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TELEFON DEĞİŞİKLİĞİ

1428 olan telefon nonarafliız 
4628 olarak değiştiğini dost ve 
müşterilerimize duyururuz.

AV. NEZİH DİMİLİ 
AV. TEOMAN EKİM

Uzunkaya Kom. Şti.nin Başarısı
3 MİLYAR KEŞİF BEDELLİ

DEV İHALE
GEMLİK'TE KALDI
160 Damperli Kamyon, 12 Kepçe, 2 Dozer Çalışacağı İşte
500 Kişiye İş Kapısı Açıldı

i üçemizde faaliyet gös
teren Uzunkaya Kam. ŞtL 
3 Milyar lira keşif bedelli 
linyit kömürü dekapaj İha 
Ip4. ni tarza nçh

Türkiye Kömür İşleeme 
teri Bursa Linyit îşieane- 
sinin çaTrakkate Çan İlçe
mdeki kömür ocakların
dan çıkartılacak linyit kö
mürü işi için geçtiğimiz ay 
îpinA» yapılan 3 milyar li
ra keşif bedelli ihale sonuç 
tandı ve Uzunkaya Kom. 
ŞtL’ um ihaleyi ka^-ajnd ğı 
bikürüdL

ANT-AŞMA İMZADA

Uzunkaya Kom. ŞtL or
taklarından ve şirket mü
dürü Alaattin Uzunkaya, 
konuyla ilgili olarak gaze- 
metimize yaptığı açıki-ama 
da şu hügüeıri verdi :

Bir ay önce girmiş oldu
ğumuz Bursa Çanakkale 

ı Çan Linyitlerinin 5 milyon 
metre küpliik dekapaj işi 
ihalesinin sonuçlandığı 
ve verdiğimiz teklifin en 
uygun teklif olduğu tarafı 
nua bildirildi. 3 milyar li
ra keşif bedelli bu ihalenin 
firmamızda kalması sevin
dirici bir olaydır. Gemlik 
gibi küçük bir kasabada 
mllyarhk ihaleyi üstlenen 
firmamızın ilçeye büyük 
katkıları olacaktır. İhaley
le İlgili olarak bugün Bur- 
ı* Linyit İşletmelerinde 
ulaşma imzabyacağız.”

Çan Linyitleri 1-B Pano 
w olarak adlandırılan kö-

mür çıkarma işinde yakla, 
şık 500 kişinin çalışacağını 
elirten Alaattin Uzunka
ya, dekapaj parkı konusun 
da şu bilgileri verdi :

* — Aldygmnz İhale kü

Belediye İş Sendikası İle Gemlik Belediyesi Arasında
Toplu Sözleşme Görüşmelerine Devam Edildi

Gemlik Belediyesi ile 
Türk îş’e bağlı B-’Iedye 
îş Sendikası arasımda top 
lu iş görüşmelerinin ikin 
etsj dün yapıldı.

Dün saat 14.00 de Gem 
lik Belediyesinde başlıyan 
ikinci tur iş görüşmelerine 
Belediye îş Sendikası Bur 
sa Şubesi Başkanı Naci 
Levent, organizatör Haşan 
Akkuş ile yönetim kurulu 
üyesi Ahmet Bahmur ile 
Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, Başkatip Hafit Ko 
nak, Muhasip Şevket ö 
zenli, İşletme Muhasibi 
Ergim Şanlı katıldılar. 
Sendika tarafından hazır 
lanan taslak üzeninde bi 
rinci toplantıda kalınan 
yerlerden başlanan toplan 
tada 57. maddeye kadar 
gelindi.

Görüşmeler konusunda

Atatürk’ün
Armutluya Gelişi
Törenlerle Kutlanacak

Ulu önder Atatürk’ün 
Armutlu Buacğına gelini
nin 50. yıldönümü tören
leri* kutlanacak.

Tertip Komitesince ha* 
zırlanan programa göre, 
Gemlik’ten programa gi
decekler İçin saat 9.30 da 
motor hareket edecek. Ar* 
mutlu’da törenler saat 
12.00 de İskele Meyda
nında baflıyacak. Prog
ram gece geç saatlere ka
dar sürecek. 

çümsenemez. Dekapaj işin 
de 160 damperli kamyon, 
12 yükleyici kepçe, 2 dtfzer 
çalışacaktır. Ayrıca şanti
yede memur ve çalışan iş 
çi v.b. gibi kişilerin sayısı

bilgisini aldığımız Beledi 
ye Başkam Hakkı Çakır, 
birçok maddenin kabul

Gemlik Belediyesi İle Belediye ly^Sendlkası yöneticileri 2 kez blrareya 
geldiler.

S9 Bin Lira için 
Adam öldürmüşlerdi

KATİLLER
TUTUKLANDILAR

Geçtiğimiz hafta dere 
boyunda Mehmet Akgül 
(37) adındaki şahsı 39 bin 
lira için öldüren, daha son 
ra da gömmeğe çalışan 
(katiller tutuklandılar.

Federal Almanya’dan 
bir süre önce gelerek, Ban 
dnrna’ya yerleşen Mehmet 
Akgül, Almanya’dakj eşi 
nin sevgilisinin çocukları 
nı 'kaçırmak için tuttuğu 
kiralık katiller Cemal Fi 
Hz ve Yaşar Akkuş tara

Devamı S. 4 de

mn 500 ü bulacağım sanı 
yorum. Bu işte dönecek 
tümgirdi ve çıktılar Gem 
lik merkezimizden işlem 
görecektir” ( 

edilmediğini belirterek
“sendika ilginç ve verilme 
si kabil olnuyacak teklif

Hastahane Yaptırma 
Derneği Kuruldu

Gemlik Hastahane yap 
tama ve Yaşatma Deme 
ği adıyla yeni bir dernek 
kurulduğu öğrenildi.

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır’dan edindiğimiz bil 
gilere göre ilçeye bir has 
tahaneye kavuşturmak i 
çfcn çalışmalarda bulunma 
amacıyla böyle bir demek 
oluşturduklarını söyle 
dt

Demek kurucuları ara 
randa Hakkı Çalar, Tuğ 
General Orhan öncül, Mar 
mera Birlik Tarım Satış

Devama S. 4 de
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Listeler 16 Ağustosla Askıya Çıkıyor 
İtirazlar S Gün İçinde Yapılacak 

TİCARET BORSASI SEÇİMLERİ YANLIYOR
2 Kuruluş hazırliklan ta 
S marnlanan Gemlik Ticaret 
«Borsası seçimleri yapıh- 
©yor.
g Gemlik Tiaret Borsası 
©Gruplama Kunda Başkam 
gKesen Dillicğlu, geçtiğimiz 
©hafta içinde hazırladıkları 
© listeleri îlçe seçim Kurulu 
O Başkanlığına verdi.
g îlçe Seçim Kurulu Baş- 
R kanlığı, Borsa seçimleri

Belediye Becllslnl Karıştıran Olay

MÜTEAHHİTLER YARIM İJLERİ 
TAMAMLAMAYA BAŞLADI

Gemlik Belediyesince I 
hale yapılan ancak müte 
hahitler tarafından eksik 

lerle karşımıza geliyor. Gö 
itişmeleri siirdürüyo 
ruz.” dedi.

İstanbullu Ebru
Kumla Düzeli Seçildi

1984 K. Kumla Güzel
lik yarışması dün gece Al- 
tınkum Gazinosunda ya
pıldı. İstanbul’la Ebru 
Güler (16) K. Kumla 
Güzeli seçildi.

ünlü yontucu Tahkut 
Öktem'in başkanlık yap
tığı, tanınmış halk türkü
leri sanatçısı Yüdız Ay
han'ın da seçici korukta 
olduğu K. Kumla Güzel
lik yarşmasına 14 güzel 
aday’ olarak katıldı. Gün
lük giysileri ile seç;q ku
rul önüne çıkan güzeller

Devamı S. 4 de 

ne katılacak seçmenler fis2 
fesinin 16—18 Ağustos ta 2 
rihleri arasında askıya çı 2 
kartı lacağını, itirazlar m X 
bizzat îlçe Seçim Kurulu | 
Başkanlığına yapılması ge a 
rektiği bildirildi.

Ticaret Borsası Meclis© 
seçimleri 28 Ağustos 1984 g 
sah günü saat 8.00 dan 17 2 
ye kadar Ticaret Borsası | 
Binasında yapılacak.

§

ve kusurhı yapıldığı iddia 
edilen krom sokak ile Or 
hangazj caddesindeki ka 
nal ve kapaklarının nok 
sanlıkları müteahitlerce 
tamamlatılıyor.

Belediye Başkam Hakkı 
Çakır tarafından meclis a 
Taştırması yapılması iste 
nen ve kurulan komisyon 
yaptığı araştırmada nok 
san iş yapıldığı saptanan, 
krom sokak ve Orhangazi 
caddesindeki su kanalı işi 
hakkında ilgili belediye 
Fen İşleri yetkililerinin 
görevini kötüye kullanma, 
ve 'kamu hakkını koruma 
ma ve de işleri eksik ya 
pan müteahitlerin de işle 
irini üç ay içinde tamam 
lama kararına uyularak, 
Orhangazi caddesindeki 
kanal kapaklarının yapımı 
na başlandı,

Belediye meclisince ah 
nan kararın yeniden göz 
den geçirilmesi için sorum 
kılara üç ay süre tamuma 
sı üzerine meclisin SODEP 
fi üyeleri tarafından olay 
Valiliğe intikal ettirilmiş 
ve konu kamu oyunda gün 
cellik kazanmıştı. Eksik 
işleri tamamlamasından 
sonra kurulacak heyetçe 
yeniden incelenecek olan 
işlerin kısa zamanda biti 
rikneSi bekleniyor.

Kemal Paralı
Ölü Bulundu

Geçmiş yıflarm unutul 
maz “Kedi” kalecisi Ke 
mal Paralı çarşı deresinde 
ki sandalında ölü olarak 
bulundu.

1945 1955 yıîlarmm 
Gemlik’te en sevilen fut 
bolcusı olarak tanınan ve 
Güvenspor ile Sümerapor’

Devamı S. 4 de
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Gemlik İnsanları
AVUKAT ALİ AKSO Y

Gemlik Turizm Derneği Başkanı

MUHARREM ATASOY
—Bursa Festivali programı ilçemizi de kapsamalı.

— Tura m Dameği’nin öyküsü nasıl ?

—64’te kuruldu. Turizm Bakanlığı’nın kaymakam, 
hğa gönderdiği yazıyla, zamanın kaymakamı Küsmen 
Erdoğan, belediye ta-kanı Emin Dalkıran, hakim 
Memduh Ertunğa, doktor Mustafa Karbay ve Ticaret 
Odası başkanı Tevfik Solaksubaşı kuıuyor. Ertesi yıl 
65’te beni çağırdılar ve dernek başkanı yaptılar. Ha 
len bu görevdeyim.

Boştan kütüphanenin bir odasındaydık. Merhum 
Dalkıran, belediye olarak anlayış gösterdi, bu çamlık 
ta bize yer verdi. Bakanlık 15 bin lira göndermişti. 
Bu küçük yapıyı kurduk.

—Festival yapmağa ne zaman başlandı ?

— 67’de önce “fJİklor şenliği” yaptık. Kaymakam 
lık ve belediye nedense taraftar olmadı. Fakat yöne, 
tim kurulu arkadaşlarım Sefahattin Kardeştuncer, 
Hikmet Yıldırım, İlhan Kıran, Vedat Çırpan ve Umur 
Çorum canla başla çalıştılar. İlk festivali 68’de yap. 
tık. Folklor yönü ön plândaydı hep. Yabancı ekip o. 
kip olarak ilçemize önce İtalya nlar geldi. Bugünkü 
Milton Restaurant’ın olduğu yerde, arkadaşlarım si
gara sattılar, gösteriler ücretsizdi, seyircilerin arasın, 
da. tepsj gezdirip para topladık. Yine Sunğipek, Balık 
çıfar Derneği, Esnaf Kefalet ve Küçük Esnaf derneği 
nin yardımlarını saygıyla anarım.

: — tik resmi destek ne' zaman oldu ?

— 72’de oldu. Zamanın kaymakamı Talât Sungur’ 
un festival komitesj başkanlığını üstlendiği 72 festi, 
vali,yaptığımız en muhteşem festival oldu. Dönemin 
Kız Meslek Lisesi Müdürü sayın Yıldız Şiretoğlu’nun 
önemli katkıları ve yenilikleri oldu. Balo, sergi, defile 
ve güzellik yarışması gibi.

— Toplam kaç festival yaptınız ?

—72’den sonra her yıl yaptık, 79’da ortalık kötüy 
İti yapmadık. 80’de anarşi sürüyordu “pek hafif” ge
çiştirdik. 12 Eylül sonrası belediye ba.kanı Şahabet- 
tin Cantay’ın 81’de yakın ilgisin^ gördük. 82’den beri 
“parasızlıktan” yapamıyoruz.

— Şu anda demeğinizin kaç parası var ?

—Hiç paramız yok. Turizm Bakanlığı artık yar 
dun etmiyor. Bereket lokal kiramız yok. Burasım yaz 
sezonu boyunca açık tutuyoruz. Zorunlu giderleri ar
kadaşlarımla cebimizden karşılıyoruz.

— Sayın Ataroy, filizin bir; açıkhava tiyatrosu özle
miniz var. Okurlarımıza anlatır mısınız lütfen. Böy 
le bir tiyatro ilçemizde ne sağiar ı

— özlemin bitmiş değil, ilçemize bir açıkhava 
tiyatrosu yapıldığını görmeden ölürsem gözlerim açık 

Gazeteciliğe Meraklı

Fotoğraf (ekmesini Bilen

Hakimiyet ve 
HÜRRİYET 
Gazetelerinde 
İlan ve Reklâm

gidecek. Böyle bir tiyatronun yararım ilk kez Yarım 
ca’da gördüm. Yarımca Festh aline konuk olarak git
miştik. Orada görünce özendim. Gemlik’te t öyle bir 
tiyatro çok kolay yapılabilir. Kayıkhane’deki açık 
alan, biçilmiş kaftan I Aradaki kayalara yasla gitsin 
yükselen basamaklara... Her gelen belediye başkanı- 
na düşüncemi açıklıyorum. Sayın Akıt ilgi duşmadı. 
Şahap Bey beyendi fakat seçimle gelen yapsın dedi. 
Konuyu şimdiki başkan Hakkı Bey’de biliyc/r.

— Sayın Çakır’la nasılsınız ?

— Kişisel bir sorunum yok. Hakkı Bey iyi insan 
Ne var ki bu iyiliği, demek - belediye ilişki 
sinin bu yıl festival yapmasına yetmedi. “Veririz” 
dedikleri altı bin lira, bizi hayal kırıklığına uğrattı.

— Görünen o ki Muharrem Bey, bu para sorunu 
sürecek. Buna rağmen ilçede festival nasıl yapılır ? 
Eskisi gibi yapılması aynı şeyin tekrarı olur, bu fes
tival nasıl “dirilir” ?

— İzlenecek en doğru yol, Gemlik festivalini Bursa 
festivaliyle birlikte yapmaktır. Bu da Bursa festivali
nin kent sınırlan dışına taşmasıyla mümkün. Festival 
ilçeleri kapsar şekilde il düzeyinde kutlanmalı. Orga
nizasyon komitesine katılalım, parasal destek sağlıya- 
hm ama festivalde Bursa’da neler sunulacaksa aynı 
şeyler Gemlik’te de sunulsun. Sanat sergileri, konser 
ler, folklar gösterileri, herşey...

İlk etapta Bursa ve Gemlik birlikte yapalım, ileri
de belki Mudanya, İznik, İnegöl katılır... Böyle bir 
adımın ön şartı ilçemizde bir açıkhava tiyatrosu kur 
inaktır. Eğer bunu yapabilmiş olsaydık bu ay Bur-a’ 
da konserler veren Ajda Pekkan, Neşe Karaböcek ile 
Kumla’da çay bahçelerinde okuyan Yaşar Özel ilçe
mizde konserler verebileceklerdi. Böyle bir imkan 
ilçemizde sosyal, ekonomik ve kültürel yönden daha 
ileri avantajlar sağlar. Bu yönde yapılacak her çalış 
maya katılmaya hazırız.

— Siyasi partilerde ne zaman çalışacaksınız ?

— Yok, çalışmayacağım. Böylesi daha iyi bence.
— Muharrem Bey. Açıkhava tiyatrosu önleminize

bende katılıyorum. Bize zaman ayırdınız, sağolunuz. 
Yöneticiliğini yaptığınız Uzay apartmanı sakinlerinin 
size yardımcı olmalarım, sorun çıkartmamalarını dile 
rim. Çiçeklerinizin övgüsünü duydum. Hem görmeğe, 
hem çayınızı içmeğe geleceğiz birgün. Teşekkür ede 
rim.

— Bana imkan tanıdığınız için size ve Körfez okur 
farına ben de teşekkür ederim.

Kayıp
Gemlik Nüfus Me

murluğundan almış oldu
ğum nüfus cüzdanımı kay
bettim.

Hükümsüzdür.

Cengiz Pınarbaşı

I

SİKASI GttDltÇt j

Paralı’nın ArdıMan
İNAN TAMER

Geçen ıiafta Gemlik güzide bir sporcusunu kaybet
ti-

Kemal Paralı Ağabey, bir kuş gibi aramızdan uçup 
gitti.

Kemal i’aralı; tizim kucağın gıpta ettiği bir kaleci
si idi. Yıllar boyu Güvenspor ve Sümerspor un kale 
sini korudu. Bizler onun Formalarını taşıyabilmek 
için can atar, nefis kurtarışlarım ona en yakın yer 
den kale arkasından seyredebilmek için itişir kakışır 
dik.

Paralı; bir sporcuda bulunması lazım gelen bii.ün ı 
' özellikleri taşıyan bir ağabey idi namusluydu çent 1 

mendi, kibardı, alçak gönüllü idi ağırbaşlı ve uysal 
dı. Altmış yıllık ömründe bir kişiyi bile inciltip kırdı 

| ğına jhtimal vermiyorum.
Riya nedir bilmez, el etek öpmezdi. Bu nedenle hep 

işsiz kaldı. Ama onuru ile yaşadı.
Maddeci bir toplum anlayışının süratle gelişmesi 

vefasızlık neticesinde kendi iç alemine çekildi. Deniz 
lere açıldı. Her türlü teselliyi içkide aradı. Bizler e5n 

i den tutmayınca alkol ve uyuşturucu o’nu teslim aldı.
Kimseye yük olmadan, avuç açmadan kendisini se 

ven ve sayan birkaç denizci arkadaşının maddi des 
tekleri ile ömrünü tamamladı.

Son yolculuğunda, gençlik ve takım arkadaşların 
dan, hemen önünde bir zamanlar top koşturan yal 

ı nız Şahin (AVA) ve birkaç vefalı denizci arkadaşı 
vardı.

Gemlik’in bunca kulübü, kulüp yöneticisi ve sporcu 
su Ağabeylerine sağlığında destek olmadıkları gibi, 
son görevlerini bile yapmadılar.

Evet Beyler. Kardeşler. Bu dünya bir tarla. Ne 
ekersek o’nu biçeriz. Biraz, vefalı olalım. Sayalım ki, 
sayılalım.

Kemal Ağabey GARİBANDI. Cebi PARALI değil ı 
di. Ama gönlü PARALI idi. Böyle kaç kişiyiz acaba?

Yaşadığın Dünya karanlıktı Ağabey, Ebedi alemin 
AYDINLIK olsun.

İLAN
Gemlik Ticaret Borsası Seçim 

Kurulu Başkanlığından
5590 sayıh Türkiye Ticaret Sanayi* Deniz Ticaret 

Odalan ve Ticaret Borsalan kanununun tatbikine 
ait 3-13—070 sayıh tüzük hükümleri uyarınca yapıla 
cak meslek grubu üyeleri seçimi hakkında aşağıda 
yazılı bilgi ilgililerin dikkatine arz olunur.

SEÇİM GÜNÜ :
Gemlik Ticaret borsalan meslek grubu seçimleri 

28.8.1984 Sah günü saat 8.00 den saat 17.00 ye kadar 
gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılacaktır.

LİSTELERİN ASILDIĞI YER :
Seçme -ve seçilme hakkına haiz bulunanlarla yal 

mz seçme hakkına haiz bulunanların ad ve soyadla 
n ile ticaret ünvanlannı kapsıyan üsteler 16.8.1984 
tarihinden 18.8.1984 tarihine kadar Gem'ik Hamidiye 
Mahallesi istiklal caddesi Gürle işham kat :2 deki 
Gemlik Ticaret Borsası Başkanlığı kapısı önünde S 
tam iş günü askıda kalacaktır.

İTİRAZLAR :
Listelerde seçmenlerin, adlan, meslek ve hüviyette 

rin yanlış veya mükerrer yazılmış veyahutta hiç ya 
zılnıamış olanlar rarsa ilan süresi olan 16.8.1984 fan 
hi ile 18.8.1984 tarihleri arasında bizzat İlçe Seçim 
Kurulu Başkanı Hakime yapılacaktır.

İfan olunur. (Basın)

Bize Uğrayın
Emrinizdeyiz.

Görüşelim

G. Körfez Gazetesi

Gemlik Körfez Gazetesi
Tlf: 1797

İsim Düzeltmesi
Gemlik Asliye Hukuk 

Hakimliğinin 1M4/1S5 e- 
ses 1*84/139 karar 3.4. 
1884 tarihli ilamı ila M ce
miye olan adım SI RAP 
olarak düzeltilmiştir.

Duyurular.

Serap Yirir

3ia SÖOİNİZ İÇİN
UİDED HfifllERfl

11 FOTO BAŞARAN
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Gemlik'te gün bitiminde, "yarının nasıl 
olacağının" heyecanı başlar. Yas günlerin 
de cnıltılı, coşkulu yaşamın sürmesi; Gem 
lik'M için, Genılik'e gelen konuklar için; 
bahar- yaz mevsimlerinin Körfez suların 
dan yitmemesi, erik ağaçlan çiçeklerinin 
yas boyunca açması özlemi duyulur. Kor 
ddn’da gören gözler için doyum olmaz bir 
deniz vardır ki; günlerce bakılsa mavisine 
doyum «dm** Her günün, her saatinde, 
mavinin çeşitli tonlarıyla içine çeker; bizi, 
göğsünde uyutmaya yatırır.

