doğruya "para” konuşuluyor Gele
cek için bu özellik önemlidir. Siyasal partiler ara
sındaki karşılıklı hoşgörü ve tartışma ortamı ö- 
«smlidir.

Kayıp
Bonttrrlılıal ve 1 adat fetografımı 

kaybettim. Hükümsüzdür.

İsmail Eilkasik

Osmaniye Mah 
Muhtarı 

Ahmet H. HOCAOCLü

Kongre ilânı
Gemlik Muhtarlar Derneğimizin 24 4 1984 Ta

rihinde cali günü saat 10. da ilçemiz Ticaret Oda
sı Meclis Salonunda yapılacağından, üyelerimizin 
teşrifleri rica olunur.

Ahmet Acar
Gemlik Muhtarlar Dernek Başkanı

GÜNDEM
1- Açılış
2 Saygı duruşu
3- Divan Seçimi
4- Yoklama
5- Çalışma ve denetleme raporlarının ukunmaaı
6- Raporların tenkit vn ibrası
7- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi 
8- 1984 Mslı Yılı tahmini bütçesinin görüşülüp 
kabulü
9- Dilekler ve Kapanış

Kongre İlânı 
Azot-Mühendisler Der. Bşk.hğından

Derneğimiz tüzüğünün 11. maddesi gereğince 
olağan genel kurul toplantısı 20 Nisan 1984 Cuaaa 
günü saat 17.30 da Azot Sitesi II Nolu misafirha
ne giriş katındaki derneğimiz Balonunda yapılacak
tır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 27 Nisan 
1984 Cuma günü aynı saat ve yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin Genel Kurul toplantıeıza 
teşrif etmeleri rica olunur.

GÜNDEM Yönetim Kurulu

I- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan seçimi
3 Yönetim Kurulu ve denetim kurulu raporlarının 
okunması ve tartışılması
4- Yönetim ve denetim kurulunun aklanması
5- Dernek tüzüğünde yapılan değişikliklerin okun
ması
6- Yardım fonunun kaldırarak derneğe gelir kayde
dilmesinin görüşülerek oylanması
7- Demirbaş alımı işin yönetim kuruluna yetki ve
rilmesi
8- Dilek ve temenniler
9- Dernek organlarının seçimi

10- Kapanış
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Gemlik, yerel sorunlarıyla bugüne 
dek başedaıuaıuî; bahtsız bir ilçe. Oysa, 
Gemlik’in geçmişinde hizmet vermiş be
lediye baskınları da gelmiştir; İlçenin 
kalkınmasında başarılı da olmuşlardır 
Bunun yanında, kaldırımları yenileme 
aldatmacası yapanlar da olmuştur. Bu
gün dert yandığtmıs çlkarsal yapılaşma
yı gündeme getirenlerin karşısına diki
lenler olamamışlardır. Belediye’niu başı
na geçenlerin; Gemlik’in imarına sırt çe 
viraneleri, bugün, herkesin ortak derdi, 
ortak konusu, isteyene istediği yerde a 
psrtmanlar dikilmesine kimse birşey di
yemez.

Kahve köşelerinde, bugün de olduğu 
gibi, işin yaloız dedikodusu yapıldı.
Yık-yapçılar, yap «atçıların, keyiflerine 
diyecek yoktu. Halk, konut zorluğu çe
kiyordu Sunu karşılayabilmek için de, 
yapılar, daire karşılığında alınıyor; bu 
arada vurgunlar da vuruluyordu. “Alan 
razı sıtan razı yuttur maçasını benimse
yen toplum; olaya karşıdan bakarken, 
Gemlik'te çtkarsal yapılaşmadan, günü
müze dek uzanan, belki daha da uzana
cak olan; GEMLİK DERTLERÎ'ne sahip 
çıkılmıyordu. Çünkü; baskı yapan, göz
dağı veren yeraltı dünyası buna olanak 
tanımıyordu.

Bugün; yapılar sokaklara-caddelere 
taşmış, ANA CADDE’Icr daralmış, da

hası güneş görmeyen sokaklar görüyoruz. 
Gemlik, elli yıl öncesi Gemlik değil. Elli 
yıl öncesi Gemlik'te bir düzen bir ter
tip, bir tcmialik vardı. Sokaklar-caddeler 
pml pırıldı. Belediye, pazarın düzenin
den, balkın yiyecek içeceğine değin ilgi
lenir, tüm esnafı gerektiğinde uyarırdı. 
Bozuk, pis, ne olduğu seçilemeyen bezler 
torbalar içinde satılan gıdı maddelerinin 
satışlarında esnaf en az üç kez uyardır
dı. Bayat-bozuk gıda maddeleri Gemlik 
pazarında barınamazdı.

Denecek ki; İlçenin eskiye oranla 
yerleşim alanı genişledi. Buralara hizmet 
götürebilmek için kaynak bulmak gere
kir Hakkı Çakır ve kadrosunun bu, bu 
gibi konulara eğilirken, ilçe halkı açısın
dan sorunları yorumlamaları; Gemlik’in 
gerçek kimliğini mutlaka aydınlığa çı
karmaları da kaçınılmaz bir olgudur. İl
çe gazinolarıyla insana yaraşır, yakışır 
bir düzenlemeyi yıllarca bekledi; bundan 
böyle de beklenilmesin

Bugün halkın tüm beklentileri Gem
lik içindir; Gemlik’i turizm beldesi ola
rak, Marmara’nın doğu ucunda gelişme
yi, turist çekmeyi becerebilmek de bü
yük bir 'olay olacaktır. Bir - kaynak da 
ilçenin turistik yörelerini daha düzenli 
daha özendirici halka, turiste açarak bu
lunamaz mı?

HER ŞEY GEMLİK için.

MART 1984 GÜNÜ YAPILAN 
SEÇİMLERDE OYLARIYLA BA- 
ARKADAŞLARIMA GÜVENLE

25
YEREL 
NA VE

TEŞEKKÜR
25 MART 1984 GÜNÜ YAPILAN 

YEREL SEÇİMLERDE OYLARIYLA BA
NA VE ARKADAŞLARIMA GÜVENLE
RİNİ TEKRARLAYAN SAYIN ORHA 
NİYE MAHALLESİ SAKİNLERİNE SON
SUZ TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİRİZ,

Orhauiye Mahallesi 
Muhtarı

MEHMET ACAR

TEŞEKKÜR

RİNİ TEKRARLAYAN SAYIN HALIT 
PAŞA MAHALLESİ SAKİNLERİNE SON
SUZ TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİRİZ.

Halitpaşa Mahallesi 
Muhtarı

AHMET ACAR

Gayrimenknllerin Açık Artırma ilam
Dosya No ı 1983/11 İzalci şuyu (Satış)

Gemlik Sulh Hukuk Hakimliğinin 14 3 1983 tarih ve 1982/356 Esas, 1983/109 
karar sayılı ilamı gereği çatılmasına karar verilen aşağıda (2) parça gayrimenkulin 
açıkarttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

I) Gemlik Tapu sicilinin Osmaniye mah Laledağr mevkiinde kain topusun paf 
ta 28 Ada 64 Parsel (16) da 886 M2 lik zeytinlik açık arttırma suretiyle satıştı 
çıkarılmıştır,

ŞERHİ : Murisin eşi Cennet Koyunoğlu'nun intifa hakkı mevcuttur
Kıymeti : 1000 000,- TL muhammen kıymetindedir
2) Gemlik tapu sicilinin Osmaniye mah Nusretiye sokak mevkiinde kain olup 

tapunun Pafta 26, Ada 64 Parsel 3 de kayıtlı olup 361 55 M2 miktarlı iki katlı 
Avlulu kargir ev açıkarttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

ŞERHİ Murisin eşi Cennet Koyunoğlu'nun intifa hakkı mevcuttur
‘ KIYMETİ 3 000,000,- TL sı muammen kıymetindedir

Satış Şartları :

1 — Satış 11/5/1984 Cuma günü yukarıdaki sıra gereğince (1) nolu sıradaki gayrimenkul 
saat 10.00-10.15 arası, (2) nolu sıradaki gayrimenkul 10 30-10 45 arası Gemlik Mahkeme
leri Yazı İşleri Md.lüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada rahmin edi
len kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraf
larını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taah
hüdü baki kalmak şartiyle 21/5/1984 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 nisbetinde 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. Dal- 
lâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler aanş 
bedelinden ödenir.
3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-f-) 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 Kanu
nunun 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 kabnl etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 983/11 izalei şuyu satış sayılı dosya numa
rasıyla memurluğumuza başvurmaları ilâr. olunur.
le. îf. K. 126 ) Ali ŞENOL
/ İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yan işleri Müdürü

Avcılar Derneği
kurul toplantısına yeni be 
lediye başkanı Hakkı Ça 
kır da'katıldı. Çakır, top 
lantıda yaptığı konuşmada 
Avcıların sorunlarına be 
lediye olarak gerekli yar 
dimi yapacağını söyledi.

Kongrede yapılan se 
çimlere iki liste katıldı. 
Seçimlerde yönetim kurulu 
üyeliklerine Selamı Atar 
(Bşk.) Rahmi Güleç, Sadık 
Çorum, Hüseyin Koyuncu 
Oktay Özcandar, Davut 
Çayır, M. Ali Yasemin se 
çildiler.

Küçük Esnaf Sanatkârlar Derneği
Kongresi Yapıldı

Gemlik Küçük Esnaf 
.ve Sanatkârlar Derneği 
[nin yıllık genel kurul kon
gresi yapıldı.
l Geçtiğimiz hafta Yeni 
Düğün Salonunda yapılan 
/kongrede seçimlere ikj lis
te katıldı.Çok idialı geçen 
geçimlerde dernek eski 
•'başkanı Şükret Solmaz’m 
listesi kazandı. Yer yer i- 
.tirazlara neden olan kon
grede ilçe Secim Kurulu 
(düzeni güçlükle sağladı. 
; Seçimlerde Dernek Yö
netim Kuruluna şu 'kişiler 
iseçildi :

1) Tuncay Beker
2) Hüsmen Güner
3) Mehmet Yasemen
4) Eyüp Yurdakul
5) Hüseyin özer

6) Ali Ava

MEVLUT AKSOY
dara geleceği imajını ya
ratmış ve sağ duyulu seç 
men iktidar partisini des
teklemiştir. MDP ha’kunı- 
,z-n tercihini saygı ile kar 
şılar, yeni belediye başka 
uma abşanlar dilerim.”

Teşekkür
Çok muhterem Hamidiye mahallesi hemşehrilerim. 

1950 senesinden beri şahsıma ve arkadaşlarıma göster 
miş olduğunuz itimada candan teşekkür eder vşle-iniz- 
de başarılar sıhatli günler geçirmenizi niyaz ederim.

Sayın hemşehrilerim mahallenin dertlerini yekinen bl 
liyorum. İnşallah Belediye ile temas edip dileklerinizi Be 
tediyeye bildirip isteklerinizi yerine getirmeğe çalışaca
ğım. İstemesi bizden yapması yeni seçilen Belediye Baş 
kanımızdan, çok sayın aday arkadaşlarım. hiç birinize 
asla dargın değilim. Hepinizin amcasıyım her zaman ol
duğu gibi beklerim Bu rejim Demokrasi rejimi. Herkez 
aday olur Aday olduğunuz için ben çok memnun ol
dum. Çünkü rakipsiz seçim olmaz. Tekrar hepinizin göz 
lerinîzden öperim saygılarımla

REFİK ACAR
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Şehit Cemal İlkokulu Okul ve Öğrencilerini Koruma Derneği Tüzüğü
Derneğin Adı ve Merkezi:
MADDE 1 — Derneğin Adı Şehit Cemal îlkoku-lu Okul ve öğrencileri Koruma Derneği. Merkezi 

Gemlik’tedir.
Derneğin Amacı:
MADDE 2 — Derneğin Amacı: Okulun ve öğ- Fencilerin eğitim ve öğretimleri için her türlü imkân 

ve çalışmayı sağlamaktır. 1
Bu amacı gerçekleştirmek için: 1 — Okulun bi-na ve eklentilerinin eksiklerini gidermek, daha el

verişli duruma sokmak.
2 — Okul öğrencilerinin fikrî, bedenî, maddi ve mânevi gelişmelerini sağlayan tedbirler ve kararlar 

■almak, uygulamak. * 1
3 _ Çeşitli kurslar açarak, konferans, seminer,(gösteriler düzenliyerek öğrencüerin ders kültürleri

ne katkıda bulunmak.
4 — Okul aile birliği ile işbirliği içinde aidat toplamak, kermes, yemek düzenliyerek gelir sağla

tmak.
5 — Okul idaresine her alanda yardımcı olmak. Okul aile işbirliğini gerçekleştirmek için çalışmalar

da bulunmak.
Dernek Kurucuları:
MADDE 3 — Dernek kurucuları şunlardır:

Adı ve Soyadı Tabiyeti
1 — B. Cahit AÇn<ALIN T.C.
2 — Nermin GÜRLE T.C.
3 — Mehpare İDEM T.C.
4 — Kaya ÜNVER T.C.
6 — İbrahim Erdoğan TC
5 — Fatma DÎLLÎOĞLU T.C.
7 — Dursun ERDOĞAN T.C.

Meslek ve Sanatı 
Tüccar 
Ev kadını 
Emekli Memur 
Tüccar 
Ev kadım 
Sobacı 
ÎŞÇİ

Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıka’. il
ana şaît ve şekilleri:

MADDE 4 — Medenî hakları kullanma ehliye
tine sahip, 18 yaşını bitirmiş bulunmak ve dernek
ler kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklan
mamış olan herkes denreğe üye olabilir.

Kanunun 16. ncı maddesinde belirtilen husus
lar yerine getirmek kaydıyla kamu görevlileri de 
üye olabilirler.

Kanunun 4. üncü maddesinin 2. nci fıkrasının 
(2) ve (3) numaralı bendlerinde gösterilenler ile 
■diğer kanunlarla derneklere üye olamıyacakları be
lirlenen kişiler ve Ortaokul ve Orta öğretim öğrenci
leri dernek üyesi olamzalar.

Kanunu 4.n üncü maddesinin 2. nci fıkrasının 
4. üncü bendinde gösterilenler bu bendde belirtilen 
yasak süresince derneğe üye olamazlar.

Türk vatandaşı olmıyanlann demeklere üye 
olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şart
lardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme 
hakkı olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet 
şartı aranmaz.

Üyelik haklan:
MADDE 5 — Demek yönetim kurulu, üyelik 

İçin yapılan tnûracatları en geç 30 gün içinde üyelğio 
kabulv■ya iateğin reddi şeklinde karara bağlayıp snnucu 
nu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

MADDE 6 — Demek üyeleri eşit haklara sa- 
hipitr. üyele arasında dil, ırk, renk, cinsiyet ve din 
ve mezhep, aile, zümre v sınıf farkı yoktur. Tüzüğe 
eşitliği bozan veya hazan üyelere ayrıcalık tanıyan 
hükümler konulamaz.

MADDE 8 — Dördüncü maddede belirtilen ka
mu hizmeti görevlileri Dernekler Kanununun 16. 
maddesi hükümleri gereğince üye olabilecekleri der 
•neklerin,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, özel ge
lir kaynağı veya özel imkânları kanunla sağlanmış 
olan kamu yararına çalışan demeklerin,

Yönetim ve Denetleme kurullarında görev ala
mazlar.
* üyelikten Çıkarılma:

MADDE 9 — Üyelerden: ’
a — Kanunlara, dernek tüzüğüne aykırı veya 

amaca zarar verici hareket edenler, Kanunların ve 
dernek tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye olma 
hakkını kaybedenler.

b — Aidatını tebliğe rağmen (30) giin içinde 
mazeretsiz olarak ödemeyenler,

Yöpetmi Kurulu 'kararı ile üyelikten çıkarılır
lar. Demekten çıkarılanların toplanacak ilk genel 
kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul kararı ke
şindir.

1 Dernekten çıkan veya çırakılanlarm önceden 
demete yaptıkları yardım ve aidatları geri isteye
mezler.

Dernek Gnel Kurulunun kuruluş şekli ve toplan
ma zamanı:

MADDE 10 — Dernek Genel Kurulu,’ derneğe 
kayıtlı asil üyelerden varsa şubelerin temsilci üye
lerinden teşekkül eder. Genel kurulun toplantı gü
nünden bir ay öncesinden aidatlarını ödemlyenler 
toplantı niscbında göz önüne alınmaz ve oy kullana
mazlar. Aidatını ödemiyen asil üyeler, dinleyici o- 
larak toplantıya katılabilirler, dilek ve temennide 
bulunabilirler.

Dernek, tüzüğünü gazetede yayınlandığı tarihi 
takip eden altı ay İçinde ilk genel kurul toplantısını 
yapar. - ı

İkametgâhı
Bahkpazan, 1. no. Od. 130 
Hamidiye Mah. Top sahası 
Mutman Apt, D. 6 
Demirsubaşı Lise Cad. No. 3 
Kayhan Mah. Yeşil Sok. No. 16 
Kayhan Mh. 2 No. lu cd. No. 12 
Kayhan Mh. Şeefiyre Sök. No. 3

Genel Kurul
a) İki yılda bir Ocak ayında olağan
b) Yönetim veya denetleme kurullarının ge

rekli gördüğü halerde veya dernek üyelerinin beşte 
birinin yazık isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel kurul, toplantıya yönetim kurulu tarafın
dan çağrılır. Denetleme kurulunun veya üyelerinin 
beştebirinm yazılı isteği üzerine yönetim kurulu ge
nel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa de
netleme kurulu evya toplantı isteğinde bulunan ü- 
•yelerden birinin müracatı üzerine mahali Sulh Hu
kuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri ara
sından üç kişilik bir heyeti genel kurul toplantıya 
■çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul Toplantısı Oy Kulasına ve karar 
alma şekli

MADDE 11 — Yönetim Kurulu, Genel Kurula 
katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Ge- 
tael Kurula katılacak üyeler en az 15 gün öneceden 
•günü, sati, yeri ve gündemi mahali bir gazetede 
ulan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrı
da, oğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapı
lamaz ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağı 
da blirtilire. îlk toplantı günü ile ikinci toplantı 
‘arasında bir haftadan daha az zaman bırakılmaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile 
toplantı gündemi toplantı gününden n aze on beş 
Igünç önce mahallin en büyük mülkü amirliğine 
'yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak 
üyeleri gösteme liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebepte geri bırakılırsa bu 
durum, geri bırakma sebepleri de bilirtilmek sü- 
retiyle, toplantı ilânının yapıldığı gazeteye ikinci 
bir ilân verilerek üyelere duyurulur. İkinci top- 
lantın.n geri bırakılma tarihinden itibaren en geç 
iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada -belir
tilen esaslara göre yeniden çağırılır ve toplantı 
'•ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük 
mülkî âmirliğine duyurulur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri 
bırakılamaz. Genel kurul toplantıları demek mer
kezinin bulunduğu yerde yapılır.

MADE 12 — Genel kurul, katılma hakkı bu
lunan üelerin yandan bir fazlasının katılması ile 
ile toplanır.

îlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci 
toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci top
lantıya katılan üye sayısı demek yönetim ve denet
leme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katın
dan az olamaz.

MADDE 13 — Genel kurul toplantıları ilânda 
‘belirtilen ve mahallin en büyük mülkî âmirine bildi
rilen gün, saatve yerdeyapıhr.

Genel Kurula katılacak üyeleri yönetim kuru
lunca düzenlenen listedeki adlan karşısına imza ko
yarak toplantı yerine girerler.

Genel kurulda her üyemin bir oy hakkı vardır. 
Üye oyunu bizzat kullanabileceği gibi, diğer bir üye 
aracılığı ile kullanabilir. Her üye genel kurulda bir 
üyeyi tanâl edebilir. Fahri üyelerin oy hakkı yok
tur. Kararlar mevcudun şilt bshrt'len ile aımır.

Onikinci maddede ebürtiten oğunluk sağlanmış 
İse, durum bir tutanak ile tesbit edilir. Ve toplantı 

yönetim kunı'u başkanı veya görevlendireceği yöne
tim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet Komserinin toplantıya gelmemiş ol
ması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir 
başkan vekili ile yeteri kadar kâtip seçilir. Toplan
tının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtip
ler toplantı tutanağım düzenler ve başkanla birlikte 
imzalarlar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler 
yönetim kuruluna verilir.