Hangi lepeden bakılsa bir başka güzellik 
bir başka koku vardır Gemlik’te. Gemlik 
denince; Orhan Veli’yi anmamak elde de1 
ğiL Orhan Veli’yi çarpan, ansızın görünen 
denizidir. Büyük ozan bu denize vurgun 
dur, tutkundur. Yaz akşamlarının; Marnın 
m’Tiın mavi sularında; turuncu mavi renk 
terin elele verişleri, sarmaşdolaş oluşları 
bizleri şiirsel dünyalarda gezdirir. İşte; gü 
nün akşamında, Körf ez’in mavisiyle dağla 
nn morluğu sarar dünyamızı Gemlik’te. 
Bir akşamın dinginliğinde, yarm özlenir, 
yarının nasıl olacağı düşüyle girilir yatak 
ha.

Gemlik Esnafı*nın, ilçeye gelen konukla- 
5* ra karşı iyi davranışlarım gözden uzak tuta

mayız. Esnafımız da anlamıştır, iç-dış alı 
cıyı, - alsın, almasın - saygı ve sevgiyle 
karşılar; güler yüzle uğurlar. Alıcının 
Gemlik çarşısına, pazarına ayağının alış
ması, esnaf için çok önemlidir.

Güneşten, denizden, Gemlik akşamların
dan derken, nerelere geldik. Nerelerde du
racağız ? İnsan; oturduğu yerde, yiize gü 
len barışçı insanlar ister. Ama, insan Gem 
lik’te, Gemlik’} Gemlik, yapacak ön çalış 
malan da görmek ister. İstanbul yolundan 
giren, yerli yabancı; temiz, sokaklarından 
lağım sulan akmayan, gazinolarında, te 
mizliğin, titizliğin gözüne çarpmasında iste 
yen, ilçeye para bırakmaya gelenler olacak 
tir.

Bizler içerde yaşıyoruz. Çoğu güzellikle 
ri göremeyiz. Hele, öteden bu yana gelen 
çirkin çarpık göz yumulan yapılaşmayı; 
hiç ini hiç göremiyor. Omuz silkip geçiyo 
ruz. Bu olmaz. Gemlik’te yaşıyorsak; Be 
lediye olarak, halk olarak; Gemlik’in temiz 
ligine, yapılaşma bozukluğuna ses çıkar mı 
yorsak; ilgilileri uyarmıyorsak, görevimizi 
yapmamış, olmuyor muyuz ? Can çekişen 
denizi de olsa, bu şirin ilçeye sahip çıkma
sim da bilelim.

SPOR... SPOR... SPOR... SPOR... SPOR... SPAR...

Umurbey Gençlik Futbol Turnuvası 
Devam Ediyor

Ihsan ÜNLÜ

Umurspor'un Umurbey'de har yıl düzenlemiş oldu- 
duflu Geleneksel Gençlik Futbol Turnuvası devam ediyor.

5. ncl hafta sonunda oynanan maçlarda şu sonuç
lar alındı.

Körfazspor’un yedinci takım olarak dinlendiği turnu
vanın 5. ncl haftasında Ooğuşspor sahaya eksik kadro 
İle çıkınca Gemlikgücü sahadan hükmen 3-0 galip ay
rıldı.

Diğer maçlarda İse alınan sonuçlar şöyle :

ŞAFAK5POR : 2 — UFUKSPOR » 1

ŞAFAKSPOR : Abdullah, Mustafa, Ercan, Murat, Ke» 
mal, Cem, Kemal, Sümer, Turgay, Ali, Fikret

UFUKSPOR : Süleyman, Selahattln, Şenol, Ali, Fuat 
Kadir, Haşan, Kâzım, Eşref, Muharrem. Mesut

Goller : dk. 20 Eşref, dk. 35 AH, dk. 67 AH

UMURSPOR MİNİK : 3 — KARACAALİ GENÇ ; O

UMURSPOR MİNİK t Tamer, Mithat AH, İbrahim, Meh
met Ahmet Cem, Ahmet Recep. Gencay, Cenk

KARACAALİ GENÇ : Şenol, Kâzım, Bilal. Ali, Musta
fa, Ilhan, Fatih. Aydın, Oğuz, Levent. Tuğrul

Goller : dk. 25 Ahmet dk. 63-70 Cenk
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DAVETİYEDE UCUZLUK
HAFTASINI BAŞLATTIK

Düğün - Sünnet - Nikâh - Gün - Nişan

Davetiyelerinizi Şimdi alın

Kârlı Çıkın

Türkiye’nin en ünlü markaları olan

İPEK - KOZA

ÎICAKET YASEMİN

Davetiyelerinin zengin çeşitleri ile hizmetinizdeyiz.

GELİN GÖRÜLELİM

1 SAATTİ DAVETİYENİZ HAZIR.

* Zengin Çeşit
* Ucuz Fiat

* Baskıda kalite
* Çabukluk

KÖRFEZ BASIMEVİ
«AZHANI O. A. (İKİN PAIA3I 4SZA TIP : 3233 «İMLİK
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gemlik

KÖRFEZ
Yönetim Yeri : Şirin Pasajı 

Tel: 1797 • GEMLİK

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii

SAYFA 4

f Sayın Gemlik’liler
p MUTUN AİLE CAZINOSİI

"S

I

P Nişan, Nikah, Düğün ve ®
F Tüm Toplantdarınızda B

Emriniz de d ir.
|j YILLARIN PİYANİSTİ YILMAZ EMİROĞLU g
• HER GECE GAZİNOMUZDA I
I SAYIN MÜŞTERİLERİ İÇİN SÖYLÜYOR |
H R
» TLF : 1071 J
g İskele Meydanı Hükümet Konağı Karşısı GEMLİK ।

■ski Ambulans
Ceneze Arabası 
Oluyor

BELEDİYEYE
AMBULANS 
A R M A 6 A N
EDİLDİ

Belediyemize Federal Al 
manya’da çalışan hemşeh
rilerimiz tarafından ambu
lans armağan edildi.

Federal Almanya’da işçj 
olarak çalışan Grnılik’i'er- 
den bir grubu kendi arala
rında topladıkları paralar
la satın aldıkları Ambulan 
sı Gemlik Be’ediyesine ar
mağan ettiler. İşçiler adına 
Abdullah öztem tarafından 
F. Almanya’dan getrilen 
ambulansın devir işlemleri 
tamamlandı ve belediyece 
teslim almdı.

Belediye Balkanı Çakır, 
ambulansın boya işlerinin 
tamamlanmasından sonra 
faaliyete foku'acağını 
belirterek şunları söyledi

“-Ambulans üzerinde 
gerekli düzenlemeler ya
pılır yapılmaz halikımızın 
hizmetine sokacağız. Bu 
arada eski ambulammızı 
da cenaze arabası yapa
cağız.” dedi

Hastahane
Yaptırma Derneği 
Kuruldu
Kooperatifi Müdürü 

bir koopera 
tif yöneticisi, Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Tev 
fi'k Solaıksubaşı, Boru an 
Gemlik İşletme Mücüıü 
Şükrü özuçucu, Grm'.ik 
Sağlık Ocağı sorumlusu 

ilçe halkından kişiler ve 
iktisat mezunu bir baya 
nın bulunduğu açıklandı.

39 Bin Lira İçin 
Adam Öldürmüşlerdi

Katiller Tutuklandı
fmdan paraya tamahen 
Çarşı deresine götürülerek 
dört bıçak darbesiyle vah 
şiee öldürülmüş, daha son 
ra da gömülmüştü. Poli 
sin yaptığı kısa araştırma 
ıda yakalanan katiller, ad 
üyeye sevk edilmiş ve tu 
tuklanarak Bursa Ağır Ce 
za Mahkemesine sevk edil 
mdşler.

Kemal Paralı 
Ölü Bulundu

un filelerini uzun süre ko 
rüyan unutulmaz kaleci 
Kemal Paralı’ıun ölümü, 
ilçe spor camiasında üzün 
tü yaratti.

Geçtiğimiz hafta topra 
ğa verilen Paralı’ıun son 
görevinde sporcuların bu 
lunmaması vefasızlık ola 
rak nitelendirildi.

İstanbullu Ebru 
Kumla Güzeli Seçildi
ilk elemede 5 kişiye düşü 
rüldü.

Kişisel yeteneklerini 
program arasında sergi
leyen yarı final güzel a- 
dayları arasından seçici 
kurul 1984 Küçük Kumla 
Güzeli olarak Istanbul’lu 
Ebru Güler’I seçti. İkinci
liğe Amerika’lı Stephane 
Faiella (17), üçüncülüğe 
Berlin’den gelen Özlem 
Uğur (14) seçildi. Ayrıca 
Seçici Kurul Hale Şlmşek’l 
sempati güzeli İlan etti.

Bugün Altın Kum Ga
zinosunda düzenlenecek tö
renle güzele taç giydirile
cek, Ayrıca Disko Dans, 
Oryantal ve ses yarışma
larında derece alanlara 
armağanları verilecek.

SATILIK
Gemlik İstiklâl Cad

desinde çalışır vazi
yette iş yeri Mülki
yeti ve işletmesi sa
tılıktır.

İskele Meydanın
da İki Katlı 80 m2 
Restaurant olmağa El
verişli dükkan satılıktır.

Kemal Erkul
Müracset ı Tlf 4488

LİSE CADDESİNE
YILDIRIM DÜŞTÜ

Lise Caddesine düşen 
yıldırım Mahmut Faraşoğ 
hı’na ait evde zarara yol 
açtı.

önceki gece havanın ani

MUAYENEHANE 
DEĞİŞİKLİĞİ

MUAYENEHANEMİ 
AHMET DURAL 

MEYDANI 
ZEYNEP NAMIK ECZ.

BİTİŞİĞİ KAT 2 YE 
NAKLETTİĞİMİ 

SAYIN 
GEMLİKLİLERE 
DUYURURUM

DAHİLİYİ MÜTEHASSISI 

CAHİT YORULMAZ

SUUDİ
ARABİSTAN'A
ARPA DIŞSATIMI 
DEVAM EDİYOR

Limanımızdan Suud^ A- 
rabistan’a arpa dışsatımı 
devam ediyor.

Gemlik iskelesine yanaş 
mış bulunan Yunan bandı
ralı “Dalia” adlı gemiye 
yükleme çalışmaları başla
nan arpa konusunda bil 
gilerine başvurduğumuz 
SANDEM A.Ş. yetkilileri 
şunlan söylediler :

“-Bu parti dışsatımımız 
11 bin tondur. Arpa dışsa, 
tununuz için dışarıdan geç 
ci kabul ile getirdiğimiz 50 
kg. Ik özel çuvalları kul
lanmaktayız. 140 bin ton 
luk bağlantımızı partiler 
halinde devam ettireceğiz*’ 

Solarak bozması ve yağmur 
la birilikte şimşek çakması 
sırasında düşen bir jnldı 
nm, Lise Caddesinde e 
mekli PTT dağıtıcısı Mah 
mut Faraşoğlu’nun daire 
sine isabet etti. Olay sıra 
sında rahatsızlığı nedeniy 
Le hastahanede bulunan 
Mahmut Faraşoğlu. şans 
eseri ölümden kurtuldu.

Şiddetli yağmur suasm 
da düşen yıldrnm, Mah 
mut Faraşoğlüna ait ante 
nine isabet etti ve aym 
anda oturduğu dairenin 
televizyonunu patla ta
rak yangına yol açtı. Mah 
mut Faraşoğlu’nun evde 
olmadığını bilen komşular, 
daireye girerek çevreye 
yajılan alevleri söndürme 
ğe başladılar. Bu arada 
ilçe itfaiyesi olay yerine 
yetişti su sıkmağa ge 
nek kalmadan yangın kont 
rol altına almdı.

Yıldırım düşmed sonu 
ou, Mahmut Faraşoğlu’ 
na ait dairede tete\TZjron 
yanında, hah ve kilimlerle 
bir yatak da yandı. Zara 
nn 200 bin lira dolayında 
olduğu öğrenildi.
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TELEFON DEĞİŞİKLİĞİ
1637 olan telefon numaramızın 
4637 olarak değiştiğini dost ve 
müşterilerimize duyururuz.

GÜLER TİCARET
Mustafa - Abdullah 

Güler
KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Belediye ile Belediye-İş 
Sendikası arasında toplu söz
leşme görüşmeleri tamamlandı

Gemlik Belediyesi ile

Türk-lş'e baftlı Belediye 

4ş Sendikası arasında ü- 

çüncü oturum toplu iş gö

rüşmeleri dün tamamlandı. 

Belediye Başkanlık o- 

dasında dün yapılan ü- 

çüncü oturum toplu söz

leşme görüşmelerine sen

dika adına Bursa Beledi

ye İş Sendikası Başkanı 

Naci Levent, organizatör 

Haşan Akkuj, yönetici Ah

met Bahmur katıldı. Be- 

ledlye’den ise Belediye 

Başkanı Hakkı Çakır, Ya

zı İşleri Müdürü Halit

Belediye Sağlık Ocağı İşbirliği

TEMİZLİK DENETLEMELERİ
ŞUHLAŞTIRILDI

Belediye zabıta ekip

leri ve Merkez Sağlık O- 

cağı Tabiplerince esnafın 

sığlık ve temlzfk denet

lemeleri sıklaştırıldı.

Geçtiğimiz hafta İçin

de Belediye Zabıta ekip- 

teriyle Merkez Sağlık O- 

cağı Tabibi ve stajyet 

doktorlar İle bir sağlık 

memurundan oluşan ekip 

Konak, Hesap işleri Mü

dürü Şevket Özenli, Su O- 

tobüs işktmcsi Muhasibi 

Ergun Şanlı katıldı.

Görüşmelerde sendika

ca hazırlanan maddelerin 

tamamı görüşüldü. Üçün

cü oturumda taraflar j 

madde hariç |üm madde

lerde anlaştılar.

Belediye Başkanı Hak

kı Çakır, ertelenen mad

delerin görüşülmesine ge

lecek hafta devam edile

ceğini, son toplantıda 1 

madde üzerinde anlaşma 

sağlanamadığım belirtti.

(arına aykırılık görüldü

ğünden işyerinin knp"tı- 

labilteeği açıklandı.

İlgililer gıda madde
leri satışı yapılan yerlerde

Atatürk'ün Armutlu’ya
gelişinin 50. Yıldönümü
Törenlerle Kutlandı

Ulu önder Atatürk’ün tandı. Armutlu Belediye

Sümerspor’un Adı Değiştirildi

Sümersnoı
Gemlikspoı Oldu
Türk sporuna ünlü 

futbolcular yetiştirmiş olan 
Sümerspor, ydpıtan kong
rede isim değiştirerek 
Gemllkspor oldn.

Cumartesi günü Sü
merspor Kulübü Lokalin
de yapılan olağanüstü 
kongreye sunutan bir ö- 
nerge İle kulübün adı Sü- 
merspor’dan Gemlikspor'a 
dönüştürüldü Ayrıca Gem- 
likspor yönetim kurulu I- 
çin seçimler yapıldı.

Gemlikspor’un İlk yö
neticiliğine Seyhan Aydın 
(Bşk), Mehmet Avcı (2. 
Bşk), Ekrem Düzgün (Ge
nel Sekreter), Coşkun Kök-

sağlık ve temizlik kural

larına mutlaka uyulması 

gerektiğini, beyaz önlük 

giyilmesinin zorunlu oldu
ğunu belirttiler. 

çü (Genel Kaptan), Mus
tafa Subaşı (Muhasip), Fa
ruk Güzel (idari Amir), 
Ertan Doğru (Üye) seçi
lirken, yönetim kurulu a 
ralarında Seyhan Aydın'ı 
kulüp başkanı seçti.

Sümerspor’un Gernlik- 
spor olarak ad değiştir
mesi konusunda gazete
mize açıklamada bulunan 
kulüp başkanı Seyhan Ay
dın şunları söyledi :

“— Şanlı bir mazisi 
bulunan Sümerspor, bir

Sorgu Hakimi Alı Fırat 
Gemlik Hakimi oldu 

SAVCI YARDIMCILIĞINA
KİLİS SAVCI YARDIMCISI 
MEVLUT AYDIN ATANDI

Gemlik Savcı Yardım
cılığına Mevlut Aydın ge
tirilirken Sorgu Hakimi 
Ali Fırat Gemlik Hakimi 
ünvanınt aldı.

Adalet Bakanlığınca 
yurt düzeyinde yapılan ye
ni atamalarla Gemlik Sav
cı Yardımcılığına bir süre 
önce geçici olarak atan
mış bulunan Mahmut Ra- 
mazanoğlu Erdek Savcı 
Yardımcısı olurken, bu 
göreve Kilis Savcı Yar
dımcısı Mevlut Aydın ge
tirildi.

Resmi Gazetede ya
yınlanan yeni atamalarla 
da Gemlik Sorgu Hakim
liği unvanında bulunan 
Ali Fırat, Gemlik Hakimi 
Unvanına yükseltildi a-

mûessese takımı olması 
nedeniyle geçmişte başa
rılı olmuş ve Türk sporu
na ünlü futbolcular ka
zandırmıştır. Ancak son 
yıllarda Sümerbenk, Sü- 
merspor'u dişinmiş, mad
di vs manevi desteğini 
üzerinden çekmiştir. Sa
halarda Sümerbank’ın rek 
lamını yapan gençlerimize 
bir yemek yedirmek bile 
çok görülmüştür. Spor'a 
hiçbir katkısı olmayan bu 
müessesenin adını boş ye
re yaşatmaktansa ilçemi
zin adının sahalarda du
yulmasını uygun gördük 
ve tüzük değişikliğine git
tik. Sümersper bundan 
sonra Gemlikspor’dur. Tüm 
Gemlik’lilerln ve sporcula
rın Gemlik'in adını yere 

Gemlikspor’un ilk yönetim Kuruluna seçilenleri Say
han Aydın (Bşk ) Mehmet Aveı (2. Bşk.) Ekrem Doğru 
(Genel Sekreter) Coşkun Kökçü (Genel Kaptan) Mustafa 
Subaşı (Muhasip) Faruk Güzel (İdari Kaptan) Ertan 
Doğru (Üye)

düşürmemek için bizlsro 
yardımcı olmaya davet n- 
diyoruz. Öte yandan 3. 
Türkiye Ligine g*reb Imek 
için hazırlıklara başlıyo
ruz. Başta İlçe Kayma
kamımız Mehmet Güler 
ve Belediye Balkanımız 
Hakkı Çakır ve Gem'ik’li- 
lerin yardımlarıyla kuraca
ğımız komite bu çalışma
ları hızlanduacaktır." dedi.

Beden Terbiyesi Bur
sa Bölge Müdürlüğünden 
ilçe sahasının 3. Türkiye 
Lig] maçlarına İstenen ku
rallara göre hazırlanması 
konusunda yardım bekle
diklerini belirten Seyhan 
Aydın, amaçlarını 2. LlgdeJ 
şampiyonluğa oynamak ol
duğunu söyledi.

İlçe işindeki bakkal, pas- 

lahana, fırın ve lokanta

larda İncelemeler yaptılar, 

İlgililerden aldığımız 

bilgilere göre temizlik ku

rallarına uymayan birçok 

İşyerine İhtarda bulunul

duğu ve sûre verildiği 

bildirilirken bazı İşyerleri

nin çok pis olması nede

niyle par» cezasına çarp

tırıldığı belirtildi. Bu ara

da bir fırında yapılan İn

celemelerde sağlık kural-

Armutlu'ya gelişinin 60. 
yıldönümü düzenlenen tö
renlerle kutlandı.

Atatürk 9 Ağustos 
1934 günü özel yatıyla 
Armutlu Bucağına uğra
mış ve Armutlu kaplıca
larını ziyaret ederek bu 
rada dinlenmişti. Armut- 
lu'da halkla da görüşen 
Atatürk'ün bu anısı her 
yıl düzenlenen törenlerle 
kutlanmakta, 9 Ağustos 
günü, Armutlu’nun tanıtıl
masına vesile ol
maktadır.

Atatürk'ün Armutlu’ya 
gelişinin 60. yıldönümü 
geçtiğimiz hafta İçinde 
Armutlu iskelesinde kut-

Başkanı Celal Göç. gü
nün önemini belirten ko
nuşma yaptı ve Bucağın 
gelişmesi konusunda yet
kililerden yardim İstedi. 
İlçe Kaymakamı Mehmet 
Güler’ln Atatürk İlkeleri 
konusunda yaptığı konuş
madan sonra Armutlu Be
lediye Baştanına çekilen 
kutlama telgrafları okun
du. Daha sonra ise folk
lor gösterileri düzenlendi.

Gösterilerden sonra 
Armutlu Bucağına çıkıla
rak kaplıcalarda bulunan 
Atatürk’ün kaldığı oda 
gezildi.

Sön, gece yapılan 
eğlencelerle devam etti.

Gemlik Lisesinin Başarısı

59 Öğrenci Üniversite Sınavlarını Kazandı
Ürıivertsrteler aralsı i- 

kinci basamak sınavları
na katılan Gemlik Lisesi 
öğrendüerinden 59 İçişi
nin başarı (kazandığı açık 
kındı.

Resmi dmayan açık
lamaya göre ikinci basa 
inak sınavlarında başan 
Isağlıyan öğrenciler şun
lar s

Ayşe Yıldırım. İbra
him Bulut, Işık Dündar, 
Recep Özdemir. Mnber- 
ra Cebecioğlu, Emine Ko 
mit. Orhan Yeşil, Murat 
Oğuzlar, Haşan Beyer 
Asise Bir gün, Atlı Şuu 
gönül. Haşan Yıldın*, 
Kadire Mıhçıyaegan Cü
neyt Marmara, Hatice

Ertunç, Arif Güney, Or
han Akyöz, Mahir Çetin- 
tR?ı Rukiye Kabil, »•««• 
Dan. örcan Köse. Salih 
Zadeoğla, îlksev Figan 
Akalın, Ali Seygan. Ek
rem Taş. Nevzat özer. 
Fulya Kurt, Ümit Bilgi
ci, Adnan Taylaş, Na
şı* Bıyıkçı
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-=^ Gemlik İnsanları
AVUKAT ALİ AKSOY

İBRAHİM BAYRAKTAR :
DEMLİKTE HER BEŞ-NLTI KİŞİDEN BİRİ, BENİM YAPTIĞIM EVDE OTURMAKTA."

İlçemiz? dışandan gelen mektupların üzerinde, 
“Bayraktar Apartmanı” adresi geçer. Bu du 
rum, aynı apartmanda mektuplaşmayı çok seven, 
çok kalabalık ailelerin oluşuyla ilgili değil. Peki ne 
cjlr ? Şudur : Gemlik’te pek çok kişi, müteahhit 
sayın Ibıahim Bayrak t ar’ın yaptığı ve soyadını ver 
diği apartmanlarda oturuyor...

—Gemlik’te kaç apartman sizin soyadınızı taşıyor 
İbre h m Bey ?

—Kesin bilemem şimdi, 25-30 kadar vardır.
—Peki kaç daire yaptınız ?
—Daire olarak 8C0'ü geçtim, tşyeri-büro, dükkân 

larla birlikte bu sayı 1000’in üzerine çıkar. Bugün 
otuz bin nüfuslu Gemlik'te, her beş-altı kişiden biri 
mutlaka benim yaptığım evde oturmakta veya işye 
rinde çalışmaktadır.

—Biraz eskilerden başlayalım sayın Bayraktar. 
Nerde doğdunuz ? Bu işe nasıl başladınız ?

—1936 da Gemlik Narh Köyü’nde doğdum. Anam 
haham halen hayatta ve köyde oturmakta. Köyde 
büyüdüm, ilkokul diplomamı büyüdükten sonra dışa 
m dan sınavlara girerek aldım. Çocukluğumda oku 
midim, okuyamadım... Yazlan odun ve odun kömü 
rü yapımında babamın yanında çalıştım. 1967’ye 
kadar İstanbul’a köyden zeytin götürüp satıyordum. 
Ardından Bursa’da alta yıl kahvehane işlettim. İnşa 
atçılık işine 1971’de Bursa’dan gelip giderek başla 
dım. 1973'te artık temelli bu işlere girdim.

Aksoy’la görülüyor.

—Nasıl girclrûz ?
—Cukurbohce’de bir orsom vardı. örce ornvo 

yaptığım daireleri satarak başladım. Sermayrm i'k 
böyle başladı. Sonra müteahhit Yakup Bektaş’la iki 
yıl, ardından mühendis müteahhit Mahmut Küçük’ 
le üç yıl ortak çalıştım. 1978’den beri de kendi adı 
ma çalışmaktayım.

—Apartmanlara kaç yıldır “Bayraktar” adı veri 
yonunuz ? -

—1977’de Mahmut Küçükle beraberken başla 
dım, sürüyor...

— Sayın Bayraktar, herde sizden aldığım bir dai 
rede oturmaktayım. İnşaat piyasasında öremN bir 
yeriırz var. Pek lükse kaçmadan, normal kalitede, 
sonradan “ilave fiyat” istemeden ve en önemlisi gü 
nünde daireyi bitirerek alıcıya teslim ediyorsunuz. 
Ve piyasanın bu durgunluğuna rağmen yen; işler 
var elinizde. Çalışma ilkeleriniz nedir ? Bu duruma 
nasıl geldiniz ?

—Aslını .sorarsanız ben sattığım dairelerden değil, 
kullandığım malzemeden, zamanında ucuza alınmış 
malzemeden kazanıyorum. Tüm malzemem elimde 
hazır almadan hiçbir işe başlamadım. Temeline harç 
koyduğum her binanın daha o gün bende kiremit!

KAYIP
Antalya Nüfus Memurluğundan almış olduğum 

Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Ramazan Bıyık

KAYIP
Sağlik karnemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Fahriye Çelik

dahi hazırdır. Sonra büyük kârlarla satış yapmadım, 
aldığım parayı yine malzemeye bağladım Vadeli sa 
tışlarda çok şükür sorunlarım olmadı

—Yani ödenmeyen senetler yüzünden kimseyi ic
raya vermediniz mi?
— Kumlo'da yazlık daire alan Eskişehir'i) bir avu
katı, çok üzülerek İcraya verdim Dah* doğrusu avu
katım verdi. Başkaca bir sorun olmadı sayabiliriz. 
— Sizi dava eden olmbdı mı hiç ?
— Bunu siz sormayın bari Ali Bey İşte mahkeme 
Şurda... Alnını açık, çok şükür...

—İbrahim Bey, piyasanın sizce en düzgün olduğu 
yıllar hangi yıllardı? Geriye bakınca nasıl görüyor 
sunuz?

—Başkasını bilmem, benim için en canlı piyasa 12 
Eylül’den berisidir.
— Çok ilğlrç ! 24 Ocak Kararları sonrasının para 
d rlığı, daralan piyasa? .

— Daralan piyasa hesabım bilmeyen, eğlenceye 
düşkün, tedariksiz inşaatçıları kötü etkiledi. Piyasa 
bu işi yapabilecek olanlara kaldı artık.
— İlçemizde şimdi kaç müteahhit sayabiliriz?
— 5 6 kişi

—Sayın Bayraktar, 80-90 metrekare büyüklüğün
de bir daireyi bugün kaça satıyor sunuz?

—ödeme peşin olursa 2,5 milyon 800 bin veya 
1 milyon peşinle 3 milyona satarım. Kalan 2 mil 
yonu alıcı 30 ayda eşit taksitlerle veya birlikte sap 
tayacağımız taksitlerle ödeyebilir.

—Deniz kıyısında hiç bina yaptınız mı ? Mevcut 
yüksek binaları nasıl buluyorsunuz?

—Rıhtımda benim yaptığım hiç bina yok. Mev 
cut yapılaşma yanlış oldu. Fakat oldu bir kere... 
Ön sıra 2-3 kat, arakya doğru kademeli yükselerek 
oluşsaydı daha iyiydi.

—Toplu Konut Fonu piyasaya ne getirir gizce ?
—Henüz incelemedim. Beklentiler yaygın. Fakat 

konut ihtiyacı o denli yaygın ki tüm parayı Bursa’ 
ya verseler yine de yetmez...

—Yaptığınız binaların planlarını kim çiziyor ?
—Başlangıçta saym Mahmut Küçük çiziyordu, 

şimdi saym Veli Engin Yazıcı...
—Kaç çocuğunuz var İbrahim Bey ?
—Üç oğlum var. Küçüğü bu yıl Orta 2’ye gidecek. 

Diğer iki büyük, liseden sonra okumadı, şimdi ya 
nımdalar. Mesleği öğretiyoruz...

—Peki ilerisini nasıl görüyor sunuz ?
—İnşallah daha düzelir. Canım eskisnden de kö 

tü olacak değil ya...
—Bir inşaatçı olarak ilçeye baktığınızda ne tür 

sorunlar görmektesiniz ı Neler yapılmalı sizce ?
—Gemlik su şebekesinin bazı hatlarını değiştir 

mek gerekir. Hiç olmassa önemli ana hatları... Zira 
gelen suyun yaklaşık üçte biri kaçaklara gidyör. 
Ayrıca üç tane daha yeni su deposu yapılma’ıd r. 
İlçenin düzlük bölümüne 3-4 tane büyük fos eptik 
çukuru açılarak kanalizasyon bunlara bağlanmalı. 
Bunların bir benzeri de Balıkpazan civarına yapıl 
malıdır. Arıtma tesisinin herşeyi çözmesi beklerine 
sin. ilçe merkezinde yeşil alan gittikçe azdmıkta 
dır. Belediye böyle işler için daha atak olmalı b?nce.

—Belediye ile ilişkileriniz nasıl oldu bunca yıldır?
— Hiçbir sorun yaratmadım. Mevzuat dışına çık

madım hiç. Kaçak kat, mühür, zabıt olmadı bende 
henüz. Belediye mensuplan konut kooperatifinin, 
arsaları iizerindekibloklan ben yaptım. Geçen mart 
ayında evlerine girdiler 1987 sonuna kadar bana da 
ha 40 milyon küsur lira borç ödeyecekler...

—Çok teşekkür ederim İbrahim Bey.
—Size ve okuyuculara bende teşekkür ederim.

KAYIP
Gemlik Evlendirme Memurluğundan almış oldu 

ğumez evlenme cüzdanımızı kaybettik.
Hükümsüzdür

Fatma—Mehmet
YURT

SATILIK

Gemsas'taDeniz Cephesi 150 m2 Pafta 58 Ada 
511 Parsel 11 de 482 m2 Arsa Satılıktır.
Müracaat : Tlf : 5280124 - 5728117 İSTANBUL

Hükümet Başkam, sayın Turgut Özal; 
büyük illeri kapsayan, bir geriye çıkacağı 
m önceden duyurmuştu. Ne gereği vardı, 
dört-beş ili kapsayan geriye çıkmanın ? 
Radyo-TV elinde. Çıkarsın beyaz cama, u 
lusa neler söylenecekse oradan söylenir. 
“İCRAATIN İÇİNDEN” programı izlendi; 
ne vardı özde ? Keçi boynuzu. Keçi boy 
nuzunun doyuruculuğuna da varılamadı. 
Amma işin içinde halka görünmek olursa 
işler başkalaşır.

Hiç de başkalaşmaz. Bugüne dek başka 
laşnıayanlan, başkalaştırmak, her babayı 
ğit’in harcı değil. Halkın yönetime nasıl 
baktığım bilen Özal; kendini, yönetimini 
kurtarmayı'amaçlamış olmalı Halk diin de 
açtı, ağlıyordu; bugün de aç, bugün de ağ 
lıyor. “ORTA DİREK” yıkımına neden 
olan yönetim bu yönden belki rahatlamış 
olabilir, öteden buyana halk, seçimlerde 
hatırlanır hat;ın sorulur, eli-ayağı öpülür 
dü. Şimdi de bu yapılıyor. Ekonomin ya 
kan-kavuran rüzgârlarının etkisini duyur 
mama yöntemler; uygulanıyor, örneğin 
arapça’mn öğretilmesi aşağılardaki ailele 
ri kazanmak için yapılan bir kandırmaca 
dır.

Bugün, Türkiye’nin önde gelen baş so
runu ekonomik baskılar olduğuna bakılır
sa, ne arabın yalellisi? Halkın, Hükümet
ten beklentisi yukarı katlardan aşağı 
katlara inmesinden başka şey olamaz. 
Çünkü bütün sorun halkla bütünleşmek, 
sorunlara halkın gözüyle bakmak. Bod
rum’a Marmaris’e gidemeyen halkın 
başbakanı oralarda olmamalıydı. Evet, 
herkesin bir özel yaşamı vardır, yorgun
dur falan. “Ben kurtaracağım-biz kurta
racağız” derken halka ters düşmenin an
lamsızlığı çıkar ortaya.

Seçimlerde bfivük çoğunlukla yöneti
me gelen ANAP’lılnr k*ı»d* arnl»rm»!a 

paslaşır olursa, bu hükümet’in kimden 
yana olduğu c-trar orteva Yfi-rin'lrr dü
şünce özgürlüğü vanbsı oln’ad’k’an süne
ce de puan alamaz, özgürlüğü kıstıkça da 
dii«ü”r- e'-lişimi eneetew*Ts nlnrlnr iki 
ana etken var. Okumak, düşünmek; dü
şündüğünü söyleyebilmek, yazabilmek. 
Okullara arapça sokulurken yazmak oku
maksa; bu iş evlerde, ehil olmayan kişile 
rin d«zi dibinde yapıleerel'yoi; dünden 
bugünde. Hakimizin kurtuluşu, ekonomik 
baskılardan kurtuluşu iki ana etkene bağ 
lıdır; ekonominin getirdiği darlıklardan 
‘HALK’ dediğimiz büyük çoğunluğu kur
tarmak; özgür düşünceye ters gözle bak
mamak.

Bu iki ana etken; ulusumuzun düşün 
ce de, ekonomide, özgür olahilmesâdir. 
Artık korkular çağı kapanmalıdır. ‘OK 
TAÇAö’ gerilerde kaldı.

DUYURU
Gemlik ilçemizin Mahallelerinin Halkçı Partisi 

Delege seçimleri İlçe Merkez binamızda yapılacağı gün 
saatleri aşağıya yazılmıştr.
Mahallenin Adı Delege S. Tar. Saati
Orhaniye Mahallesi 16.8.1984 2LOO
Yeni Mahalle 16.8.1984 21.30
Balıkpazan MahaUeai 16.8.1984 22.00
Kayhan Mahallesi 17.8.1984 21.00
Demiısubaşı Mahallesi 17.8.1984 21.30
Osmaniye Malıallesi 17.8.1984 22.00
Halitpaşa Malıallesi 18.8.1984 21.00
Hisartepe Malıallesi 18.8.1984 21.30
Hanıidiye Malıallesi 18.8.1984 22.00

Yukarda mahallelerin delege seçimlerinin j’apı 
lacağı gün ve saatlerde Halkçı Partili üyelerin dok* 
ge seçimlerine katılmaları rica olunur.

ilçe Ba|kam
Mustafa Özalp
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Gemlik Martı Kulübü Derneği Tüzüğü

Madde : 1- Derneğin adı Martı Kulüp ve Merkezi 
Gemlik'tir.

Demeğin amacı :
Madde : 2- Demeğ'n amacı : * 1 2 3 4 5 6 7

Adı ve soyadı
1- Niyazi Şahin
2- Celal Ulukaya
3- Cemal Onsekiz
4- Kerim Mete 1
5- Hikmet Yalçın
6- Şükrü Mete
7- H. İbrahim Akyol

Derneğe tiye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma 
tart ve şekilleri :
Madde : 4- Medeni haklan kullanma ehliyetine sa

hip ve onsekiz yaşım bitirmiş bulunan ve dernekler 
Kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış 
olan herkes demeğe üye olabilir.

Kanunun 16. cı maddesinde belirtilen hususlar ye
rine getirilmek kaydı ile kamu görevlileri de üye ola
bilirler.

Kanunun 4. ncü maddesinin 2.inci fıkrasının (2), 
3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer ka
nunların derneklere üye olamıyacakları belirlenen 
kişiler ve ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri dernek 
üyesi olamazlar. Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrası
nın (4) cü bendinde gösterilenler bu bentte belirtilen 
yasak süresince demeğe üye olamazlar.

Yükseköğretim öğrenci demeklerine öğrenci olma 
yanlar bu kanunun 39 uncu maddesinde gösterilen 
derneklere derneğin kurulduğu kamu kurum ve kuru 
kışlarında çalışmayan 'kamu hizmeti görevlileri ve 
kamu hizmetlerinde çalışan meslek mensuplara tara 
fmdan kurulan derneklere de o meslekten olmayan 
lar ile milletvekilleri üye olamazlar.

Türk Vatandaşı olmayanların demeklere üye ola
bilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlar
dan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme 
hakkına sahip olrnasıda gereklidir. Fahri üyelik için 
ikamet şartı aranmaz.

Üyelik Hakları :
Madde : 5- Demek yönetim kurulu, üyelik için ya

pılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe 
kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp 
sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorun
dadır.

Yükseköğretim öğrencilerinin kuramlarından ala 
cakları öğrenci belgesi jle öğrenci derneklerine yap 
tıklan müracaat üzerine üyeliğe kabulleri zorunludur

Madde : 6- Hiç kimse bir demeğe üye olmaya ve 
demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa 
etme hakkına sahiptir.

Madde : 7- Demek üyeleri eşit haklara sahiptir. 
Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din vernez- 
hep aile, zümre ve sınıf farkı yoktur. -«ui
Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık ta
nıyan hükümler konulamaz.

Mazide : 8- Dördüncü maddede belirtilen kamu 
hizmeti görevlileri demekler kanununun 16.a mad
desi gereğince üye olabilecekleri demeklerin

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
özel gelir kaynağı veya özel imkanlara kanunla sağ
lamış olan kamu yararına çalışan demeklerin Yöne
tim ve Denetleme Kurullarında görev alamazlar.

Üyelikten Çıkarılma :
Madde : 9- Üyelerden ;
a- yasalarımıza, dernek tüzüğüne aykırı veya a- 

maca zarar verici hareket edenler, 
Kanunların ve demek tüzüğünün koyduğu esasla

ra göre üye olma hakkım kayıp edenler.
b) Aidatını tebliğe rağmen otuz gün içinde mazeret

siz olarak ödemiyenler yönetim kurulu karan ile 
üyelikten çıkarılırlar. Demekten çıkarılanların ilk 
negel kurulda itiraz haklan vardır genel kurul karan 
kesindir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar önceden 
demeğe yaptıklara yardım ve aidatları geri isteye
mezler. 1

Demek Genel Korulunun kuruluş şekil ve toplan
ma zamanı :
Madde : 10- Demek Genel Kurulu, demeğe kayıt 

lı asil üyelerden varsa şubelerinin temsilci üyelerinden 
teşekkül eder. Genel Kurulunun toplantı gününden 
bir ay öncesine kadar

a) insanları ve doğayı sevenleri bir araya topla 
mak ve sayılarını çoğaltmak.

b) üyelerini sosyal ve kültürel açıdan geliştirmek.
c) Üyeler arasında birlik ve beraberliği sağhyarak 

üyelerine maddi ve manevi destek olmak.

Madde : 3- Dernek kurucuları şunlardır.
Dernek Kurucuları :

Tabiyeti Meslek sanatı İkâmetgâhı
T.C. Serbest Yeni mah. Alemdar cad, uzun sok. Gemlik

T.C. »» Balıkpazarı Alemdar cad. 39

T.C. Osmaniye mah. ay sok. no 8 99

T.C. >> Osmaniye mah. Topçular cad. 99

T.C. >9 Balıkpazarı cami aralığı no 11
T.C. >9 Orhaniye mah. Topçular cad.
T.C. Yemi mah. Alemdar cad. no 76 99

Bu amacı gerçekleştirmek için :
A- Demekçe sürdürülecek çalışma konulan :
Amaca uygun lokal açılacak gazete ve dergiler 

temin edilecek amacın gerçekleşmesine çalışılacaktır
B- Çalışma biçimleri :
Ulusal bütünlüğümüz herşeyden üstün tutularak 

dernekler yasası ve tüzük hükümleri çerçevesinde 
çalışılacaktır. ‘

Aidatını ödemeyen asil üyeler ile fahri üyeler din- 
leydoi olarak toplantıya katılabilir. Dilek ve temennide 
bulunabilirler.

Demek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihi ta
kip eden 6 ay içinde ilk genel 'kurul toplantısını yapar

a) Her yıl Şubat ayında olağan
b) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli 

gördüğü hallerde veya demek üyelerinin beşte biri
nin yazdı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel Kurul, toplantıya, yönetim kurulu tarafın
dan çağırılır. Denetleme kurulunun veya dernek üye 
terinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim ku
rulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz 
sa, denetleme kurulu veya toplantı İsteğinde bulu
nan üyelerden biramı müracaata üzerine mahalli Sulh 
Hukuk Haklini duruşma yaparak demek üyeleri ara 
sandan üç kişilik bdr heyeti genel kurulu» toplantıya 
çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul Toplantın, Oy Kullanma ve Karar
Alma Şekli :

Madde : 11 Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma 
hakkı olan üyelerin listesini düzenler, genel kurula 
katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, 
saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edil
mek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağımda, ço
ğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılamaz 
ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağıda belir
tilir dik toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bir 
haftadan daha az zaman bırakılamaz.
Toplantının yapılacağı gün saat ve yeri ile toplantı 

gündemi toplantı gününden en az onbeş gün evvel 
mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildiri
lir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren 
liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu du
rum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiy
le toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan 
verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının ge
ri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde 
yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen 
esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fık
ra esaslarına göre mahallin en büyük Mülkî Amirli
ğine duyurulur. Genel kurul toplantı* bir defadan 
fazla geri bırakılmaz. Genel kurul toplantıları der
nek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Madde : 12- Genel 'kurul toplantısı toplantıyı katıl
ma hakkına sahip bulunan üyelerin yandan bir faz
lasının iştiraki ile toplanır 1

ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci top
lantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantı
ya katılan üye sayısı demek yönetim ve denetleme 
kurullara üye tam sayısı toplamının iki katindan az 
olamaz

Madde : 13- Genel kurul toplantıları ilanda belirti
len ve mahallin enbüyük Mülki Amirliğine bildirilen 
gün saat ve yerde yapılır

Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca 
düzenlenen listedeki adları kargışına imza koyarak 
toplantı yerine girerler.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye 
oyunu bizzat kullanabileceği gibi diğer bir üye ara
cılığıyla da kullanabilir. Her üye genel kurulda an
cak bir üyeyi temsil edebilir. Falın üyelerin oy hakkı 
yoktur. Kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ita 
alınır.
9. madde de belirtilen çoğunluk sağlanmış ise du 
runı bir tutanak ile tesbit edilir ve toplantı yönetim 
kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kuru
lu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması 

toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan son
ra copum uy ı yönetmez üzere bırûaşkan bir başzan 
vezin ve iKiue Karıp seçilir. Toplantının yönetimi ge
nel Kurul mvan başKamna aittir. Katipler topıanu tu
tanağını auzenler ve başkanla birlikte nnzalariar.

lopjaau sonunda ouuın tutanak ve beıgeıer yöne
tim Kuranına verilir. TopantiJarda yantiz gündemde 
olan maddeler görüşülür. Ancak toplantına hazır ou- 
lunanlann enaz onoa bîıj Tarafından goruşuknea. 
istenen konuların gündeme alınması zoruutodur.

Genel kuralım görev ve yetkileri :
Madde : 14- Genel kurulda görüşülüp karara bağ

lanacak hususlar şunlardır.
1- Dernek organlarının seçilmesi
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının gö

rüşülmesi yönetim kurulunun ibra edilmesi.
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşü

lüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi -
5- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alın

ması mevcut taşınmaz malların satılması hususunda 
yönetim kuruluna yetki verilmesi

6- Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.
7- Demeğin uluslar arası faaliyette bulunması yurt 

dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katıl
ması veya ayrılması

8- Demeğin fesh edilmesi
9- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin ye

rine getirilmesi
Yönetim ve denetleme kurulları :
Yönetim kurulunun teşkili ve görevleri :
Madde : 15- Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek 

üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca gizli °y he 
seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde en- 
çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin göre
ve çağrılması zorunludur, ilk toplantı en yaşlı üye
nin başkanhğmda yapılır ve üyeler arasında görev 
tesbit edilir toplantılarda salt çoğunluk aranır. Mev
cudun salt çoğunluğu ile karâr verilir üst üste üç 
veya yılda on toplantıya mazeretsiz yahut kabul edi
lir mazereti olmaksızın katılmayan üyeler yönetim 
kurulu üyeliğinden çekilmiş olur. Buna dahil karan 
ilgilinin süre verilerek savunması alındıktan sonra 
yönetim kurulu verir.

Madde : 16- Yönetim (kurulu üye sayısı boşalmalar 
sebebi ile yedeklerinden yerine getirilmesinden sonra 
üye tam sayısının yarasından aşağıya düşerse genel 
kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme 
kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. 
Çağrmm yapılmaması halinde dernek üyelerinden 
birinin başvurusu üzerine mahallin Sulh Hukuk Ha 
kimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçe 
ceği üç (kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplantıya 
çağırmakla görevlendirir.

Madde : 17- Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri 
yerine getirir.

1- Demeği temsil etmek veya bu hususta kendi 
üyelerinden bir veya bir kaçma yetki vermek.

2- Demek şubelerinin açılmasmı Kararlaşanmak 
şube kurucularma yetki vermek.