Toplantıya yalnız gündemde yer alan maddeler 
görüşülür. Ancak toplantıda hazır üblunan üyelerin 
en az ondabiri tarafmdan görüşülme» istenen ko- 
nularm gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun görev ve yetkileri:
MADE 14 — Genel kurulda görüşülüp karara 

bağlanacak hususlar şunlardır:
l)î Dernek organlarının seçilmesi,
2) Demek tüzüğünün değiştirilmesi,
3) Yönetim ve Denetlem kuerullan raporları

nın göıüülmeşsi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
4) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin gö

rüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
5) Dernek iin gerekli taşınmaz malların satm 

alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması 
■hususunda yönetim kuruluna yetki verilme»,

6) Demeğin feshedilmesi,
Yönetim ve Denetleme Kurulları
7) Mevzuatta kendisine verdiği görevlerin yerive geti

rilmesi
■MADDE 15 — Yönetim kurulu 7 asil 7 ye- 

yedek üyeden teşki edilmeli üzere gene! kurulca 
gizlioyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu tak
dirde en çok oy alandan başlamak üzere yedek üye
lerin göreve çağrılması zorunludur.

1 îlk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığmda ya
pılır, ve üyeler arasında görev 'bölümü karara bağ
lanır. Toplantı günleri kurulca tesbit edilir. Toplan
tılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt ço
ğunluğu ite karar verilir.

Üst üste üç veya yılda on toplantıya mazeretsiz 
yahut kabul edilir mazereti olmaksızın katılmayan- 
üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sayılırlar.Buna 
idahil kararı .ilgilinin süre verilerek savunması alm- 
idıktan sonra yönetim kurulu verir.

MADDE 16 Yönetim Kurulu üye sayısı 
iboaşlmalar seeib ile yedeklerinin de yerine getiril
mesinden sonra üye tam sayısının yansmdan aşa
ğı düşerse, Genel Kurul, mevcut yönetim kurulu ü- 
tyeleri veya denetleme kurulu tarafmdan bir ay için
de toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması ha
linde dernek üyelerinden birinin başvurması üzeri- 
toe mahali Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak 
Demek üyeleri arasından sçeceği üç kişiyi, bir ay 
‘içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

MADDE 17 Yönetim Kurulu aşağıdaki 
■görevleri yerine getirir.

1) Derneği temsil etmek veya bu hususta ken
di üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

2) Derneğin gelir ve gider hesaplarına iliş
kin işlemleri yapmak ve gelecek döneem ait bütçe yi 
{hazırlayarak genel kurula sunmak.

3) Türk vatandaşı olmayanların, demek ü- 
yeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde ma- 
halin en büyük mülki amirliğine bildirmek.

4) Mevzuata kendisine verdiği diğer işleri yap
mak ve yetkisini kullanmak.

Denetleme Kurulunun yetki ve görevleri
MADDE 18 — Denetleme kurulu üç asil üç 

yedek üyeden teşkil edilmek üzere, genel kurulca 
(seçilir.

Bu kurul, derneğin hesaplarını ve çalışmalarını 
(devamlı denetliyerek asgari altı ayda bir hazırla
yacağı raporları yönetim kuruluna ve toplandığın
da genel kurula sunar. Ayrıca, üyelerin demek 
çalışmaları bakındaki ihbarları üzerine rapor- ha 
■zırlayarak gereğini yapar.

Yönetim kurulu her türlü hesap ve işlem dos
yalarım talebinde dentleme kuruluna göstermeğe 
anecurdur. Yönetim Kurulu denetlemede zor'uk çı
kardığı takdirde, denetleme kurulu zabıtla bunu îes 
bit eder ve genel kurulun toplantıya çağrılmasını 
sağlar suç teşkil eden hususların tesbiti hafinde du 
rum ilgili makamlara iletilir.

MADDE 19 — Genel kurulca yapdan seçimi 
izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı ta
rafından sayılan organlara sçeilen aâl ve yedek 
üyelerin ad ve soyadları baha adlan, doğum jvrive 
■tarihleri meslekleri ev ikametgahları demek mer
kezinin bulunduğu yerin en büjâik mülki amirliği 
he yazı ile bildirilir.

Tüzük değişikliği
Madde 20 Derneğin tüzüğü MerkM Gt- 

toel kuruluna iştirak eend üjtelerin üçte ikisinin i- 
d edeğiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule 
göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.
Derneğin gelirleri

D. S. 5 d«
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Şehit Cemal İlkokulu Okul ve Direncilerini Koruma Derneği Tüzüğü
MADDE 21 — D erneğin gelirleri şunl-ar 

/tür.
CD Giriş ve üye aidatı

^2) Dernekçe yapılan yayınlar tertiplenen piyan 
go, balo, eglece, temsil, koser ve spor yarışması gi 
bi faaliyetlerden sağlanan glierier.

3) Derneğin mal varlığından elde edilen gelir 
4) Bağışlar ve yardımlar
5) Yanmd toplama bakındaki mevzuat hüküm

lerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar
Demeğin dı şülkelerdeki gerçek- veya tüzel ki

şilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması 
îç İşleri Bakanlığının izni ile olur.

Üyeler girişte 250TL. giriş aidatı ve yılda 
1200 Tl ûya aidatı öderler. Bu miktar yıllık olarak va 
rilabilactğl gibi aylık taksitler şsklindc ödenebilir öde
me »akli ve tamam üyenin talebi göıönûre. alınarak 
yönetim kurulunda tesbit edilir. Yapılan bu tesblt he* 
üye için üye kayıt defterine iş'enir.

TUTULACAK DEFTERLER
Madde : 22 — Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.
1- Üye kayıt defteri : Derneğe girenlerin kimlik

leri, demeğe giriş tarihleri, ayl.k veya yıllık aidatları bu 
deftere yazılır.

2- Karar Defteri : Yönetim kurullarının kararları 
tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır. Ve kararla
rın altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3- Galen ve giden evrak defteri : Gelen ve giden 
evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur.

4- Gelir ve gider defteri : Dernek namına alınan 
bütün şaralann alındıkları ve harcanan paralarında ve
rildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gös
terilir.
.1 5- Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri : Bütçe, 
ketin hesap ve blançolar bu deftere işlenir.

6- Demirbaş defteri : Derneğe ait demirbaş eşya 
lar bu deftere işlenir.

Bu sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zo
runludur.

Gelir ve Giderlerde Usul
Madde : 23 - Dernek gelirleri, alındı belgesi İle 

toplanır ve giderler harcama belgasi ile yapılır Bu bel
gelerin saklama sûresi özel kanunlarda gösterilen daha 
uzun sûreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere baş 
yıldır. Demek gelirleri alınmasında kullanılacak alındı 

Mı Seyadr Baba Adı Doğum T. ve Yeri Mesleği Tablyetl Adres
M. SİLAHTAROĞLU Mehmet Diyarbakır-1943 Ev İşi T.C. 1. Cd. Körfez Apt.
M. SEMERCİLER Hüseyin Gemlik-1943 Dlffl » Balıkpazarı Bayraktar Apt.
Ali MUTMAN Ali Gemlik-1943 Ticaret M Kayhan Mh Aralık Sk. 2
B. AÇIKAUN Racek Bostivar-1928 Tüccar » Balıkpazarı 1 Nolu Cd. 113
Ziya ŞENGEL Mustafa Gemlik-1944 » Kayhan Mh. Çeşme So. 63
Ahmet SEMİZ Ahmet GemIik-1940 Manifatura » Belediye Pasajı
Bekir ERSOY Hafız Gemllk-1943 Tüccar » Balıkpazarı Sinema Sk. 3 BİTTİ

belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Derneğin talebi 
üzerine otuz gün içinde bu belgeler verilmez ise kanun
daki usule göre dernekçe bastırılan alındı belgeleri ma
hallin en büyük mülki amirliğine onaylattırılarak bağış 
ve aldat kabulünde kullanılır. Mail Bakanlığınca resmi ■« 
İmdi belgeleri sağlandıktan sonra derneğin bastırdığı ö- 
zel alındı belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aldat toplaya
cak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir karar 
İle belirtir. Bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine 
tescil ettirilir.

Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler 
vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım 
töplamak yasaktır.

Taşınmaz Mal Edinme
Madde : 24 - Dernek amacını gerçekleştirmek İçin 

bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinbeilir. 
Ve bunları satabilir Hibe ve tork edebilir. Kamu yararı
na çalışma kararı almadıktan sonra ikametgahı İle amaç 
ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz 
mala sahip olamaz.

Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluy
la derneğe intikal eden taşınmaz mallar, dernek adına 
tapuya tescilinden itibaren üç ay içersinde İçişleri Ba

kanlığına bildirilir.
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi
Madde : 25 - Genel kurulun, derneğin feshine 

karar alabilmesi için tüzüğe göre genel kûrula katılma 
hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin (temsilci üye
ler dahil) en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunma
sı şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması ha
linde üyeler usulüne uygun olarak İkinci toplantıya çağ
rılır. İkinci toplantıya üye sayısı ne olursa olsun fesih 
konusu görüşülebilir. Feshe İlişkin kararın toplantıda 
hazır bulunan 0/ehrln üç • iki çoğunluğu ila verilmesi 
zorunludur.

Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından beş gün 
içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı İle bil
dirilir;

Madde : 20 - Fesih halinde, derneğin menkul ve 
gayrimenkul malları Şehit Cemal İlkokuluna devredilir.

Madde : 27 - Derneğin şubesi yoktur.
Madde : 28 - İşbu tüzük yirmiseklz maddeden 

ibaret olup, 2098 sayılı kanuna uygun olarak hazırlan
mıştır.

KONAR
SUNTA TİCARET

Kaplama ve Drolit - Kontraplak - Parke 
Kalebodur Ebadında Mermer Satışlarımız

HİZMETİNİZE AÇILMIŞTIR
DUYURULUR

İSTİKLAL CD. NO. 49 GEMLİK

İLAN
ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

983/474

Gemlik İlçesi, Küçük Kumla Köyü, iskele mevkiinde ka 
in, pafta : 73 te Şatken 1820 parsel nota İbrahim Bakır 
taşınmazı garben 1g16 parsel nolu Halil 
Sönmez mirasçıları, Şimalen 1818 nolu 
Halil Bıyıkar, cenuben 1817 Fehmi Bıyıker Aslan Bıyıker 
ve Niyazi Bıyıker, taşınmazları il® çevrili bulunan 173 met 
rekarelik taşınmaz için, davacı İbrahim Dur vekili av Ap| 
tulleh Erdoğan tarafından, tescil davası açılmış bulundu* 
ğundan bu yer hakkında, hak iddiasında bulunanların, 3 ay 
İçinde mahkemenize müracetları ilan olunur.

DEVREN SATILIK 
DÜKKAN

İstiklal caddesi çarşı meydanında devren 
satılık dükkan

MÜRACAAT TLF : 1773 GEMLİK
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EDA JİMNASTİK VE MASAJ
SALONUNDAN GEMLİK Lİ 

HANIMLARA BAHAR MÜJDESİ

°8 
8

8

i

Sayın Gemlik’ti Hanımlar !
8
8

EDA Jimnastik ve Masaj Salonu 8

1.4.1084 tarihinde yaza hazırlık zayıflama kampanyasını başlamıştır, i

Günün her saatinde jimnastik yapıp masaj olabilirsiniz.
Buna ilaveten salonumuzda modern ağda, manikür, pedikür yapılabile

cektir. Uğraşlarımızın herbiri için randevuya lüzum kalmaksızın bekletil
meden hizmet verilecektir.

Masaj ve jimnastik için aylık abone olmadan da günlük seanslar ha
linde zayıflayabilirsiniz.

Balıkpazarı 1 nolu Cedde GEMLİK

8
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Ciltçilik Bizim İşimiz
Değerli Ansiklopedi ve Kitaplarınızı 

ehli olmayanların ellerine bırakmayın. 
Piyasa değil, müessese güven ve garantisi bizden. 

Fabrika - Banka ve Resmi Dairelere ciltcimizi gönderebiliriz.

— BEZ CİLT
— VİNLEKS CİLT

— DERİ SIRT CİLT
— KAĞIT CİLT

Körlez Matbaacılık
Gazhane Cad. Şirin Pasajı tlf : 3233 GEMLİK

i 
I 
s 
I 
i 
i 
s

Gazeteniz Gemlik Körfez ’i

Okuyunuz, Okutunuz, Abone Olunuz.

i
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MOBİLYA VB HALI GRUPLARIMIZ
PBŞİN FİATINA VADBLI SATILMAKTADIR

Mobilya Çeşitleri
Klasik Yemek Odaları

» Yatak Odaları
» Oturma Grupları

Modern Yemek Odası Çeşitleri
» Yatak Odası Çeşitleri
» Oturma Grupları

Aygaz Ürünleri _ _ _ _ _ _ _
* Buzdolabı

* Çamaşır Makinası
* Termosifon

* Fırın Çeşitleri
* Elektrik Süpürgesi

* Kahveci Ocakları
* Mini San Çamaşır makinaları

* Zengin Tv Sehpaları * Kristal Avize Çeşitleri * İdaş Yatakları 
* Telefon Sehpalıkları ve Etejerleri *Atlas-Saray Hah Çaşitleri
* Seren ve Sezak Halı Çeşitleri * Portmanto çeşitleriİS * Aç Yat Kanepe ve Oturma Gruplarında Her çeşit Arızalarda 1 Yıl Garanti

fi IHIIlirrli KolL
I AImILmU GAZHANE CAD. NO. 21 TLF : 1295 GEMLİK
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE 
▼M. « 11 8<YI •* 10 NtSAN 1®84 10 LİRA

DAVETİYE, LASTİK MÜHÜR 
CİLTÇİLİK, KARTVİZİT 

SİYAH VE RENKLİ BASKI 
İŞLERİNİZDE

KÖRFEZ Basımevi

Tlf : 1797-3233

Belediye Meclisi 
ilk Toplantısını Yaptı 
ERTÜR VE ŞENGÜL ENCÜMENE SEÇİLDİLER

* BİLAL KARA BAŞKANVEKİLİ OLDU
* KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ
* İSKELE TARİFELERİNDE MUHALEFETLE

Gemlik Sağlık Ocağında
Geçen Yıl
16435 Hastaya Bakıldı

Belediye Meclisi ilk 
Toplantısını geçtiğimiz haf
ta içinde yaptı. Belediye 
Başkanvekîlliğine Bilal Ka 
ra, encümen üyeliklerine 
ise Sadi Ertür ve Rahmi 
Şengül seçildiler.

Belediye Başkanı Hak 
kı Çakır başkanlığında 
toplanan meclis, günde
mindeki konulan görüştü. 
Eski tutanağın okunarak 
kabulünden sonra Beledi
ye Başkanvekilliği seçim
lerine geçildi. Tek aday 
olan Bilal Kara Belediye 
Başkanvekili oldu. Daha 
sonra Belediye Encümen 
üyeliği seçimleri yapıldı. 
Aday olan Sadi Ertür ve 
Rahmi Şengül encümen ü- 
yeıi oldular. Belediye mec 
lisi başkanvekîlliğine ise 
Zeynep Dinçer ve Burak 
Çorum seçildiler.

Meclis gündeminin ö- 
bür maddelerinin görüş
melerine geçildiğinde So- 
dep'li üyelerin komisyon

larda görev alması istendi, 
ancak Sodep'li dört üye 
komisyonlarda görev al-

Dere Üstü Kapatılıyor

Hükümet Konağı karşı 
sında bulunan Balık Satış 
Mağazaları dere üzerinin 
doldurulması üzerine yıkıl 
dı. 3 milyon Ura keşif bedel 

mıyacaklarını belirttiler. Ya 
pılan seçimlerde Belediye 
Bütçe Kesin Hesap Komis
yon üyeliğine Faik Dur
maz, Emin Bora ve Burak 
Çorum seçildiler.

Tarife komisyonu ü-; 
yetikleri için yapılan se
çimlerde ise Osman Kos
tak, Burhanettin Yılmaz

Altıncı Kattan Düşen
çocuk öldü

Geçtiğimiz hafta içinde 
istiklâl caddesinde 
“ Doğru ” Apartmanı
nın 6. katından düşen 
Ertan Aşık (1.5) adında
ki çocuk kurtanlamıyarak 
öldü.

Annesinin mutfakta ye
mek pişirdiği sırada da
irelerinin taraşındaki ço
cuk arabasının üzerine 
çıkan küçük Ertan İstik
lâl Caddesinden geçmek
te olan araçları izlemek 
için taraş duvarlarına çık
tı. Bu arada dengesini kay

ile İhale olunan dolgu işi 
bitiminden sonra yeni ba 
lık satış mağaaları dere ü 
zerine yapılacak.

ANLAŞMAZLIK ÇIKTI 
ve Süleyman Yiğit seçildi
ler.

İmar Komisyonu üye
likleri seçimlerinde ise Bi
lal Kara, Rahmi Şengül 
ve Nazif. Ünal seçildiler.

Sodep’li üyelerin 1983 
yılı belediye iskele gelir
lerinin çıkartılması istemi 
belediye başkanlığı tara-

bederek caddey e düştü. 
Düşerken elektrik telleri
ne de çarpan Küçük Ertan 
adeta yere çakıldı. Bu 
arada caddede devriye ge
zen Polis otosu tarafından 
Bursa Tıp Fakültesine gö 
■türüldü. Beyin ameliyatı
na alınan küçük Ertan 
yapılan tüm müdahalele
re karşın kurtarılamadı.

Polis Teşkilatının 
139. Yıldönümü 
Bugün Kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatı
nın kuruluşunun 139. yıl» 
dönümü bütün yurtt tören 
lerle kutlanıyor.

Polis Günü nedeniyle 
bugün saat 10 00 da A- 
tatûrk anıtına çelenk ko- 
nacek ve saygı duruşun
da bulunacak. İstiklal mar 
çının söylemesinden sonra

Yazısı Sayfa 2 de

YAŞLI USTA DENİZDE
ÖLÜ BOLUNDU

Gemlik İskelesinde geç
tiğimiz hafta içinde gem
ler arasında yaşlı bir er
kek cesedi bulundu.

Kıyıya çıkartılan ceset 
üzerinde yapılan araştırma

Yazısı Sayfa 2 de 

fından yerine getirildi. 1983 
yılınde iskele gelirlerinin 
4 milyon 188 bin lira ol
duğu öğrenildi.

İskele tarifelerinin yük
seltilmesi konusunda Anap 
ve Sodep’li üyeler arasın
da anlaşmazlık çıktı.‘Yeni 
tarifeler yükseltilerek ka
bul edildi.

Berabere Biten Azot
Kongresi Yapıldı

Gemlik Azot Men
supları Tüketim Koo
peratifinin birinci toplan
tısında yönetim seçimle
rinde berabere kalınması 
üzerine tekrarlanan kong 
rede seçimleri es^i yöne
ticiler aldı.

Bir süne önce yapı
lan Azot Mensupları Tü
ketim Kooperatifi kong
resinde yönetime iki lis
te istekli oldu. Yapılan se 
çimlerde oyların 81-81 e- 
şit olması nedeniyle seçim 
ler yenilendi.

Azot Mensuplan Tü-

T.H.K. YÖNETİCİLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Türk Hara Kurumu Gemlik Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri uzun süreden beri 
dernek çalışmalarında gösterdikleri üstün gayretaı dolayı Türk Hara Kurumu 
Genel Merkezince ödüllen Tirildi. Dernek Başkanı Fe mi Şahin üyHe Ali M ut
man ve denetici üye Ziver Bozkır armağanlarını Sivril Saranıma Memuru Av- 
ni Sucu’dan aldılar.

Gemlik Merkez Sağlık 
Ocağında geçen yıl 16435 
hastanın bakımının yapıl
dığı açıklandı.

Gemlik Eğitim Araş
tırma Sağlık Grubu Baş
kanı Prof Dr. Özdemir 
Gülesen gazetemize yap
tığı açıklamada 1983 yi» 
İmde Sağlık Ocaklarının 
tümünde 27761 hasta mu 
ayenesinin olduğunu be
lirterek şunları söyledi :

“—Sağlık hizmetlerimiz 
e) koruyucu sağlık hiz
metleri, b) tedavi edici 
sağlık hizmeti, c) adli he 
kimlik hizmeti olmak ü- 
zere üç âna branşta top
lanmaktır. Sağlık Ocakla
rının göze görülmeyen a-

Tüketim Koop.

ketim; Kooperatifi yöne
tim kuruluna :

Cihat Yıldırım, Mus
tafa Özdemir, Ekrem Hak 
bay Hamza Varlı, Serdar 
öztürk seçildiler.