3-- Demeğin getir ve gider hesaplarına ilişkin iş
lemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırla
yarak genel kurula sunmak.

4- Türk vatandaşı olmayanların dernek üj'eliğtne 
kabulü halinde bunları ongün içinde mahallin en bü
yük Mülkî Amirliğine bildirmek

5- Mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yap
mak ve yetkileri kullanmak.

Denetleme kurulunun teşkili ve görevleri :
Madde : 18 Denetleme kurulu üç asil (ÜÇ) yedek 

üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir. Bu 
kurul derneğin hesaplarım ve çalışmalarını devamh 
denetliyerek enaz altı ayda bir hazırlayacağı rapor
ları yönetim kuruluna ve toplanıldığı takdirde gend 
kurula sunar. Ayrıca üyelerin demek çalışmalara hak 
kmdaki ihbarlara üzermede rapor hazıriaj'arak gere
ğini yapar.
Yönetim kurulu hertürlü hesap ve işlem dosyalarım 
talebinde denetleme kurulma göstermeğe mecbcr 
dur. Yönetim kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı 
takdirde denetini kurulu bunu zabıtla tesbit eder ve 
genel kurulun toplantıya çağıriknassn sağlar. Suç 
teşkil eden hususların tesbiti halinde durumu flgüi 
makamlara iletir.

Madde t 19- Genel kurulca yapılan seçsni nleyen 
yedi gün içinde yönetim, kurulu başkam tarafından 
sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve

Devam S. 4 de
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Gemlik Martı Kulübü Derneği Tüzüğü
tnjBdlm, h«h« aalan,-doğum *yeri ve tarihleri» -mes- 
Mderi ve ikamet aüradevi dernek ı merkezinin bulun
duğu yerin en. büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir

ŞubfcJounjluşlan :
Madde jj2ü.Dernek, şubeleraçabilir :
DejjK’ğin subesj yoktur.
fiuhf ıTtirno,b~ dprcrik yrmMim İn m ılımca en. az 

üçAfeİMd; yetki .verilir.. Yetki alanlar .taralından, şube 
nin. .açılmağı yerin en büyük mülki amirliğine yazı 
ile müracaat yapılır.

Bu yazıda kurucuların.adı ve soyadı, baba adı, do 
ğum. ypri ve tarihi meslek veya sanatı, ikametgahı ve 
tabiyeti ile şube merkez adresi bildirilir. Yazıya der 
nek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgeleri eklenir. 
Şube kurucularının, şubenin, açılacağı yerde enaz alta 
aydan beri ikamet etmpk>ri zorunludur

Madde : 21- Şube genel kurulu toplantı tarihinden 
otuz gün önce aidatını yatırmış bulunan üyelerinden 
teşekkül eder.

Şube genel kurul toplantılarına ait ilan gazete ile 
yapabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yarar 
lanarak da yapılabilir. Şube genel kurulları 
olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısın 
dan en az onbeş gün önce bitilmek zorundadırlar.

A- Şube genel kurulunun görev ve yetkileri şunlar 
dır.

1- Şube organlarının seçilmesi.
2- Demek genel kurulunda şubeyi temsilen ikj tem 

sild üyenin seçilmesi.
3- Şube yönetim ve (denetleme) kurulları (denetçi 

raporlarının görüşülmesi, yönettim • kurulunun ibra e- 
dimesL

4-'-Şube-yönetim kurulunca hazndanan bütçenin 
görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

5- Şube için gerekli taşınmaz malların alınması 
veya mevcut? taşmmaz malların satılması hususunda 
merkez genel kuruluna sunulmak üzei’e tavsiye ka 
ran alınması.

fü~. ŞnhparTr^feshediimıpsi ■ iffesih ■ halinde îriaU'aa* der 
nek-merkezine devredilir.)

B- Şube yönetim kurulu üç asil veçüç yedek .üye 
den-teşkil edilmek üzere şube genel kurulunca gizli 
oy; ile seçilir.

Şube, açüması yetkis hariç şııbe yönetim kurulu 
nun yetkileri merkez yönetim kurulu ile aynıdır.

Cn Şube denetleme kuruludenetçisi üç asil üç ye 
dek-üyeden-tP^kH edibr Denetleme kurulu (Denetçi) 
şube genel kurulunca seçilir. Denetleme kurulu (De 
netçDnin görev ve yetkileri metkez 'kurulunun aynı 
dır.

D- Şube organlarına seçilenlerin' mahallin en bü 
yük- mülki lamirliğine madde 16 ’ daki t şekilde ı bildiril 
mesUSube yönetim1 kurulunun görevdir.

Madde t. 22- Üyeler girişte YÜZ TLv.giriş: aidatı 
ve yılda 600 TL. üye aidatı öderler.' Bu miktar .yil 
lık olarak verilebileceği gibi aylık taksitler şekVnde 
de ödenebilir, ödeme şekil ve zamanı üyenin talebi 
de göz önüne nlmanRk yönetim kurulunca tesbit 
edilir. Yapılan bu tesbit her. üye için kayıt defteri 
ne işlenir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde c 23- Demeğin tüzüğü merkez genel kurulu 

na iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu 
ile değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule 

göne ilan ettirilerek kesinlik kazanır.
DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde : 24- Demeğin gelirleri şunlardır.
1- Ginş ve üye aidatı.
2- Demekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango 

balo, eğlence, temsil; konser, spor yarışması vi1' kon
ferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

3- Demeğin mal varlığından elde edilen getrler
4- Bağışlar ve yardımlar
5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümle 

rine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar der 
neğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden ve 
ya diğer kuruluşlardan yardım alması îç İşleri Ba
kanlığının izni ile olur.

TUTULACAK DEFTERLER
Madde : 25- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar
1- ÜYE KAYIT DEFTERİ Derneğe girenlerin 

kimlikleri, derneğe giriş tarihleri ile aylık veya yıllık 
aidatları bu deftere yazılır
2. KARAR DEFTERİ : Yönetim icurulunun alacağı 

kararlar tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır
3- GELEN VE GİDEN EVRAK DEFTERİ : Gelen 

ve giden evraklar tarih ve numara sıralan ile bu def 
töre kaydolunur.

4- GELİR VE GİDER DEFTEKİ : Demek namına 
alınan bütün paraların alındıkları ve' harcanan ‘para
ların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu 
defterde gösterilir.

5- BÜTÇE KESİN HESAP VE BİLANÇO DEFTE
Rİ : Bütçe kesin hesap ve bilânçolar bu deftere işle
nir.

6- DEMİRBAŞ DEFTERİ : Derneğe ait demirbaş 
eşyalar bu deftere kaydolunur.

Yukarıda sayılan defterlerin tümünün noterden 
tasdikli olması zorunludur.
Madde: 26 Demek gelirleri alındı belgesi ile toplanır 
harcamalarda harcama belgesi ile yapılır. Bu belge
lerin saklanma süresi özel kanunlarda gösterilen da
ha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 
beş yıldır.

Domdk gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı 
belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Demeğin tale
bi üzerine otuz gün içinde işbu belgeler verilmez ise 
Kanundaki usule göre demekçe bastırılan alındı bel
geleri Mahallin en büyük Mülki- Amirliğine onaylaıtı- 
nlarak bağış ve aidat toplamada kullanılır.

Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri sağlan
dıktan sonra demeğin bastırdığı alındı belgeleri kulla
nılamaz. Bağış veya aidat toplayacak kişi veya kişileri 
dernek yönetim kurulu bir karar ile belirtir ve bu ka- 

Yönetim Kurulu :

Adi Soyadı Tabiyeti Mesleği Adresi

Hüsnü özdemir 'T.C. ÎŞÇİ Orhaniye mah.~ Topçular cad. no 11 Gemtik
Yaşar Çelik T.C. »> Orhaniye mah Topçular cad. no 2 w

Cemal Güney T.C. Hisar mah. Orman sok. no 10 »»

Mustafa Onsekiz T.C. Yeni mah. Alemdar cad. no 76 V9

İsmail Sönmez T.C. Osmaniye mah. Sümer sok. no 76 »»

Osman Onsekiz T.C. Yeni mah. Alemdar cad. no 76
Bilal Kara TjC. 99 Yeni mah. Alemdar cad. no 67

rari mahallin en büyük Mülki Amirfiğlne tesefl' itti
rilir. *

Demek adına gazete, dergi vesait basıh eserler ve
rerek bunlar karşılığında para ve başkaca yarthm 
toplamak yasaktır.

TAŞINMAZ Mal edinme
Madde T 27- Demek amacını gerçekleştirmek i 

çin bağış ve satmaJma yoluyla taşınmaz mal edinebi
lir ve bunları satabilir. Hibe ve terk edebilir. Kamu 
yararına çalışma karan almadıktan sonra ikametgahı 

-İJ ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka 
taşınmaz mala sahip olamaz.

Demeğe satın alınan veya bağış veya vasiyet yoluy
la derneğe intikal eden taşınmaz mallar demek adına 
tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde TçSşterf Ba
kanlığına bildirilir.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI
Madde : 28- Demek yardım sandığı kurar.
Demek sağlanan kart üyelerine paylaştırmak, 

faiz veya başka adlarla üyelerine gelir sağlamamak 
şartı ile üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri 
ihtiyaç maddelerini ve diğer mal re hizmetlerle kıza 
vadeli kredi ihtyaçlannı karşılamak amam ile sandık 
kurabilir.

Sandığın kuruluş ve çalışma esasları İçişleri Bakan
lığınca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yönetim 
kurulunca tesbit edilir ve yürütülür.

LOKAL AÇMA
Madde : 29- Demek merkez veya şubesinin bulun 

duğu yerde mahallin en büyük Mülki Amirliğinden 
izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartı 
ile birer lokal açıp işletebilirler.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ 
TASVİYESt

Madde : 30- Genel kurulun demeğin feshine karar 
alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hak
kına sahipbtflunan demek üyelerinin (temsilci üyeler 
dahil)- esi az üçte ikisinin töplântîdahazır bulunması 
şarttır.

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması hâlinde 
üyeler usulüne uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır

İkinci toplantıya katılan' üye sayısı ne ölursa olsun 
fesih konusu görüşülebilir.

Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üye
lerin üçte ikisinin çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Demeğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün 
içinde mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı 
ile bildirilir.

Madde : 31- Fesih halinde demeğin menkul re 
gayrimehkulleri Kızılay’a devredilir.

Körfez Spor Derneği Ana Tüzüğü
Demeğin adı ve Merkezi :
Madde L Demeğin.adı.Körfez Spor Gençlik Ku 

lübü-Zeytin Hadi kat 2 nb 14 Gemlik
Madde 2- Demeğin amacı, üyeterinc ve sporcuları 

na, o^ktlkapcnten yaptırma olanağını sağlamak, kar 
şılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek, ruhsal re betten 
sel- atamk değimim yetişmelerine kat kıda bulunmak 
boş zaman larmı rteğerlendinncktir.

Bu amacı gerçekleştirmek için :
a) Yukandakf amacı gerçekleştirmek için çahşma 

konularını vo yüıtilüleoek spor dallarını yürürlükte 
ki spor hanekcflerintten sonunhı devlet kuruluşları 
nm ynnetjnaiikİBrın* göre betkiemcık

LnjhİRmi MfMari :
Bervtrk-genel''kurulu veya yönetim kuruhmea sap 

tanacak spor ikonalarında toplantılar, konferandar,

paneller ve benzei'i eğttim çat^nmlan düzenlenir. 

Düzenlenecek her türlü spor yanşmalarma katılabilir 
yarışmalar düzenleyebilir, yuıd dışındaki spor yanş 

Madde : -3- Dernek kurutulan şunlardır.

Adı soyadı baba adı D. yeri tarihi uyruğu mesleği adresi

Güngör Çakır A. Cemal 'fct 1936 T.C. Enekli Hart dire rrfhh. kumsal
Alev Deliorman ' Mehmet Gemlik 1954 T.C. işçi Gsnaniye mah. göl sök. Gemlik
Ahmet Erastan Abdülvshit Hatay 1936 T.C Serbest D. Şube. mah. Ş. Mehmet sk. "
Yahya N. Atay M. Şevket teparta 1931 T.C. Eknekli Halitpaşa mah. 2 nohı od w
Nurettin Rirftk Mehmet Gemlik 1935 T.C Enekli Hahtpaşa mah. moda sk. w
Ali * Yıknaz Ahmet K. Kumla 1939 T.C Kasap Osmaniye mah. göl sk. 34-3 ”
Aykut Ilhan Cnmn Gemlik 1S62 T.C. Sertıest Demfcrsubaşı mah. lise cad. 36 ”
Ali Ak İsmail İnegöl 1955 T.C Serbest Kay. mah. yvşil sk. 26 "
Sönmez Deliorman Mehmet Gendik 1957 VT.C işçi Osmaniye mah. Göl sk. 6
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malarmada katılabilir, uğraştığı spor dallan ve konu 

ile, ilgili her türlü toplantılara temsOd gösterebilir.

Dernek kurucuları J
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Derneğe üye olma, üyelikte» çıkma ve çıkanima 
ve jeklllfri :

Madde : 4- Medeni haklan kullanma ehliyetin» sa
fa p ve onaekiz yaşını bitirmiş bulunan ve dernekler 
Kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış 
dan herkes demeğe üye elabthr.

Kanunun 16. cı maddesinde belirtilen hususlar ye 
nno getirilmek kaydı ile kamu görevlileri de üye ola
bilirler.

Kanunun 4. ııcü maddesinin 2ânci fıkrasının (2), 
3) ulanarak bentlerinde gösterilenler ile diğer ka
nunların derneklere üye olamıyacakları belirlenen 
kişiler ve ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri dernek 
üyesi olamazlar. Kanunun 4. maddecinin 2. fıkrası
nın (4) cü bendinde gösterilenler bu bent‘e belirtilen 
yasak süresinoe derneğe üye olamazlar.

Yükseköğretim öğrenci delmeklerine öğlenci olma 
yanlar bu kanunun 39 uncu maddesinde gösterilen 
derneklere derneğin kurulduğu kamu kurum ve kuru 
kışlarında çalışmayan kamu hizmeti görevlileri ve 
kamu hizmetlerinde çalışan meslek mensuplan tara 
fmdar. kurulan derneklere de o meslekten olmayan 
lar il» milletvekilleri üye olamazlar.

Türk Vatandaşı olmayanların derneklere üye ola- 
bümeieri için Türk vatandaşlarında aranan şartlar
dan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme 
hakkına sahip cimassda gereklidir. Fahri üyelk için 
ikamet şartı aranmaz.

üyelik Haklan :
Madde : 5- Dernek yönetim kurulu, üyelik için ya

pılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe 
kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp 
sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorun
dadır.

Yükseköğretim öğrencilerinin kurumlanndan ala 
caklan öğrenci belgesi ile öğrenci derneklerine yap 
tıklan müracaat üzerine üyeliğe kabulleri zorunludur

Madde : 6- Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve 
dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her »iye istifa 
etme hakkına sahiptir.

Madde : 7- Dernek üyeleri eşit haklara salıiptif. 
üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din vemez- 
hep alta, zümre ve sınıf farkı yoktur.
Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık ta 
myan hükümler konulamaz.

Madde : 8- Dördüncü maddede belirt len kamu 
hizmeti görevlileri dernekler kanununun 16.cı mad 
desi gereğince üye olabilecekleri derneklerin

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
özel gelir kaynağı veya özel imkanları kanunla sağ
lamış olan kamu yararına çalışan demeklerin Yöne 
tim ve Denetleme Karullannda görev alamazlar.

üyelikten Çıkarılma :
Madde : 9- Üyelerden ;
a- yasalarımıza, demek tüzüğüne aykırı veya a- 

maca zarar verici hareket edenler,
Kanunların ve demek tüzüğünün koyduğu esasla

ra göre üye olma hakkını kayıp edenler.
b) Aidatını tebliğe rağmen yirmi gün içinde mazeret
siz olarak ödemiyenler yönetim kurulu karan ile 
üyelikten çıkarılırlar. Demekten çıkarılanların İlk 
uegel kurulda itiraz haklan vardır genel kurul karan 
kesindir. Demekten çıkan veya çıkarılanlar önceden 
demeğe yaptıkları yardan ve aidatları geri isteye
mezler.

Dernek Genel Kurulunun kuruluş şekli ve toplan
ma Timi* m ;
Madde : 10- Demek Genel Kurulu, demeğe kayıt 

h asil üyelerden varsa şubelerinin temsilci üyelerinden 
teşekkül eder. Genel Kurulunun toplantı gününden 
Mr ay öncesine kadar

Aidatını ödemeyen asil üyeler ile fahri üyeler din
letti olarak toplantıya katılabilir. Dilek ve temennide 
bulunabilirler.

Demek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihi ta
kip eden 6 ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar

■) Her sena Mart ayında olağan
b) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli 

gördüğü hallerde veya demek üyelerinin beşte biri
nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel Kurul, toplantıya, yönetim kurulu tarafın
dan çağırılır. Denetleme kurulunun veya demek üye 
(erinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim ku
rulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz 
sa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulu
nan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak demek üyeleri ara 
andan üç kişilik bir heyeti genel kurulun toplantıya 
çağırmakla, görevlendirir.

Genel Kural Toplan tısı, Oy Kullanma ve Karar
Ata* Şekli ;

Madde ; 11 Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma 
hakkı olan üyelerin listesini düzenler, genel kuntla

Körfez Spor Derneği Ana Tüzüğü
katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, 
saati, yeri ve gündemi mahalM bir gazetede Han edil
mek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağında, ço
ğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılamaz 
ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belir
tilir ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bir 
haftadan daha az zaman bırakılamaz.
Toplantının yapılacağı gün saat ve yeri ile toplantı 

gündemi toplantı gününden en az onbeş gün evvel 
mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ite bildiri
lir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren 
liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu du
rum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiy
le toplantı ilanının yapıldığı gazeteye tkincd bir ilan 
verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının ge
ri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay İçinde 
yapılması zorunludur.

üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen 
esaslara .göre yeniden çağrılır, ve toplantı ikinci fık
ra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirll- 
ğ ne duyurulur. Genel kurul toplantı» bir defadan 
fazla geri bırakılmaz. Genel kurul toplantıları der
nek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Madde : 12- Genel kurul toplantısı toplantıyı katıl
ma hakkına sahip bulunan üyelerin yandan bir faz
lasının iştiraki ile toplanır

tik toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci top
lantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantı
ya katılan üye sayısı demek yönetim ve denetleme 
kurulları üye tam sayısı toplamının iki katindan az 
olamaz

Madde : 13- Genel kurul toplantıları ilanda belirti
len ve mahallin en'büyük Mülki Amirliğine bildirilen 
gün saat ve yerde yapılır

Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca- 
düzenlenen listedeki adlan karşısına imza koyarak 
toplantı yerine girerler.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakla vardır. Üye 
oyunu bizzat kullanabileceği gibi diğer bir üye ara
cılığıyla da kullanabilir. Her üye genel kurulda an
cak bir üyeyi temsil edebilir. Fahri üyelerin oy hakkı 
yoktur. Kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ü» 
alınır.
9. madde de belirtilen çoğunluk sağlanmış ise du 
rum bir tutunak ile tesbit edilir ve toplantı yönetim 
kurulu başkam veya görevlendireceği yönetim kuru
lu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması 
toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan son
ra toplantıyı yönetmek üzene bir başkan bir başkan 
vekili ve Atide katip seçilir. Toplantının yönetimi ge
nel kurul divan başkanına aittir. Katipler toplantı tu
tanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yöne
tim kuruluna verilir. Topantilarda yanlız gündemde 
olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bu
lunanların enaz onda birj tarafından görüşülmesi 
istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulun görev ve yetkileri :
Madde : 14- Genel kurulda görüşülüp karara bağ

lanacak hususlar şunlardır.
1- Demek organlarının seçilmesi
2- Demek tüzüğünün değiştirilmesi
3- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının gö

rüşülmesi yönetim kurulunun ibra edilmesi.
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşü

lüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
5- Demek için gerekli taşınmaz malların satın alın

ması mevcut taşınmaz malların satılması hususunda 
yönetim kuruluna yetki verilmesi.

6- Demeğin federasyona katılması veya ayrılması.
7- Demeğin uluslar arası faaliyette bulunması yurt 

dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katıl
ması veya ayrılması

8- Demeğin fesh edilmesi.
9- Mevzuatın kendirine verdiği diğer görevlerin ye

rine getirilmesi
Yönetim ve denetleme kurulları :
Madde : 15- Yönetim kurulu yedi asil ve beş yedek 

üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca gizli oy üe 
seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde en- 
çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin göre
ve çağrılması zorunludur, tik toplantı en yaşlı üye
nin başkanlığında yapılır ve üyeler arasında görev 
tesbit edilir toplantılarda salt çoğunluk aranır. Mev
cudun salt çoğunluğu ile karar verilir üst üste üç 
veya yılda on toplantıya mazeretsiz yahut kabul edi
lir mazereti olmaksızın katılmayan üyeler yönetim 
kurulu üyeliğinden çekilmiş olur. Buna dahil karan 

ilgilinin süre verilerek savunması almdıktau sonra 
yönetim kurulu verir.

Madde : 16- Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar 
sebebi ile yedeklerinden yerine getirilmesinden sonra 
üye tam sayısının yansından aşağıya düşerse genel 
kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme 
kurulu tarafından bâr ay içkide toplantıya çağnhr. 
Çağrmm yapılmaması halinde demek üyelerinden 
birinin başvurusu üzerine mahallin Sufiı Hukuk Ha 
kimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçe 
ceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplantıya 
çağırmakta görevlendirir.

Madde : 17- Yönetim kurulu aşağıdaki görevlen 
yerine getirir.

1- Demeği temsil etmek veya bu hususta kendi 
üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.

2- Dernek şubelerinin açılması m Kararlaş arnrıak 
şube kurucularına yetki vermek.

3- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin iş
lemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırla
yarak genel kurala sunmak.

4- Türk vatandaşı olmayanların demek üyeliğine 
'kabulü halinde bunları ongun içinde mahallin en bü
yük Mülki Amirliğine bildirmek

5- Mevzuatın kendisine verdiği diğer işlanleri yap
mak ve yetkileri kullanmak.

Madde : 18 Denetleme kurulu üç asil (ÜÇ) yedek 
üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir. Bu 
kurul derneğin hesaplarını ve çalışmalarım devamlı 
denetliyerak enaz altı ayda bir hazırlayacağı rapor
ları yönetim kuruluna ve toplanıldığı takdirde genel 
kurula sunar. Ayrıca üyelerin demek çalışmaları hak 
kmdaki ihbarları üzerinede rapor hazırlayarak gere
ğini, yapar.-
Yönetim kurulu hertürlü hesap ve işlem dosyalarını 
talebinde denetleme kuruluna göstermeğe mecbur 
dur. Yönetim 'kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı 
takdirde denetim 'kurulu bunu zabıtla tesbit eder ve 
genel kurulun toplantıya çağırümasmı sağlar. Suç 
tesrii eden hususların tesbiti halinde durumu ilgili 
makamlara iletir.

Madde : 19- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 
yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından 
sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve 
soyadları, baba adlan, doğum yeri ve tarihleri mes
lekleri ve ikamet adresleri dernek merkezinin bulun
duğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir

Madde : 20- Demeğin şubesi yoktur.
Madde : 21- Üyeler girişte yüz Tl. giriş aidatı 

ve yılda 1200 Tl. üye aidatı öderler. Bu miktar yıl
lık olarak verilebileceği gibi aylık taksitler şeklinde 
de ödenebilir, ödeme şekil ve zamanı üyenin talebi 
de göz önüne alınarak yönetim kurulunca tesbit 
edilir. Yapılan bu tesbit her üye için kayıt defteri 
ne işlenir.

Her üye istediği kadar bağışta bulunabilir.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde : 22- Derneğin tüzüğü rneıkez genel kurulu 
na iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu 
ile değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule 
göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde : 23- Demeğin gelirleri şunlardır.
1- Giriş ve üye aidatı.
2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango 

balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması re kon
ferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

3- Derneğin mal varlığından elde edileı gelirler
4- Bağışlar ve yardımlar
5. Yardım toplama hakkmdaki mevzuat hükümle 

rine uygun olarak toplanacak bağış re yardnnlar der 
neğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden ve 
ya diğer kuruluşlardan yardım alması îç İşleri Ba
kanlığının izni ile olur.

TUTULACAK DEFTERLER
Madde : 24- Dernek aşağıda yaztiı defterleri tuta*
1- ÜYE KAYIT DEFTEKİ : Demeğe girenlerin 

kimlikleri, demeğe giriş tarihleri ile aylık veya yıS* 
aidatları bu deftere yazılır
2. KARAR DEKLERİ : Yönetim kurulunun alacağı 

kararlar tarih re numara sırası ile bu deftere yazılır
3- GELEN VE GİDEN EVRAK DEFTERİ : Gelen 

ve giden evraklar tarih re numara sıralan ile bu def 
tere kaydolunur.

4- GELİR VE GİDER DEFTERİ : Demek namına 
alınan bütün paraların almdddan re harcanan para
ların da verildikleıi yerler açık ve düzenli olarak bu 
defterde gösterilir.

5- BÜTÇE KESİN HESAP VE BİLANÇO DEFTE-
D. S. 6 da
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Rî : Bütçe kesin hesap ve bilânçolar bu deftere işle
nir,

6- DEMİRBAŞ DEFTERÎ : Derneğe ait demirbaş 
: eşyalar bu deftere kaydolunur.

Yukarıda sayılan defterlerin tümünün noterden 
tasdikli olması zorunludur.

' Madde : 25- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır 
; harcamalarda harcama belgesi ile yapılır. Bu belge- 
; terin saklanma süresi özel 'kanunlarda gösterilen da

ha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 
beş yıldır.

Demek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı 
belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Demeğin tale- 

ı bi üzerine otuz gün içinde işbu belgeler verilmez ise 
! Kanundaki usule göre dernekçe bastırılan alındı bel- 
| gelen Mahallin en büyük Mülki Amirliğine onaylaıtı- 
j nlarak bağış ve aidat toplamada kullanılır.

Maliye Bakamığmca resmi alındı belgeleri sağlan 
diktan sonra demeğin bastırdığı alındı belgeleri kulla
nılamaz. Bağış veya aidat toplayacak kişi veya kişileri 
demek yönetim kurulu bir karar ile belirtir ve bu ka
ran mahallîn en büyük Mülki Amirliğine tescil etti
rilir.

Dernek adına gazete, dergi v esair basılı eserler ve- 
! rerek bunlar karşılığında para ve başkaca yardım 

■ toplamak yasaktır.
TAŞINMAZ MAL EDİNME

Madde : 26- Deme kamacını gerçekleştirmek i- 
çin bağış ve satunahna yoluyla taşınmaz mal edinebi
lir ve bunları satabilir. Hibe ve terk edebilir. Kamu 

| yararına çalışma karan almadıktan sonra ikametgahı 

ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka 
taşınmaz mala sahip olamaz.

Demeğe satın alınan veya bağış veya vasiyet yoluy
la demeğe intikal eden taşınmaz mallar demek adına 
tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişleri Ba
kanlığına bildirilir.

LOKAL AÇMA
Madde : 27- Deme farrierikez veya şubesinin bulun 

duğu yerde m a ha l lin en büyük Mülki Amirliğinden 
izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartı 
ile birer lokal açıp işletebilirler.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ
TASVİYESt

Madde : 28- Genel kurulun demeğin feshine karar 
alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hak
kına sahip bulunan demek üyelerinin (temsilci üyeler 
dahil) en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması 
şarttır.

îlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde 
üyeler usulüne uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır

İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun 
fesih konusu görüşülebilir.

Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üye
lerin üçte ikisinin çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Demeğin feshi yönetim kurudu tarafından beş gün 
içinde mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı 
ile bildirilir.

Madde : 29- Fesih halinde demeğin menkûl ve 
gayrimenkul mallan Sönmez Deliorman’a dev'r edilip

îş bu demek tüzüğü 29 maddeden ibaret olup 2908 
saydı demekler kanununla göre tanzim edilmiştir.

ÎSÎM TASHİHİ

Gemlik Asliye Hukuk Mahfcempanin 984-355 
Esas 984-354 Karar sayılan ile Faruk olan ianin 
Ömer Faruk olarak düzeltilmiştir. Duyurulur.

Ömer Faruk Aslı

GeMLİK KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi i’ânlar tek sütun santim: 300 TL
İcra Ve Mahkeme ilânları sütun santimi 100 7L- 
Kayıp ilâniaı ı 500 TL
Teşekkür ve doğum ilânları santimi 75 TL
Kongre ilânları 2000 TL
Koop. Kongre ilânları 2500 TL
Sürekli özel ilânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
Altı aylık 650 TL
Yıllık 1300 TL

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın veya yayın
lanmasın geri verilmez.
Gazetemiz Basın Ahlâk Yasasına uyar.

Alsa»
Kimya ve Mamulleri

* Çamaşır Suyu
♦ Tuz Ruhu

♦ Krem Deterjan
* Sıvı f «

t Arap Sabunu
# Akü Asidi ve

jş. Akü Suyu’ nu Sayın Halkımızın hizmetine 
sunduğumuzu önemle duyururuz.
istiklâl Cad. Fırın Sok. No : 4 tlf : 1091 Gemlik

|
Hakimiyet ve
HÜRRİYET
Gazetelerinde
İlan ve Reklâm
İşleriniz İçin
Emrinizdeyiz.
Gemlik Körfez Gazetesi
Tlf: 1787

SATILIK
Gemlik İstiklâl Cad

desinde çalışır vazi
yette iş yeri Mülki
yeti ve işletmesi sa
tılıktır.

İskele Meydanın
da İki Katlı 80 m2 
Restaurant olmağa El
verişli dükkan satılıktır, 

Kemal Erkul
Mürac«»t : Tlf 4488

DÜĞÜN SAHİPLERİNE MÜJDE 

DAVETİYEDE ÜÇÜZLÜK 
HAFTASI DEVAM EDİYOR
Düğün - Sünnet - Nikâh - Gün - Nişan

Davetiyelerinizi Şimdi alın 
Kârlı Çıkın

Türkiye’nin en önlü markaları olanJ

İPEK I KOZA I ATEŞ 
TİCAKET I YASEMİN 

ULUDAĞ
Davetiyelerinin zengin çeşitleri ile hizmetinizdeyiz.

GELİN GÖRÜLELİM 
1 SAATTE DAVETİYENİZ HAZIR.

* Zengin Çeşit
* Ucuz Fiat

* Baskıda kalite
* Çabukluk

KÖRFEZ BASIMEVİ
GAZHANE CD. A. ŞİRİN PASAJi 45/A TLF : 3233 GEMLİK
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KURULUŞ : 16 HAZİRAN 19 71

TELEFON DEĞİŞİKLİĞİ
1437 olan telefon numaramızın 
4637 olarak değiştiğini dost ve 
müşterilerimize duyururuz.

GÜLER TİCARET
Mustafa - Abdullah 

Güler

İKİ GRUP LİSTE ÇIKARIYOR

Borsa Seçim 
Hoıırhlıları Hızlandı

Ertelenen Maddeler Görüşülüyor

BELEDİYE İŞ SENDİKASI İLE 
BELEDİYE ARASINDA GÖRÜŞMELERE 
DEVAN EDİLDİ

Gemlik Ticaret Borsası 
Meclis seçimleri için grup 
lar arasında hazırlıklar 
hızlanmağa başladı.

28 Ağustos 1984 Salı 
günü yapılacak olan Gem 
iîk Ticaret Borsası MeeLi 
s seçimleri iç£n ilçede yo 
ğun bir kulis çalışması baş 
lauldu

Geçtiğimiz hafta sonun 
da “Gençler” grubu ola 
rak ortaya çıkan ve bizim 
saptadığımıza göre öncü, 
lüğünü Cahit Durmaz, Ay 
han Gündoğdu, Erdoğan 
Barutçuoğtu, Zafer Yıldı 
ren, Cemal öner, Nurul 
iah Özaydm’m çektiği kişi 
ter Borsa Meclisi seçimleri 
ne yoğun bir şekiüde hazır 
(anmağa başladılar Borsa 
üstelerinde adları bulu 
nan iş adamı larryla temas 
Lama sürdürüyor. Kendi 
feriyle görüştüğümüz ba 
a grup sözcüleri, seçimle 
re tüm güçleriyle hazırlan 
âklarını ve amaçlannm 
üretici ve tüccara hizmet 
edecek genç hür kadroyu 
göreve getirmek olduğu 
nu söylediler.

Öte yandan, Haşan Dil 
fioğju, Ahmet Çeterez,

Esnaf Kefalet 
Kooperatifi
Kendi Binasına
Taşındı

İlçemiz Esnaf Kefalet 
ve Kretfi Kooperatrfmce 
yaptırılan kooperatif bina 
sı hizmete girdi

Uzun yıllar önce Gazha 
ne caddesinde alınan eski 
bina yıktırılarak alt katı 
kiralık dükkân üstükoope 
ratif hizmet binası olarak 
yaptırıldı. Yerti Çarşıda ku 
rulduğandan beri esnafa 
htanet eden Esnaf Kefa 
tet ve Kredi Kooperatifi 
geçtiğimiz hafta sonunda 
kendi malı olan hizmet bi 
«asma taşındı ve dünden 
beri de yeni binada esnafa 
hkanet vermeğe başladı.

Kafoğlu Koni. Ştî. Alem 
darlar Ltd. Şti. Osman 
Taylan’m adlarının bulun 
duğu, gruplandırma kuru

İLÇE SEÇİM KÜRULUNA İTİRAZLAR YAPILDI

BORSA İSİM LİSTELERİ ASKIDAN İNDİRİLDİ
Gemlik Ticaret Borsası 

seçimleri için İlçe Seçim 
Kurulu tarafından askıya 
çrtarttlan isim listeleri as 
kıdan indirildi. Listede ad 
lan bulunmayan bazı kişi 
ler itirazda bulundu.

İlçemizde Ticaret Borsa 
sl Kurulması içîn yapılan 
başvurular Ticaret Bakan 
İlgınca uygun bulunmuş 
ve İlçe Kaymakamı Meh 
met Güler’in Borsa kurul

Petrol - İş
Sendikası 
Kongresi 
Ertelendi
Petrol-İş Sendikasının 

yapılacak olan 1. olağan 
genel kurul toplantısı er 
t elendi.

İlçemizdeki Sunğdpek, 
Devamı S. 4 de 

Bursa İnegöl Çarşısını Kumla’ya Taşıdılar

lunu oluşturanların ana 
çekirdeğini )teşWl eden 
kişilerden oluşan İlişte de 
'kendi aralarında çalışma

ması içingerekli girişimde 
bulunması istenmişti, tlçe 
Kaymakamınca oluş 
turalan Gruplandırma Ku 
nulu, Borsaya girme özel 
İlklerini taşıyan kişilerden 
oluşacak 7 meslek grubu 
nu oluşturamaymca, hazır 
lanan üye listeleri ile üçe 
Seçim Kuruluna başvuru 
larak seçimlere gitme ka 
ran alınmıştı.

ilçe Seçim Kurulu Ha

Katırlı -Hami diye - Şükriye
Köy Yolları İlgi Bekliyor

Bir süre önce YSE tara 
fundan onarımı başlatılan 
ancak yollan yarım birada 
lan Katırlı, Hamiıdiye ve
Şükriye Köy yollan ilgi 
bekliyor,

1984 programlına alman 
ve YSE tarafından geçtiği 
miz ay içinde dozerlerle

YAZLIKTA 
DEFİLE
Bursa İnegöl Çarşısı 

esnafı, ilk kez amatör 
mamkenlerce Küçük Kum 
la dia defile düzenledi.

Tülay, JSjbel, pidem, 
Çiğdem ve Kıymet adla 
rmdaki beş amatör man 
ken [tarafından Küçük 
Kumla ÇmamaJJtı Gazino 
bunda (düzenlenen defile 
de Bunsa İnegöl Çarşısı 
esnafı /birlikteliğini göjs 
terdi. |Efirbiri)nden (güzel 
giysiler, izleyiciler tara 
f inhan beğeni ile izlendi.

Devamı S. 4 de 

lanın sürdürüyor.
Ticaret Borsa seçimleri 

nin oldukça hareketli geç 
mesfi bekleniyor.

kimiliğince, Gemlik Tica 
ret Borsası kapısında 16- 
18 Ağustos günleri askıya 
çıkarılan istim listelerinde 
adlan bulunmayan bazı iş 
sahiplerinin Hakimliği 
ne başvurdukları ve kendi 
lerinin üstelere' alınması 
isteğinde bulundukları 
öğrenildi. İlçe Seçim Kuru 
lu, istekleri yerinde bula 
rak, bü küşitettfiı de Borsa 
listesine aldı.

açılan Kaltirh, Hamidiye 
ve Şükriye yol güzergahı 
nm aradan bir ay geçmesi

İLKOKULLARDA
KAYITLAR
BAŞLIYOR

1984-85 öğrenim yıh 
nın yaklaşmadı üzerine 
ilkokullarda kayıtların 
başhyacağ^ ^.çaklandı.

Ugililerjden aldığımız 
bilgilere göre, ilkokula 
yemden kayıt yaptıracak 
öğrencilier 3 Eylül ile 28 
Eylül tarihleri arasında 
okul müdürlüklerine baş 
vuracaklar. Başvuru sma 
sıtnda öğrencinin yalnız 
nüfûs cüzdanı yanların 
da bulunacak.

1984-85 öğrenim yıh 
ilk ve orta öğrenimde bu 
yıl 17 Eylül tarihinde 
bap^yacakj.

Kumla’da Çocuk Güzeli 
Seçildi

Küçük Kumla Yalı 
spor kulübünce bu yıl ilk 
kez Küçük Kumla Çocuk 
Güzellik Yarışması düzen 
Nendi.

Küçük Kumla Çmaral 
ti. Yah Gazinosunda dü 
zenlenesı 3-5 yaş grubu 
Çocuk Güzellik Yaraşma 
sına otuz küçük aday ka 
tıldı.

Anne ve babaların bü 
yük ilgi ve merakla izle 
(fiği yarışmada erkek 
adaylar pırasanda yaptığı 
ilk elemede seçici kurul 
Evren özcan. Afi Celasun 
, Erman üşümez ve Cenk 
Mızrak’ı, Dozlarda ise, Se 
vinı Şahin, Aylin Malat 
ya, Sevda Malatya ve Işı

D. S. 4 de
1. K. Kumla Güzellik Yarif» 

ma» Kral ve Kraliçesi objektifimiz 
karç ısında

Geçtiğimiz hafta mad 
deler üzerindeki görüşme 
ler sona eren Belediye îş 
Sendikası ile Gemlik Bele 
diyesi arasındaki toplu 
'sözleşme görüşmelerine 
I devam edildi.

Sendikaca hazırlanan 
ve Betediye’ye sunulan tas 
lak üzerinden sürdürülen 
toplu sözleşme görüşmene

GEMLİK MESLEK SANAT LİSESİ 
BU YIL ÖĞRENİME AÇILIYOR
* Öjrancilerin önkayıtları Lise MüdürlüğOnde Başladı
* Başvuran Her Öğrencinin Kaydı Yapılacak
| Sınavla Eleme Yok 
i Okul Müdürü Atandı

Gemilik jMesDiek IjSajnatLfi 
sesi bu yıl öğrenime açılı 
ytor.

Hamidiye Mahal 
leşinde yıllar önce yapı 
mına başlanan vene za 
man bitirilecek diye bek 
lenen Meslek Sanat Lise 

ne karşın hâlâ başlanma 
ması köylülerin haklı ya

Devamı S. 4 de 

rinde tüm maddeler görü 
şülmüş, bazı maddelerde 
taraflarca anlaşma sağla 
namamış ve görüşmeler 
ertelenmişti. Dün yeni 
den biraraya gelen taraf 
lar, görüşmelerini sürdür 
dü. Ancak bu görüşmeler 
de de anlaşma sağlamama 
dı.

si nihayet tamamlandı.
[HgiUjerden öğrenildi 

ğine göre; bu yıl ilk kez 
Metal ye Testiye Bölüm 
İleri hizmete girecek olan 
Meslek Sanat Lisesi eği 
İlim kadrosunun önümüz 
deki günlerde tamamlan 
ması {beklemiyor. Şimdi 
lük ön kayıtlan! Gemlik 
Lisesi Müdürlüğünce yü 
riitüien Sanat Lisesinin 
okul müdürlüğüne atama 
nın yapıldığı, ancak mü 
dürün görevine daha baş 
lam'ad^ğpt öğrenildi.

Birinci sınıf kayıtlan

Devamı S. 4 de
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Değindik
AVUKAT ALİ AKSOY

ACABA FARKLIMI?
Geçen gün Dr. Ziya Kaya Bulvan’ndan geçiyor 

rom, iskele çıkışında sol tarafa kamyonlar sıralanmış. 
Durup saydım, onbir kamyon ! Bir özel nakliyat yazı 
hanesine çalışan kamyonlar hepsi. Yazıhane çamlığın 
arkasına düşer, önünde güneşlenerek iş bekleyen şo 
förler... *

Yazın iskele bunca işlek ve kalabalık, meydanda ve 
iskelede trafik olanca yoğunlukta iken kamyonlar ta 
rafından işgal edilmiş iskele meydanı...

Nerede ? Gemlik’te !
Nasılsınız Gemlik Belediyesi ? Belediye Zabıta 

Amirliği ?
Tek merakım, Dr. Ziya Kaya Bulvarı özel bir nak 

liyat yazıhanesinin “özel garajı” oldu da acaba ben 
mi bilmiyorum...

♦ * $
Dün Bursa’ya gelen sayın Turgut Özal’ı karşılama 

ğa ilçemizden de gidenler oldu. “Fukara” bir araç 
konvoyu, taksiler, klaksonlar ve sevinenler... Gitsin 
ler, dinlesinler, demokrasi budur... Kimseye birşey 
diyemeyiz.

Fakat birşey var kj işte buna “birşey” deriz.
Sayın Turgut Özal geçenlerde İstanbul Haliç’teki 

yıkım çalışmalarını yerinde inceliyor. Yılların ilgisiz 
ligiyle oluşan kepazeliğe görünce, sayın başbakan ga 
zeteciler önünde hiç çekinmeden (-Yıkınkardeşim!) 
diyor...

Ve şimdi Haliç’te denizin çok yakınında, denizi kir 
leten, denizle kıyı arasında adeta bir duvar gibi yük 
selen tüm yapılar yıkılıyor. Haliç’i kurtarmak ve de 
nizi kazanmak istiyoruz. Yapılanlar doğrudur ve çok 
güzeldir. İstanbul belediyesini kutlarız.

Gerçi ilçemizde de aynı parti yerel seçimi kazandı 
ama Gemlik’te işler hep başka türlü oluyor nedense. 
İstanbul’daki belediye Haliç kıyısndakî koca fabrika 
lan yıkıyor, bozuyor da Gemlik belediyesi sayın Şa 
habettin Cantay zamamnda yapılmış projeyi ve ihale 
yi bozamıyor. Belediye deniz kıyısındaki o çirkin ga 
zinolan kaldıracak yerde şimdi kendisi kapatılan dere 
nin üzerine balık satış yeri yapıyor. Hem de betonar 
me...

Merak ediyoruz, Gemlik’teki ANAP, sayın özal’ın 
ve İstanbul belediye başkam sayın Bedrettin Dalan’ 
tn partisi ANAP’tan farklı mı ?

# # ,

Evet Gemik ANAP “örgütü” Türkiye’de son genel 
ve yerel seçimleri kazanan partiden farklı mı ? Şaka 

İSKENDER I
Aile Kebap Salonu Açıldı |

j Bursa’lı Meşhur YAŞAR USTA Eliyle Hazırlanan j 
Ünlü İskender Kebaplarınızı {

I Artık Gemlik’te Yiyebilirsiniz |

■ ı} Ekmek İçi Döner )

Sandöviçii Döner Çeşitlerimiz ile 
Ev ve İşyerlerine Servis Yapılır.

DURSUN ÖZDEMİR
TLF : 2030 DAN KORDON BOYU GEMLİK

yapmıyorum, çok ciddi kuşkularım var.
Neden derseniz, başbakan sayın Özal kendi progra 

mim hiç ödün vermeden uyguluyor ve savunuyor. Biz 
kendisine katılmamış, adaylarına oy vermemiş de ol 
sak adam kendi içinde tutarlı. Bildiğinden şaşmıyor.

“Küçük sanayi siteleri” diyor. Bu amaçla kurul 
muş kooperatiflere yardımcı oluyor ve proje aşama 
ya gelmişse kredi çıkartıyor, temel atma törenine gi 
diyor...

Fakat şimdi Gemlik’te öyle görüyorum : Sayın ö 
zal bunları yaptıkça ilçemiz ANAP örgütü “soğuk ter 
ler” döküyor. özellikle belediye başkam Hakkı Ça 
kır... Nasıl dökmesin ? Yerel seçim öncesi bastırıp da 
ğıttığı “vaad programı”nda, eğer seçilir ise “çilekeş 
esnaf ve sanatkârlara sanayi' sitesi yaptıracağım” de 
demişti, “miş di” 1...

Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi alta aydır 
belediyeden, “sanayi bölgesinde arsa kamulaştırılma 
sim” istediği halde, sayın Çakır ve ANAP ilçe başka 
m sayın Haşan Başaran, bu konuyu kendilerine altı 
aydır henüz “gaile” dahi edinmediler...

Bu yüzden takılır aklıma : Ülkedeki ANAP’Ia Gem 
lik’teki ANAP acaba farklı mı ?

Hem hani ne oldu, sayın Turgut özal’ın, Volkan 
Gazinosu’nda Gemlikliler’den sayın Hakkı Çalar’aoy 
vermelerini isterken : (Hakla Bey’in ensesinden solu 
ğum eksik olmayacak), dediği soluğu ?

Gördüğümüz : Gemlik ANAP’ta soluk yok. Ya pe 
ki sayın Özal’ın soluğu ne oldu ? Yoksa sayın Çakır’ 
m ensesinde kalınca bir mendil mi bağlı ? Soluk fi 
lân duymuyor !...

# $ *

Son yerel seçimlerin üzerinden altı ay geçiyor. Ey 
liil ayında yenj seçilen başkanlar “altı aylık” olacak. 
Sayın Çakır henüz üç aylık görevdeyken bir basın 
toplantısı yaptı ve pek beğendik. Kendisini kutladık, 
bunu bir gelenek haline getirmesini istedik. Yaptığı 
ilk toplantıda kendisine öyle “can sıkıcı” sorular yö 
neltmedik.

Aradan şimdi üç ay daha geçti
Eylül ayının ilk haftası yerel basının önüne çıkılma 

lıdır. Umarız bu olur. Zira sayın Çakır’ın geride kalan 
altı ayım “dışarıdan” bizler pek başarılı göremedik. 
Bakalım kendisi içeriden nasıl görür, neler anlatır...

Belediye başkanlarmın basm toplantısı yapma gele 
neği yerleşsin ve daha işin başında tökezlemesin isti 
yoruz. Demokrasi' açıklık ister. Bunu başarmağa çalı 
şalım.

| DİKKAT

I Şarap Sevenlere | 
Müjde

PİYASADAN UCUZ
Galon 500

V Kimbilir 150 bI Pala 200 |
I Şampanya 500 A
| Vişne 300 |
| GARAJ TEKİL BAYİİ |

Kayıp
Bursa Valiliğinden aldığım 

pasaportumu kaybettim.
Hükümsüzdür.

Hüseyin Kapta*

İLÂN
1- Gemlik Belediyesi Zej’tin Halj pis su giderleri 

«narım inşaatı yaptırılacaktır..
2- İşin keşif bedeli : 3.220.789.- TL. olup, geçici 

teminatı 96.625.- TL.dır.
3- İş 20 Ağustos 1984 günü saat 15.00 de İhale 

Komisyonu huzurunda Belediye Başkanlık Salonun
da yapılacaktır.

4- ihaleye girmek isteyenlerin 3 gün evvel yeter
lilik belgesi alması şarttır.

5- İhaleye katılacakların müteahhitlik karne» 
Ticaret Odası Belgesi ile birlikte Fen İşlerine müra
caatları

6- Konuyla ilgili evraklar; Fen İşlerinde görüle 
bilir; posta ile müracaatlar kabul edilmez.

İlan Olunur. (Basm)
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! KİRALIK

f GEMLİK İSKELE MEYDANINDA (Foto Şenin Üstü)
( ŞAHANE DENİZ MANZARALI MOBİLYALI DAİRE KİRALIKTIR.
I

Müracaat : Tlf : 4246 GEMLİK

^ıs*‘<<Mır tV»un» •*-***«• *n^*^*‘ *****

TELEFON DEĞİŞİKLİĞİ

Firmamıza Ait Telefon Numaraları
Aşağıdaki Şekilde

Eski Numaralar

1496
2194
3468

ERKULLAR İNŞAATÇILIK
KEMAL ERKUL

Değiştirilmiştir.
Yeni Numaralar

4488 -
4499 - EV 
4949 - 1$

SATILIK

Gemsas’taDeniz Cephesi 150 m2 Pafta 58 Ada 
511 Parsel 11 de 482 m2 Arsa Satılıktır.
Müracaat : Tlf : 5280124 - 5728117 İSTANBUL

I GEMLİK KÖRFEZ !

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi ilânlar tek sütun santimi 300 TL- İ
İcra ve Mahkeme ilânları sütun santimi 100 TL- |
Kayıp ilânları 500 TL S
Teşekkür ve doğum ilânları santimi 75 TL •
Kongre ilânları 2000 TL I
Koop. Kongre ilânları 2500 TL fi
Sürekli özel ilânlar pazarlıkla alınır.

ABONE
Altı aylık 650 TL-
Yıllık 13QO TL

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın veya yayın
lanmasın geri verilmez.
Gazetemiz rm^n Ahlâk Yasasına uyar.
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Üreticinin ışı zor

m
Satmak kolay iş değildir. Şehirlerin ka

sabaların mahallelerinde dolaşır; kilomet- 
ıderce yol tepmiştir, traktör arabasıyla 
çotuğu çocuğuyla. Bağırmaktan sesi, ayak 
ta durmaktan gücü kalmamıştır. Bu. işken 
te değil de nedir ? Görüyor, duyuyoruz 
satidlann halini, yanık seslerini. Türkiye’ 
de hükümetler de olsa; üreticinin elinden 
tutacak, üreticiyi destekleyecek eller gerek 
eller.

Üretici, pazar arama kaygısı taşımız, 
mahnı rahatça satma olanaklarına kavuşur 
sa. üretmede de dertleri olmaz; tüketici 
ye malım daha da ucuza satar. Bizim inşa 
mmn, fazlasını arayan değil, aradığım bu 
hhihneyi uman insandır. Görüyoruz; pazar 
da mal satımı eskiye oranla iyi gitm yor. 
Etiketler o denli yüksek ki, alıcı cebindeki 
parasım yüz kez sayıyor, hesabım bir kez 
daha yapıyor. Alacağı varsa ahyor. Bir 
tarafta sokakları dolaşan arabalı safralar: 
öbür tarafta sesleri çıkmayan, güçleri yet 
meyen alıcılar. Halın ederini soran, satıcı 
ntn çevresinden kaçıyor.

Para, enflasyonda, cep deflasyonda. 
Şimdi ne yapsın üretenle tüketen ? İkide 
bir para ayarlamaları, üretenle tüketenin

canına okuyor. Hükümetler, oldum olası 
tüketene sahip olmamışlardır. Ama, vergi 
zamanları geldiğinde; var-yok demeden, 
vergilerini almışlar, çiftçiyi sanatkarı kal 
kmdirma masallarıyla uyutmuşlardır. Bü 
tünün büyük dilimlerini ‘HOLDİNG’ denen 
şatolara ayırmışlar; kalkınma, yollarının 
ŞATOLAR dan geçtiğini tophıma benim 
sstmeye yeltenmişlerdir, “ölen ölür, kalan 
sağlar Bizimdir’’ yutturınacasını düşsel 
dünyalarında kurmuşlardır. Çoğunca ayak 
lan yere değmemiş, değirmenin suyunun; 
kendilerine akmasını yeğlemişlerdir. Top 
lunıun, alt katlarının kanım emm'şler, a 
yakta duramaz dununda bırakılmışlardır.

Şatolardakilerin topluma saygıları da 
yoktur. Emekçi kesimim kendilerine hiz 
met edenler açısından değerlendirir, ona 
göre nabız yoklarlar. Emekçileri yanların 
da sığman insanlar gibi görerek, her an 
çıkarılma korkusuyla yaşatırlar. Başbakan 
sayın Özal’ın bol ‘vaad’ları karm doyurmu 
yor. Alttaki insanda, celinde parası olsun, 
insanca yaşasın özleminde. Yukardakilerin 
fiyakalarım yerinde tutmak için çabala 
inak; aşağıdakileri görmezlikten gelmek 
değil de nedir ?

&
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I DAVETİYEDE UCUZLUK I

HAFTASI DEVAM EDİYOR I

’İİHÜİ

1
| Düğün - Sünnet - Nikâh - Gün »Nisan
i
I Davetiyelerinizi Şimdi alın
■
lîtei ■*
? Kârlı Çıkın

âf Türkiye’nin en ünlü markaları olan

SPOR... SPOR... SPOR... SPOR. . SPOR... SPAR...

Umurspor Basketbol Takımı
Yeni Sezonu Bu

Umurspor Basketbol Takımı yenisezon 
hazırlıklarına 26 Ağustos 1984 Pazar günü 
Umurbey'de kendi tesislerinde başlıyor. 
Yıldız, Genç ve A talkım halinde üç kate görüde yapûaak olan açılışa Umurbey Bas

Hafta Açıyor
ketbol takımımın bütün sporcularının 26 
Ağustos 1984 Pazar günü saat 16.00 da U 
murbey ’de kulüp binasında hazır bulunma lan istendi.

i TİCARET - YASEMİN
I t ■
İ ULUDAĞ
s

Davetiyelerinin zengin çeşitleri ile hizmetinizdeyiz.

Umurspor Futbol A 
2 Eylül 1984 PazarUmurspor Futbol takıma yemi sezonu 2 

Eylül 1984 Pazar günü kendi tesislerinde yapılacak törenle açılacaktır. Geçtiğimiz sezon grubunda dereceye girerek 2nci ama 
tör kümeye yükselen Umurspor bu sene 
centtimenük ve ikinci kümede kalmak

Takımı Yeni Sezonu
Günü Açıyor

için mücadele edeceklerini söyleyen Umur spor idarecisi İhsan Ünlü 1984-85 sezonunu 2 Eylül günü açacaklarını söyledi. Ünlü, 
yenisezonda bütün takımlara başarılar diledi. '

I Gazeteciliğe Meraklı ! 

Fotoğraf Çekmesini Bilen 
gençler...

Bize Uğrayın
! Görüşelim |

I t. Körfez Gazetesi
i W  .....M II ■ |

Hakimiyet ve 
HÜRRİYET
Gazetelerinde 
İlan ve Reklâm 
İşleriniz İçin 
Emrinizdeyiz.

Gemlik Körfez Gazetesi 
Tlf: 1797

S
> GELİN GÖRÜLELİM

1 SAATTE DAVETİYENİZ HAZIR.

H

1 o
ıı
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Zengin Çeşit
* Ucuz Fiat

* Baskıda kalite
* Çabukluk

n s
11 M

KÖRFEZ BASIMEVİ
fi GAZHANE CD. A. ŞİRİN PASAJI AVA TLF : 3233 GEMLİK
Mİ Sİ?
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SORUMLU MUDUR ve
SAHİBİ gemCik

» KADRİ GUT.FR I —M #

Cc 39CS 3B4C »«E 3&SJ 3B-SJ! T*»—TC KÖRFEZ
GEMLİK KÖRFEZ 21 AĞUSTOS 1884 ________________________________________________________

Yönetim Yeri : Şirin Pasajı
Tel: 1797- GEMLİK

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii

Sayın Gemlikliler
MIHIN AİLE SAIIHOSU
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Kumla’ya Taşıdılar

Yazlıkta 
Defile

Satılık Kooperatif payı (İmar planı çıkmış 
inşaata başlanacak olan 17 ayda teslim gar an 
tili) kooperatif hissemi satıyorum.

Satılık Volswagen
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lay Altıntaş’ı finale ayır 

di. 1

Her yıl geleneksel ola 

rak yapılacağı açıklanan 
çocuk güzellik yarışması 

nm ilkinde, seçici kurul 
finalistler arastadan be 

lirlemeyi güçlükle yaptı. 

Birinci Küçük Kumla Ço 

cuk Güzellik Yanşmaisı 
“Kraliçeliği” Işılay Altın 

taş, “Krallığa” ise Evren 

özcan seçildi.

Çocuk Kraliçesi ve 
kralına çeşitli (kuruluş 
Ur Jtarft|fı|ıdan ğrmağan 

lar verildi.

Azot, B.P. gibi kuruluşlar 
da yetkili sendika olan ve 
sıkıyönetim makamla 
rmca İlçemizde şubesinin 
açılmasına izin verilme 
yen Petrol -îş Sendikası’ 
nm pazar günü Bursa Ev 
ren Düğün Salonunda ya 
pılacak olan 1. olağan ge 
nel kurul toplantısı, bazı 
işlemlerin eksik yapıknası 
nedeniyle başka btr tarihe 
ertelendi.

Köy Yolları
İlgi Bekliyor

kanmalarına neden olu 
yor.

Kendileriyle görüştüğü 
müz köylüler sanat yapı 
çalışmalarına başlanma 
dığı, malzemenin bile daha 
gelmed'^i yolun, köylerin 
pazar imkanlarını daralt
tığını bildirdiler. Yolların 
bozuk olmasından beri dü
zenli olarak hergün ilçeye 
vumurtn getiren Hamidiyv 
küyülesri ürünlerini ilçeye 
zor ulaştırmağa başladılar 

1 “Anjinsan, tüzelm. 
Sabah Aydınlığı" gibi ac 
lar verilen giysileri pod 
jlîumda (rahatlıkla anan 
mankenler, Bmjsa Dilek 
modaevinin özel krasyon 
lannı tanıttılar.

Bu yıl ilk kez bir dtf 
leye sahne olan Küçük 
Kumla da yazlıkçılar, gü 
zel mankenlere ve sunduk 
lan giysilere “pekiyi" ac 

<₺u verdiler.

Sanat Lisesi
Açılıyor

nm başladığı Gemlik Mes 
Sanat Lisesine başvuru 
lartfrı çokluğu dikkati Çf 
kerken. okulun ilk açıhş 
yık olması nedeniyle s 
navsız öğrenci afanacağ 
bildirildi.

İlçemiz eğitim camiası 
na canlılık (kazandıracak 
olan Meslek Sanat Lisesi 
nfin açılması velilere** se 
vinçle Ikarşl^ndL
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Ticaret Borsası Meclisi 
Seçimleri Yapıldı
* Seçimlere îki Liste Katıldı

* Kulis Çalışmaları Dün Geç Saatlere Kadar Sürdü
* Gençler Grubu Listesi Listesi Alfabetik Sıraya Göre
* Birleşik Grup Listesinin Başında Haşan Dillioğlu Var

Gemfik Ticaret Borsa» 
mn “Borsa Meclisi” seçi 
mî bugün yapılıyor.

İlçemizde yeni kurulan 
ticaret borsası, kuruluş 
fshşmalarms bir süre 
önce başladı. Yargı gözeti 
nünde ça’şmalannı sürdü 
ren kurucu heyet, meclis 
opmlprine katılarak tacir 
üyeleri saptayıp listeyi 
askıya çıkardı. Meslek üs 
talerinde isimlerini bula 
mayan 8 tacirin seçim ku 
ruhma yaptığı başvuru ye 
rinde görülerek isimleri 
listeye eklenmişti.

İstiklâl Caddesi, Gürle 
Han’da bulunan Borsa’da 
bu sabah seçim ya.plm a ğa 
başlandı. Borsa’ya kayıtlı 
108 üye, saat 8.00’den 
17.00 ye kadar oy kullana 
bilecekler. üyeler Borsa 
Meclisini oluşturacak 14 
asil ve 14 yedek üyeyi 
seçecekler.

İKİ ÜSTE VAR

Seçimlere iki ayrı lis 
te giriyor. Kendilerini 
“Gençler Grubu” diye ni 
teieyen ve soyadı alfabe 
tik sırasına göre düzenle 
nen listede şu İsimler var. 

Esat Akay, H. Osman 
Ateş, Erdoğan Barutçuoğ 
lu, Durmaz Gıda San. Paz. 
A.Ş. Ayhan Gündoğdu, 
HaJlt Girgin, Ergün Onur,

KISA... KISA...
Tamnmif 1$ adamı Pet

rolcü Mustafa Sertkaya 
dün tahliye oldu. Sertka 
yo bir suredir Gemlik Ceza 
evinde tutuk luydu.

Türk Hava Kurumu Kr/r 
don Boyunda 47 metre 
karelik bir arsayı Maliye

Devamı Sayfa 6 da

Cemal öner, Nurullah öz 
aydın. Emin özergen, Ha ' 
san Sönmez, Selçuk Tan 
gün, Hüseyin Turan, Yıl 
dirim Gıda Mad. İm. Paz.

Gazetemiz baskıya ha
zırlandığı sırada Gemlik 
Ticaret Borsa Meclisi se
çimleri sonuçlandı.

Büyük bir heyecanla iz

Başkan Görevini İhmal Eden Memurları Kaymakama Bildirdi
Komisyon Kapakları Beğenmedi

Kapak Olayına
Müfettişler El Koydu

Gemlik Belediyesi Fen 
İşlerince krom sokak ve 
Orhangazi caddesinde yap

DÜĞÜNDE BIÇAKLAMA
* Ağız tartışması kavgaya dönüştü
* Adem Toprak adlı genç 6 bıçak darbesiyle yaralandı 

Koma durumu sürüyor
* Sanık Şenol Güzel tutuklandı

Pazar gecesi iskele mey 
donında bir düğün salo
nunda iki genç arasında 
başhyan tartışma bir sü 
re sonra kavgaya dönüştü 
ve Şenol Güzel adlı genç, 
Adem Toprakçı’yı altı ye 
rhıden ağır şekilde bıçak 
ladı.

Düğünde meydana ge 
len bıçaklama olayından 
sonra yakalanan sanık Şe 
nol Güzel, dün çıkarıldığı 
Sorgu HakimJlğince tutuk 
landı. Şenol Güzel, emni 
yette ve mahkemede ver 
diği İfadesinde, düğün go 
cmI iki kez oynamak İçin

Tic. Ltd. Şti.
Liste başım Haşan Dil 

lioğlu’nun çektiği ve Birle 
şik Grup, adıyla seçimlere 
giden listede ise şu adlar 

lenen üy sayımlarından 
sonra Haşan Dillioğlu’nun 
listesinin seçimleri kazan 
dığı açıklandı.

Dillioğlu listesinde bulu

tınlan su kanalı işine mü
fettişler e!l koydu. Korniş 
yon yaptığı incelemede 

ortaya çıktığında Adem 
Toprak tarafından miizi 
ğin kestirildiğini beflinte 
rek şunları söyledi :

Adem, benim oynamamı 
devamlı engelledi. Ocağın 
yakınlarında otururken 
yanıma geldi ve ” sen dü 
güne davetli misin” diye 
omuzuma vurdu. Bunun 
üzerine tartışma çıktı* Bir
den bir şişe kaparak üze
rime yürüyünce ben de o- 
caktan kaptığım bıçağı 
gelişi güzel savurdum." 
dedi.

Bıçak darbeleriyle çeşit
Devamı Sayfa 6 da

bulunuyor.
Haşan Dillioğlu, Alem 

darlar A.Ş. Kafoğlu A.Ş. 
Ersan Yağ Ltd. Şti. Os 
man Taylan, Salih Kaya, 

nan Ahmet Çeterez ile kar 
şı listeden Esat Akay, Er 
doğan Barutçuoğlu ve Ha
şan Sönmez 52 oy aldılar.

müteahhitçe tamamlan 
diğı belirtilen 1 kapaklan 
beğenmedi.

Kamu oyuna daha önce 
yansıyan su kanalı işinde 
müteahhitlere eksik ve 
kusurlu işleri tamamla 
mak için Belediye Mecli 
since üç aylık süre tanın 
mış, busüre geçtiğimiz haf 
ta içinde dolmuştu. Kapak 
ve kanalların eksik ve ku 
surlu bölümlerini kontrol 
edecek olan Belediye Mec 
Misi özel komisyonu, geç 
fiğimiz hafta cuma günü 
Krom Sokak ve Orhanga 
a caddesinde incelemeler 
yaptı.

Komisyon üyeleri Rah 
mi ŞengüS, Bilal Kana, Sa 
dullah Sözer, Fen Memuru 
Haşan Kayhan’dan oluşan 
heyet Müteahhit Mahmut 
Küçük ile kapakların ya 
pı’Jdığı yerlerde gözlemler 
de bulundu.

RAPOR OLUMSUZ
Meclis özel komisyonu 

tarafından hazırlanan ve 
başkanlığa sumdan rapor

Ömer Duran, Ahmet Çete 
rez, Kemal Erkul, Burhan 
Cahit Açıkalm, Yaşabey 
Danış, Şükrü Kanber, De 
mir Demiriz-

Ticaret Borsası Meclisi 
bir süre sonra yargıç gö
zetiminde Borsa Yönetim 
Kurulunu seçecek.

da, Müteahhit Mahmut 
Küçük tarafından tamam 
landığı iddia edilen kapak 
lann, ancak 80-90 metre 
tik bölümünün yapıldığı, 
yaklaşık 2 bün metreiffik 
bölüme ise hiç dokunulma 
dığı belirtilerek şöyte deni 
liyor :

“-Müteahhitçe hatalı ve 
noksan malzeme ile yapı 
tan kanal kapaklan, eski 
şekliyle aynen durduğun 
dan işkabulünün yapılma 
masına karar verilmiştir.”

Öte yandan Belediye 
Fen işlerindeki şikayetle 
ri incelemekte olan iki ba 
kanlık müfettişinin kapak 
olayına el koyduğu, fen 
işlerindeki tüm evrakların 
tek tek incelendiğini öğre 
nildi. Belediye Başkanh 
ğınca da S Ağustos günü 
kapak olayıyla ilgilj ola 
rak kusur ve ihmali görü 
len memurların cezalandı 
ninnisi istemiyle Kayma 
kamhğa yazı yazıldığı 
bildirdi”

Emekli Olan 
Tuğgeneral 
Orhan Öncül’e 

Veda Yemeği 
Verildi

30 Ağustos tarihinde 
emekliye ayrılacak olan 
Gemlik Askeri Veteriner 
Araştırma Enstitüsü ve 
Eğitim Merkezi Komutam 
Tuğ General Orhan ön 
cül’e veda yemeği verildi.

Milton Restaurant'ta 
verilen yemeğe Bursa Va 
ÜSj Zekaî Giimüşdiş, Bur 
sa Garnizdn Komutam 
Kurmay Albay Cemal Er 

eski Sağlık Bakanı Ka 
ya Kıhçturgay, Emekli 
General, Borusan Gemlik 
İşletmeler^ Genel Müdürü 
Şükrü Özuçucu, İlçe Kay 
makamı Memhet Güler, 
Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, Savcı Orhan öz 
yurt, Jandarma Komutam 
ile daire amirleri ve 200 e 
yakın davetli katıldı.