Yerel Seçimlerde Gemlik ve 
Köylerinde Muhtarlığa Seçilen
Adayları Açıklıyoruz

25 Mart 1984 günü yapılan Yerel se
çimlerde ilçe merkezimde ve köylerde muh
tarlıklara seçilen adayların tümünün adla
rını yayınlıyoruz. Yazısı Sayfa 2 de

ma en yoğun olarak ve
rilen hizmet kişiye vs çev
reye verilen hizmettir.”

Gemlik Merkez Sağ
lık Ocağında 1983 yılında 
16435 hasta bakımı, 827 
küçük cerrahi müdahale, 
386 adli-rapor, 1 otopsi, 
470 evlenme izni, 1282 
idrar muayenesi, 867 kan 
muayenesi, 206 dışkı mu
ayenesi, 1138 kültür ve 
gebelik testi, 608 doğum, 
56 yardımsız doğum, 1784 
gebe takip ve muayenesi; 
504 bebek takip ve mua
yenesi, 7942 1 6 yaş gru 
bu çocuk muayenesi, 120 
ölüm raporu, 1031 doğum 
kontrolü, 15400 aşı ya
pıldı.

TURİZM HAFTASI
TEMİZLİK KAMPANYASI İLE 
BAŞLIYOR

Yazısı Sayfa 2 de

DÖRTYOL KAVŞAĞI
DÜZENLENDİ

Yazısı Sayfa 2 de
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KONUK YAZARLAR

POLİS TEŞKİLATININ 139. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

10 Nisan 1948 günü , kuruluş yıldönümünü 
sevinç ve gururla idrak ettiğimiz, TÜRK POLİS 
tarihi gelişimine bir göz atarak sözlerime başlamak 
istiyorum.

Yasalara saygıyı Ulusal bir gelenek haline geti
ren Türkler, tarihi gelişimleri içerisinde zabıta 
kuruluşlarına özel bir önem vermişler, uygarlık 
ve yükselmenin özellikle zabıtanın sağlıya cağı hu
zur ve güven ile mümkün olabileceğini, bütün U- 
luslardan daha önce idrak etmişlerdir.

Bu nedenle ; Türklerde zabıta teşkilatına daha 
kabile yaşantısı zamanında bile en belirgin şekilde 
rastianmaktadır.

Ancak biz burada, Polis teşkilâtının ana temel
lerinin Osmanh imparatorluğu zamanında atıldığım 
görerek; bu güne kadar Türk Polisinin tarihi geli
şimine kısaca değinmek istiyoruz.

Osmanh imparatorluğu kuruluşundan yıkılışı
na kadar. Devlet teşkilatı ve sosyal müesseseler içe
risinde zabıta kuruluşu da her döneme paralel ola
rak gelişme göstermiş ancak diğer ülkelerde rastian- 
namayan bir olgunluğa erişmiştir.

Türklerde ilk zabıta amirinin Subaşı adı altında 
güvenlik ve esenlik işlerini yürüten ve Askeri işlere 
de bakan kumandanların olduğu görülmekte, daha 
sonraları ise, Yeniçeri ağasının bu görevi ifa ettiği 
yine Yeniçeri ağasından sonra gelen kadıların da 
zabıta işlerine karıştığı anlaşılmaktadır.

Bu dönemlerde, zabıta hizmetlerinin ayn ayrı 
bölgelerde usta, kolluk ve yardakçı adı verilen kişi
lerce yürütüldüğü, daha sonraları Yeniçeri ocağının 
kaldırılması ile bunun yerine İstanbul'da Asakar—i 
Muntazama— i Hass adında yeni bir örgüt kurulmuş 
se'nra Anadolu ve Kümelinin bazı eyaletlerinde Asa- 
kir—i Refike adı altında bir başka askari zabıta ör
gütü faaliyete geçmiş ve örgütün yönetimi Serasker 
adı verilen bîr kumandana verilmiştir.

Yukarıda arzetmeğe çalıştığım gibi, Osmanh 
h İmparatorluğunun kuruluşundan 1845 tarihine 
kadar zabıta hizmetleri karışık ve ayn ayn bölge
lerde ve ayrı başlara bağlı yürütülmekte olduğun
da bu karışıklığı ortadan kaldırmak ve düzenli bir 
zabıta teşkilatı oluşturmak üzere; bundan 139 yıl 
önce ilk defa, 10 NİSAN tarihinde Polis teşkilatı İs
tanbul’da kurulmuş idi.

Bu zamana kadar ki zabıta kuvvetleri askeri 
hüviyete sahip olduğundan, ilk defa polis adının ve
rilmesi ve ilk defa ülke çapında zabıta hizmetlerinin

yürütülmesine kaymak teşkil edecek olan Polis ni
zamnamesinin yayımı, 10 NİSAN1845 tarihine Tas
lamaktadır.

Henem şunu belirtmek isterim ki bu nizamna
me 1907 ve 1913 yallarında yapılan bazı değişiklik
ler ile Cumhuriyetin ilanına ve 1937 yılma kadar 
yürürlükte kalmış ve Polis teşkilatının kaynağı ol
muştur. Bilahare savaş sonrası dtfğan siyasi akım
ların memleketimize de sirayeti. Polis teşkilâtı 
bünyesinde de değişildik yapılmasını gerektirmiş, 
1937 yılında çıkarılan 3201 sayılı Emniyet Teşkilâ
tı Kanunu ile Yurt sathında örgütlenmeye geçilmiş
tir. Bilahere günün şartlarına uygun olarak illerde 
yeni yeni şubeler, birçok İlçelerde Emniyet Amir
likleri ve Emniyet Komiserlikleri kurularak; elde
ki mevcut imkânlar ile milletimize üstün hizmet 
verme gayreti ve çabası içerisindedir.

İşte’ 139 yoldan heri iftiharla ve şevkle yur
dun her köşesinde yolmadan ve başarı ile ağır şart
lar ve imkânsızlıklar içinde görevini sürdüren, 
şerefli maziye sahip Türk Polisi, Demokratik,Lâik 
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının takipçisi ve ko
ruyucusu olmuştur.

Aziz Türk Milletinin birlik ve beraberliğini boz 
malı isteyenlere karşı ve Atatürk ilkelerini canı ve 
kam pahasına da olsa korumak azminde ve kararın
da olduğunu göstermiştir.

Kısaca özetliyecek olursak,Savaş ve işgal sene
lerinin, zor şartlarını, zafer, barış yıllarının mutlu 
ve başarılı devrelerini, özellikle 12 Eylül 1980 ön
cesinin çileli ve ızdıraph günlerini yaşayarak; Vata
nı ve milleti uğruna kanım ve canım vermiş. Türk 
Polisi, uzun geçmişinden bir hayli tecrübe, ibret 
ve güç alarak bu günlere ulaşmanın ve geleceğe 
umutla bakmanın mutluluğunu yaşamaktadır.

Saygıdeğer okuyucular,
Bu güne kadar olduğu gibi, bundan böylede; hiz
Bu güne kadar dl'duğu gibi, budan böylede; hiz

meti yürütürken daima dürüst olacağımızdan, dai- 
ima adil1, eşit ve tarafsız davranacağımızdan hiç 
kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Sözlerime son verirken: Vatanı ve miletiuğruna 
şehit olan aziz meslektaşlarımızı saygı ve minnetle 
anar, Allah’tan mağfiret dilerim. Saygılarımla

Kemal BALIK 
Başkomiaer 

Demlik Emniyet Amir V.

Muhtarları Tanıtıyoruz
GEMLİK MERKEZ :

Yeni Mahalle : Süleyman Akyol 
Balık Pazarı Mah. : Haşan Altıçiftlik 
Orhaniye Mahallesi : Mehmet Acar 
Osmaniye Mahallesi : Ahmet Hocaoğlu 
Demirsubaşı Mah. : Necmettin Şanlı 
Hisar Mahallesi : Ahmet Aydın 
Halit Paşa Mahallesi : Ahmet Acar 
Hamidiye Mahallesi : Refik Acar 
Kayhan Mahallesi: Orhan Malgıbç 
Cuhmuriyet Mahallesi: Ferit Usluoğlu

KÖY ve KASABA Muhtarları :

K. Kumla Siteler Mahalesi :Ali Akgün 
Nanlı Köyü Muhtarı : Halit Özdemir

Şükriye Köyü Muhtarı Selahattin Gül 
Gençali Köyü Muhtarı Mehmet Baykal 
Fıstıklı Köyü Muhtarı î. Hakiki Dilli 
Armutlu Bayır Mah. Oral Mısırlı 
Uimurbey Parsbey 1 Mehmet Soyugüze 
Umurbey Orhaniye Mh. Ahmet Dursur
Armutlu Karşıyaka Mh. S. Zeki Aydıner
Şahin Yurdu Köyü
Hayriye Köyü 
Hamidiye Köyü

Fevziye Köyü
Kapaklı Köyü Muh 
Cihatlı Köyü Muh 
Engürücük Köyü Muh 
Kurşunlu Köyü Muh 
Adliye Köyü Muh 
Kurtul Köyü Muh 
Haydariye Köyü Muh
Büyük Kumla Köyü Muh
Selimiye Köyü Müh 
Mecidiye Köyü Muh 
Karacaali Köyü Müh
Muratoba Köyü Muh

Niyazi Seldar
Yakup Kaptar

Yaşar An 
Sevim Numan 
Haşan Yılmaz 

ilyas Güner 
Bekir Avcı 

İbrahim Kıraç 
Murat Bayrak 
Hayati Demir

İdris Kürt
Ali Sevinç

İbrahim Onsekiz 
Şerafettin Tura 

Mahmut Başkaya
Ziya Sözer

K. Kumla Şükrü Alemdar Mah Muh
Osman Üsküp
K. Kumla Güzelyalı Mah Muh Eşref Çini
K. Kumla Menü Reis Mah Muh Haşan
Gürel
Fındıcak Köyü Müh Mustafa Şinik
Güvenli Köyü Muh Recep Kakar
Katırh Köyü Muh Haşan Ertunç

Yaşlı Usta
da emekli torna ustası M. 
Sadık Çekiçel (73) e ait 
olduğu anlaşıldı.

Bir süredir rahatsız o- 
lan Sadık Çekiçel’in evin
den geziye çıkıyorum 
diye ayrıldığı öğrenildi. 
Yapılan otopside ölümün 
denizde boğulmadan mey 
dana geldiği saptandı.

Polis Teşkilatının
/

günün önemini belirten 
konuşma yapılacak. Tören 
bitiminden sonra Ticpret 
ve Sanayi Odasında gü
nün onuruna kokteyl ve
rilecek

Aynı gece yatsı na
mazından sonra şehit po
lisler için mevlüt okutula
cak.

Dörtyol Kavşağı 
Düzenlendi

TURİZM HAFTASI
TEMİZLİK KAMPANYASI İLE BAŞLIYOR

S.S. GEMLİK 
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 

YAPI KOOPERATİFİNDEN

Iffl

Kooperatifimiz memurluğun
da çalıştırılmak üzere askerliğini 
yapmış. Ticaret Lisesi veya Lise 
mezunu, sz miktarda daktilo ve 
muhasebeden snlsysn bir erkek 
memur slınscsktır.

Ü

■

İÜ
Müracaat ı
Sfireyys Bayrak
Baysan Torna Atölyaal
Han Arkası Bek. No. 1İ/B Gemlik

Kİ

m

■■■aBMiMHKUHIBdİ

Süreli kazalara neden 
olan dört yol kavşağı ye
ni düzenlemelerle yeşillen 
dirildi ve tel çitlerle ko 
rundu.

Kavşak ağızlarında bu 
lunan ağaçların kaldırılma 
sı ve 1.5 metre yüksekli

ğindeki tel çitlere yeşil 
alanların korunmasından 
sonra yayalara ait geçit 
yerleri düzenlendi.

İlçe kaymakamının 
gayretiyle yeniden şekil
lenen kavşak, araçların 
görüşünü rahatlattı

İlçe Turizm Komitesi 
16 Nisan günü hükümet 
konağı önünde temizlik 
kampanyasını başlatıyor.

Komite Başkanı Kay
makam Mehmet Güler, 
komitenin toplanarak Tu

rizm Haftasını 16 Nisan 
1984 günü hükümet ko
nağı önünde daire amir
leri'nin de katılacağı bir 
törenle başlatacağını söy
ledi.
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ERTÜR MOBİLYA
Peşin Finîınn Taksitli Satışlarına 

Başlamışın

10 Ay Vadeli Satışlarımız

Klasik Yemek Takımları

Klasik Yatak Odaları

Klasik Oturma (eşitleri

Modern Yemek Odası Çeşitleri

Modern Yatak Odası Çeşitleri

Modern Oturma Odası Çeşitleri

AYRICA

* Aviza Çeşitleri

* Portmanto Çeşitleri

* Telefon ve Tv. Sehpaları ve Etejerleri

* Çocuk Yatak Odası Takımları

* Konfor Yatakları

* Abajur ve Optik Çeşitleri

* Yazlık Şenzlon, Sandalye ve Masa Takımları

Tll: 2243
ERTÜR MOBİLYA
DEMİRSUBAŞI MAH. ÇEŞME SOK. NO. 27 GEMLİK
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İLÂN
GEMLİK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

1—Kasabamızın Kanalizasyona tesisleri (Atıksu Deşarj) tesislerinin 
menkuller, 4 N-n imâr paftasında tahsis edildikleri şekilde 2492 sayılı 
kümleri içinde ve aynı yasanın 6 ncı maddesinin (a) fıkrası gereğince 
gün ve 984*126 sayılı karar kamu yararına İstimlâk edilmiştir.

2— Kamulaştırmaya tabi tutulan gayrimenkullere 2492 sayılı ya 
misyonunca takdir edilen takdiri kıymetleri aşağıda gösterilmiştir.

yapımı amacı ile - aşğıda malikleri ve tapu kayıtlan yazılı bulunan gayri 
kamulaştırma kanununun 5 nd maddesinin (a) f’kraa 3 ncü maddesi hü- 
Gemlik Kaymakamlığınca tasdikli Belediye Encümenimizin 27.Şubat.984

sanın 11 ve 12 nd maddeleri hükümleri içinde üçe Takdiri kıymet ko

3— Takdir edilen istimlâk bedellerine ilân edildiği tarihten itibaren 
kümleri içinde husumetin GEMLİK BELEDİYESİ olarak gösterilmek 
madiği veya ferağ takrirleri verilmediği takdirde aynı yasanın 16 ncı

30 gün içinde 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 14 ncü maddesi hü- 
sureti İle dava açma hakkının bulunduğu, bu maddeler içlnda dava açıl
ma ddesi hükümleri içinde işlem yapılacağı;

de ilgililere ilânen duyurulur.2942 sayılı kamulaştırma yasasının 13 ncü maddesi hükümleri için

Mahallesi Mevkii Vasfı Miktarı Pafta Ada Parsel
Kamutaş tınlan 

Miktar
Kamulaştırma

Bedeli _____ Malikleri

1— Hamidiye Ihça yolu Bahçe 1598,20 m2 42 564 93 1598,20 m2 9,589,200.—TL Asiye Acar 17-40
EmineA car 17-40
Muzaffer Pars 6-40

2— Hamidiye Arsa 240,18 m2 41 564 155 240,18 m2 1,441,080.—TL Mustafa Dalkılıç
3— Hamidiye 224,12 m'2 41 564 156 224,12 m2 1,344,720.—TL Mustafa Dalkılıç
4— Hamidiye 195,00 m2 41 564 160 195,00 m2 1,170,000.—TL Mustafa Dalkılıç
5— Hamidiye Kanal 

bendi
tersip

3420,80 m2 42 564 55 316,45 m2 1,898,700.—TL D.S.Î
6— Hamidiye Bahçe 1015,70 m2 42 564 92 59,70 m2 358,200;—TL Lütfü Kmay 1-2

Meryem Acar 1-2
7— Hamidiye Bahçe 3622,00 m2 ı 42 564 97 177,75 m2 1,066,500.—TL Osman Eken •*
8— Hamidiye Bahçe 1588,95 m2 42 564 94 1 6,00 m2 36,000.-TL Haşan Basri Çelik 1-4

Halil İbrahim Çelik 1-4
Melahat Evcil 1-4
Sevinç Gür 1-4

9— Hamidiye Bahçe ve
ahşap ev 3922,00 m2 42 564 133 2864,00 m2 17,295,000.—TL Hatice Acar 1-4

I. Avşin Acar 1-3
H. Cevdet Acar 1-4

Hakkı ÇAK1B N. Kaya Athoğlu 1-4
Gemlik Belediye Başkanı

Gemlik Ortaokulunu ve öğrencileri Koruma Der; Bşk.
Demeğimizin olağan genel kurul toplantısı okulumuz saldıranda 29. Ni

sam 1984 pazar günü saat 14.00 te yapılacaktır. 1
Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2. toplantı 6. Mayıs. 1984 pazar günü 

aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
Tüm velilere duyurulur.

Gündem Yönetim kurulu

1—Açılış ve divan oluşumu
2—Saygı duruşu
3—Çatışma raporunun okunması
4—T en ki ter
5- Denetleme raporunun okunması
6—Raporların aklanması
7—Yen^ yönetim ve denetleme kurullarının' seçimi
8—Temenniler ve kapanış.

Kongre İlanı

Atatürk İlk okulu ve öğrencilerinin'koruma derneğinin kongresi 22.Nisan- 
1984 günü saat 14.00 de okul salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı 29 Nisan 1984 günü aynı yer 
ve aynı saatte yapılacaktır. Tüm üye tefle duyurulur.

GÜMDIM Yönetim Kurulu
1 Açılış ve diven uluşumu
2 Sayı duruşu
3 Çalışma raporlarının okunman
4 Denetleme raporlarının okunması
B Raporların aklanması
0 Yani yönetim ve denetleme kurullarınız seçimi
7 Temenniler ve Kapanış

Ekmek 35 Lira Oldu
Belediye Encümeni ek

mek Batlarını yeniden a- 
yarladı. 430 gram ekmek 
bugünden başlıyarak 35 li
radan satılacak.

Dün İlk toplantısını ya
pan Belediye Encümeni fı
rın işletmecilerinin zam is
temlerini görüştü. Daha 
önce 460 gramı 30 lira o-

lan ekmek, 30 gram azaltı
larak 35 lira olarak kabul
edildi. 1

KAYIP
Ankara Trafik Şube 

Müdürlüğünden aldığım 
169509 notu ehliyetimi 
heybettim. Hükümsüzdür.

Haşan AKIN

KAYIP
Bursa Trafik Şubesin

den almış olduğum <6 FC 
188 Nolu kamyonetimin 
ruhsatını kaybettim. Hfi- 
kûmslzdûr.

Mehmet EDİL

DENİZ AİLE 
PASTAHANESİ
Gemlik’lilerin

Hizmetine
Girdiğini Müjdeler
Sabah Kahvaltısı
Düğün, Nişan, Sünnet, Gün ve Kokteyllerinizde

Günlük Yaş ve Kuru Pastalar 
Özel Kat Düğün Pastası ’ 

Baklava, Tulumba Tatlısı, Revani 
Börek, Poğça Çeşitleri 
Meşrubatlar
Hafif Tatlılar

BALIK?AZARI KORDON BOYU GEMLİK
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ŞU PARANIN

Ne oluyor 
yerde eriyip 
Kiıuuı bir el

cepteki paraya ? Durduğu 
gidiyoT. Yoksa cebimize u- 
dahanu var. Otur diyorsun

av köpeği gibi kulakları dikik. burnu çev 
reyi koklamada. Acaba bir yanık koku
su mu aldı demeğe kalmadan cepteki 
banknotun kar gibi erimiş gitmiş olduğu 
nu görüyoruz. Hani bir şarkının bir dize 
si vardır; “Gittin bu gidiş bence ölümden 
de beterdir.” Diye biter. Eh ne diyelim ;- 
bunada şükür derken, tüm şükür diyenle 
rin. ne umdukları ne bulduklarının bir a- 
huıudir diye, el çenede düşünüyorsunuz. 
Gözümden sakındığını şu parayı iyice çı 
kınhyayım diyorsunuz, arkasından, “Dur 
sun durduğu yerde; ne mümkün. Evdeki 
horantaya yiyecek yetiştirmekte var. Ha 
nj bir çalışma alanı bulunsa, bu da düşle
rin boşanası.