Törende konuşan Kay 
makam Mehmet Güler, 
Tuğ General Orhan öncül 
ün idareye olan yakınlığı 
nedeniyle kaymakam 
lann görevlerini rahatlık 
la yaptıklarım belirtirken, 
Belediye Başkam Hakkı 
Çalur’da “Orhan Paşa’yı 
kaybetmenin üzüntü 
simdeyiz, ancak bir yan 
dan da nüfusunu Gemlik’ 
e getirttiği için kazanma 
nm mutluluğunu taşıyo 
ruz” dedi.

Gecede söz a,lan Tuğ Ge 
neral Orhan Öncül, her 
başlangıcın bir bitişi oldu 
ğunu, askerlik görevine 
severek 37 yıl hizmetten 
sonra sivil hayata döndü 
günü bildirdi. “Sivil hayat 
ta yardımlaşma hizmetle 
rini sürdüreceğim” diyen 
Tuğ General öncül, kişi 
nin insanları, doğayı ve 
canlıları sevmesi gerekti 
ğin i belirterek şunları soy 
ledi

Veda ederken Gemlik 
ve Bursa'mn benim yaşa 
mımdaki öneminin büyük 
olduğunu vurgulamak iste 
rim. Gemlikli olmaktan 
iftihar ediyorum. En sev 
diklerim Gemlik'te, İmamı 
Gemlik’e gelin verdim. 
Gemlik'te cdebiyete inti 
kal etmek istiyorum. Tüm

Devamı Sayfa 6 da



____________________ SAYPA

-=== Gemlik insanları
AVUKAT ALİ A KSOY

X

! COŞKUN GÜNEŞ t - MM BİR BÖBREK LÂZIM.

Gemlik'te denize parakl “2 Nota Cadde” Dr. Ziya 
' Kaya’nm eviyle başlar. Sağda bu evin karcısında 

“Güneş Kundura” dükkânı vardı. Cadde ağzı geniş.e- 
tilirken sağdaki tüm dükkân ve evler y ıkıldı. Güneş 
Kundura başka yere taşınarak yeniden açılmadı. 
Böbrek yetmezliğine yakalanan sahibi Coşkun Güneş, 
hastane giderleri uğruna dükkanı sattı. Satmak zorun 
da kaldı...

Değerli okurlarım, bu hafta Coşkun Güneş’le bera 
berlz :

- Geçmiş olsun Güneş. Nasılsınız ? Kaç gün oidu 
rtıakiradan çıkalı ?

■ Şimdi iyiyim. Maki adan çıkalı bugün (2G Ağus 
tos Pazar) onbir gün oluyor.

- Kaç günde bir :..akinaya giriyorsunuz peki ?
« Doktor haftada iki kez gireceksin diyor ama ben 

' ayda iki kez girebiliyorum. Makina pek pahalı, her 
seferi 30 bin Ilı a... Mecbur o.unca gidiyorum ancak. 
Rahatsız! ğun ilerleyip yüksek tansiyondan burnum 
kanamağa başlağınca...

- Bu böyle ne kadar sürecek i
* 1978’de bana, (Birbuçuk ay ömrünüz kaldı) di 

yen doktoru yalancı çıkardım, işte yaşıyorum. Tüm 
param bitinceye veya bir böbrek naklinden yararla 
nıncaya kadar böyle sürecek bu. ötesi, kim bilir ? 
Hepimiz can taşıyoruz ama ömür kimseye zimmetli 
değil.

« Bize biraz kendinden sözeder misin Güneş ? Ner 
ı de doğdun, okuman iş tutman nasıl oldu ?

• Anlatayım : 1945‘te Küçük Kumla’da doğdum. 
: tlkokulu köyde okudum. Ortaokula Gemlik'te başla 
| iniştim, ikii.ej sınıfta bıraktım, önce Gemlik’te terzi 
ı çıraklığı yaptım. 1962-65 arası BP’ııin Gemlik Do 
' lum Tesislerinde iş üstlenmiş müteahhitler yanında 
te BP’de ça iştim. Bu dönemden kalına sigorta sicil 

i numaram 2.911.376... Sonra 1965-67 arası askerlik 
I yapt ın ve döı.üjte yine BP’ye girdim Ne var ki so 
; ruşturuldunı : Askerlik öncesi sigortaya 200 gün bil 
! dirilmiş. Kardeşim Halil askere gidince “Güneş Kun 
ı dura“yı ben aldım ve 1971 yılında esnaflığa başla 

dun. Fakat hastalık geçen kış pes dedirtti nihayet.
- Hastalığınız nasıl başladı ?
« Çocukluğumda idrar yapma güçlüğüm vardı. Or 

ta bire başlayacağım gün ameliyat oldum. 1968’de 
i başağrılarım başladı. Hergün sanı 10’da başlıyor, ge 
i ce yatıncaya kadar... Gittiğim doktorlar ve aldığım 

ilaçlar tirşeye yaramadı.
- Peki teşhis nasıl kondu ?
- İdrar tahlillerimde yoğun üre çıktı. Diğer tahlil 

ler, röntgenler “böbrek yetine, ligi’’ teşhisine götür 
dü.

- Şikayetleriniz neler oluyor daha çok ?
- Baş dönmesi, aşırt bel ağrısı ve kusma. Yakın 

zamanda yüksek tansiyon nedeniyle burun kanama 
lan.

- Makinaya ilk kez ne zaman girdiniz ?
- 1984 yılı şubatında. Otuzu geçmiş tansiyonla ve 

kb'mı halinde hastaneye götürülmüşüm.
- Şubat’tan beri kaç kez girdiniz ?
• Doktorun ded ği gibi haftada İki kez giremedim 

ama yine de 10'dan çok girdim.
- Nerede giriyorsunuz ?
* Bursa Çekirge‘deki özel hastanede.
- Makina, kanınızı temizlemeyen böbrekleriniz ye 

। rine bu kan temizleme işini yapıyor. Peki her ma

4 if Um w fattr- 
lan«!»**■ ru. fa«- 
fiküter’fet! m «üjane : 
h»B tek H ya^yı- 
bir. in pröan aye & 
651lü m bo przııyla -'t 
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kınaya giriş için kaç hra ödüyorsunuz hastaneye ?
- Her defasında 30 bin lira. .Aslında daha çok ah 

yorlar ama biz süreklj hastalarız. Pazarlıkla biraz ı 
kırdırdık fiatı.

- Bursa Tıp Fakültesi Hastahanesi ne alıyor T
- Onlar 36 bin lira alıyorlar ama işi çok yokuşa I 

sürü5 orlar. Merasimleri çok. Kaldıki özel hastanenin 
doktorları zaten fakültede görevli.

- Size bir hayli parasal yük getiriyor dunmunuz. 
Bu yC içinde kaç lira harcadınız ?

- Zeytinlik satışından 300 bin. dükkanın satışın 
dan 500 bin, toplam 800 bin liram gitti.

- Kimseye borcunuz var mı ?
- Esnaf Kefalete 50 bin lira. Ayrıca birkaç yakını 

ma birkaç fairşey.
- Bir yerden emekli değil inisiniz ?
- Evet, Bağ-Kur’dan malulen emekliyim.
- Emek i maaşı olarak kaç lira alıyorsunuz ?
- Uç ayda 30.360 lira.
- Emeklilere Bağ-Kur un verdiği bir sağlık hizme i 

ti yok mu ?
- Hayır, hiçbir hizmeti yok.
- Peki kaç çocuğunuz var ? Eviniz kira mı ?
- İkisi kız, birisj oğlan üç çocuğum var. Kira der i 

dim yok, oturduğum ev annemin. :
- Bu büyük parasal yükün ariından nasıl kalkacak l 

siniz Coşkun bey ?
- Asıl sorun da bu zaten. Çalışamıyorum. Emekli 

maaşım çok az. Kurumun sağlık hizmeti yok. Eşim 
ev kadını. Bu güne kadar sattığım malların parasıy 
la ayakta kaldım. Şimdi satacak olursam bir parça 
zeytinliğim varJIakina uğruna değil de veren olursa 
bir böbrek parası için satayım istiyorum. Bana bir 
böbrek lâzım. Böbrek arıyorum !

- Bu böbrek nakli nasıl olacak akan ohırsa ?
- Benim kan gurubum (0 Rh + ) Böbrek verecek 

kişinin de aynı kan gurubunu taşıması ve yine yapı 
lacak tahlilde dokularımızın uyması şart, tnsan tek 
böbrekle de yasar. Zaten doktor’ar ameliyat öncesi 
vereceği geniş bir sağlık kontrolünden geçirip ameli 
yatı yapıyor.

- Kardeşlerinizden biliyle böbrek nakli olmuyor 
mu ?

- Araştıdık maalesef olmuyor.
- Bu hastalık yaygın mıdır sizce ?
- Çok yaygın. Benim Bursa ve .Ankara’da gördü

ğüm hasta sayısı 1.006 kişiyi geçiyor. Ankara Böb
rek ve Yanık Hastahanesi’nin 25 diyaliz makinası 
günde dört seans yapıyor. Çekirge’de 6 makinayia 
günde 3 seans. Bursa Tıp Fakültesi 8 makineyle gün 
de 2 seans yapıyc/r.

- Moraliniz nasıl ? Okurlardan birşey istiyor mu 
sunuz ?

- Moralim çok iyi. 1978 başnda bana (Birbuçuk 
ay ömrünüz ka dı) diyen doktora inat olsun diye ya 
şıyomnı. Ve inşallah daha da yaşamağa devam ede
ceğim. Tıp Bi m ne ve doktorlara büyük güvenim var 
Gemlik’.ilerden şunu istiyorum sadece : tnsan tek 
böbrekle de yaşayabilir. Kan gurubuma uyan bir 
Gemlikli tana parasıy a bir böbreğini versin.

- Dileğinizin olmasını, böyte bir kişinri çıkmasını 
yürekten istiyoruz Güneş. Tekrar geçmiş olsun size 
Gökteki güneş tüm insanlan ısıtır da koca Gemlik 
bir “Güneş'i mi ısıtamıyacak...

İLAN 
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Güürar Bdg B M a<taf? BPgİB, Aiuw'. Büg» t* r 
Msrafler Özean ıa RâaMAan olduktan ve GeuA 
SuJı Hukuk Hakimi ğüajı »-4.1SM tarA 19tt« 
esas 1984-170 karar sayıh Hamı Be sataşma katar 
vcriLe-u Gemlik l'murbej köyü GemJk y uit meri» ' 
de kain 77 pafta, 5525 parsel de kayıtlı 6886 sî 
mîktanndakî 9MuM0 Kra < dokuryüribiu) nashsnauBt \ 
bedeLe üan tarhnden iribaree bir ay müâaetie açfc 
artırmaya çıkanhmştır.

Birinci açık arttırma 8.10.1S84 Pazarım ■ 
saat 10 dâa 10.15 e kadar Gemlik Sulh Hukuk Hab I 
kemesi kaleminde yaptlacağradar istek iterin taşman I 
zm muhammen bedelisin yüzde ocu ni Ihı tindi pqr I 
akçeleri ile birlkte müracaattan ve bn günde taşa 1 
mazın muhammen edelinin yüzde yetmişbeşi ve aat j 
rafları dolmadığı takdirde en son aıttıı «ara taaMA 
baki ka mak kaydı te ihale on gün daha uzatdarak 
ikine, arttırma 18.10.1984 Perşembe günü saat M 
dan 10.15 e kadar Gemlik Sulh Hukuk Mahkemri i 
kaleminde tekrar müzayede o onarak en çok arttn 
na ihale yapılacağı şartnamenin üan tarihindeu H ' 
haren herkese açık bulunduru duğu irtifak hakİD 
olanlar ile alacak ılarm ve diğer alakadariarm bîr 
itirazları varsa iddia arım 15 gün içinde evrato mit 
biteleri ile birlikte satış memurluğumuza müracaat 
lari aksi halde haklan tapu sicilli ile sabit dmadA 
ça para paylaştınlnıasmdan hariç btraİDİMrik 
lan ve belli günde ihaleye iştirak edenler ihale şart 
namesini okumuş lüzumlu bilgiyi almış ve banka < | 
aynen kabul etmiş sayılacak an, ferrağ. teOafiye, 
damga resmi alıcıya ait olmak üzere keyfiyet Oaa 
olunur.
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Otuz Ağustos; Türk Ulusu’nun düşma
na nasıl savaşılacağını öğrettiği büyük 

I derstir. 30 Ağustos, ulusumuzun sömürü
len ülkelere tir seslenişidir. 30 Ağustos 
Anadolu’nun yeniden kurtulması; Türk 
Ulusu’nun uygar denilen dünyaya, uygar- 
bğı öğretmesidir. Özünde savaşçı tanınan 
ulusumuz; savaştan uzak durmayı da ba
rış yönünde atılmış bir adım sayar.

Kbcatepe’de sabaha karşı başlayan sal
dın, Atatürk’ün komutasında düşmana 
son dayağı İzmir’de atacaktı. Afyon yayla 
lan’nda başlayan kavga, İzmir’de sulara 
gömülecekti. Ant içilmişti buna.

Savaş sonrası başlıyacaktı, savaşın zor
lusu; kalkınma savaşı. Evet; yengiyle çıkan 
bir ulus kalkınma modelini de kendi bul
malıydı. Savaştan, yorgun, bitgin çıkmış 
insanımız; yeniden bir yurt kurma, yeni 
den insan bilincini; doğru yollarda kullan
mayı, kazanılan çağcıl bilincin ışığında 
yeni Türkiye’nin yeni insanlarına kavuş
ması™.

Çiftçinin rnsdem bir yapıya kavuşması 
malına pazar bulması önemli konularda 
yer alıyor. Devlet, ulusun yanında onunla 
cmuzdaşlık etmeliydi. 30 Ağustos’da ya
ratılan bilincin ışığı düşmanı yurttan nasıl 
kovmuşsa bu kez de tarım alanında, sa

nayileşmede, ekonomide, karşısına çıkan 
engelleri ortadan kaldırmalıydı. ‘Baş Çift
çi’ Atatürk, bunu istiyor; bu yolda hızlı 
yürünmesini istiyordu. “Türk Ulusu Çalış 
kandır, Türk Ulusu zekidir,’ diyen Ata
türk savaşlardaki edinimlerini de, ulus a- 
dına kullanmayı bir başka seçenek olarak 
görüyordu., O’nun, baş amacı “Az zaman
da en büyük işleri yapmaktı. Çiftçiliğin 
yeğlenmesini isterken; giderek gelişen, tek 
nikte de yer almak baş dileğiydi. Çünkü; 
Ulusu’na güveniyor, bu ulusun büyük işler 
yapacağına da inanıyordu.

Hiç bir alanda, gericiliği, çağdışı kalmış 
lığı, uyuşukluğu benimsemeyen Atatürk; 
dünyanın gelişmiş uluslarından ileri Olma
mız özlemindeydi. Ulusun başında, her a- 
landa kazanılmış taçlar görmek istiyordu. 
Belki çoğu özlemini göremedi. Bugün ge- 
lebilseydi; devrimlerin nasıl yıkıldığım, ka 
dullarımızın, kızlarımızın, erkeklerimizin, 
din simsarları elinde kaldıklarım, ulus 
bireylerinin düşünsek yönden, nasıl Osman 
lı'ya döndürüldüğünü; küçük çocuklarımı
zın boyunlarında cüz keseleriyle dolaştıkla 
rmı, kurduğu Cıımhuriyet’in gerici ellerde 
nasıl şekillendiğini; insanımızın sinsice 
sevgiden, hoş görüden nasıl uzaklaştırıldı
ğım görebilseydi...

____________________________ ‘ ' T-v ’ ‘ ’_________________ KAWAB

Gayrimenkulun Açıkartırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. 98-232 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkul ün cinsi, kıymeti, adedi, evsafa :
Bir borçtan dolayı hacizli buhınan Gemlik Tapu «cifinin 6.11-975 tarih ve ada : 

492, sahife : 1087 ve parsel : 2 de kayıtlı 531 m2. miktarlı Gemlik Hisar mahalle
si Küçük çiftlik mevkiinde kain ve bilirkişi tarafından 250.000.- Hra kıymet takdir 
edilen ve halen arsa variyetinde bulunan gayrimenkul açık artırma suretiyle satışa 
çıkanlm’ştır.

Satış Şartlan :

1- Satış 12.10.1984 Cuma günü saat 15.20 den 15.40 e kadar Gemlik İcra daire 
sinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 
%75 ni ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve sataş masraflarım 
geçmekşartı 3e ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artirarm taah 
hüdü bakikahnak şartiyle 22.10.1984 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde 
de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanh alacaklıların alacağı 
m ve satış masraflarım geçmesi şartiye en çok artırana ihale olunur.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin yüzde 10 u nispetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubum vermele
ri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Delâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları abaya aittir. Birik
miş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on 
beş gün irinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi taktirde haklan tapu âcili ile 
sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gönmüş ve münderecatrm kabul etmiş sa 
yılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 982-232 T. sayılı dosya numarasiyle 
memurluğumuza başvurmaları filan olunur

(ic.if.K.126) İcra Memuru
( + )ilgililer tabirine irtifak hakkı sahip 

leri de dahildir.

Gemlikspor Kulübü Derneği Ana Tüzüğü
Derneğin Adı ve Merkezi :
Madde 1- Derneğin adı Gemlik Spor Kulübü '
Madde 2- Demeğin amaa, üyelerine ve sporcuları 

na çeşitli spor yaptırma olanağı sağlamak, karşı 
lıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek, ruhsal ve beden 
sej olarak sağlam yetişmelerine katkıda bulunmak, 
boş zamanlarını, değerlendirmektir.

Ba amacı gerçekleştirmek için :
a) Yukarıdaki amacı gerçekleştirmek için çalışma 

konularını ve yürütülecek spor dallarını yürürlükte 
ki spor hareketlerinden sorumlu devlet kuruluşlarının

Dernek Kurucuları :
Madde 3- Derek kurucuları şunlardır.

Adı Soyadı Baba adı D. yeri Uyruğu Mes'leği Adresi'
Seyhan Aydm Necati Gemlik 1955 T.C. Sanayici istiklal cad. no. 73
Mustafa Subaşı Mehmet Genlik 1952 T.C. Memur Çimtaş A.Ş.
Ekrem Düzgün Yasin Gemlik 1947 T.C. Serbest Pak ÎŞham K. 3-8
Mehmet Avcı Faik GernAk 1954. T.C. Deniz Nak. istiklal cad. 89
Coşkun Kökçü Haşan Bursa 1942 T.C. Serbest istiklal cad. no. 56
Faruk Güzel Osman • Gemlik 1952 T.C. Nakliyeci Ilıca cad. no. 3-9
Ertan Doğru Rıfat Gemlik 1941 T.C. Tüccar İstiklal cad. Doğru pasajı

Demeğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkanhna 
Şart ve şekilleri :

Madde : 4- Medeni haklan kullanma ehliyetine sa
hip ve onsekiz yaşını bitirmiş bulunan ve demekler 
Kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmamış 
olan herkes demeğe üye olabilir.

Kanunun 16. cı maddecinde belirtilen hususlar ye
rine getirilmek kaydı ile kamu görevlileri de üye ola
bilirler.

Kanunun 4. ncü maddesinin 2.inci fıkrasının (2), 
3) numaralı bentlerinde gösterilenler İle diğer ka
nunların derneklere üye olamıyacakları belirlenen 
kişiler ve ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri dernek 
üyesi olamazlar. Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrası
nın (4) cü bendinde gösterilenler bu bentte belirtilen 
yasak süresince demeğe üye olamazlar.

Yükseköğretim öğrenci demeklerine öğrenci olma 
yanfor bu tonunun 39 uheu maddesinde gösterilen 
derneklere derneğin kurulduğu kamu kurum vo kuru 
kışlarında çalışmayan kamu hizmeti güu’cvlileri ve 

yönetmeliklerine göre belirlemek.
b) Çalışma biçimleri : 1 z
Demek genel kurulu veya yönetim kurulunca sap 

tanacaik sporkonularmda toplantılar, konferanslar, 
panaller ve benzeri eğitim çalışmaları düzenlenir. 
Düzenlenecek her türlü spor yarışmalarına katılabi 
lir yarışmalar düzenleyebilir.

Yun dışındaki spor yarışmalarına da katılabilir. 
Uğraştığı spor dallan ve konuyla ilgili her türlü top 
Jantlara temsilci gönderebilir.

kamu hizmetlerinde çalışan meslek mensuplan tara 
fmdan kurulan demeklere de o meslekten olmayan 
lar ile milletvekilleri üye olamazlar.

Türk Vatandaşı olmayanların demeklere üye ola
bilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlar
dan başka, o yabancının Türkiye'de ikamet etme 
hakkına sahip olmasıda gereklidir. Fahri üyelik irin 
ikamet şartı aranmaz.

Üyelik Haklan :
Madde : 5- Demek yönetim kurulu, tlyehk için ya

pılan müracaattan eti çok otuz gün içinde üyeliğe 
kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp 
sonucu müracaat sahibine yazı üe duyurmak zorun 
dadır.

Yükseköğretim öğrencilerinin kurunılanndan ala 
cakları öğrenci belgesi ile öğrenci demeklerine >np 
tıklan müracaat üzerine üyeliğe kabulleri sorunludur

Madde : 6- Hiç kim» bir demeğe üye olmara ve 
demekte üye kalmaya sorianames. Har üya tetfa 
etme hakkına aahlptftr.

Madde : 7- Demek üyeleri eşit haklara sahiptir. 
Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din vemez- 
hep aile, zümre ve sınıf farkı yoktur.
Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık ta 
nıyan hükümler konulamaz.

Madde : 8- Dördüncü maddede belirtilen kamu 
hizmeti görevlileri dernekler kanununun 16.a mad 
d esi gereğince üye olabilecekleri demeklerin

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 
özel gelir kaynağı veya özel imkanları kanunla sağ
lamış olan kamu yararına çalışan demeklerin Yöne 
tim ve Denetleme Kurullarında görev alamazlar.

Üyelikten Çıkanhna :
Madde : 9- Üyelerden ;
a- yasalarımıza, demek tüzüğüne aylan veya a- 

maca zarar verici hareket edenler,
Kanunların ve demek tüzüğünün koyduğu esasla 

ra göre üye olma h akkını kayıp edenler.
b) Aidatını tebliğe rahmen otuz gün içinde mazeret
siz olarak ödemiyenler yönetim kumlu karan üe 
üyelikten çıkarılırlar. Demekten çıkarılanların ilk 
negel kurulda itiraz haklan vardır genel kurul karan 
kesindir. Demekten çıkan veya çakanlantar önceden 
demeğe yaptıktan yardan ve aidattan geri isteye
mezler.

Dernek Genel Kurulunun kandaş şekK va tnplsa
ma ynmanı •
Madde : 10- Demek Genel Kurulu, demeğe kayıt 

lı asil üyelerden varsa şubelerinin temsilci üyelerinden 
teşekkül eder. Genel . Kurulunun toplantı gikıtaden 
bir ay öncesine kadar

Aidatnı ödemeyen asO üyeler ile fahri üyeler dta 
leyicâ olarak toplantıya katılabilir. Dilek ve t en «Hailde 
bukmahihrler.

Demek tüzüğünün gazetede yaymlandığı tarîd ta
kip eden 6 ay içinde Sk genel kurul toptantisan yapar

a) Her yıl Kasan ayada olağan
b) Yönetim veya denetleme kuraAaram senidi 

gördüğü hallerde veya demek üyelerinin beşte biri
nin yanlı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel Kurul, toplantıya, yönetim kurulu tarafm- 
dan çağırılır. Denetleme kurulunun veya dernek üye 
lerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim ku
rulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz 
sa. denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bukı-

Dl S. 4 de
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Gemlikspor Kulübü Derneği Ana Tüzüğü
nan üyelerden bilinin müracaatı üzerine mahalli Sulh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak demek üyeleri ara 
smdan üç kişilik bir heyeti genel kurulu> toplantıya 
çağırmakla görevlendirir

Genel Kımıl Toplantısı, Oy Kullanma ve Karar 
Alma Şekli :

Madde : 11 Yönetim Kurulu, Genel Ku’ ula katılma 
hakkı olan üyelerin listesini düzenler, genel kurula 
katılacak üyeler en az on l>eş gün önceden günü, 
saati, yeri ve gündemi mahalli b'r gazetede ilan edil
mek suretiyle toplantıya çağın lir. Bu çağında, ço
ğunluk sağlanmaması sebebi ile toplurtı yapılamaz 

■ ise ikinci toplantının hangi aün yapılacağı da belir
tilir ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bir 
haftadan daha az zaman bırakılamaz.
Toplantının yapılacağı gün saat ve yeri ile toplantı 

gündemi toplantı gününden en az onbeş gün evvel 
mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildiri
lir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren 
liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu du
rum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiy
le toplantı ilanının yaplldığı gazeteye ikinci bir ilan 
verilerek üyelere duyurulur, ikinci toplantının ge
ri bırakılma talihinden itibaren en geç İki ay içinde 
yapılması zorunludur.

üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen 
esaslara göre-yeni den çağrılır ve toplantı ikinci fık
ra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirli- 
ğne duyurulur. Genel kurul toplantım bir defadan 
fazla geri bırakılmaz. Genel kurul toplantıları der
nek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Madde : 12- Genel kurul toplantısı toplantıyı katıl
ma hakkına sahip bulunan üyelerin yarıdan bir faz
lasının iştiraki ile toplanır

tik toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci top: 
lan ti d a çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantı
ya katılan üye sayısı demek yönetim ve denetleme 
kunıllan üye tam sayısı toplamının iki katından az 
olamaz

Madde : 13- Genel kurul toplantıları ilanda belirti
len ve mahallin eribüyük Mülki Amirliğine bildirilen 
gün saat ve yerde yapılır

Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca 
düzenlenen listedeki adlan karşısına imza koyarak 
toplantı yerine girerler.
Genel Kurulda her üyemin biroy hakkı vardır. Üye 
oyunu bizzat kullanabileceği gibi diğer bir üye ara
cılığıyla da kullanabilir. Her üye genel kurulda an
cak bir üyeyi temsil edebilir. Fahri üyelerin oy hakkı 
yoktur. Kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile 
alınır.
9. madde de belirtilen çoğunluk sağlanmış ise da 
rum bir tutunak ile tesbit edilir ve toplantı yönetim 
kurulu başkam veya görevlendireceği yönetim kuru
lu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması 
toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan son
ra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan bir başkan 
vekili ve ikide katip seçilir. Toplantının yönetimi ge
nel kurul divan başkanına aittir. Katipler toplantı tu
tanağını düzenler ve baŞkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yöne
tim kuruluna verilir. Topantılarda yanlız gündemde 
olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bu
lunanların enaz onda bir, tarafından görüşülmesi 
istenen kunulann gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulun görev ve yetkileri :
Madde : 14- Genel kurulda görüşülüp karara bağ

lanacak hususlar şunlardır.

1- Demek organlarının seçilmesi
2- Demek tüzüğünün değiştirilmesi
3- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının gö

rüşülmesi yönetim kurulunun ibra edilmesi.
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşü

lüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
5- Demek için gerekli taşınmaz malların satın alın

ması mevcut taşınmaz malların satılması hususunda 
yönetim kuruluna yetki verilmesi.

6- Demeğin federasyona katılması veya ayrılması.
7- Demeğin uluslar arası faaliyette bulunması yurt 

dışundaıki dernek veya kuruluşlara üye olarak katıl- 
ması veya ayrılması

8- Demeğin fesh edilmesi.
9- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin ye

rine getirilmesi

Yönetim ve denetleme kurulları :

Madde 15- Yönetim kurulu yedi asil ve yedi yedek 
üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca gizli oy ile 
seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde en- 
çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin göre
ve çağrılması zorunludur. İlk toplantı en yaşlı üye
nin başkanlığında yapılır ve üyeler arasında görev 
tesbit edilir toplantılarda salt çoğunluk aranır. Mev
cudun salt çoğunluğu ile karar verilir üst üste üç 
veya yılda on toplantıya mazeretsiz yahut kabul edi
lir mazereti olmaksızın katılmayan' üyeler yönetim 
kurulu üyeliğinden çekilmiş olur. Buna dahil karan

Genel kurulda her üyemin bir oy hakkı vardır. Üye 
ilgilinin süre verilerek savunması alındıktan sonra 
yönetim kurulu verir.

Madde : 16- Yönetim (kurulu üye sayısı boşalmalar 
sebebi ile yedeklerinden yerine getirilmesinden sonra 
üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse genel 
kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme 
kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. 
Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden 
birinin başvurusu üzerine mahallin Sulh Hukuk Ha 
fcümi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçe 
ceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplantıya 
çağırmakla görevlendirir.

Madde : 17- Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri 
yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi 
üyelerinden biç veya bir kaçına yetki vermek.

2- Dernek şubelerinin açılmasını Kararlaştırmak 
" şube kurucularına yetki vermek.

3- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin iş
lemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırla
yarak' genel kurula sunmak.

4- Türk vatandaşı olmayanların demek üyeliğine 
kabulü halinde bunları ongun içinde mahallin, en bü
yük Mülki Amirliğine bildirmek

5- Mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yap
mak ve yetkileri kullanmak.

Madde : 18 Denetleme kurulu üç asil (ÜÇ) yedek 
üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca 'seçilir. Bu 
kurul demeğin hesaplarını ve çalışmalarım devamlı 
denptliyerek enaz altı ayda bir hazırlayacağı rapor
ları yönetim kuruluna ve toplanıldığı takdirde genel 
kurula sunar. Ayrıoa üyelerin demek çalışmaları hak 
kındaki ihbarları üzerinede rapor hazırlayarak gere
ğini yapar.
Yönetim kurulu hertürlü hesap ve işlem dosyalarını 
talebinde denetleme kuruluna göstermeğe mecbur 
dur. Yönetim kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı 
takdirde denetim 'kurulu bunu zabıtla tesbit eder ve 
genel kurulun toplantıya çağınlmasmı sağlar. Suç 
teşkil eden hususların tesbiti halinde durumu ilgili 
makamlara iletir.

Madde : 19- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 
yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından 
sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve 
soyadları, baba adlan, doğum yeri ve tarihleri mes
lekleri ve ikamet adresleri demek merkezinin bulun
duğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir

Şube Kuruluşları
Madde : 20- Demeğin şubesi yoktur.

Madde 21- Üyeler girişte beşyüz Tl. giriş aidatı 
re yılda 1200 Tl. üye aidatı öderler. Bu miktar yıl
lık olarak verilebileceği gibi aylık taksitler şeklinde 
de ödenebilir. Ödeme şekil ve zamanı üyenin talebi 
de göz önüne alınarak yönetim kurulunca tesbit 
edilir. Yapılan bu tesbit her üye içlin (kayıt defteri 
ne İşlenir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde : 22- Demeğin tüzüğü merkez genel kurulu 

na iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu 
ile değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule 
göre üfâh .ettirilerek kesimlik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ
(Madde : 23- Derneğin gelirleri şunlardır.
1- Giriş ve üye aidatı.
2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenesi piyango 

balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve kon
ferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

3- Demeğin mal varlığından elde edilen gelirler
4- Bağışlar ve yardımlar
5. Yardım toplama hakkmdaki mevzuat hükümle 

rinc uygun olarak toplanacak bağış re yardımlar der 
neğin, dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden ve 

ya diğer kuruluşlardan yardım alması İç İşleri Ba
kanlığının izni ile olur.

TUTULACAK DEFTERLER
Madde : 24- Demek aşağıda yazılı defterleri tutar 
1- ÜYE KAYIT DEFTERİ : Demeğe girenlerin 

kimlikleri, derneğe giriş tarihleri ile aylık veya yıllık 
aidatları bu deftere yazılır
2. KARAR DEFTERİ : Yönetim kurulunun alacağı 

kararlar tarih ve numara sırası ile bu deftere yazdır
3- GELEN VE GİDEN EVRAK DEFTERİ : Gelen 

ve giden evraklar tarih ve numara sıralan ile bu def_ 
tere kaydolunur.

4- GELİR VE GİDER DEFTERİ : Demek namına 
alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan para
ların da verildikleri yerler agsk ve düzenli olarak bu 
defterde gösterilir.

5- BÜTÇE KESİN HESAP VE BİLANÇO DEFTE
RÎ : Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftere işle
nir.

6- DEMİRBAŞ DEFTERİ : Demeğe ait demirbaş 
eşyalar bu deftere işlenir.

Bu sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zo 
rumludur.

Madde 25- Demek gelirleri alındı belgesi ile topla 
rar ve giderfer harcama belgesi ile yapılır. Bu belge 
Herin saklama süresj özel kanunlarda gösterilen daha 
uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 
beş yıldır. Demek gelinlerinin alınmasında kullam 
lacak alındı belgesi' Malîye Bakanlığınca bastırılır. 
Derneğin talebi üzerine otuz gün içinde bu belgeler 
verilmez ise kanundaki usule göre demekçe bastın 
lan alındı belgeleri mahallin en büyük mülki amir 
liğine onaylattırılarak bağış ve aidat kabulünde kul 
lanıhr. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri 
sağlandıktan sonra demeğin bastırdığı özel alındı 
belgeleri 
kuşanılmaz bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişi 
ler demek yönetim kurulu bir karar ile belirtir ve 
bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil 
ettirilir. Dernek adına gazete dergi ve öteki basılı 
eserler vererek bunlar karşılığında para veya başka 
ca yardım toplama yasaktır.

Taşınmaz Mal Edinme
Madde 26- Demek amacını gerçekleştirmek için 

bağış veya satın alma yoluyla taşınma zmal edinebi 
lir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. Kamu 
yararına çalışma karan almadıktan sonra ikametga 
hı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan 
bagka taşınmaz mala sahip olamaz.

Demeğe satın alman veya bağış ve vasiyet yoluy 
Da derneğe intikâl eden taşınmaz mallar demek adı 
na tapuya tesçilinden itibaren üç ay içinde İçişleri 
bakanhğma bildirilir.

Derneğin Sandık Kurması
Madde 27- Demek yardım sandığı kurar kurmaz 

demek sağlanan kan üyellerine paylaştırmamak faiz 
veya başka adlarla üyelerine gelir sağîiamamak şartı 
ile üyelerini yiyecek, giyecek veya zarurü ihtiyaç 
maddeleri ve 'diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli 
kredi ihtiyaçlarım karşıîiamak amacı ile sandık kura 
bilir. Sandığın kuruluş ve çalışma esasları İçişleri 
Baıkanlığnca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yöne 
tim kurulunca tesbit edilip yürütülür.

Lokal Açma
Madde 28- Demek meiıkez veya şubesinin bulundu 

ğu yerde mahallin en bükük mülki amirliğinden izm 
almak ve kanunlara aykm davranmamak şartı ile 
birer lokal açıp işletebilir.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi
Madde 29- Genel kurulun derneğin feshine karar 

alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma 
hakkmasahip bulunan dernek üyelerinin temsilci üye 
ler dahil en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulun 
ması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması 
halinde üyeler ustLüne uygun olarak ikinci toplantı 
ya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne 
olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin 
kararm toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki 
çoğunluğu ite verilmesi zorunludur.

Derneğin feslıi yönetim kurulu tarafından beş gün 
içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yan 
ite bildirilir.

Madde 30- Fesih hâlinde demeğin menkul ve gay 
rimenkul mallan Hâzineye devredilir.

Madde 31- Dernek Bursa Amatör Spor Kulüpleri 
Denreği Federasyonuna üyedir.
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Gayrîmenkullerîn Açık Arttırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. 981-339 T.

Bir borçtan dolayı ipotek!} olup satılmasına karar verilen :
1. Gemlik Tapu sicilinin 20.4.1976 tarih ve pafta 15, sahile 47 ve parsel 39 da 

kayıttı Gemlik Kurşunlu köyü çiftlik nıev ki inde kâin 281.87 metrekare miktarlı ve 
bilirkişi tarafından 1.050.000.- lira kıymet takdir edilen ve halen arsa variyetinde 
Manan gayrimenkul. -

2- Gemlik Tapu sicilinin 20.4.1976 tarih ve pafta 15, sahife 48 ve parsel 40 da 
kayıtlı Gemlik Kurşunlu köyü çiftlik mev künde kâin 311.50 metrekare miktarlı ve 
hKrkişi tarafından 1.865.000.- lira kıymet takdir edilen ve halen arsa vaziyetinde 
bulunan gayrimenkul ki cem’an iki parça gayrimenkul açık artırma suretiyle şa
tça çıkarılmıştır.

Satış Şartlan :
1- Satış 12.10.1984 tarihinde Cuma gün û yukarıda yazılı sıra gereğince : 

(D nolu sıradaki 39 parsel sayılı gayrime nkul saat 16.40 ilâ 17.00 arasında, 
(2) nolu sıradaki 40 pars»?l sayıl gayrime nkulde saat 17.20 ilâ 17.40 arasında Gem 
fil: İcra dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edi
len kıymet: •/»75 ini ve riiçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
masraflarım geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedeEe alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın tahhüdü baki kalmak şartiye 22.10.1984 tarihinde Pazartesi günü aynı 
yere ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanliı 
3 taraktı la rm alacağım ve satış masraftan el geçmesi şartiyle en çok ar tiran a ihale 
okunur.

2-Arünnaya 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 
DeîâLiye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler 
satış bedelinden ödenir.

3-îpotek sahihi 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- 
(hkça kaynaşmadan hariç bırakılcaklardır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu
nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir îki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 
fahripn 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 alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sa 
yılacakları. haşkara bilgi almak isteyenlerin 981-339 T. sayılı dosya numarasiyle 
mpmıırhığBTHTza başvurmaları Gan olunur

(İcJf.K.126) İcra Memuru
(ı-)ilgililer tabirine irtifak hakkı sahip

feri de dahildir, J(Basm)
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İSKENDER
Aile Kebap Salonu Açıldı

Bursa’lı Meşhur YAŞAR USTA Eliyle Hazırlanan 
Ünlü İskender Kebaplarınızı 

Artık Gemlik’te Yiyebilirsiniz 
Ekmek İçi Döner 

Sandöviçli Döner Çeşitlerimiz ile 
Ev ve işyerlerine Servis Yapılır.

HÜSNÜ ÖZDEMİR
TLF ; 2030 DAN KORDON BOYU GEMLİK

KÖRFEZ BASIMEVİGazeteciliğe Meraklı
Fatoğraf Çekmesini Bilen

Gençler..,
Bize Uğrayın Görüşelim

1 Körfez Gazetesi

KİRALIK
GEMLİK İSKELE MEYDANINDA (Foto Şen’in Üstü) 

SAHABE DEMİZ MANZARALI MOBİLYALI DAİRE KİRALIKTIR.
Müracaat : Tlf : 4246 GEMLİK
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DÜĞÜN SAHİPLERİNE MÜJDE
İS&

DAVETİYEDE UCUZLUK 
HARASI DEVAM EDİYOR

t î
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Düğün - Sünnet - Nikâh - Gün - Nişan 

Davetiyelerinizi Eski Fiatla Alın 

Kârlı Çıkın

Türkiye’nin en ünlü markaları olan

İPEK ' ATEŞ 
TİCARET - YASEMİN 

ULUDAĞ

Davetiyelerinin zengin çeşitleri ile hizmetinizdeyiz.

GELİN GÖRÜŞELİM

1 SAATTE DAVETİYENİZ HAZIR.

* Zengin Çeşit
* Ucuz Fiat

* Baskıda kalite
* Çabukluk

ı
GAZHANE CD. A. $İRİN PASAJI 45/A TLF : 3233 GEMLİK
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gemlik

KÖRFEZ
Yönetim Yeri: Şirin Pasajı 

Tel : 1797 - GEMLİK

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaaolı k ve Ambalaj Sanayi

®«®**Eİ**E«®«^**n»*K«*H*’gi**a,*gl**S**B,*B**H,1#
? Sayın Gemlik’Iİler
? MILTON AİLE GAZİNOSU $
t Nişan, Nikah, Düğün ve
“ Tüm Toplantılarınızda *
P Emrinizdedir.
*

Ş YILLARIN PİYANİSTİ YILMAZ EMİROĞLU * *
M HER GECE GAZİNOMUZDA

İ SAYIN MÜŞTERİLERİ İÇİN SÖYLÜYOR 
*

sF TLF : 1071 î
P İskele Meydanı Hükümet Konağı Karşısı GEMLİK 9
VT
* _ MU» *

31*# S** ISI** 51* *

Kimya ve Mamulleri
* Çamaşır Suyu 

Tuz Ruhu

Krem Deterjan 

♦ Sıvı «

* Arap Sabunu

* Akü Asidi ve
Akü Suyu’ nu Sayın Halkımızın hizmetine 

sunduğumuzu önemle duyururuz.

s

Tuğgeneral

Orhan Öncül’e

Gemlik’lilere saygı ve sev 
giler sunarım.

Orhan öncülün konuş 
masından sonra Marmara 
Üniversitesi Profösörü 
y</ntucu Tankut öktem 
tarafından yapılan Tuğ 
Gen. Orhan Öncül ve kö 
peği “Kontes”in büstleri, 
kendilerine armağan edil 
di. Gemük'liler adına Kay 
makam na da bir gümüş 
tabak sunuldu.

fstliklâ Cad. Fırın Sok. No : 4 tll : 1091 Gemlik

GAZETENİZ 
DEMLİK KÖRFEZİ

OKUYUNUZ,
OKUTUNUZ, 

ABONE OLUNUZ

DÜĞÜNDE BIÇAKLAMA KISA... KISA.
II yerinden yaralanan A- 
dem Toprak kaldırıldığı Bur 
sa Tıp Fakültesinde yoğun 
bakma alınd:. Yaralı ın 
hayati tehlikeyi atlattığı 
öğrenidL

SATILIK
Kelepir bakkal dük

kanı tesisatı komple satı
lıktır.

Mal fatura harici % 
10 Iskontolu

Tlf : 1307 Gemlik
Ayşem Sitesi K Kumla 

8

Satılık Kooperatif payı (İmar planı çıkını? 
inşaata başlanacak olan 17 ayda tesfim 
garantili) kooperatif hissemi satıyorum.

Satılık Volswagen
65 model, ful aksesuarlı, Volswagen satılıktır.

Müracaat: Orkide Çiçekevi
1 notu cad. tlf: 4252 Oemli

den devir aldı.
Kurum başkanı Frim. 

Şahin yaptığı açıkianadı 
Türk Hava Kuronnnm 
kısa bir süre sonra tan* 
arsasma binasını yapuz^ 
çalışmalarını bu bina* 
sürdüreceğini açıkladı

Şehrimizi
Temiz Tutalım

Kurban Derilerini 
THK'na Bağışlayınız. {


	E:\1984\8. Ağustos 1984\7 Ağustos 1984\7 Ağustos 1984 Sayfa 1.JPG
	E:\1984\8. Ağustos 1984\7 Ağustos 1984\7 Ağustos 1984 Sayfa 2.JPG
	E:\1984\8. Ağustos 1984\7 Ağustos 1984\7 Ağustos 1984 Sayfa 3.JPG
	E:\1984\8. Ağustos 1984\7 Ağustos 1984\7 Ağustos 1984 Sayfa 4.JPG
	E:\1984\8. Ağustos 1984\14 Ağustos 1984\14 Ağustos 1984 Sayfa 1.JPG
	E:\1984\8. Ağustos 1984\14 Ağustos 1984\14 Ağustos 1984 Sayfa 2.JPG
	E:\1984\8. Ağustos 1984\14 Ağustos 1984\14 Ağustos 1984 Sayfa 3.JPG
	E:\1984\8. Ağustos 1984\14 Ağustos 1984\14 Ağustos 1984 Sayfa 4.JPG
	E:\1984\8. Ağustos 1984\14 Ağustos 1984\14 Ağustos 1984 Sayfa 5.JPG
	E:\1984\8. Ağustos 1984\14 Ağustos 1984\14 Ağustos 1984 Sayfa 6.JPG
	E:\1984\8. Ağustos 1984\21 Ağustos 1984\21 Ağustos 1984 Sayfa 1.JPG
	E:\1984\8. Ağustos 1984\21 Ağustos 1984\21 Ağustos 1984 Sayfa 2.JPG
	E:\1984\8. Ağustos 1984\21 Ağustos 1984\21 Ağustos 1984 Sayfa 3.JPG
	E:\1984\8. Ağustos 1984\21 Ağustos 1984\21 Ağustos 1984 Sayfa 4.JPG
	E:\1984\8. Ağustos 1984\28 Ağustos 1984\28 Ağustos 1984 Sayfa 1.JPG
	E:\1984\8. Ağustos 1984\28 Ağustos 1984\28 Ağustos 1984 Sayfa 2.JPG
	E:\1984\8. Ağustos 1984\28 Ağustos 1984\28 Ağustos 1984 Sayfa 3.JPG
	E:\1984\8. Ağustos 1984\28 Ağustos 1984\28 Ağustos 1984 Sayfa 4.JPG
	E:\1984\8. Ağustos 1984\28 Ağustos 1984\28 Ağustos 1984 Sayfa 5.JPG
	E:\1984\8. Ağustos 1984\28 Ağustos 1984\28 Ağustos 1984 Sayfa 6.JPG