Elde söz anlatılmayan, varlıktan, 
yokluktan anlamayan çocukla; vitrinle- 
rin pideci salonlarının önünden geçiyor
sunuz. Çocuk bu vardan yöktan, yada 
yoktan vardan anlarmı? Vitrinlerin önün 
de durur, giysileri, yiyecekler^ gözleriyle 
bir okşarki yürek yakar. Gelde bu çocu
ğa parasız olduğunu, dahası iş bulamadı 
ğmı anlat anlatabilirsen. Ederlerin, para 
nın önünde gittiğiniyse hiç anlatamazsın. 
Ev kiralanılın yüksekliği; evlerin boyunu 

aştığı yetmiyormuş gibi; bakkalın, kasa
bın da nereye dek uyutulabilineeği şiş 
gibi saplamveriyor böğrümüze.

Nereden bakılırsa bakılsın; ister dür
bünün tersinden iter yüzünden, ufukta ışık 
görülmüyor. Sık dişini! Dişler bir sıkıla- 
bilse, dişler de dayanıksız; bir fındık bul
sanız dişlere götürmeye korkuyorsunuz; 
boğazdan, giyimden kesilerek yaptırılmış 
dişler; gözden daha değerli diyor, tüm dişe 
dokunur yiyeceklerden, elin ayağın çekil-

mesi yeğleniyor. Oysa bunca zamandır; 
Batı kapitalizminin hammadde pazarının 
ötesinde bir yerde olmalıydık. Kapitaliste 
“Resi” diyecek gücümüz olmalıydı. Böy- 
lece, az gelişmişlik gömleğini yırtabilme- 
iiydik.

Emperyalist ülkelerin acıması, kayır
ması olamaz. Emperyalist ülkeler, gele- 
enkleri, görenekleri yıkarak gelir oturur
lar seçtikleri ülkelere. Yardım elleri uza
nırken Emperyalist ülkenin, bir isteği var 
olmalı Alalım, Kuzey Kıbrıs Cuınlıuriye- 
ti’ne yapılan baskılan. Amerika, “Kuzey 
Kıbrıs’tan ödün vermezsen sana yardımı 
Keserim” havalarında. Evet, ne oluyor 
cepteki paraya? Ne olacak, SAM AMCA 
tutmuş elimizden vitrin dolaştırıyor. Biz 
de, babasının elinden tutmuş çocuk gö-| 
züyle kandırmaca yalan dolan kokan kal-! 
kınmış ülkelerin vitrinlerinde çürümeye! 
yönelmiş savaş araçlarım görüyOr, halkı-! 
nanıamış olmanın acılarım yüreğimizde] 
duymanın ötesine geçemiyoruz. Geçmişten» 
gelen çöküntü mirasın çöplüğünden çık-| 
manın zamanı gelmiş olmalı. Yedi Düvel’e] 
rest çekmiş olanların torunu olarak, Dün-| 
ya Kamuoyu’nda onurlu yerimii korumaz-! 
nın savaşımı, uluslararası platformlarda! 
vurgulanmalı iyice. Denıhorasiye günlerin! 
başlarında olan Türkiye, dünya kamuoyun-! 
da sömürülmeyecek; babasmın elinden tut-! 
tuğu çocuk olarak tanınamaz. Bir gelecek! 
geri kalmış ülke halkları daha da uyanmışı 
sömürülmenin bilincine daha yaklaşmış o-| 
lacaklardır. Güçsüzlerin güçlülerin önünde! 
loacağı günler de yaşanacaktır. Türlüye,I 
Tiirk Halin babasının elinden tuttuğu çtAİ 
cuk loamayacağı gerçeğiyle karşı karşıya! 
gelen SAM’ın Dünya kamuoyunda maske-l 
sinin birden düştüğü olayım da izliyecektir! 
DÜNYA.

HİN

T.C. İMLİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 
İZMİT GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 
GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1 — Gümrüğe terk edilen veya terkedilmiş sa
yılan Devlet Malı olmuş çeşitli marka ve modeller
de Gemlik Gümrük Müdürlüğü denetimindeki Sun
durmada 17 adet araba İle 1 adat otomatik 84 45 tarife 
ve istatistik pozisyonunda ağaç Panjur makinası 
Yenişehir Tekel Müdürlüğünde 2 Adet hurda ara
ba ve İznik Tekel Müdürlüğünde 1 Adet hurda ara
ba 17 Aralık 1983 tarihli 18254 sayılı Resmi Gazete 
de yayımlanan Tasfiye Tüzüğü uyarınca ve 2886 
sayılı kanunun 45. madesi gereğince açık arttırma 
suretiyle satışa konulmuştur.

2 — Vasıtaların ve diğer eşyaların satışa esas 
bedelleri ile güvence miktarları şartname ekindeki 
listede belirtilmiştir.

3 — Açı'k arttırana 25 Nisan 1984 Çarşamba 
günü saat 9.00 da Gemlik Hükümet Konağı karşı
sındaki Volkan Düğün Salononda başlayıp satış ko
nusu eşyalar bitinceye kadar mesai gün ve saatleri 
içerisinde aynı yerde devam edilecektir.

4 — Şartname ve ekleri Gemlik, Bursa, Mudan
ya Gümrük Müdürlükleri ile İzmit gümrükleri Baş 
müdürlüğü ve Gemlik Belediye, Hükümet binası 
ilan panoları ile arabaların bulunduğu yerlerde gö
rülebileceği gibi satış Kurulu Başkanlığındanda te
min edilebilir. 1

5 — Açık arttırmaya katılacakların. kimlikleri
ni belirlemeye yarayan bir belge ile iş ve ikamet
gâh adreslerini gösteren bir belgeyi satış kuruluna 
vermeleri zorunludur.

6— ihale konusu arabalar ve diğer mallar 
bulundukları yerlerden ihale tarihinden 15 gün ön
ce mesai saatleri günlerinde saat 09.00 ile 11.30 
arasında gezilerek görülebilir.

Keyfiyet ilân olunur.
Basın

Kayıp
Gemlik Nüfus Mü

dürlüğünden aldığım Nü
fus cüzdanımı. Eskiyebil 
Üniversiteli Açık öğre
tim Fakültesi öğrenci 
Kimlik Kartımı ve Bursa 
Beden Terbiyesi Bölge 
Müdürlüğünden aldığım 
Serbest Giriş Kartımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.

Feyyaz KINAY

OOÜOOOOOOOOOOOOOOOOO

Kayıp
Bursa Trafik Şube 

Müdürlüğünden aldığım 
16 FA 945 nolu aracımın 
plakasını kaybettim.

Hükümsüzdür.

Şemsi SEVİNÇ 

aoooonooooooaocooooo 
*">■*«* **S»Sf>*

Kayıp
İstanbul trafik müdür 

lüğünden 2. 2 1970 -ta 
rih 71429 nolu amatör eh 
llyetimi ve Gemlik Nufüa 
memurluğundan almış ol 
duğutn Nüfûs cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.-;

H Hüsnü Gürle

■

Küçük Kumla Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığından
Kulübümüzün yıllık olağan genel kurul toplantısı 6 Mayıs 1984 Pazar günü 

Kulüp Lokalimizde saat 20 oo de yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığında ikinci toplantı 20 Mayıs 1984 günü aynı saat ve yerde 

yapılacaktır.
GÜNDEM Yönetim Kurulu

1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan oluşumu ve yoklama
3- Çalışma raporlarının okunması
4- Raporlar üzerinde görüşmeler, rapör-
ların aklanması
B- Tüzük değişikliği konusunun görüşül
mesi
6- Yeni yönetim ve denetleme kuruldan
seçimi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış

■■■ııjimaaauıı
SATILIK KAVAK

h
Takriben 250 adet kavak

ağacı 15. 4. 1984 paıar günü
I ' ««at 14 00 te İnegöl Ortaköy’de M

açık arttırma ile «atılacaktır.

i . |Bilgi almak iateyenler GemlikMİ Tlf ; 1801’e müracaat edebi- MİH lirle». pffl

■mnoınunş
ZEYTİN TENEKELERİ

H! BASKILARI ÜZERİNE ÇALIŞAN

SERİGRAFİ ATÖLYESİ
Ühİh

HASTALIK NEDENİYLE ACELE g

B DEVREDİLECEK.H
Müracaat t latlklâl Cad. Şirin

|İ|İI Paaajı No. 4/6 Gemlik W

■Baanaaıaasasaıa

İsim Tashihi
Gemlik Asliye Hukuk 

Hekimliğinin 984 96 Esas 
984/127 Karar İlamı İle 
Osman olan baba adım 
ALİ olarak düzeltilmiştir.

Yusuf KAYA

oooooooooooooooooooooooooococoooooooooı  
8

g Satılık Arazi
O
S TAVUK ÇİFTLİĞİNE MÜSAİT, YOLU
8 MEVCUT 2 DÖNÜM ARAZİ

8
Müracaat :
Gündüz : Tlf : 2431
Ahmet Kabakçı

80000000000000000SOOOooOOOOOOOOOOOOsoOOİ

EDA JİMNASTİK VE MASAJ 
SALONUNDAN GEMLİK Lİ 

HANIMLARA BAHAR MÜJDESİ

Sayın Gemlik li Hanımlar. !

EDA Jimnastik ve Masaj Salonü

1.4.1984 tarihinde yaza hazırlık zayıflama kampanyasını başlatmıştır. 
Günün her saatinde jimnastik yapıp masaj olabilirsiniz.

Buna ilaveten salonumuzda modern ağda, manikür, pedikür yapıla
bilecektir. Uğraşlarımızın herbiri için randevuya lüzum kalmaksızın 
bekletilmeden hizmet verilecektir.

Masaj ve jimnastik için aylık abone olmadan da günlük seanslar 
halinde zayıflayabilirsiniz.

Balıkpazarı 1 nolu Cadde GEMLİK
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Matbaacılık ve Ambalaj Saa.
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21 YILLIK TECRÜBE

UZUNLAR Koli. Stİ.

I* MOBİLYA VE ATLAS SARAY HALI ÇEŞİTLERİ
fi PEŞİN FÎATINA VADELİ SATILMAKTADIR ♦ I
? Mobilya Çeşitleri Aygaz

Klasik Yemek Odaları
» Yatak Odaları
» Oturma Grupları 

Modern Yemek Odası Çeşitleri
» Yatak Odası Çeşitleri 
» Oturma “ “

•Zengin Tv Sehpaları * Kristal Avize Çeşitleri
* Telefon Sehpalıkları ve Etejerleri * Atlas-Saray Halı Çeşitleri

* Buzdolabı
* Çamaşır Makinası

* Termosifon
* Fırın Çeşitleri

* Elektrik Süpürgesi
* Kahveci Ocakları Piknik Tüp

* Mini San Çamaşır makinaları
* İdaş Yatakları

* Seren ve Sezak Hah Çeşitleri * Portmanto çeşitleri
*Aç Yat Kanepe ve Oturma çeşitleri Her Türlü Arızalarda 1 Yıl Garanti

Koli. Şti.
GAZHANE CAD. NO. 21 TLF : 1295 GEMLİK
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HAFTALIK SIVASI GAZETE

Operatör Doktor
| AHMET DOĞAN
f KADIN HASTALIKLARI VE

DOĞUM UZMANI

17 NtSAN 1984 SAYI : 546 YIL : 11 F1ATI : 20 LİRA

Ferri Çekmek Ce44e« PTT Chta

Akter A^t. Ket 3 Do>re 7 MMM

Tlf f İf s 27IM > Cv .* 207l«

BELEDİYE MECLİSİ İKİNCİ TOPLANTISINI YAPTI

İnceleme Komisyonu
Turizm 
Haftası 
İlçemizde de 
Kutlanıyor

Kuruldu
, v, Gemlik Belediye Meclisi 

ikinci toplantısını geçtiği
miz hafta içinde yaptı.

| Meclis, Orhangazi caddesin 
de bir süre önce yapılan 
su kanalı işinde ihmal ol- 

' duğu konusundaki söylen- 
• tilere açıldık' getirilmesi 

için inceleme 'komisyonu
I kurdu.

Belediye Başkam Hakkı 
Çakır başkanlığında topla 
nan Belediye Meclisi bir 
önceki meclis tutanağım 
okuyarak kabulünden son 

-*ra Belediye Otobüs ve Su 
. işletmesine ait kesin hesap 

' ‘komisyonunca hazırlanan 
rapor okundu. Kesin he
sap komisyon başkam E- 

| min Bora, İşletmenin he
saplarım titizlikle incele
diklerini ve su idaresine 
yeni bir düzen getirildiği
ni, bunun oturmasına ka
dar bazı aksaklıklara ne- 
jden olabileceğini belirte - 
ırek şöyle konuştu: 
' “— işletmede görevli ar 
kadaşlar İşlerini titizlikle 
yürütmüşlerdir. Elektriğin 
TEK'e devredilmesiyle Be 

, tediyemizin 8 milyon lira 
alacağı hâlâ tahsil edilme
miş, TEK Aralık 983 so
nunda terketmesi gerekli 
İşletme binasını daha bo- 
şaltnıamıştır. Su paraları- 

. nııı toplanmasındaki ge- 
ı cikmeler, yeni düzenleme 

ile giderileceği kanısında
yız. Otobüs İşletmesinde bi 
(etler düzenli kesilmiş, def 
terlen' kaydı zamanında 
yapılmıştır. Görevlilere te 
şekkür ederiz.”

ÖNERİLERİ

Otobüs Su işletmesi ke 
sin hesapları görüşülür
ken, belediye başkanlığı
na bir önerge veren SO- 
DEP’H dört üye, otobüs
lere yolda binen yolcula
rın bazılarından para a- 
lınmadığını, bazılarına da 
şoför tarafından bilet ve
rilmediğini bunun düze
ne sokulması gerektiğini 

m ayrıca her sefere giden 
/ otobüse yolcu irsaliyesi 

kesilmesi gerektiğini, be
lirten önergenin meclis

çe görüşülmesi istendi. 
Encümence de aynı doğ
rultuda karar alındığım 
bildiren Belediye Başka
nı Çakır, sorunların kö
künden halledileceğini 
belirtti ve “şoförlere bu 
sabah bilet verdik, irsali
ye uygulamasına da he
men geçilecektir” dedi. 
(Mecliste görüşülen öner
ge benimsendi. Gemlik 
Belediyesi Otobüs işletme 
sinin Gemlik-Bursa ara
sında çalışan beş adet 
302 tipi, Gemlik içinde 
çalışan bir 309, bir de 352

LİMANIMIZDAN 
ZEYTİN İHRACATI
YAPILIYOR

Limanımızdan Roman
ya’ya zeytin dışsatımı ya
pılıyor.

"TARCAU“ adlı Roman
ya bandıralı gemiyle yapı
lan 700 tonluk zeytin dışsa
tımını Marmara Birlik Zey
tin Kooperatifi gerçekleşti
riyor.

Teneke kutular içinde i- 
ki kalite halinde yapılan 
zeytin dışsatımı için yük
leme çalışmalarına devam 
ediliyor.

ŞÜKRO ŞENOL
İLKOKULU
OKUMA BAYRAMI YAPTI
Şükrü Şenol İlkokulu 

1—B sınmfı öğrencileri o- 
kunıa bayramı yaptı.

Sınuf öğretmeni Abdul
lah Çelik, tarafından ha
zırlanan “Okuma Bayramı” 

nda öğrenciler yıl boyun
ca öğrendikleri şarkı, tür
kü ve şiirlerden oluşan bir 
tablo sergilediler, öğren
ci velilerinin de katıldığı 
“ Okunıa Bayramı ” nda 
başarılı öğrencilere Belge 
verildi.

Minik öğrencilerin başa
rıları velileri tarafından 
sevinçle karşılandı.

tipi aracı bulunuyor.
PLANLAR

Belediye Meclisinde 
gündeme eklenen bir mad 
de ile şehir imar planla
rının durumları ele alındı 
Konuyla- ilgili olarak a- 
çıklama yapara Belediye 
Başkam Çakır, hafta için 
de Bayındırlık, imar is
kan Bakanlığı ve iller 
Bankasından bir. heyetin 
ilçemize gelerek binlik pl 
anlar üzerinde inceleme 
yapacağım ve K Kum
laya doğru uzanan ge-

DEMLİK

KÖRFEZİNDE

DEV ORKİNOZ

- i DALICI

YAKALANDI

Gemlik Körfezinde geç
tiğimiz hafta 50 kilo a- 
ğıriığmda Orkinos balığı 
yakalandı.

Sunğipek Fabrikası a- 
çiklannda yakalanan 50 
kiloluk dev Orkinosu 
“Turist” lakabındaki ba
lıkçı Coşkun Erkmen ya
kaladı. Balıkçı Erkmen, 
Orkinos ile bir saat süren 
mücadelede balığı güçlükle 
pes ettirdi.

Körfezde mevsimin ilk 
Orkinoz balığını yakala
yan Coşkun Erkmen, kü
çük teknesinde dev balık
la yaptığı mücadeleyi şöy
le anlattı :

“ Bir ara ağı yokladı
ğımda ağır bir cismin ta
kıldığını farkettim. Ne ol
duğunu anlamak için ağı 
yukarıya çektiğimde bu
nun 50 kiloya yakın ağır
lıkta dev bir orkinoz bata
ğı olduğunu gürdüm.” de
di.

Coşkun Erkmen yaka
ladığı orkinozu 25 bta li
raya sattı. 

lişme bölgesinde bazı öne 
Tiler getirildiğini belirte
rek şunları söyledi:

“ İlgililer, bu alanlar
da kurulan toplu konut
lara uygulanacak yoğun 
lük oranlarının fazla ol
duğunu, beş, kat olan i- 
mar durumunun yoğunlu
ğu arttıracağını; kat sa
yısının dörde indirilerek 
taban alanlarının geniş
letilmesi doğrultusunda 
karar alındığında 20 gün 
içinde Gemlik İmar planı
nın Bakanlıkça onaylara 
bileceğini bildirdiler. Yap

BÎR İŞÇİ
ZEHİRLENEREK ÖLDÜ

'Sanat Okulu inşaatın
da yağlı boyacılık yapan 
Ali Doğan adlı işçi karbon 
gazı zehirlenmesinden öl
dü.

Ağabeyi ve bir hem
şehrisiyle birlikte okul in
şâatında yatan Ali Do
ğan, gece havanın soğu
ması üzerine sobaları
nı oda bitişiğindeki kori-

LİSE
TORKO YARIŞMASI 
SONUÇLANDI
Gemlik Lisesi Müzik 

Kolonca düzenlenen “Tür
kü Yarışması ” sonuçlandı. 

. Müzik öğretmenleri 
Mehmet Taşpmar'ın yap
tığı açılış konuşmasından 
sonra yarışmalara geçildi. 
.Okul arkadaşları tarafın
dan büyük coşkuyla alkış
lanan yarışmacılar türkü
lerini sundular.

öğretmenlerden oluşan 
seçki kurulun verdiği ka
rarda Nesrin Urgana ,'*Ce- 
müe” adlı türküyle birin
ci oldu. 'Ceylân" «dh tür 
küyte Ali Damar ikinci. " 
Şu Dağların Yükseğine *' 
adh türküyle de Sezai Ak
demir üçüncü oldu. 

tığımız incelemede koope 
ratifler bu formülle daha 
geniş bir alanda inşaat 
yapacaklarından kazanç 
lı çıkmaktadırlar. Mecli
simiz konuyu görüşüp ka 
nara bağlarsa yıllardır 
bekleyen imar sorunumu
zu çözmüş olacağız.’’

. Medis’te yapılan tar
tışmalardan, sonra SO- 
DEP’li üye Mustafa Kü- 
çüksiphayi dışında oybir
liği ile bu alanların dört 
kat formülü ile kabulü 
yapıldı. Daha sonra, ilçe

Devamı Sayfa 5 te 

dorda yaktı. Ancak, o- 
dunlar tam yanmadan i- 
çeri aldı ve birlikte uyku
ya daldılar.

Sabah yataklarından 
sersemliyerek kalkan iki 
arkadaş kendilerini oda
dan dışarı attılar. Zehir
lendiğini anlayan bo
yacılar Ali Doğan'm u- 
yanmadığmı görünce te
laşa kapıldılar ve yeniden 
odaya girerek yatağında 
uyumakta olan arkadaş-

Devamı Sarfa 5 te

Sevgili Rm» KÖRFEZ Otaıian.
Gazetemiz bu haftadan bajkyank akn bcr 

zamankinden daha temiz bir baskı De 4^11 w. ETrriz- 
ddd gaevtgyi dikkatâoe incriediğt irde yaa karakte
ri bakımından da bir tanizfiği s azmiş-dmzjEr. Bu de- । 
ğişikükleri siz saym cfcriarnmza daha genel Hr gaze
te sunabilmek ■—11.ila yapfck. Bu nrnjdeşi szâere 
geçen yıhn bulada YRnA daha y—i atenn—
Da— peşinde olduğun—u müjd^eriz. Amm—b ga- ’ 
■at—s GemEk Körfezi haftada en au Bi kez «tada* ! 
smzaİHİmektir. ŞmıS bunun bı m bil—< say- . 
Ea daha çuk haber, daha böl fotoğraflarla ve y—takı j 
dopdolu bir gazete etaak çAmağM. Bn'an tdr ba- I 
knna gazetemizin bantağı Körfez taAu—ta te—* | 
terine ahsan yeni Usc<ype snktaana buuçia | 
yua

Sevgifi «taıta, bBAjMı gibi —■ furyası ea 
çok kağıda Hemde Bâ ay kinde İH kez ceterek 
yüzde farktan aşte Bu nedenle gazetemiz ta sayıdan 
■itamı 20 üra olarak mtıta »İhı. Anlay^a ksışs 
lanacagı umuduyla saypta sunarız.

•«—a acarca

Turizm Haftası âip 
mizde dün Hükümet K 
nağı önünde temizi 
kampanj-asıyla basa
tıldı.

Kız Mesâek Lisesi i 
Ticaret Lisesi öğrencfi 
rinin okul bahçesinin ı 
çevrelerini temizleme!» 
ri ile sürdürüldü. SaJ 
lO.oo da Turizm ve Tı 
nıtzna Derneğinin ömn 
de düzenlenen folklör g< 
terilenine İlçe Kaymak) 
mı Mehmet Güler, ÖÇ 
Eğitim Müdürü Yıldı' 
Şiretoğlu, Emniyet Am 
ri Kemâl' Balık, Tarizi 
ve Tanıtma Derneği Baı 
kam Muharrem Ataso; 
ve okul müdürleri katı 
dı.

Turizm Derneği önünd 
yapılan folklor gös 
tenlerinde öğrencler hal: 
oyunlarından çeşitli gö 
rüntüler sergiledileı

POLİS GONO 
KUTLANDI
Polis Günü ilçemizde 

de kutlandı.
Geçtiğimiz sah gürü 

A ta tük* ün anı fena çel ni 
koyma ve İstiklâl Maş 
mn söylenmeriyie başla
yan kutlama günü daha 
sonra Ticaret w Sanayi 
Odasında verilen kokteyle 
devam etti.

Aym gece şehit pokter 
adına Çarşı Camimde mev 
Et okutuldu.
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Gemlik
Yazıları

Av. Ali AKSOY

Yerel seçim öncesi konuştuğu her yerde yaptığı 
bir hareketi Sayın Turgut özai Gemlik’te de yap
tı. Partisinin belediye başkanı adayı Sayın Hakkı 
Çakır’ııı elini havaya kaldırıp, (— Bizim adayımıza 
oy verin, Hiç merak etmeyin, seçildiğimde nefesim 
daima ensesinde olacak.) dedi...

26 Mart sabahı hem kendileri hem adayları mu
ratlarına erdiler. Seçilenler enselerinde şimdi özal’ 
ın nefesini duymağa başladılar mı bilmeyiz, ama 
halk seçimden beriye, ensesinde, her gün artan ya
kıcı bir nefes duymaktadır : Bitmek bilmeyen zam
lar...

Merak etmeyiniz. Amacımız can sıkıcı bir zam 
yazısı yazmak değil. Zira zamlardan yana, -maşal
lah,- ” naturası sağlam” bir milletiz. O nedenle bu 
hafta ense ve nefes üstüne yazacağız.

% * #

Seçilmiş kişilerin, enselerinde her daim bir nefes 
duymaları gerektiği düşüncesi doğrudur. Sorun, bu 
nefes “ kimin nefesi ” olursa daha doğru olur; “seç 
menler” bakımından daha yararlı olur? Asıl sûrun 
budur.

Yerel yönetimleri de büyük bir çoğunlukla kazan 
mış olan hükümetin, genel politikasının başarısı 
belediye yönetimlerinin sağlıyacağı başarıyla daha 
bir büyüyecektir. Böyle bir özlemi Ankara’daki 
“ orkestra şefi ” belediye baştanlarından çok da
ha fazla duyar. Çünkü politikada “ siyasi istikbal” 
sorunlara çözüm bulmaktan, haşandan geçer...

Bu nedenle Sayın özal’ın siyasal geleceği, başka 
şeyler yanında, elbet, yüzlerce enseye tahsis edece
ği nefesten geçecektir ...

özetle işin bu yanı ister belediye yönetimi, ister 
merkezi yönetim olsun “ seçilmiş ” olanların kendi 
iç sorunlarıdır.

* * *

Bizim üzerinde durmak istediğimiz, bu “ ense ve 
nefes ” ilişkisinin bir başka boyutu. Biz seçmenle
rin ulusça pek beceremediği birşey var: Biz seçmen 
lor, . evet asıl bizler, - nefesimizi seçtiklerimizin 
ensesinden eksik etmemeyi bir türlü öğrenemedik. 
Bu işi bir türlü beceremiyoruz.

ENSE VE NEFES

Demokrasinin “ başarısı ” seçmenlerin kuvvetli 
nefeslerinde yatar. Seçilenler kendilerini “ kendi 
içlerinde ” elbet denetleyecekler. Hüner, bu iç de
netim yanında, halkın seçilenleri sürekli izlemesi 
denetlemesidir.

Biz bu gereği seçim mekanizmasının işlediği her ] 
düzeyde yapamıyoruz. Dernek, kooperatif, sendi
ka, oda ve benzeri kuramlarda “ yönetim kurulla
rı ” nın enseleri, üyelerin veya Ortakların nefesle
rinden uzaktır. Ne iş yapacağım pek bilmeyen, usu
len seçilmiş birkaç “ denetçi ” ,kongrede birkaç sa
tırlık bir rapor sunarlar önümüze: Toplantılar za
manında yapılmıştır paralar makbuz karşılığı alı
nıp verilmiştir, “ gayrikanuni ” bir husus bulama
dık...

Sonra: seçim sonuçlan alınınca Deniz restorant- 
ta veya Tibel’de yemek var!

# # *

Her düzeyde yapılan seçimlerden sonra, her tür
lü kuruluşta, yönetime gelenlerin ensesinden nefe
si hiç eksik etmemek gerekir. Seçilenlere yönelik 
sürekli bir takip ve gözaltı “ can sıkıcı ” sayılma
mak. Böyle bir izlemenin “ ortak çıkara ” faydası 
vardır. Bu alışkanlığın yerleşik bir gelenek haline 1 
gelmesinden “ demokrasi ” güç kazanır. Yönetim- | 
de halka açıklık sağlanır, siyasal katılımı doğuran ] 
“ sorunlara ilgi ” artar.

öyle ki kişisel çıkar hesaplan, artniyetleri olan
lar politikada “ tırmanamaz ”,

Söz verenler, dediklerini yapmak zorunda kalır. > 
Doğra ve yararlı işlerde enselerindeki nefes ûnlara 
cesaret verir. Dönmezler, satılmazlar...

Nefes sahiplerinin ilgisi, yaptıkları seçimin İsa- ; 
betli olup olmadığı konusunda kendilerini “ uya- I 
nık ” tutar kişiyi. Siyasal saplantılardan, yıllarca î 
aynı partiye oy vermekten kurtarır.

Seçmenden kaynaklanan “ ense ve nefes ” ilişki
si, sonuçta bilinçti yurttaşlara dayalı bir demokrasi 
sağlar. Anayasaların başlangıç bölümlerindeki ! 
yurttaşların “uyanık bekçiliği” tanımı yerli yerine 
oturur

Ha! zamlardan yana “naturası sağlam” bir hal
kız...

KONGRE İLÂNI 
Atatürk İlkokulu ve Öğrencilerini 

Koruma Derneği BşkJığından
Demeğimizin olağan Genel Kurul toplantısı okJâ 

muz salonunda 5 Mayıs 1984 Cumartesi günü sas 
14.00 te yapılacaktır.

Tüm üyelere duyurulur.
Yönetim kurulu

GÜNDEM

1- Açılış ve Divan oluşumu
2-Saygı Duruşu
3- Çalışma raporunun okunması
4- Denetleme raporunun okunması
5- Raporların aklanması
6-Yeni Yönetim ve denetleme kurullarının seçıa 
7- Temenniler ve kapanış

KATIRLI KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATİFİ 
ORTAKLARINA GÜÇLENDİRME KREDİSİ DAĞITTI

Gemlik Katırh Köyü Kalkınma kooperatifi ortak
larına 50 şer bin lira güçlendirme kredisi dağıttı.

Kooperatif Başkam Hulusi Bayrak’tan atağund 
■bilgilere göre; ortakların zeytin zararlılarına, kar^ 
bahar mücadelesi yapabilmeleri için önümüzdeki 
yıl verilecek zeytin ürünlerine karşı avans teşkil ede' 
ceğini belirtti.

Katırh Köyü Kalkınma Kooperatifi bu yıl ortak
larından 30 ton zeytin alarak, salamura yaptı.

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Rasml İlânlar tek sütun santimi 310 TL 
İcra ve Mahkeme llânalrı santimi 100 TL.
Kayıp llinları 500 TL.
Tefekkür ve Doğum İlanları em. 75 TL.
Kongre llinları 2000 TL.
Koop. Kongre ilanları 2500 TL.
Sürekli Özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
6 Aylık 650 TL.

Yıllık 1300 TL.

OO GO >****> CO 00*^<ı00 OO**^OO***"»

Satılık Arazi »
8 TAVUK ÇİFTLİĞİNE MÜSAİT, YOLU MEVCUT J

2 DÖNÜM ARAZİ 8
g Mür. : Gündüz Tlf : 2431 Ahmet Kabakçı Gemlik |

oo***oo
| * Turizm Yolu, Barış ve Kalkınma Yoludur.

| * Güleryüz, Turistler İçin Tavsiye Mektubudur.

* * Aldatılan Turist, Yitirilen Kazançtır.
^^>OOM*OOVW>OOV^OO oo •*** OO*S» OO

Gazeteye verilen yanlar yayınlansın 

veya yayınlanmasın geri verilmez 

Gazetemiz basın aS'âk yasasına «yar

assaaa aBaesBemamaBSiSsai ssammm

Apt. Altı • Tlf

Efim

AY HAREKÂTI 
Rogcr Moora 

KESİR KI.
•amnnthn Kdgar

BÜYÜK CANAVAR 
Barbara nnak

KUDUZ

HAFTANIN FİLMLERİ

CENK VİDEO
Solıkpuaon I Notu Cd. Duttur

Gemlik

MlTRALYÖZ

GEMLİK
MERİH VİDEO

Sonterciler Yokuşu No. 2 - Gemlik 
Tlf t 3M7

I Sayın Gemlik’ti Hanımlar !

N'eota Naıır
ATLI KADINI

m. Ar - M. Dnmıraâ 
SARİSİN TRlil.tKK

O. Haydar - C. Arkıa 
HARAM

H. Av*ar • F, Kakaa • s denay 
ŞAŞKIN 0RDKK

t. Salman « P. Muttu
BALDIZ

Emi
Mnjda Ar • Kadir İnanı» 

ÖLÜMDRN KORKMAYANLAR
Y. Momtamd

İ EDA Jimnastik ve Masaj Salonu
KOTU ÇCCUKLAR

Şuan Pann - Jim Moody

ATLANTİS E YOLCUlUK
P.t.r Gitmoru - Shsne

KATİL BALİNA ORKA

PARALI ARKERMR

$ANSU KADIN

ANLAK ZABITASI

CtZAtVI II

VUR KAÇ

CLONUS
ClllM

|3

S

Ü

■naıasMmmMHHnniMi

1

1
§

1.4.1984 tarihinde yaza hazırlık zayıflama kampanyasını başlatmıştır. 
Günün her saatinde jimnastik yapıp masaj olabilirsiniz.

Buna ilaveten salonumuzda modem ağda, manikür, pedikür yapıla
bilecektir. Uğraşlarımızın herbiri için randevuya lüzum kalmaksam 
bekletilmeden hizmet verilecektir.

Masaj ve jimnastik için aylık abone olmadan da günlük seanslar 
halinde zayıflayabilirsiniz.

Eılıkrırsn 1 *«!« CmM« GEMLİK
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SPOR S1PO1R SPOR SPOR SPOR SPOR
GENÇLİK HAFTASI 
ÇALIŞMALARINA

UMURSPOR
EŞYA PİYANGOSU DÜZENLEDİ

BAŞLANDI
3. Amatör küme takım

larından Umurspor, kulü
be gelir sağlamak amacıy
la, eşya piyangosu düzen-

aokladılar.
Mitli Piyangonun 19 M 

yıs’ta yapı'acak çekıTşm

HADİ ÖZ8AYIN

Gençlik Haftası nede
niyle ilçemizde yapılacak 
çalışmalar belirlendi.

Tertip komitesi tarafın
dan hazırlanan programda 
futbol, basketbol, masa te
nisi, voleybol ve atletizm 
dallarında yarışmalar dü
zenlenecek.

Futbol karşılaşmaları
na okullar ve gayrifedeve

takımlar, atletizm karşı
laşmalarına ise ; ilk ve or
ta dereceli okullar katıla
cak.

Gençlik Haftası, 15 Ma
yıs salı günü şehir içinde 
üç koldan yapılacak genç
lik yürüyüşü ile başhyacak.

Daha sonra Atatürk büst- 
tüne çelenk konarak kor
don boyunda atletizm gös
terileri düzenlenecek.

ledi.
Kulüp yetkilileri eşya pi

yangosu çekilişinde renkli 
televizyon, Roventa marka 
buharlı ütü, masa saati ve 
tost makinası koyduklarını

en büyük ikramiyeyi kaz 
nan biletin son üç rakk 
mma göre, armağanlar £ 
tüplerini bulacak.

Umurspor, eşya piyan; 
biletlerinin 300 liradan s 
tışma başlandı.

Kumlaspor ve Umurspor'Rakiplerine Yenildiler

KAYIP

Bursa Trafik Şubesin

den aldığım traktörüme 

ait 16 EK 923 arka pla

kamı kaybettim. Hüküm

süzdür.

Sabahat Esen

Geçtiğimiz hafta yağışlardan dolayı ze
minin futbola uygun olmadığından ertele
nen maçlarPerşembe günü oynandı.

Hafta sonunda oynanması gereken 3. 
küme maçlarından K. Kumlaspor ile Selim 
spor ve Umurspor ile îpekişspor maçları 
konuk takımların galibiytiyle son buldu.

K. Kumlaspor : 1 Selimspor : 3
3. Kümede mücadele eden ilçe takımla

rından K. Kumlaspor Selimspor karşışın- 
da 3-1 yenik ayrıldı.

Çekişme içinde geçen karşılaşmada 3 
oyuncu san kart görürken K. Kumlaspor 
dan İsmail penaltı kaçırdı.

Yusuf Bıyıklı, Salih Türktunç, Yener 
Polat hakem üçlüsünün yönettiği karşı
laşmada ilk golü 10. dakikada Yılmaz to
pu Selimspor ağlarına gönderdi.

Selimspor un gollerini ise 67. dakikada 
Fatih 80 ve 85. dakikalarda özcan kaydet
ti. '

Takımlar sahaya şu kadrolanyla çıktı
lar.

KUMLASPOR : Cemal (x), Haşan (xx) 
, Şevki (xxx), Adnan (xx) (Şenol xx), 
Murat (xxx), özcan (xx), Yılmaz (xxx), 
Ali (xx), İsmail (xxx), Hüseyin (xx), Ah
met (xx) (Ali xxx).

SELİMSPOR : Şükrü (xx), Müfit (xx), 
Servet (xx), Erdinç (xxx), Semih (xxx), 
Ergim (xx), Mehmet (xxx), Ferit (xx), 
özcan (xxx), Muammer (xx), Remzi (x), 
(Fatih xx).

Umurspor : 0 ipekişspor : 1
Umurbey kasabasını 3. kümede temsil 

eden Umurspor’da konuk takım karşısın

da sahadan 1-0 yenik ayrıldı.
Salih Türktunç, Yener Polat ve Yusuf 

Bıyıklı hakem üçlüsünün yönettiği karşı
laşmada maçın tek golünü 23. dakikada 
Arif kaydetti.

Gol sonrasında daha da çekişme kaza
nan maçta, Umurspor’un baskın oynama
sı sonucu değiştirmedi.

Takımlar karşılaşmaya şu kadrolanyla 
çıktı.
UMURSPOR : Sabri (xx), Halil (xx), Ha
şan (xxx), Ahmet (xx), Hüseyin (xx), 
Fatih (xxx), Adnan (xxx), İbrahim (xx), 
Yusuf (xx), Süleyman (xxx), Oral (xx). 
İPEKİŞSPOR : Mustafa (xx), Birci (xx), 
Turhan (xx), Kemal (xxx), Şaban (xx), 
Raşit (xxx), Muhsin (xx), Burhan (xx), 
Arif (xxx), Azem (xx), Muharrem (xxx).

Gayrimenkulun Açık Artırma ilânı 
Gemlik îcra Memurluğundan

Dosya No. : 983/62

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik Tapu Sicillinin 17.10.1983 tarih ve pafta :31, ada :553, parsel :143 de ka 

yıtlı Gemlik Hamidiye Mahalesi Pınar ve Ihlamur mevkiinde kâm 452.84 m2. mik 
tarh arsa üzerine inşa edilen meskenlerden 22—584 arsa paylı karkas yapık sadece 
tuğlası işlenmiş, kapısı ve pencere çerçevelen takılmamış vaziyete, girişte dar bir ko 
ridor, yola bakan cephede yarım balkonlu bir salon, üç odalı, mutfak, banyo, tuvalet 
ti mevcut, elektrik vesuyu bulunmayan natamam vaziyetinde ve bilirkişi tarafında 
n 1.000.000.— Lira kıymet takdir edilen 2nci kattaki bağımsız bölüm (14) nolu me 
sken satışa çıkarılmıştır. '

SATIŞ ŞARTLARI:

1-Satış 1.6 1984 Cuma günü saat 10.00 dan 10.20 ye kadar Gemlik İcra dairesin
de açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 
75 ni ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geç
mek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhü
dü baki kalmak şartıyla 11.6.1984 Pazartesi günü aynı yerde ve saatlerde ikinci ar
tırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanh alacaklıların alacağım ve satış 
masraflarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 10 u nispetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazım
dır. Satış peşin para iledir, ahcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir 
Delâllye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler 
satış bedelinden ödenir.

3-îpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-) bu gayrimenkul üzerindeki hakla
rını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün i- 
çinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olma
dıkça kaynaşmadan hariç bırakacaklardır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse îcra ve İflas Kanunu
nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir îki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 
faizden aha ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendi
lerinden tahsil edilecektir.

5-Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği taktirde isteyen ahcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sa
yılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 983—62 sayılı dosya numarasıyla me
murluğumuza başvurmaları ilân olunur.

(1c. îf. K. 126)
(-) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahip- ’ îcra Memuru 

leri de dahildir.

Gayrimenkulun Açık Artırma tlam 
Gemlik îcra Memurluğundan

Dosya No. : 984/37

Bir borçtan dolayı ipotekli olup satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, 
kıymeti, adeti, evsafı :

Gemlik Tapu Sicilinin 27.2.980 tarih ve pafta :31, ada :551, parsel :19 da kayıt 
h Gemlik Hamidiye Mahallesi İstiklal caddesi mevkiinde kâin 1128 m2 miktarlı ar
sa üzerine inşa edilen bürolardan 10-2226arsa paylı pencere ve kapı kasaları takılı 
pencere kasaları aliminyum doğrama,camlan henüz takılmamış durumda ve bil 

irkişi tarafından 2.000.000.— lira kıymet taktir edilen 2 nci kattaki bağımsız bölüm 
(94) nolu büro satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI:

1-Satış 1.6.1984 Cuma günü saat 10.30 dan 10.50 ye kadar Gemlik îcra Dairesin
de açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 
75 ni rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarım geçmek 
şartı ile ihale olunur.Böyle bir bedelle aha çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak şartıyla 11.6.1984 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci ar
tırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanh alacaklıların alacağını ve satış 
masraflarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur.
2 — Artırmaya iftirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u niıbetinde pey akfesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri I&mmdır. S*> 
tif peyin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek dzere mehil verilebilir. IM- 
İtliye rvemf, ihale pulu, tapu harç ve masrafları ahcıya aittir. Birikmiş vergiler eaaş 
bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (4-) bu gayrimenkul tnerindebi kak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbey gta 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır: aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit ol
madıkça pay! aymadan hariç bırakılacaklardır.
t — Satıy bedeli kemen veya verilen mühlet içinde ödenmezce îcra ve iflas K.«nn- 
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale ansındaki farktan ve % K 
failden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
S — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyaa alıcıya bir örneği gönderilebilir.
4 — Satıya iytirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatmı kabul etmiş Myı- 
laoaklan, başkaca bilgi almak iatiyunlerin 984 37 sayılı dosya auKarıeıyie memurluğu- 
aauaa başvurmaları ilân olunur.
te. îr. K. ut )
I llfilHtr tibırint irjftt btibı sthtfltrî it iıhildır. îcra Memura
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ERTÜR MOBİLYA
Peşin Halına Taksitli Satışlarına

I BaşiMişiır ‘

10 Ay Vadeli Satışlarımız

Klasik Yemek Odası Takından

Klasik Yatak Odası » 

KlasiL Oturma. Odası »

Modern Yemek Odası »

Modern Yatak Odası 

Modern Oturma Odası »

AYRICA

Avize'Çeşitleri

* Portmanto Çeşitleri

* Telefon, ve Tv. Sehpaları ve Etejerleri

* Çocuk. Yatak. Odası., Takımları

* Konfor Yatakları

* Abajur, ve Aplik Çeşitleri

* Yazlık Şezlong, Sandalye ve Masa Takımları
* Çekyat Kanepeleri

lif: 2243
ERTÜR MOBİLYA
DEMİRSUBAŞI MAH. ÇEŞME SOK. NO. 27 "CİML İK
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44 YIL ÖNCE

Bugün, 17 Nisan, KÖY ENSTİTÜLERİ 
ııin kuruluşlarının 44. yılındayız. Köy 
Enstitüsü, olayına çıkarsa! açılardan ba
kanlar, Türkiye ekonomisine, politikasına 
egemen olanlar; köylünün uyanmasından 
kalkınmasından yana olamazlardı. Köy 
çocuklarının köylülük bilincini yitirme
den yetiştirilip, köy öğretmeni, köy sağ
lıkçısı, köy sanatçısı, köy yönetiminde 
etkisi olsun istemiyordu egemen güçler.

Köy Enstitüleri olayı bizde başladığın
da Dünya kamuoyu bu olayada ilgisiz

Kongre İlânı
Şehitcemal İlkokulu Koruma Derneğinin yıllık olağan gene I kurul toplantısı 

5.5. 1984 Cumartesi günü saat 15.oo de okul salonunda yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 12.5.1984 günü aynı yer ye sa

atte yapılacaktır. Sayın üyelere duyurulur.

İDARE HEYETİ

GÜNDEM :

den yazarların-ozanların çıkması. ZİRA
AT MARŞI o günlerin sisli siyasetini yeğ 
leyenlerin rahatlanın kaçınyordu. Öte 
sandan Enstitülerle marşlarda gitmiyor
du hoşlarına. Bu marş; geçen dizeleri; 
hoşlarına gitmeyenlerin, toplantılarda 
yüzlerine de okunurdu. Sürer, eker—bi
çeriz—Güvenip ötesine—Milletin her ka
zancı, milletin kesesine—Toplandık baş 
çiftçinin, ATATÜRK’ün sesine—Toprakla] 
savaş için ziraat cephesine—Biz ulusal 
Varlığın temeliyiz köküyüz—Biz yurdun

1- Açılış, divan başkanı seçimi
2- Saygı duruşu
3- Faaliyet raporlarının okunması
4- Murakıp raporlarının okunması
5- İdare heyetinin ibrası
6- Yeni idare heyeti seçimi
7- Dilekler ve kapanış.

İnceleme Komisyonu Kuruldu
kalamazdı. 1938 lere dek Köy Enstitüle- öz sahibi, efendisi köylüyüz.
rine yaptırımla karşılaşılmamış; insan e- Yurdun dört bir yanından gelen ozan-! 
ineğinin, hele hem okuyan hem üreten 1ar da uğrarlardı Enstitülere söyleşiler 
insanın da üretime dayah bir alanda ya- yapılır, sazlan deyişleri dinlenirdi. Aşık 
rarh olacağına kimsenin inancı yoktu. Veysel’i tanıyışım; sazının— sözünün ta- 
Olamazdı; Dünyada bir örneği de yoktu, nişim duyuşum, o günlerden kalan amla-l

1943 Yılında, Arifiye Köy Enstitüsü’ 
ne mâığmıda, ana kucağından, baba çı
tağından ayrılmanın ezikliğini duymadım 
Bir amaç taşıyordum; okumak öğrenmek 
üretim alamadan birbaşka, yabancı olma
yan: uygulamalı bir alanın içindeydim. 
Emeğin kalkınma yolunda harcanması 
yurt kalkınmasında bir işe yaramanın kı
vancını. öğüncünü birlikte paylaşmanın 
mutluluğu yetiyordu. Köyden gelen, kö
ye dönecek eğitim-öğretim neferleriydik. 
Bu neferlik günlerimizde torbamıza dolan 
azığın hakkım vermenin geleceği günler, 
ortak tutkularnnızdı. Müzikten yazana, 
tiyatroya, resme; demircilikten marangoz 
tuğa, yapıcılığa değin Köy Enstitülerinin 
çalışma alanıydı. Tarımdan, budamacılı- 
ğa, hayvan hastalıklarına değin bilgi-be-

rımdır. Ozan Nebi Dadaloğlu’da; Köy Ens 
titüleri olayını şöyle dillendirir:

HANİ BENİM GANAT ÇIRPAN GUŞİ
LAKIM
KALKIN AYAĞA BEYLER PAŞA
LAR
GARALIĞI BİR YAPAN VAR

Isınırları içinde bulunan 
ancak planı bulunmayan 
Azot, BP, Çimtaş, Boru- 
nayi ve Gemlik Gemsas 
san, Marmara kimya Sa- 
Sa'hil Sitesi alanlarının 
planlarının (yaptırılması 
•konusu ele alındı. Tartış
malardan sonra bu alan
ların da planlarının yaptı 
nUmasına karar verildi. 
Anap’lı üye Emin Bora 
oylamada olumsuz oy 
kullandı.

Belediye Başkanı Hak
kı Çakır, gündemin son 
maddesinde eklettiği bir 
madde ile Orhangazi cad 
idesinde bir süre önce 
yaptırılan ve geçici ka
bulü yapılmış bulunan 
su kanalının hakkmda 
■görüşme açtı. Çakır, ko
nuşmasında hakkmda bir 
çök söylentilerin mevcut 
•olduğunu, (kimseyi suçla
madığını ancak bu iddia
ların 'gerçekliğinin araş

tırılması gerektiğini be
lirterek, meclisten konu
nun incelenmesi için üç 
kişilik bir komisyon ku
rulmasını istedi. Komis
yon üyeliklerine Sadullah 
Sözer, Mustafa Küçüksip- 
hayi ve Rahmi Şengül se
çildi. Komisyon inceleme 
ve araştırmalarıyla ilgili 
raporunu bir hafta içinde 
meclise bildirecek.

Memetler “tını,, deyince gazmalara ı
Korkunç soludu engerek yılanı kor-»
kunç
Kırmızılı güle geçince ovalar, güneşi

GAYRİMENKULDU AÇIK ARTTIRMA İLANI 
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

DOSYA NO: 1984—15 Satış

çeri kazanmış bir eğitim 
di köye.

Ozanlar uğrarlardı bu 
na, öğrencilerin düzyazı

ordusu gitmeliy

kültür yuvalan- 
şiir çalışmaları

destek görür, özendirilirdi bu yolda yete
nekli olanlar. Ondandır Köy Enstitiilerin-

başkalaştı pırıl pırıl
Savaştepe’de* Kepirtepe’de, Arifiyede, s 
Çiftelerde.

Evet; dillerj yurt kalkınmasına öncü-s 
lük eden Köy Enstitüleri’ne dek uzanan;® 
çıkarcıların, bağnazların dilleri eylemle-1 
ri yine de geçerin Yine de geriye bakan-ja 
lar çoğunliıkta.

Alıntılar: 17. NİSAN DERNEĞİ’nini 
KÖY ENSTİTÜLERİ DEFTERİ.

İzalesinin şuyuna Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 6.2.1984 tarih ve 1983—
432-29 saydı ilamı ile satılmasına karar verilmiş olan :

Aşağıda (2) parça gayrimenkulun açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
1- Gemlik Tapu Sicili’nin Umurbey köyü, Gemlik yolu mevkiinde kain paftı:71; 

parsel: 7389 da 1260 M2. lik zeytinlik satışa açık arttırma suretiyle çıkarılmıştır. 
KIYMETİ: 400.000.-TL. sidir.

2- Gemlik tapu sicilinin Umurbey Köyü Hepine yolu mevkiinde kain pafta: 28, 
parsel: 2302, de 3095 M2. lik zeytinlik satışa açık arttırma suretiyle çıkarılmıştır. 
KIYMETİ: 1.000.000.- TL. sidir.

SATIŞ ŞARTLARI :

S.S. Katırlı Orman Köyünü Kalkındırma Kooperatifi 
Başkanlığından

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazık gündem uya
rınca 27.4.1984 günü saat 19.oo da köy ilkokulunda yapılacaktır. Çoğunluk sağ- 
lağlanamadığı takdirde kongre 12 Mayısl984 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Bütün ortaklarımıza duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1- Açılış yoklama ve genel kurul divan heyeti seçimi
2- Yönetim kurulu çalışma raporu, bilanço ve kâr zarar cetvelinin okunması ve 

görüşülmesi
3- Denetleme kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
4- Yönetim ve denetleme kurulunun ibraı
5- Tahmini bütçe ve 1984 yılı çalışma programının onaylanması
6- Kooperatifi köyden ve civar köylerden ortak alınıp alınmaması hakkında ka

rar alınması
7- Gizli oyla yönetim ve denetim kurulunun seçimi
8- Dilekler ve kapanış.

SATILIK DAİRELER
Kayhan Mah. Yeşil Sokak'ta Şahin Apt. 5. nci Kat 92 m2 
Balıkpazarı Alemdar Sok. Gürçay Apt. 96 ııı2 lik İki Daire 

Satılıktır.
Müracaat ı N üstat Mutman - Tlf ; 1292 Gemlik

BİR İŞÇİ ZEHİRLENEREK ÖLDO 
lafını uyandırmak İste
diler. Ancak Ali Doğan’m 
öldüğünü anladılar.

Savcılıkça yapılan a- 
raştırmada ölümün kar
bon {zehirlenmesinden 
meydana geldiği saptan
dı.

1- Satış: 21.5.1984 günü yukardaki sıra gereğince:
1- nolu sıradaki gayrimenkul: 14.00-14.15 arası
2- nolu sıradaki gayrimenkul: 14.30-14.45 arası Gemlik Mahkemesi Yazı İşleri 

Müdürü odasında açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edi
len kıymetin yüzde 75 ini rüçhanh alacaklılar varsa alacakları Mecmunu ve satış 
masraflarım geçmek şartı ile ihale olunur

Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çdk arttıranın tahahüdü baki kalmak şartiy 
le 31.5.1984 günü aym yer ve aym saatler de ikinci arttırmaya çıkanlacakfer.

Bu arttırmada da rüçhanh alacaidı’ann alacağım ve satış masr.~ flarnu geçmesi 
şartıyla en çok arttırana ihale olunur.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahinin edilen kıymetin yüzde 10 u nispetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazım
dır. Satış peşin para iledir, aha istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir 
Delâliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları abaya aittir. Birikmiş vergiler 
satış bedelinden ödenir.

3-îpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-) bu gayrimenkul üzerindeki hakla
rını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler üe on beş gün i- 
çinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi taktirde haklan tapu sicili ile sabit olma
dıkça kaynaşmadan hariç bırakacaklardır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanunu
nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir İki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 
faizden aha ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendi
lerinden tahsil edilecektir.

5-Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olnp 
masrafı verildiği taktirde isteyen abaya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnamejri görmüş ve mündenecatm kabul etmiş sa
yılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1984-15 izalrişuyu satış dosya numa
rasıyla memurluğumuza baş Aurmalan nanen duyurubır.

(fc. îf. K. 126)
(-) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahip

leri de dahildir.

Afi Şenol
Adhye Yazı İşleri Müdürü
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PEŞİN FİATINA VADELİ SATILMAKTADIR

Mobilya Çeşitleri
Klasik Yemek Odaları

» Yatak Odaları
» Oturma Grupları

Modern Yemek Odası Çeşitleri
» Yatak Odası Çeşitleri 
» Oturma “ “

Aygaz_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
* Buzdolabı

* Çamaşır Makinası
* Termosifon

* Fırın Çeşitleri
* Elektrik Süpürgesi

* Kahveci Ocakları Piknik" Tüp
* Mini San Çamaşır makinaları
* İdaş Yatakları* Zengin Tv Sehpaları * Kristal Avize Çeşitleri

* Telefon Sehpalıkları ve Etejerleri * Atlas-Saray Halı Çeşitleri
* Seren ve Sezak Hah Çeşitleri * Portmanto çeşitleri
* Aç Yat Kanepe ve Oturma çeşitleri Her Türlü Arızalarda 1 Yıl Garanti

Koli. Şti.
GAZHANE CAD. NO. 21 TLF : 1295 GEMLİK
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Belediye Meclisi Olağanüstü Toplandı

Komisyon Raporu
Olumsuz

I Vergi Rekortmenleri I
I Belli Oldu p
5 o
g 1983 yılı Vergi rekort- İkinciliği 7 Milyon 580 bin j 
g menleri belli oldu. 746 lira ile Süreyya Bulca g 
g Valilik Basın bürosunca Üçüncülüğü ise ; 7 Milyon g 
ğ yapılan açıklamaya göre 202 Bin 644 lira ileSalihg 
g 1983 yılında Gemlik’te Ver Akovahgil izledi
§ gi rekortmenliğini 8 Mü- 1983 yılı vergi rekort- g

Sorumluların
Belediye meclisinin ya

pılan olağanüstü toplantı
sına sunulan inceleme ko
misyonu raporunda, Or
hangazi caddesinde yaptı
rılan su kanalında eksik 
çimento ve demir kulla
nıldığı açıklandı. Meclisin 
sorumluları Adliye’ye ve
rilmesi karan aldığı öğre
nildi.

Belediye Meclisinin i- 
kmci toplantısında Bele
diye Başkanı Hakkı Çakır 
tarafından gündeme ekle-

Adliye’ye Verilmesi Kararlaştırıldı
esleme komisyonu rapo
runu görüşmüş ve oy bir
liği iîe olayda ihmali gö
rülen Fen işleri ile kusuru 
bulunan müteahhit firma
nın Adliye’ye verilmesini 
kararlaştırılmıştır. Bun
dan böyle olay, adli ma
kamları ilgilendirir. ”

Olayın duyulması üze
rine belediyede Perşembe 
ve Cuma günleri hareketli 
anlar izlendi. Meclis üye
lerinin sık sık biraraya 
gelerek görüşmeler yap

tığı gözlendi.

ÇİFTÇİ MALLARI

Geçtiğimiz hafta per
şembe günü toplanan Be
lediye Meclisi gündemin
de Çiftçi Mallan Koruma 
Demeğinin yöneticileri 
belirlendi. Yasa gereği 
Belediye Meclisi, Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu 
üyeleri ve Ziraat Odası 
Yöneticileri tarafından o- 
luşturulan Çiftçi Mallan 
Koruma Derneğinin yeni

yönetim kurulu şu kişi
lerden oluşuyor : İsmail 
Gül, Sadık Çorum, Haşan 
Daker, Ramazan Biten, 
Aziz Çetinbaş Denetleme 
Kurulu Üyeleri ise : Na
fiz Âldoğan, Zekeriya A- 
tamay, Haşan Mirasyedi, 
Abdullah Ahçı, Nurettin 
özel.

Belediye Meclisi Nacak
lı Suyu Arıtma tesisleri
nin yaptınlması için İller 
Bankasına yetki verilme
sini de kararlaştırdı. S

yon 670 bin 620 lira ile menleri ve ödedikleri ver- g
Kemal Akıt aldı. güer şöyle :

Kemal Akıt Şirket Ortağı 8.670.620 0
Süreyya Bulca Zeytin Tic. 7^80.746 5
Salih Akovahgil Mermer işlet, 7.202.6443
Mustafa Sertkaya Akaryakıt Bayii 5.514.1418
Tevfik Solaksubaşı Lastik Tic. 5.2G0.4318 

Q
F. Be İkiz Tunca Akaryakıt Bayi 4.149.3361
Cafer Ercan Müteahhit 3.159.810 a
Haluk Altan İnş. Mal. Tic. 2.838.7831

Naciye Kafoğlu Şirket Ort. 2.813.717 g
Altan Kafoğlu Men. Serm. İra. 2.776.5398
İsmail Şahin İnşaat Müte. 2.613.617 3

Basan Dillioğlu Zeytin Tic. 2.484.546 X
Alaattin Uzunkaya İnşaat Müt. 2.194.102 0
Selâattin Uzunkaya Men. Ser. İra. 2.127.562 g
Ahmet Yılmaz Akaryakıt Ba. 2.012.524 g

O©C?ff 3800000000000000000013Ö OOOOOOOOOOCOOOOOOO
nen bir madde ile görü- 
şüknesine karar verilen, 
Orhangazi Caddesinde ge
çen yıl yaptırılan “su ka
nalı inşaatı hakkmdaki 
söylentilerin incelenmesi” 
karan ile Rahmi Şengül, 
İnş. Müh. Sadullah Sözer 
ve Mustafa Küçüksiphayi 
den oluşan inceleme ko
misyonu hazırladıkları ra
poru meclise sundular. 
Basına kapalı olarak yapı
lan toplantıda, komisyon 
raporunun olumsuz oldu
ğu, yapımda eksik malze
me kullanıldığının saptan
dığı yetkili kaynaklardan 
öğrenildi. Yine muhabir
lerimizin öğrendiğine gö
re konuyu tartışan Bele
diye Meclisinin olayla il
gili görülenlerin Adliye’ 
ye verilmesi konusunda 
karar alındığı bildiri
liyor.

Komisyon raporuyla il
gili olarak kendisiyle ko
nuştuğumuz Belediye Baş
kanı Hakkı Çakır, konu
nun hassasiyetine değine
rek şöyle dedi :

"-Komisyon raporunu 
meclisimize sunmuş ve 
görüşme yapılmıştır. Ge
rekli olan yapılacaktır. 
Bu konuda basma geniş 
açıklamayı daha sonra 
yapacağım. Her konu ti
lerinde hassasiyetle du
ruyoruz.”

öte yandan SODEP 
Grup sözcüsü Necdet Bu- 
lük yaptığı açıklamada 
şunları söyledi :

" Belediye Meclisi in-

23 Nisan
Ulusan Egemenlik ve
Çocuk Bayramı 
Kutlandı

23 Nisan Ulusal Ege
menlik veÇocuk Bayramı 
tüm yurtta törenlerle kut
landı.

Dün İlçemizdeki tören-, 
ler saat 8.00 de Atatürk 
anıtına çelenk koyma ile 
başladı. Saat 8.3 da bir öğ
renci Hükümet Konağına 
giderek Kaymakam Meh
met Güler’den sembolik o- 
larak görevini devr aldı, 
öte yandan bir kız öğren
ci de Belediye’ye giderek 
Belediye Başkam Hakkı 
Çakır’ dan görevini devr 
aldı.

Saat 9.30 da Kaymakam 
Garnizon Komutam, Bele
diye Başkam, İlköğretim 
Müdürü, öğrencilerin ve 
halkın bayramlarını kutla
dı.

Günün anlamını belir
ten konuşma İlköğretim 
Müdürü Ahmet An tara
fından yapıldı, öğrencile
rin şiirler okumasından 
sonra Azot 100. yıl ilkoku
lu Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışını sembo
lize eden bir tablo sundu. 
Şehit Cemal İlkokulu da 

Kurtuuş Savaşın tablolaş- 
tırdı. Namık' Kemal veGazj 
ilkokulları da folklor gös
terileri yapü.lar.

öğleden sonra ise ; Azot 
Salonlarında 5. sınıf öğren
cilerine Şükrü Şenol îlko- 
kulunca düzenlenen “Ço
cuk Balosu” yapıldı.

Muhtarları Tanıtıyoruz
Sevgili Okurlar, 25 Mart 1984 günü ya- pılması şart olmuştur.

pılan yerel seçimlerde ilçemiz mahalle TEK. den de isteklerimizin başmda 
muhtarları da yeniden seçildi. Muhtarlık yanmayan sokak lambalarının gecikmek- 
görevi mahalleli için çok önemlidir. Yöne- sizin takılmasıdır.
tim ile halkın arasındaki köprüdür muh- Lise önlerinden başlayan ve mahaHe- 
tarlar, bir bakıma. Bu nedenle mahalle mize kadar gelen kanalizasyonun yetersiz 
sorunlarını muhtarlardan öğrenmek ve olması nedeniyle sık sık taşmalar meydana 
ve ilgililere duyurmayı ve de mahalle gelmektedir, önlenmesi şimdilik istekleri- 
muh farlarımızı tanıtmayı amaçladık bu mizdir 
bu yaza dizimizde öncelikle son seçim
lerde ilk 'kez muhtarlıklara seçilen aday- 1940 yılında Gemlik’te doğdu, tik ve 
lavla başhyahm istedik. Bu nedenle Kay- Orta öğrenimi ilçemizde yaptı. Çocuklu- 
han Mahallesi Muhtarı Sayın Orhan Mar- ğundan beri Berberliği kendine meslek 
güıç ile görüştük ilk kez. edindi. Halâ Kayhan Mah. 2 nolu Caddede

—Mahallemizin sorunları nelerdir ? Berberlik yapmakta.
Margıhçlı — Mahallemizin en önemli Margılıç’h. 973-75 yıllan arasında Ronnf 

sorunlarının başında Pazar yerj gelmekte- Kredi Kefalet Demeğinde yöneticilik 
dir. Belediyeden isteğimiz “Çukurbahçe” yaptı. Orhaniye Mahallesi Muhtar azalık- 
Ide yeni bir pazar yeri kurulmasıdır. Ayn- lannda görev aldı. 25 Mart 1984 günü 
ca bazı sokaklarımızın kaldırımları bozul- Kayhan Mahallesi Muhtarı oldu. Evli ve 
muştur. Bu sokaklara parke kaldırım ya- 2 çocuk babası.

Bursa Dev-Sol Davasında
3 İdam Cezası Verildi

GÖLCÜK (A.A.) Do
nanma ve Sıkıyönetim Ko
mutanlığı Gölcük askeri 
mahkemesinde görülen 75 
sanıklı yasadışı (THKP/C- 
DEV-SOL) davası sonuç-

Askeri mahkeme, sa
nıklardan 34’ünün beraa- 
rını kararlaştırırken, yedi 
sanığa önce idam cezası 
verdi ancak, olay tarihin
de yaşlarının küçük olma

sı nedeniyle üç sanığın 
cezasını 20’şer yıl ağır, 
Hüseyin Karagöz’ün ceza
sını ömür boyu hapse çe
virdi' Özcan Kan, Nejat 
Pişmişler ve 
da idamla X'.

Askeri TeLıpr^îe sa
nıkları, ana Jı düzeni 
halk ihtilali yolukla silah 
zoruyla değiştirme girişi
minde bulunmak, silahlı 

çeteye üye olmak, adam 
öldürmek öldürmeye te
şebbüs etmek, 1979 yılı 
ve sonrasında Bursa ’da 
çeşitli eylem yapmak, Tür
kiye’ye Marksist Leninist 
bir rejim getirmek ama
cıyla aynı kentte (hür de
mokratik rejim düşmanı 
Dev-Sol adlı yasadışı gizil 
örgüt kurmak), bombala
ma uygulamasına katıl
mak, gasp düzenlemek, 
bina, işyeri yakmak, ka
rakol basmak, cezaevinde 
isyan çıkarmaktan suçlu 
buldu.

Askeri mahkeme idam 
cezasına mahkum ettiği 
sanıklar Sami Sclihoğlu, 
Orbay Durmuşoğlu ve 
Tayyar Surul’un olay ta
rihinde yaşlan küçük ol
ması nedeniyle cezalarını 
TCK’nın ilgili maddesi u- 
yannea 20’şer yıl ağır 
hapse dönüştürdü.

İskender Yunusoğlu, 
İsmail Sevimli’yi 15’er yıl 
ağır hapisle cezalandıran 
askeri mahkeme 28 sanı
ğa iki yıl altı ayla 10 yıl 
sekiz ay arasında ağır 
hapis cezaları verdi.
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Gemlik
Y azıları

Av. Ali AKSOY

L___________ __
Turizm haftası nedeniyle ilçemizin bazı yerlerine 

asılmtş pankartlar gördüm. Halkı turizme özendiren, 
yabancı turistlere yardımcı olmağa çağıran... Pan
kartlardan birinde, (Bilmeşende dilini, tut turistin 
elini) şeklinde bir büyük “lâf” yazıyordu ki okuyun- 
ca aklıma Zeki Müren’in şarkısı geldi: Kalplere vur 
bir zımba..

Haftamn “resmen” kutlanışı nedeniyle, yaptırılan 
kırk-elli kadar yeni çalı süpürgesi önce hükümet ko
nağı önüne getirildi. Mülki ve mahalli yöneticiler 
kutlama programına “vaziyet etmekle”, orta öğre
nimden sağlanan yeteri kadar öğrenci, haftamn “ma
nâ ve ehemmiyeti” üstüne konuşmalar, dağıtılan 
süpürgeler, sembolik temizlik kampanyası ve ardın- 
dan elbet öğrencilerin sunduğu halk oyunları...

İstanbul’da olduğu gibi, tam da bu sırada, iskeleye 
yanaşmış büyük bir vapurdan yabancı turistler in
mekte olsaydı, değme işin keyfine...

' # ♦ #
Şaka bir yana değerli okuyucular; Ülkemizde yıl

larca turizm patlaması' sözü edilir. Devlet yöneticileri 
her yıl bir önceki yıla oranla daha ümitli konuşurlar. 
Paramıza ülkemizi yabancılar “ucuz” bulsunlar diye 
değer kaybettiririz biraz ve ne hikmetse yıllardır 
bir türlü patlamaz şu turizm !

Neden patlamaz ?
Bu amaca yönelik “resmi ve merkezi”' çabalar el

bet gereklidir; fakat yeterli değildir. Tıpkı bugüne 
kadar yeterli olmadığının görüldüğü gibi.

Sorun, bu konuyu halkın benimsemesi,, tabanın 
talep etmesidir. Önce “diri” bir istem alacak. Bu is
tem hem yerel yönetimleri zorlayacak ve hem de 
belediyeler bu konuyu benimseyecekler.

Bunun gerçekleşmesi için de halkın,- tek tek kişi
lerin- turizm olayında “çıkarları” olduğunu kavra
maları lâzım. Yaygın, güncel kişisel çıkar yokluğuna 
rağmen, bu işte geleceğe dönük beldenin çıkan ola
bilir. Belediye bunu sezip benimsetmeyi amaçlaya
caktır.

Gemlik’te bugüne kadar ne halkın “turizm” soru
nu oldu, ne de belediyenin.

İlçemizdeki Turizm Demeği’ni yıllardır yöneten 
Sayın Muharrem Atasoy’a bu konuda bir dokun bin 
ah dinle.

♦ # *
Gemlik halkı turizmden pek bir “çıkar” ummamış

tır. (Bu “çıkar” kelimesi bizlere sevimsiz gelir ama 
sözü “rüsva” edenler düşünsün. .C 'T'y'^,jnsan1arın 
kendi “çıkarlarının” bilincinde o’n Of’iırri güzel 
birşey) Eğer Gemlik halkı, doğal W."”" f ilçemize 
çok benzeyen Erdek halkı gibi turizmdi* «rşey bek- 
leseydi, ona göre yerel yöneticiler seçerm geçm’şte.

Aradan geçen zaman ilçemize pahalıya mal <Z!muş- 
tur.

Şöyle : Deniz kıyısındaki Gemlik bugün “sayfiye” 
şehri değildir. Yaz gelince tıpkı Eskişehir ve Ankara’-

Turizm

da oturanlar gibi Gemlik’ten kalkıp Kumla’da “yaz
lık” tutanlar olur. Denizden ve yazdan doğan hiçbir 
yaşama zenginliği ve başkalık ilçemizin payına düş 
mez. Varsa yoksa Kumla !

Yaz nüfusu yiizbini aşan sahilde, Eskişehir ve Bur
sa’ dan gelenler dükkânlar ve işyerleri açar. Gem
lik’ten ancak birkaç esnaf Kumla’da yaz dükkânı 
tutar. Büyük yaz kalabalığı, ilçenin sah pazarı nede
niyle, ürününü doğrudan satan köylülere bir ölçüde 
yararlı olur. İstiklâl Caddesindeki yeşil zeytin ve 
turşu dükkânları üçbeş kilo satış yaptılar mı ne dev
let !

Özetle, körfeze gelen kalabalık yaz nüfusu, ilçemi
ze sosyal ve ekonomik bir katkı sağlamıyor. İç turizm 
olayı yok! Yunanistan’dan “günübirliğine” gelen 
yaşh “esin Gemlik’lilerin” hiçkimse farkında bile 
değil. Son yıllarda ilçemize dadanan Arap rurit- 
ler, tüketim konusundaoldukca geri.

■» * *
Dış turizm atağı iç turizmdeki deney birikimiyle 

mümkün. İkincisi Gemlik başarmış sayılmaz. İlçe 
girişindeki uzun- cadde, sağlı - sollu betön blok'arla 
değil de-bahçeler içinde iki katlı, önleri ağaçh ve ren
garenk çiçekli,, sarmaşıldı, kameriydi evlerle dolmuş 
olsaydı çok mu fena olur du ? Birkaç kel akasya a- 
ğacı vardı yol boyunca onları da kestik geçenlerde. 
Rıhtımdaki çınar fidanlarını, büyüyüp manzaraları 
kapatmasın diye gece gizlice kesenler çıkıyor bizde.

Sayın Muharrem Atasoy’un ne güzel bir hayali 
var oysa: Kayıkhanede, Balıkçılar Demeğinin oldu
ğu yere, o geniş.alana, arkadaki kayalara, yaslana
rak binlerce kişilik.bir. açık hava tiyartrosu yapmak!: 
Gerisi kolay.. Bunu yaptığımız gün, sahile yazlığa, 
gelen başta Sayın Yaşar Özel o’mak üzere ne kadar 
sanatçı varsa, her gece halk konserleri versinler 
günlerce.

Sahile gelen kalabalığı ilçeye çekmek kîmbilir 
belki de böyle başhyabilir. Kumladaki yiizbin yaz
lıkçıdan her gün <ön bin kişiyi ilçemize çekebilsek, 
herbiri beşyüz lira harcasalar, ilçemize günde beş 
milyon para kalacak!

Kimlere kalacak bu para ? Belediye’ye, motor
culara, çay bahçelerine, meyhanelere, ayak satıcı- 
cılarına ve fıstıkçı Mehdi Bey’e. Çok mu fena olur?

Bakarsınız böylece Gemlik Festivali daha bir 
yola girer. Bursa Festivalinin antrenman yeri olmak 
tan kurtuluruz. Belediye olur da bir atak yapar, ör
neğin, Balkan ülkeler} arası folklor festivaline dö
nüştürür olayı. Yani çök mu fena olur ?
Gemlik “kârlı” çıkmıyor hâlâ. Sorun, bu işin kabüA> 
ğunu çatlatmak, binlerce yazlıkçıdan birkaç bin ki
şiyi her gün ilçemize çekebilmektir. Bunu becerdi
ğimiz gün, nerede hareket orada bereket!(

önce kendi dilimizi bilenlere- hizmet yaratmayı 
ve sunmayı bilelim. Yoksa, ( Bilmesen de dilini, 
uzat turiste elini. ) şeklinde tuhaf lâfları- yollara 
asmakla daha çok zaman kaybederiz.

İLAN
Küçük Kumla Belediye Başkanlığında^

50. 000 lira seneni'k muhammen kira bedelli 3750. 
TL. geçici teminatlı Küçük Kumla iskele karşısın
daki belediye’ye ait dükkan 2886 sayılı yasa hüküm
lerince açık artırma sureti ile ihaleye konulmuştur. 
İhale 8. Mayıs 1984 günü saat 15.00 de belediye 
encümeni huzurunda yapılacaktır. Şartname yazı 
işlerinde- görülebilir. Posta ile yapılacak başvuru
lardaki gecikme dikkate alınmaz teklifler bir saat 
evvel Belediye Başkanlığına vermeleri ilan olunur.

İLAN
Gemlik Belediye Başkanlığından

1 - İlçemizin muhtelif sokaklarında kaldıran in
şaatı yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler belediyemiz fen işleri 
müdürlüğünden temin edilebilir veya görülebilir.

3 - İhalesi 9.Mayıs.l984 Çarşamba günü saat 15. 
00 de Belediyede yapılacaktır.

4 - İşin muammen bedeli 7.000.000.- lira olup, ge
çici teminatı 210,000.- liradır;

5 - İştirak edeceklerin ihale tarihinden üç gün ev
velinden yapı tesis ye onarım işleri ihalesine katılma 
yönetmeliği hükümleri içinde ibraz edecekleri belge
lerin ibrazı ile yeterlilik1 belgesi almaları mecburidir.

6 - 2886 sayılı Yasa hükümleri dahilinde kapalı 
zarf eksiltme sureti ile yapılacak ihalemiz için kapalı 
tekliflerin ihale saatinden bir saat evveline kadar 
verilmesi gereklidir. Posta ile yapılacak müracaat
lardaki gecikmeler dikkate alınmaz.

KONGRE İLÂNI1
KURTUL KÖYÜ CAMİ YAPTIRMA ve KURAN KURSU 

YAŞATMA DERNEĞİNDEN

Derneğimizin yıllık normal genel' kurul toplantısı 
10. 5. 1984 Perşembe günü saat 20.00 de Köy kah
vesinde yapılacaktır.

Sayın üyelerin teşrifleri rica olunur;
I

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Yoklama, Divan oluşumu
3- Yönetim-ve denetleme kurulları çalışma rapor

larının okunması
4- Raporlar üzerinde görüşme ve raporların ak

lanması
5- Yen» Yönetim ve Denetleme Kurullannm 

seçimi
6- Dilekler, istekler

’7- Kapanış.

CENK VİDEO
Bofıkftazarı I Notu Cd. Dostrr 

Apt. Ahi • Tlf : 3691 — Gam/Hc

HAFTANIN FİLMLERİ
GAZAP KU9LARI (6. BDIflm)

R. Chambarlaln 
FERYADA GOCÛM YOK

O Conc«b*y
DOSTLAR 8AÖ OLSUN

0. B«t«n 
KELEPÇE

C. Arkın
ŞEKERPARE 

llyn* Salman 
GELİBOLU

Mal aibran
SON ŞAHİT

Rabert Pomall 
GIRGIRİYEDE ŞENLİK VAR 

{•nar $«n - AUlıan Bublkodlu 
DELİ GİBİ SEVDİM

El. Ar - E. OUnay 
VUR BENİ ÖLDÜR BENİ 

t. SOnay • S. Alkaa 
YILIN DEV ESERİ «ZÛLFİYE 2ÛLF0»

GEMLİK

MERİH VİDEO
Samercl/aıt- Yokufu No. 2 - Gemlik 

Tlf » 30tT

ATEŞ ALTINDA 
Göne Hackman - Nlck Nolte 

C BÖLÜĞÜNDEKİ ÇOCUKLAR
Stan Shaw - Androw Stewene 

CİNAYET KOLAYDIR
Bili Blxby - Laslây Anne Down 

SON AMERİKALI KAHRAMAN
Jeff Brldgas - Velerle Parrine 

DRAKULA’NIN ŞEYTANİ AYİNLERİ
Peter Cuahlng • Chriatophar Lee 

EFSANELERİN DOĞDUĞU YER
Charles Brensen - Jason Robarda 

JOE KİD
Cllnt Eaatvyood - Robart Duwall 

ARAMIZDAKİ YABANCI
Chad Evaratt. - Josaph Bottome 

STEPPORD'LU EŞLERİN İNTİKAMI
Sharon Gleae - Jella Kaunar

H OTEL
Jamaa Brelin - Connle Selleoa

SATH.HC DAİRELER

Kayhan Malı. Yeştt Sokak’ta Şahin Apt. 5. nci Kat 92 m2 
Balıkpazan Alemdar Sok. Görçay Apt 96 m2 lik İki Daire 

Satılıktır.

Müracaat : Nusrst Mutman - Tlf ; 1292" • em I i k

Satılık Afazi*
TAVUK ÇİFTLİĞİNE MÜSAİT, YOLU MEVCUT-

2 DÖNÜM ARAZİ

Mür. : Gündüz Tlf: 2431 Ahmet Kuborkçı Gemlik

İSİM DÜZELTMESİ

Gendik Asliye Hukuk 
Hakimliğinin 984/46 esas. 
984/73 karar sayılarıyla 
Ahmet olan baba adı Meh
met olarak düzeltilmiştir.

Müjgan Ünsai

GEMLİK KÖRFEZİ
OKUYUNUZ.
OKUTUNUZ, I

ABONE OLUNUZ. I
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ERTÜR MOBİLYA
Peşin Halına Taksitli Satışlarına 

Başlamıştır

10 Ay Vadeli Satışlarımız

Klasik Yemek Odası Takımları
Klasik Yatak Odası | 

Klasik Oturma Odası » 
Modern Yemek Odası ». 
Modern Yatak Odası » 
Modern Oturma Odası »

TU: 2243
ERTÜR MOBİLYA
DEMİRSUBAŞI MAH. ÇEŞME SOK.

AYRICA

* Avize Çeşitleri
* Portmanto Çeşitleri
* Telefon ve Tv. Sehpaları ve Etejerleri
* Çocuk Yatak Odası Takımları
* Konfor Yatakları
♦ Abajur ve Aplik Çeşitleri
* Yazlık Şezlong, Sandalye ve Masa Takımları
* Çekyat Kanepeleri

NO. 27 GEMLİK



GEMLİ KÖRFEZ 24 NİSAN 1984 sayfa

Merhaba 23 Nisan

Nisan ayı kıpır kıpır yine. Altmışdört yıldır aynı 
heyecanı yaşıyor. Baharla birlikte gelen bir bayra
mı selamlıyoruz. “Çocuk Bayramı” bu. Ulusumu
zun bağımsızlığına kavuştuğu günün bayramı. Top
rağın uyanışı gibi çiçek çiçek...

Merhaba 23 Nisan.
Merhaba Çocuklar,
Merhaba yarının büyükleri.

Yeryüzünde hiç bir ulusun çocuklarına armağan 
etmediği bir bayramı yaşıyoruz yine. Çocuklarımız 
heyecanlı, inançlı. Çocuklarımız güven dolu. Biliyor 
lar yarının Türkiye’sinin onların olduğunu. Bugün
lere ulaşabilmek, bağımsızlığımızı dünyaya kabul 
ettirebilmek için atalarının savaştıklarını bil’yorlar.

Kolay değildi yok olmakta olan bir ulusa yeniden 
hayat vermek. Uçurumun kenarından çekip yolsuz
lukla, gericilikle, yurduna göz dikenlerle savaşmak

Turizm haftasında derece alan şiirler
Turizm Haftası nedeniyle düzenlenen şiir Yarışmasında birinci seçilen şiir. 

CENNETİM

Destanlar diyarı yurdum, 
Sana gönülden bağlıyım. 
Urfa’iıyım, Van’hyım, 
Canım yurdum Türkiyem.

Dünya devletlerinde,
Şanlı Cumhuriyetim.
Zaferlerle dolu tarihim,
Gururum oldun Türkiyem.

Antalya’da mavi deniz ve güneş, 
Uludağ’da kayak, Kırkpmar’da güreş 
Yurdumun her parçası tarihe eş.

Liseler arası şiir 1. cisi

TÜRKİYEM

Biz Türk’üz Türkiye’yi 
Geliştirmek görevimiz.
Bunun için turisti 
Daha çok sevmeliyiz.

Türkiye’nin incisi, 
Görüyorum İzmir’i, 
Bodrum denen cenneti, 
Unutmayın gezmeyi.

Gidince Marmara’ya 
Uğrayın İstanbul’a.
Karadeniz sahilinde, 
Şöyle bâkm Samsun’a.

Daha daha neresi, 
Gezin Pamukkale’yi, 

: Dönüşte Akdeniz’e
Uğramadan gitmeyin.

Bu kadar güzelliği, 
Niçin harap edelim, 
Getirelim turisti, 
Kazanalım dövizi.

i Hatice ÇAKIROĞLU 
Ticaret Lisesi

İSİM DÜZELTMESİ

Gemlik Asliye Hukuk 
Hakimliğinin 984/96 esas, 
964/127 karar sayılan İle 
Osman olan baba adı Ali 
olarak düzeltilmiştir.

Yusuf Kaya

İSİM DÜZELTMESİ

Gemlik Asliye Hukuk 
Hakimliğinin 983/67 esas, 

*964/87 karar sayıları İle 
İrfan olan adım Ahmet 
olarak dUzeltlImlftlr.

Ahmet Şahin

HÜLYA KARAtBRAHtMOĞLU
11 Eylül ilkokulu öğretmeni

kolay değildi.
İşte 23 Nisan 1920. Samsun’dan, Sivas’tan, Erzu

rum’dan sonra Ankara. Yurdun her bir yanından 
halikın seçtiği kişilerin toplandığı yer. İşte Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve Mustafa Kemal

Artık biliyor çocuklar kendikendinin yönetmenin 
en iyi yönetim oduğunu. Ata’nın yaptığı yenilikler
le dirilen yepyeni bir Türkiye’nin doğduğunu. Bugü
nün bizim yarının onların olduğunu...

Her 23 Nisan da bir kez daha coşarak, bir kez da
ha inanarak bakıyorlar ileriye. Kendi bayramları
nın tüm dünya çocuklarına verildiğinin sevincini 
yaşıyorlar. Onların şarkıları göz yaşlarıyla ıslanma
mış bir vatan bırakmamak için. Umut dolu barış 
dolu, kavgasız bir Türkiye için. “Elele verin çocuk
lar” diyorlar.

Aynı şarkıyı söylüyorlar her 23 Nisanda...

Sevenin yari Türkiyem.
Süleymaniye’ de Sinan, 
Antalya’dan, Ardahan’a, 
Burçu burcu kokarsın, 
Güller diyarı Türkiyem. 

■ Marmara’dan, Ege’ye, 
Dadaşından, Zeybeğe, 
Suyundan tut, ekmeğe, 
Canım, yurdum Türkiyem.

HÜLYA GANDAR
11 Eylül ilkokulu 5—B Sınıfı No : 6

Gayrimenkulün Açık Artırma İlanı

Gemlik Salh Hukku Mahkemesi Satış Memurluğundan
Dosya No : 1984—13 Satış

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 24 11 1983 tarih ve 198— 
3-355 -451 sayılı karar gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen gayri 
menkul açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun Büyükkumla Köyü, Mezarlık arkası 
mevkii, Pafta: 5, Parsel: 459, Sayfa: 1750 m2. lik zeytinlik kayıtlı taşınmaz satışa 
çıkarılmıştır.

KIYMETİ : 200.000.- TL. sı
1- Satış Şartlan 5.6.1984 günü saat 14.00 -14.15 arasında Gemlik Mahkemeleri 
Yazı İşleri Md. lüğünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tah
min edilen kıymetin %75 ini rüçhanlı alacaklılar varsa alacakarı mecmuunu ve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa 
en çok arttıranın taahüdü baki kalmak şartiyle 15.6.1984 günü aynı yerde ve ay
nı saatlerde de ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacak
ların alacağanı ve satış masraflarım geçmesi şartiyle en çök arttırana ihale olu 
nur.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 10 u nispetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazım
dır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir 
Delâliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masraftan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler 
satış bedelinden ödenir.

3-îpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-) bu gayrimenkul üzerindeki hakla
nın hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile on beş gün i- 
çinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi taktirde haklan tapu sicili ile sabit olma
dıkça kaynaşmadan hariç bırakacaklardır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu
nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir İki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendi
lerinden tahsil edilecektir.

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

6- Satışa İştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündereceatım kabul etmiş sa
yılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1984—13 izalei şuyu satış sayılı dosya 
numarasıyla memurluğumuza ba^nırmalan ilan olunur.

(tc. tf. K. 126) Adliye Yazı İşleri Müdürü
l(-) ilgililer tâbirine irtifak hakkı sahip- Ali Şenol 

leyi de dahildir.

23 Nisan Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı Yaklaşırken

AHMET ABI
İlköğretim Müdürü

23 Nisan 1920 Aziz yurdumuzun kurtuluş ışığıy
la aydınlandığı Büyük Türk Milletinin hürriyet pı
narına kavuştuğu önemli gündür. Şu anda coşku ve 
heyecanla kutlayacağımız 23 Nisan Unsal Egemen
lik ve Çocuk bayramının 64. yıldönümüdür. Bu gü
zel gün hepimize kutlu olsun.

AZİZ OKUYUCULARIM,

64 yıl önce Osmanh imparatorluğu 30 Ekim 1918 
birinci Dünya savaşı sonunda ordularımızın, silahı 
cephanesi elinden alınmış her türlü harp malzemesin 
den mahrum bırakılmıştı, üstelik bu y etmiyormuş 
gibi sevr ölüm barış anlaşmasına göre bu güzel va
tanımız düşman devletler} tarafından paylaşılıyordu. 
Düşman vatanımızı istila etmiş, evlerimizi okullarımı
zı, liman ve barajlarımızı yıkıp yakıyor, masum yav
rularımız beşikte öldürülüyordu.

Asil Türk kanı taşıyan vatan için canım vermek- 
• ten çekinmeyenler asla buna razı değildi. Türk Ulu

suna düşman boyunduruğu altında yaşamak çok 
zor geliyordu. Vatandaşlarımız boyunduruk altından 
kurtulmak için kendilerine rehber ve önder olacak 
kahraman arıyordu. İşte o kahraman İstanbul’da 
Bandırma adlı çürük bir vapurla Karadenizin coşan 
ve köpüren dalgalarım aşarak, 19 Mayıs 1919 saba- 

ehı. Samsun ufuklarında bir güneş gibi doğan M. Ke- 
mal di. Türk Milleti büyük kurtarıcısının yanında 

k toplanarak şerefsiz bir Millet olarak yaşamaktansa 
YA ÖLÜM YA İSTİKLAL parolasını kendisine şiar 
edindi Bu iman bütünlüğü ile şahlanan Türk Ordu
su ve onun Milleti kısa zamanda birlik ve beraber
liği sağladı. Vatansever kumandanlar, Tarihlerin 
öncüsü Mehmetçikler, Türk gücünü bütün dünyaya 
bir kere daha gösterecekti. Eşsiz kahraman M. Ke- 

xmal Samsun’dan Erzurum’a Erzincan’a Sivas’a gi
derek kongreler yapti. Anadolu Mûdafai hukuk ce- 
^niyetini kurarak 23 Nisan—1920 yıhnda Başkenti? 
iniz Ankara’da İlk temel harcı atılmıştır. Cennet 
vatanımızın düşman istilasından kurtarılması için 
yurdumuzun her yerinden gelen delegeler TJBJLM. 
binasında Ulu Önder Aziz M. Kemal Atatürk’ün baş 
kanlığında toplanıldı. O gün önemli kararlar alındı. 
Bu güzel günde Milletin Egemenliği kendisine tanın- 

tdı.
Ulu Önder M. Kemal Atatürk delegelerle birlikte 

T.B.M.M. binasında önemli kararlar alırken düşman 
^kuvvetleri şimdi üzerinde yaşadığımız kasabamız da 
dahil olmak üzere istila etmeye başlamışlardı.

Yıllarca emrimizde yaşamış, Yunanlılar efendile
rinin vatanına sahip çıkmak istiyorlardı. Türk sün
güsünün ilk zaferi Birinci ve ikinci İnönü savaşında 
kazanıldı. Şahlanan kahraman Ordumuz sön darbe
yi 30 Ağustos 1922 yıhnda indirmiştir. Bu güzel va
tanımız t düşman işgalinden kurtarılmıştır.

işte bu büyük ve önemli günümüzü unutmamak 
daima anma.lt için büyük önderimiz M. Kemal Ata
türk geleceğin teminatı olan nesillerimize 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını armağan 
etmiştir.

Ey bu kara günleri gözleri ile görmüş, dedeler, 
nineler

Ey hudut boylarında nöbet beklemiş, kahraman 
babalar

Ey cefakâr, vefakâr Türk anaları
Ey Atatürk'ün gençliği
Ata yadigârı bu güzel intanı cannmz kadar koru

mak onu muassır Medeniyet seviyesine çıkarmak 
başlıca prensibimiz olacaktır. Bunu başarmak her 
Türk kendisine düşen görevi çok çalışmakla yerine 
getireceğine inancım tamdır.

Yaşasın Türk Milletj
Yaşasın Türk gençliği
Yaşasın Türk ordusu
Kirleri bu mutlu günlere kavuşturan. Aziz şehit

lerimize huzurunuzda tazimle eğiliyor, sîzleri en de
rin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
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Bir Millet Uyanıyor Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğünden Menkul Malların Satışı
Gemlik Vergi Dairesi tarafından haczedilen aşağıda cinsi ve vasıflan belirti

len menkul malların 3.5.1984 Çarşamba günü saat : 14.00 de Gemlik Vergi Dai
resi Müdürlüğünde 6183 sayılı kanunun 85 nci maddesine göre açık arttırma île 
satışları yapılacaktır.

23 Nisan 1920, tarihimizin ilk sayfa
larında yer alan bir kavganın, Kurtuluş 
Kavgası’nın başlatıldığı tarihtir. Kemalist 
bilincin sesi bu tarihte Ankara Kalesi Burç 
farında yankı lan mistir- Bu ses, emperyal
ist devletlere uzanan ; rahatlarım kaçı* 
ran sestir. 23 Nisan 1920 tarihi; Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nde, ulus sesinin 
yankılanımıdır- İmparatorluk kalıntılarının 
rahatlarının kaçıran bu ses ; yediyiiz yıl
lık bir devletin, yıkılabileceğini uslarından 
geçirmeyenlere yönelik bir sestir. Direni
yorlardı ;bu direnişin st/nunu göremiyorlar- 
dı da. Yeni bir ulusun doğuşuna da inannı k 
istemiyenler, “ Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Orduları’na da" direneceklerini sanıyor
lardı.

Oysa Dünya haritasında değişmeler 
oluyor. “ Mazlum Uluslar ” emperyalistle
rin güçlerine bakmazsızm ; Kurtuluş Kav- 
galan’mn en onurlusunu veriyorlardı. 
” Ya İstiklâl, ya öliim! ” Birleşik Devletle
rin, Osmanlı’ya sundukları “ SEKV ANT
LAŞILASI ” denilen paçavra da bir işe ya
ramıyordu. Dev donanmalanyle Çanakkale 
’ye girenler ; pişman olacakları günleri de 
yaşayacaklardı.

Kemaüstler, iç-dış düşmanlara karşı 
başlattıkları Büyük Savaşı yengi ile kazan
manın bilincindeydiler. Çanakkale’de, Sa
karya’da, Dumlupınar’da, utku sularında 
yıkananlar ; bu toprakların sahipleriydiler.

Üstünde yaşanan topraklar ; Dumlupınar’ı 1 
- Sakarya’yı yaratanlara atalarından ge-R 
len kalıtlardı. Bu kalıtların düşmana geç-l 
mesi, Türk Yurdu’nun da ortadan kalkma-I 
sim engelleyemezdi.

Yurdun kurtarılmasında, savaş sonran 
smda barıştan yana olanların büyük katkı
larını yadsıyanlar, dün olduğu gibi bugün 
de çıkıyor. Osmanlı’nm ”afydn” u bugün 
çabası geriye bakanlar ; çevrelerini geniş
letme çabasındalar. Bu çevrelerde ; ileriye 
dönük Kemalist, eğitim - öğretimin karşı
sında. Bu çağda, ulusların uygarlaşma sa-l 
vaşı verdikleri dönemler yaşanırken ; bi-l 
zim insanlarımız „ BİR LOKMA - BİRİ 
HIRKA ” felsefesi içinde. Kendilerini DÜN-I 
YA İŞLERi’nden arındırmaya adamış, yaz! 
gıcı felsefenin kefenine bürünen insanları-! 
mizan tek uğraşı, Ahretin Yolur.u nasıl bula! 
cağı çizgisinden öteye geçmiyor. Uzayda! 
uydular uyduların içinde onarılıyor, biri 
uzay çağının içinde dünya ; buna inanan! 
yok. Bilimselliğe sırtlarım dönmüş olanlar! 
Kemalist olguyu, Kemalistliğin insanlık oI-S 
duğunu bilirler mi ?

Demek ; geçmişten gelen boşluklar! 
var. Altmış bir yıldır okuldaki çocukları-® 
miza, köydeki kentteki insanımıza birşeyN 
verememişiz. Bu açık nasıl kapatılır ?Ulu-l 
sun kalkınma çabalan, uyanışı nasıl yön-! 
lendirilir ? Bütün orada.

Malın Cinsi Vasıflan Mik. Bir. Değ Top. Değ.
1- Buzdolabı 11 Ayak Preskop Mar. 1 Adet 50.ooo.- 50.OOO.-
2- Televizyon 61 Ekran siyah beyaz 

Sharplorens
1 Adet 50.ooo.- 50.000.-

3- Çamaşır Makinası Philips Marka 1 Adet 50.ooo.- 50.OOO.-
4- Koltuk Takımı İskandinav Tipi 1 Tak. 40.ooo.- 40.OOO.-

5- Çekme Divan 1 Adet 15.ooo.- 15.000.-
6- Fortmanto 1 Adet 15.ooo.- 15.000.-
7- Kadın Çizmesi Kısa Boy 2 Çift 5.000.-* lO.ooo.-
8- Kadın Çizmesi Uzun Boy 1 Çift 4.000.- 4.000.-
9- Kadın Ayakkabısı Yazlık (Fantazi) 13 Çift 2.700.- 35.100.-

10- Kadın ” Kışlık (Fantazi) 30 Çift 2.700.- 71.000.-
11- Eıkek 2 Çift 2.500.- 5.000.-

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Menkulün Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. : 981/382

Rumi İlânlar tek sütun santimi 380 TL 

Itrave Mahkeme llânalrı santimi 100 TL. 
Kayıp İlin lan 500 TL.

Tayakkİr ve Def um ilanları am. 75 TL.
Kongre İlânları 2000 TL.
Keep. Kongre İlanları 2500 TL.
Slrekll özel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
â Aylık 650 TL.

Yıllık 1300 TL

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cinsi, mik
tar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.

Birinci arttırmal4.5.984 günü saat 14.oo -14.15 
de Gemlik Hükümet Binası karşısında yapılacak ve 
o günü kıymetlerinin yüzde 75 ine istekli bulunma
dığı takdirde 15.5.984 günü aynı yer ve saatte 2. art
tırma yapılarak en çok fiat verene satılacağı ve sa
tış şartnamenin icra dosyasından görülebileceği, 
masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin 
isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyen
lerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla icra me
murluğuna başvurmaları ilan olunur.

NOT : İhaleye iştirak edeceklerden 
muammen kıymetin yüzde 10 nu nisbetinde 
teminat alınacaktır.

24.4.984
İCRA MEMURU

Muammen kıymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti
Lira Kış. ve önemli nitelikleri)

•«isteye verilen yazılar yayınlansın 

veye yayınlanmasın (eri verilmez 

Gazetemiz besin ahlâk yasasına uyar

1.500.000,00 1 16 EY 586 plâkalı FİAT
480 tipi kavuniçi renginde traktör

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI 
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Dosya No: 1984-14

1 Şuyunun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesnin 9.5.1983 tarih ve 1983- 
1—194 sayılı karar gereğince salmasına karar verilen aşağıda belirtilen gayrimen 
kul açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu Sicilinde kayıtı : Tapunun Kayhan Mahalle Yeşil Mah. - 
mevkiinde Ada : 279 Parsel : 1 de Ahşap ev 59.78 m2 lik kayıtlı taşınmaz satışa çı- 
kanlmştıı.

KIYMETİ : 150.000 — TL. dır

ŞATIŞ ŞARTLARI :

1) Satış 5.6.1984 günü saat 10.30 — 10.45 arasında Gemlik Mahkemeleri Yazı 
işleri Müdürüğünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin 
edilen kıymetin yüzde 75 ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmunu ve 
satış masraflarını geçmek şartı He ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyl 15.6.1984 günü aynı yer ve saatlerde 
ikinci arttırmaya çıkarılacaktır.

Bu arttırmada’da rüçhanh alacaklıların alacağını geçmesi şartıyla en çok artı
rana ihale olunur. 1

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen 'kıymetin yüzde 10 u nispetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazım
dır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir 
Delâliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler 
satış bedelinden ödenir.

3-îpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (-) bu gayrimenkul üzerindeki hakla
rını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün i- 
çinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi taktirde haklan tapu sicili ile sabit olma
dıkça kaynaşmadan hariç bırakılcaklardır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanunu
nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir iki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 
faizden akçı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendi
lerinden tahsil edilecektir.

5-Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği taktirde isteyen ahcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gönmüş ve münderacaatmı kabul etmiş 
sayılacaklar başkaca bilgi almak istiyenlerin 1984-14 izalei Şuyu satış dosya numa- 
rasiyle Memurluğumuza baş vurmaları ilanen duyurulur.

(îc. tf. K. 126) Adliye Yazı işleri Müdürü
l(-) İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahip- Ali Şenol 

leri de dahildir.

(İc. İLK. 114-1,114-3)
Kongre îlânı

S.S. Eğitimciler Yapı Kooperatifi Bşk.lığından

DAVETİYE, LASTİK MÜHÜR, CİLTÇİLİK, KARTVİZİT 
SİYAH VE RENKLİ BASKI İŞLERİNİZDE |j

I KÖRFEZ Basımevi

Tlf : 1797 - 3233 GEMLİK

Kooperatifimiz olağanftstü geiol koral toplantısı 27 Mayıs 1984 Pazar gCaû 
•■at do 14 00 Akmaklar Pasajı Kat 1 No. 114 daki kooperatif bürosunda aşağıda
ki gündeme göre yapılacaktır.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu
1. Açılış, yoklama v« *aygı duruşu — 2. Divan başkaulığıaıa oluşturulması 

3. S asil 5 yedek yönetim kurulu ile 2 asil 2 yedek deaetias kurulu tyesinia seçimi 
4. 1984 yılının ilk dört ayına ait yönetim kurulu çalışmalarının görüşülerek müzakeresi 
5. Dilekler — 6. Kapanış.
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gemLik

KÖRFEZ

MSM SMK3GMC
Yönetim- Yeri : Şirin Pasajı

Tel: 1797 - GEMLİK

Dizgi ve Baskı;. * > ' 
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii
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Simdi AYGAZ Fııınlor 
p Peşin Fhiıın lOsme p 
UZUNLAR Koli. Şti.nde

AYGAZ FIRIN
"BİR KERE ALIN TAM ALIN”

„»•>«)«&,r-^r*n »>«, (.
1 __________________ Peşin Aylık Taksit

1 Aygaz Standart 5800 TL. 5800 TL

1 Aygaz Standart, Bir Gözü Elektrikli 6000 ” 6000 ”
l Aygaz Lux 7700 ” 7700 ”

। Aygaz Lux, Bir Gözü Elektrikli 8ooo ” 8ooo ”

- Aygaz Elektrikli 8ooo “ 8ooo “

a ■
S
S

.IWIIltr.lt Koli. Şti.
GAZHANE CAD. NO. 21 TLF : 1295 GEMLİK

i
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